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Çok değerli okuyucularımız; 2021 yılının ilk sayısında 
yeniden birlikte olmanın mutluluğunu yaşarken yeni 
yılın başta üreticilerimize, yetiştiricilerimize, çiftçileri-
mize ve ailelerine olmak üzere tüm vatandaşlarımıza 
sağlık, mutluluk, huzur getirmesini temenni ediyor so-
runsuz, bereketli bir yıl olmasını diliyorum.

Hepimizin de bildiği gibi geçtiğimiz yıla virüs salgını 
damgasını vururken doğal afetlerin de sıkça yaşandı-
ğı çok zor bir süreci geride bıraktık. Salgın dolayısıyla 
Dünyada binlerce insan hayatını kaybederken ekono-
mi anlamında da tüm Dünya büyük bir krize girdi ve 
özellikle gıda hizmetlerine ulaşmada büyük sorunlar 
yaşandı. Ancak Ülkemiz bu zor süreçten yüzünün 
akıyla çıkarak tüm olumsuz şartlara rağmen tüketici-
lerin gıda ihtiyacını karşılamış ve her türlü övgüyü hak 
edecek şekilde üretmeye devam etmişlerdir. 

Hükümetimiz ve Bakanlığımızın da destekleriyle üre-
time ara vermeden devam eden tüm üretici, yetiştirici 
ve çiftçilerimizin önünde saygıyla eğiliyor sektörümüz 
adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’a, hükümetimize ve Tarım ve Orman Bakanımız 
Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye teşekkür ediyoruz.

Değerli Okuyucularımız; 

2020 yılının son günlerinde Bakanımız Sayın Pakde-
mirli’yi ziyaret ettik. Bu ziyarette geçen bir yılın de-
ğerlendirmesini yaparak 2021 yılına dair çeşitli istişa-
relerde bulunduk. Bir saati aşkın bir zaman ayırarak 
sorunlarımızı ve taleplerimizi dinleyen Sayın Bakanımı-
za, sektörümüze olan samimi duruşundan dolayı bir 
kez daha teşekkür ediyoruz. 

Ayrıca; TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Deniz-
li Milletvekili Sayın Cahit Özkan’ın, Merkez Birliğimizi 
ziyareti de sektörümüz açısından son derece önem 
arz eden bir ziyaret olmuştur. Merkez Birliğimize, Grup 
Başkanvekilliği düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması 
bakımından da bu ziyareti hükümetimizin bizlere ve 
sektörümüze desteğinin açık bir ifadesi olarak görüyor 
Sayın Özkan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yeni yılın ilk günlerinde ise Cumhurbaşkanı Kararı ile 
Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına atanan Sayın 
Ayşe Ayşin Işıkgece’nin yeni makamındaki ziyaretine 
ilk olarak şahsımı kabul etmesini sektörümüz açısın-
dan önemli görüyor, bu vesileyle de Bakan Yardım-
cımız Sayın Işıkgece’ye teşekkürlerimizle birlikte yeni 
görevinde üstün başarılar diliyoruz.

Çok Değerli Okuyucularımız;

2020 yılı her ne kadar ülkemiz ve sektörümüz açısın-
dan çok zor bir yıl olsa da bu zorlu yılda çalışmaları-
mızın manevi karşılığı olarak önce News Time ve News 
Türk Medya Grubundan sektördeki Merkez Birlikle-
ri arasından seçilerek “Yılın Hizmet Adamı” ödülünü, 
sonrasında da KON TV’de yayınlanan “Tarım Masası” 
programınca “2020 Yılının En’leri” kapsamında yapılan 
oylamalar sonucunda “Yılın En Başarılı Merkez Birliği 
Genel Başkanı” ödülünü aldım. Bir kez daha ifade et-
mek isterim ki; bu ödüllerin asıl sahibi, sahada gece 
gündüz, yağmur, çamur, soğuk, sıcak demeden üre-
ten 270 bin yetiştiricimiz ve il birliklerimizdir. Bu başarı 
ödüllerinin arka planında ise Bakanımız Sayın Dr. Bekir 
Pakdemirli ile uyum içindeki çalışmamız ve Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sektörü-
müze verdiği desteğin büyük payı vardır. 

Bundan böyle sektörümüze karşı olan sorumluluğu-
muz daha da artmıştır. Dolayısıyla da başarıların deva-
mı için Bakanlığımız ve Birliklerimizden aldığımız des-
tek ve güçle sektörümüzün hizmetkârı olmaya devam 
edeceğiz. 

2021 yılında öncelik sırasına göre belirlediğimiz so-
runlarımızın çözüme kavuşturulması halinde zirveye 
ulaşacağımız inancıyla sektörümüzün asli unsurları ve 
sektör paydaşlarımız ile birlikte tüm okuyucularımızı 
Allah’a emanet ediyorum. 

Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak temennilerimle…

MERHABA

Nihat ÇELİK
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı
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GENEL BAŞKANIMIZ ÇELİK’İN ACI GÜNÜ

V an - 10.11.2020 - Türkiye Da-
mızlık Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Merkez Birliği (TÜDKİ-

YEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’in 
babası Abdülmecit Çelik Van’da 
vefat etti. 

Bir süredir Van Bölge Eğitim Araş-
tırma Hastanesi’nde tedavi gören 
Abdülmecit Çelik 10 Kasım 2020 
tarihinde Van’ın Erciş ilçesinde bu-
lunan Seyyid Muhammed Mezarlı-
ğı’nda son yolculuğuna uğurlandı. 

Dostları ve sevenleri TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik ve aile 
üyelerini bu acı günlerinde yalnız 
bırakmadı. 

Genel Başkan Çelik, yayınladığı 
mesajda “Ebediyete intikal eden 
Babam Abdülmecit Çelik’in vefatı 

münasebetiyle acımıza ortak olan, 
taziyemize gelen, arayan, çelenk 
gönderen sosyal medya üzerinden 
taziyelerini bildiren, devlet büyük-
lerimize, Milletvekillerimize, bürok-
ratlarımıza, birlik başkanlarıma, oda 
başkanlarıma, kurum amirlerime 
gönül dostlarıma ve tüm arkadaş-
larıma şahsım ve Çelik ailesi adına 
teşekkür ediyor, saygılarımı sunu-
yorum. Allah-u Teâlâ’mın bütün öl-
müşlerimize rahmetiyle muamele 
etmesini diliyorum.’’ dedi.

Diğer yandan 16 Kasım 2020 ta-
rihinde Merkez Birliğinde Genel 
Başkan Çelik’in rahmetli babası 
Abdülmecit Çelik ve 20 gün ön-
cesinde kaybettiği amcasının oğlu 
Hüsamettin Çelik için Mevlid-i Şerif 
okunarak dualarda bulunuldu.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi 3Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi 3

HAYVANCILIK ESKİ GENEL MÜDÜRLERİNDEN EYİMAYA VEFAT ETTİ

NİĞDE KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİMİZİN ACI KAYBI

H ayvancılık eski Genel Müdürü 
Muhittin Eyimaya, uzun süredir 
mücadele ettiği kanser hastalığına 

yenik düşerek 13 Aralık 2020 tarihinde ha-
yatını kaybetti.

1964 Amasya doğumlu olan Muhittin Eyi-
maya, 1986 yılında Uludağ Üniversitesi Ve-
teriner Fakültesi’nden mezun oldu. Tarım-
sal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 
(TÜGEM) Büyükbaş ve Küçükbaş Hay-
vancılık Dairesi Başkanlığı yapan Eyima-
ya, Haziran 2018’de atandığı Hayvancılık 

Genel Müdürlüğü görevinden 2 ay sonra 

kararname ile alındı. Eyimaya, son olarak 

Tarım ve Orman Bakanlığında Müşavir 

olarak görev yapıyordu. Muhittin Eyimaya, 

evli ve 2 çocuk babasıydı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik Eyi-

maya’nın vefatından duyduğu üzüntüyü 

dile getirerek küçükbaş hayvancılık sektö-

rü adına merhuma Allah’tan rahmet, ailesi 

ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bu-

lundu.

A nkara - 09.12.2020 – Niğde İli 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Birliği Sorumlu müdürü 

Namık Kemal Demirdoğan, Covid-19 
nedeniyle tedavi görmekte olduğu 
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
Araştırma ve Eğitim Hastanesinde 08 
Aralık 2020 tarihinde vefat etti.

Gerek Niğde tarım ve hayvancılık ca-
miasında gerekse Damızlık Koyun 
Keçi İl Birlikleri nezdinde çalışkanlığı ve 
yaptığı hizmetleriyle tanınan ve sevilen 
merhum Namık Kemal Demirdoğan, 
15 gün boyunca tedavi görmekte oldu-
ğu hastanede covid-19 virüsüne yenik 
düşerek 08 Aralık 2020 tarihinde ebe-
diyete intikal etti. 63 yaşında hayatını 

kaybeden Demirdoğan, evli ve 2 çocuk 
babasıydı.

TÜDKİYEB Genel Başkan Nihat Çelik, 
Demirdoğan’ın vefatından duyduğu 
üzüntüyü dile getirerek “Pandemi ille-
ti bir değerli canımızı daha aldı. Namık 
Müdürümün vefatından büyük üzüntü 
duymaktayım. Niğde ilimiz özelinde 
sektörümüze vermiş olduğu güzel hiz-
metlerin şahidiyiz. Son derece çalışkan 
ve yoğun mesai harcayarak ömrünü 
daima sektörün gelişimine harcayan 
Namık Kemal Müdürüme Allah’tan rah-
met dilerim. Nur içinde yatsın. Mekânı 
cennet olur inşallah. Başta ailesi olmak 
üzere sevenlerine ve camiamıza baş 
sağlığı dilerim.’’ dedi.
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A
nkara - 29.12.2020 - Ta-

rım ve Orman Bakanı Dr. 

Bekir Pakdemirli Türkiye 

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik ve beraberin-

deki  Yönetim ve Denetleme Ku-

rulu üyelerini makamında kabul 

etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı 

Mehmet Hadi Tunç ve Hayvancılık 

Genel Müdürü Zekeriyya Erdur-

muş’un da hazır bulunduğu ka-

bulde, küçükbaş hayvancılık sek-

törüne ilişkin konular ele alınarak 

çeşitli değerlendirmelerde bulu-

nuldu.   Bir saati aşkın süren ka-

bulde, Genel Başkan Çelik, Bakan 

Pakdemirli’ye sektörel gelişmeler 

ve yapılan çalışmaların yanısıra 

sektörün sorunlarının çözümü 

noktasında taleplerini dile getirdi.

Genel Başkan Çelik, görüşmele-

rin sonunda, Bakan Pakdemirli’ye 

çiftçi, üretici ve yetiştirici dostu 

olması nedeniyle önce kutsal kita-

bımız olan Kur’an-Kerim ve ardın-

dan Sultan Alparslan’ın bir make-

tini takdim etti. Çelik takdiminde 

“Sayın Bakanım, 270 bin yetişti-

ricim, 80 il birliğim ve sektörüm 

adına yönetim kurulu üyelerimle 

buradayız. Size 270 bin yetiştiri-

cinin selamlarını saygılarını getir-

dim. Sektörümüze vermiş oluğu-

nuz değerli katkıların anısına bu 

güzel vatanı bizlere emanet eden 

Sultan Alparslan’ın bir maketini 

takdim ediyorum. İnşallah daha 

güzel hizmetlere vesile olur. Tabiki 

siz bizim için çok değerlisiniz. Bi-

zim için çok başarılı bir bakansı-

nız ve şunu da açıkça ve samimi 

olarak ifade ediyorum,  siz 270 bin 

küçükbaş hayvan yetiştiricisinin 

gönlündeki tarihi bakansınız. Sizi 

sektörüm adına kutluyorum. Bu 

hediyemizi kabul ettiğiniz için de 

ayrıca teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Bakan Pakdemirli’de “Teşekkür 

ediyorum. Sultan Alparslan ha-

kikaten benim için çok önemli. 

2020 yılında Muş’taki Malazgirt 

kutlamaları çerçevesinde Sultan 

Alparslan’ın 400 dönümlük bir 

araziye çizilmiş dünyanın en bü-

yük portresini bir traktörün oto-

matik kontrol sistemiyle çizmiştik. 

Bir dünya rekoruna imza atmıştık. 

Hem onu hatırladım bugün hem 

de bu değerli  hediyeyi sizden alı-

yorum. Teşekkür ederim.’’ şeklin-

de konuştu.

Genel Başkan Çelik ayrıca Bakan 

Pakdemirli’ye küçükbaş hayvancı-

lık sektörünü sembolize eden bir 

kuzu takdiminde bulunarak “Sa-

yın Bakanım, sektörümüze verdi-

ğiniz katkı ve desteklerden dolayı 

teşekkür ediyor, saygılarımı sunu-

yorum. Her zaman emrinizde ve 

hizmetinizde olacağımızı bilme-

nizi istiyorum. 2021 yılının ülkemiz 

ve sektörümüz için çok daha ba-

şarılı geçmesi temennilerimle yeni 

yılınızı kutluyorum.” dedi.

Çelik, son olarak bakan Pakdemir-

li’ye Van otlu peyniri taktiminde 

bulundu.
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BAKAN PAKDEMİRLİ GENEL BAŞKAN ÇELİK VE 
BERABERİNDEKİ HEYETİ KABUL ETTİ
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AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ CAHİT ÖZKAN,
MERKEZ BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

Ankara – 16.12.2020 – Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) AK Parti Grup 

Başkanvekili ve Denizli Millet-
vekili Cahit Özkan, Türkiye Da-
mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Ge-
nel Başkanı Nihat Çelik’i ziyaret 
etti.

Özkan, “Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliğimiz, 
hükümetimizin aldığı kararların 
ete kemiğe bürünmesine katkı 
sağlıyor” dedi.

Cahit Özkan, ziyarette, Türki-
ye’nin sanayi toplumu olma-
sının yanı sıra aynı zamanda 
tarım toplumu da olduğunu, 
2002 yılından bu yana tarımsal 
hasılanın 24,5 milyar dolardan 
48,5 milyar dolara çıktığını, 
Türkiye’nin sıralamada Avru-
pa’da İspanya, İtalya ve Fran-
sa’nın ardından dördüncü iken 

birinciliğe yükseldiğini bildirdi.

Özkan, şunları kaydetti:

“Modern tarım tekniklerinin, 
gelişen teknoloji ve ürün çe-
şitliliğinin hayata geçirilmesiy-
le birlikte hem Birliklerimizin 
ve hem de özellikle çiftçi kayıt 
sistemleri ve birlikler üzerinden 
hükümetimizin yaptığı çiftçile-
rimizi bilinçlendirme çalışma-
ları, çok daha büyük bir önem 
kazandı. Sizin yaptığınız ça-
lışmalarla çiftçimizin tarımsal 
alanda eğitilmesi, kabiliyetinin 
geliştirilmesi, sorunların çözü-
mü ve dünya çiftçisi ile rekabet 
edebilir noktaya gelmelerini 
sağlıyor. Dünyanın hiçbir ye-
rinde hiçbir hükümet, sadece 
kendi gücüne, kudretine daya-
narak çiftçilerimiz bu tür faa-
liyetlerde başarısını mümkün 
kılamaz. Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliğimiz 
ve sahada il teşkilatları, hü-
kümetimizin aldığı kararların 
ete kemiğe bürünmesine katkı 
sağlıyor. Kamusal olarak da bü-
yük bir görev ifa ediyor. Artık, 
dünyanın ileri tarım toplumları-
nın liginde Türkiye ön sıralarda 
yerini alıyor. Başarı, her zaman, 
hükümetin doğru tarım poli-
tikalarıyla beraber, birliklerin 
çiftçilerin kabiliyetlerinin geliş-
tirilmesine dair çalışmalarıyla 

anlam kazanıyor. Sizlerin başa-
rısı bizim başarımızdır.”

-Özkan: “Bu meslek peygam-
berler mesleği. Milletvekili ol-
masam çobanlık yapardım”

Türkiye coğrafyasının hayva-
nının koyun ve keçi olduğunu 
vurgulayan Özkan, “Hollanda 
gibi büyükbaş hayvan ürete-
meyiz. Ülkemizde en büyük 
çiftlik dağlar, bayırlar. Bu mes-
lek, peygamberlerin mesleğidir. 
Milletvekili olmasam çobanlık 
yapardım” dedi.

Özkan, şöyle konuştu:

“Eğer dünden bugüne koyun 
keçi yetiştiriciliğinde gerek et 
ve gerek süt üretimi iki katın 
üzerine çıkmış ise bu, son 18 
yıllık süre zarfında, başta sizin 
gayretleriniz ve çiftçilerimizin 
mücadelesiyle çıkmıştır. İnşal-
lah bundan sonraki dönemde 
bugüne kadar olduğu gibi sizle-
rin imkanlarının artırılması için 
elimizden gelen gayreti, gerek 
yasama faaliyeti olarak gerekse 
Cumhurbaşkanımız liderliğinde 
hükümetimiz ve AK Parti olarak 
göstereceğiz. Gerekli destekle-
ri sağlayacağız. Sorunlarınızın 
çözümü ve taleplerinizin yeri-
ne getirilmesi için beraber ça-
lışacağız. 2021’de daha önemli 
destekler sağlayacağız” dedi.
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-TÜDKİYEB Genel Başkanı; “Kü-
çükbaş hayvancılık sektörünün 
tamamını temsil ediyoruz”

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik de 

ziyarette yaptığı açıklamada, kü-

çükbaş hayvancılığın öneminden 

bahsetti, peygamber mesleği ol-

duğunu vurguladı.

Çelik, şunları kaydetti:

“15 yıldır küçükbaş hayvancılık 

sektörünün tamamını temsil edi-

yoruz. Küçükbaş hayvancılığımızın 

yeniden canlandırılmasında etkili 

olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım 

ve Orman Bakanımız Dr. Sayın Be-

kir Pakdemirli’nin destekleri çok 

önemli. Bu destekler neticesinde, 

aradan geçen sürede küçükbaş 

hayvan sayımız 31 milyon baştan 

55 milyon başa çıktı. Ülke olarak 

koyun, keçi sayısında hızlı bir artış 

gerçekleştirdik. Küçükbaş hayvan 

sayısında Avrupa’da ilk sıradayız. 

Koyun sütü üretiminde Çin’i geri-

de bırakarak dünya birincisi olduk.

Cumhurbaşkanımızın, Tarım ve Or-

man Bakanımızın, Hükümetimizin 

verdiği destekler sonuç veriyor. 

Hükümetimizin desteğinin devamı 

önemlidir. Çünkü, tarım ve hay-

vancılığa sağlanan destek, sadece 

belli bir kesime değil, tüm nüfusa 

katkı sağlıyor. Ziyaretiniz aynı za-

manda Merkez Birliğimize, Grup 

Başkanvekilliği düzeyinde yapılan 

ilk ziyaret. Bu ziyaret, hüküme-

timizin bizlere ve sektörümüze 

desteğinin açık bir ifadesidir. Bu 

açıdan da çok önemli buluyoruz. 

Teşekkür ediyoruz.”

Merkez Birliği olarak vatandaşla 

devlet arasında köprü vazifesi gö-

revi yaptıklarını bildiren Çelik, “En 

büyük sorunumuz çoban sorunu. 

Bizim yolumuzu açın. Tek isteği-

miz bu. Bürokrasiyi azaltın” dedi.

Genel Başkan Çelik, ziyaretin so-

nunda günün anısına Özkan’a ço-

ban, koyun, keçi motifinin işlendiği 

bir maket takdim etti.
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BAKAN YARDIMCISI IŞIKGECE, 
GENEL BAŞKAN ÇELİK’İ 

MAKAMINDA KABUL ETTİ

A
nkara - 12.01.2021 - 
Cumhurbaşkanı Ka-
rarı ile Tarım ve Or-

man Bakan Yardımcılığına 
atanan Ayşe Ayşin Işıkge-
ce, Türkiye Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik’i, ma-
kamında kabul etti.  

Resmi Gazete’nin 09 Ocak 
2021 tarih ve 31359 sayılı 
nüshasında yayımlanarak 
yürürlüğe giren ve Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından Bakan Yar-
dımcılığı görevine atanan 
Işıkgece’ye bir ziyarette bu-

lunan Çelik, “Bakanımız Sa-

yın Dr. Bekir Pakdemirli’nin 

önderliğinde ekip ruhu içe-

risinde 2021 yılının tarım ve 

hayvancılıkta zirve yılı ol-

masını temennilerimle, yeni 

makamındaki ziyaretine ilk 

olarak beni kabul eden Ba-

kan Yardımcımız Sayın Işık-

gece’ye teşekkür eder, yeni 

görevinde üstün başarılar 

dilerim.” dedi.  

Bakan Yardımcısı Işıkge-

ce ise ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek 

Genel Başkan Çelik’e teşek-

kürlerini iletti.
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TARIMSAL ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ DEĞERLENDİRME 
ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

A nkara -  29.12.2020 – T.C 
Tarım ve Orman Bakanlığı 
Tarım Reformu Genel Mü-

dürlüğünce Bakan Yardımcısı Fa-
tih Metin Başkanlığında “Tarımsal 
Üretici Örgütleri Değerlendirme 
Çalıştayı” video konferans yönte-
miyle gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ha-
şim Özüdoğru moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen Çalıştaya Türkiye 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik de katılım sağladı.

Başta Bakanlık üst düzey bürok-
ratları, İl Tarım Orman Müdürle-
ri, Kooperatif ve Birliklerin Genel 
Başkanları olmak üzere 126 ka-
tılımcının sorunları dile getirdiği 
çalıştayda tarımsal üretici örgüt-
lerinin mevcut sorunları ve çözüm 
önerileri ile birlikte genel değer-
lendirmelerde bulunuldu. Çalış-
tayda özellikle de mevcut acil çö-
züm bekleyen sorunların tespiti 
ve desteklemelerin üretici örgüt-
leri üzerinden etkin bir şekilde 
verilmesi için çözüm önerilerinin 
ortaya konulması amaçlandı. 

Çalıştayın açılış konuşmasını ya-
pan Tarım ve Orman Bakan Yar-

dımcısı Fatih Metin, tarımın öne-
minin Dünyada ve Türkiye’de 
artmakta olduğunu söyleyerek 
üretimden pazarlamaya kadar 
güç birliği yapılması gereğine 
işaret etti. Küçük işletmelerin bir-
leşmesi gerektiğine vurgu yapan 
Bakan Yardımcısı Metin, üretici 
örgütlerinin market raflarında-
ki payının Avrupa’ya göre daha 
az olduğunu belirterek “Üretilen 
ürünlerde kalite, miktar ve fiyat 
istikrarında önemli olan Üretici ör-
gütlerinin ekonomik yapıda ken-
dilerini daha fazla temsil etmesini 
istiyoruz.” dedi.

Çalıştay görüşmeleri kapsamında 
bir konuşma yapan TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik de Tür-
kiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-
kez Birliği olarak 80 ilde örgütlü 
270 bin üye ile çok geniş bir aile 
olduklarını belirterek Bakanlıkla 
uyum içerisinde çalıştıklarını söy-
ledi.

Pandemi döneminde Bakan Pak-
demirli’nin talimatları doğrultu-
sunda üretime devam ettiklerine 
dikkat çeken Çelik, 2020 yılının 
sonuna kadar küçükbaş hayvan-

cılıkta 6,5 milyon artış sağlanarak 
55 milyona ulaştıklarını ifade etti. 
Mevzuat konusunda da yapılma-
sı gereken değişikliklere değinen 
Genel Başkan Çelik,  özellikle Bir-
liklerin yaptığı intibak genel kurul-
larının zaman kaybı ve masraflara 
yol açtığını söyledi. Çelik ayrıca 
destekleme ödemelerinin özellik-
le İl Birlikleri üzerinden yapılma-
sını talep ederek “Küçükbaş hay-
vancılıkta çığır açan hedeflerimize 
emin adımlarla yürüyoruz. Bu kut-
lu görevde en büyük desteği gör-
düğümüz Sayın Cumhurbaşkanı-
mız ve Sayın Bakanımıza minnet 
borçluyuz. Biz birlikte güçlüyüz’’ 
dedi.

Tüm katılımcıların görüşlerini bil-
dirmesi sonrasında ise Tarım Re-
formu Genel Müdürü Hasan Özlü, 
yaptığı değerlendirmede; destek-
leme ödemelerinin birlikler üze-
rinden yapılması ile ilgili taleplerin 
ağırlık kazandığını belirterek ça-
lıştayda önerilen hususlar üzerin-
de çalışacaklarını söyledi. Genel 
Müdür Özlü ’nün değerlendirme 
konuşması sonrasında çalıştay so-
nuçlandırdı.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi8
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A NKARA - 06.11.2020 - Ka-
zakistan’da faaliyetlerini 
sürdüren ve çobanların 

atası anlamına gelen Şopan-Ata 
Milli Koyuncular Birliği Genel Baş-
kanı Almasbek Sadırbay ve bera-
berindeki heyet, Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başka-
nı Nihat Çelik’i makamında ziyaret 
etti.

Ziyaret esnasında iki ülkenin kü-
çükbaş hayvancılık konuları ele 
alındı, iş birliği yapılabilecek pro-
jelerle ilgili görüş alışverişinde bu-
lunuldu.

Sadırbay, Kazakistan’da birlik be-
raberliği sağladıktan sonra devlet 
yardımı almaya başladıklarını ve 
devletin küçükbaş hayvancılığa 
fon ayırdığını ifade ederek, “Şim-
diki hedefimiz uluslararası alanda 
daha ileriye gitmektir. Bunun ilk 
adımını da Türkiye ile işbirliği ola-
rak belirledik. Buraya gelmeden 
önce bakanımızla görüştük. Özel-
likle canlı hayvan alım satımı ko-
nusunda yardımlaşmak istiyoruz.” 
dedi.

Almasbek Sadırbay, küçükbaş 
hayvan sayılarının bağımsızlık ön-
cesi 10 milyona kadar düştüğünü 
ancak bugün tekrar 20 milyona 
ulaştığını belirterek, “Türkiye’de 
çeşitli ırklar olduğunu duydum. 
İlmi araştırmalar hususunda bi-
raz zayıfız. Bu işe gönül verenler 

olarak yurt dışı çalışmalarımıza 
Türkiye’den başladık. Türkiye’de 
faydalanacağımız ırklar ve ülke-
mizdeki ırklar konusunda işbirliği 
yapabiliriz”  dedi. 

Koyunculuktan et dışında elde 
ettikleri ürünleri gereği gibi de-
ğerlendiremediklerini de belirten 
Sadırbay, bu konuda küçük ölçekli 
işleme tesislerine ihtiyaçları oldu-
ğunu söyledi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik de ziyaretin önemli ve an-
lamlı olduğunu ifade ederek, “Ül-
kemize yaptığınız ziyaretiniz ve 
bizi tercih etmeniz bizi birbirimi-
ze daha da yaklaştıracaktır. Ben 
de bu vesileyle 270 bin üyemiz, 
sektörümüz ve şahsım adına siz-
leri saygıyla selamlıyorum. Biz her 
zaman size yol gösterici oluruz. 
Dinimiz, inancımız bir. Farklı ül-
kelerden olabiliriz ama sizi ken-
dimiz gibi görüyoruz. Bize düşen 
ne varsa yardımcı olmaya hazırız” 
dedi.

Genel Başkan Çelik, Merkez Bir-
liğinin kuruluşundan bugüne ge-
linen süreçte yaptığı faaliyetler 
hakkında özet bilgiler verdiği ko-
nuşmasında, özellikle Halk Elinde 
Küçükbaş Hayvan ıslahı projeleri 
ile soykütüğü tutma çalışmala-
rı hakkında ayrıntılı paylaşımnda 
bulundu. Çelik, “Mevcut küçükbaş 
hayvan sayımız 55 milyonu buldu. 
Bu rakamla halen Avrupa’da birin-

ci, dünyada dokuzuncu sıradayız. 
50’ye yakın koyun ve keçi ırkları-
mızla ıslah yapma çabasındayız” 
dedi.

Küçükbaş hayvancılığın ata mira-
sı olduğu bilgisini de veren Çelik, 
“270 bin üyemiz aileleriyle be-
raber 4 milyon nüfusa tekabül 
ediyor. Elde ettiğimiz ürünlerden 
ekonomiye sağladığımız katma 
değer ülke nüfusunun % 100’üne 
yansıyor. Birlikler kurulmadan 
önce hayvancılık desteği vardı 
ama küçükbaş hayvancılığa des-
tek yoktu. 2006 yılından bu yana 
destek veriliyor. Bizim bu bayrağı 
dalgalandırmamız gerekiyor” şek-
linde konuştu.

Küçükbaş hayvan ürünlerinden 
özellikle koyun yününün değer-
lendirilmesi noktasındaki projeler-
den bahseden Çelik, “Biz geçen 
yılı küçükbaş hayvancılıkta hamle 
yılı olarak ilan etmiştik. Önümüz-
deki yıl da zirve yılı olabilir. Belirle-
diğimiz hedeflere ulaşmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle 
kardeş ülkelerle işbirliği yaparak 
küçükbaş hayvancılığı zirveye ta-
şımak istiyoruz’’ dedi. 

Genel Başkan Çelik, ziyaret so-
nunda Almasbek Sadırbay’a gü-
nün anısına koyun keçi çoban 
tasvirli bir maket hediyesinde 
bulunarak ziyaretlerinden dolayı 
kendisine teşekkür etti ve çalış-
malarında başarılar diledi.
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KAZAKİSTAN KOYUNCULAR BİRLİĞİ GENEL

BAŞKANI SADIRBAY MERKEZ BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK: “ÖZELLİKLE KARDEŞ ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK 

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞI ZİRVEYE TAŞIMAK İSTİYORUZ”
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A
nkara – 19.12.2020 – 
News Time ve News Türk 
Medya Grubu, sektör-

deki merkez birlikleri arasından 

2020 yılının “Yılın Hizmet Ada-

mı” ödülünü, Türkiye Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel Baş-

kanı Nihat Çelik’e verdi.

Çelik’e, ödül plaketini News Time 

ve News Türk Medya Grubu Ge-

nel Müdürü Amina Mirzayeva, 

ödül beratını Medya Grubu Ge-

nel Yayın Yönetmeni Kerim Ak-

baş takdim etti. 

Nihat Çelik, Medya Grubunda 

gerçekleştirilen ödül töreninde 

yaptığı konuşmada, Türk mille-

tinin güzel bir geleneğe sahip 

olduğunu, savaşa gidene barut, 
hizmete koşana ödül verildiğini 
belirtti. Ödülü, 80 il birliği ve 270 
bin yetiştirici adına kabul ettiği-
ni bildiren Çelik, şunları söyledi:

“Ödül için News Time ve News 
Türk Medya Grubu’na şahsım ve 
sektörüm adına teşekkür edi-
yorum. Ödülü il birliklerimiz ve 
yetiştiricilerimiz adına alıyorum. 
Çünkü asıl başarı onların, saha-
da gece gündüz, yağmur, çamur, 
soğuk, sıcak demeden çalışan, 
alın teri ile ekmeğini kazanan 
yetiştiricilerimiz ve il birlikleri-
mizindir. Onlar adına bu ödülü 
almam benim için şereftir. Başa-
rımızda Tarım ve Orman Baka-
nımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli 
ile uyum içinde çalışmamız ve 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın sektörümü-
ze verdiği desteğin büyük payı 
vardır. Bu ödülde, Merkez Birli-
ğimiz ve il birliklerimizin güzel 
bir birliktelik göstermesi, uyum 
ve hizmet yarışı içinde olmasının 
da payı büyüktür. Bu açıdan da 
benim için çok değerli bir ödül.”

Kerim Akbaş ise, sıkı bir araştır-
maya dayalı, ayrıntılı bir çalışma 
sonucu ödül alanları belirledik-
lerini, merkez birlikleri içinde de 
Nihat Çelik’i bu ödüle ülke ve 
çiftçi yararına yaptığı çalışmalar 
dolayısıyla layık gördüklerini be-
lirtti. Akbaş, “Bu ödül çiftçimiz 
ve ülkemiz adına çalışmalarını-
zın devamı için verilmiş bir ödül-
dür” dedi.

ÇELİK’E “YILIN HİZMET ADAMI” ÖDÜLÜ VERİLDİ
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Konya - 14.01.2021 - Türki-
ye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Bir-

liği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik’e KON TV’de Recep 
Cingöz tarafından hazırlanıp 
sunulan Tarım Masası progra-
mının canlı yayınında “Yılın En 
Başarılı Merkez Birliği Genel 
Başkanı” ödülü verildi.

KON TV’de yayınlanan “Tarım 
Masası” programınca “2020 Yı-
lının En’leri” kapsamında yapı-
lan oylamalar sonucunda belir-
lenen “Yılın En Başarılı Merkez 
Birliği Genel Başkanı” ödülü 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Ni-
hat Çelik’e verildi.

Recep Cingöz tarafından prog-
ramın başlangıcında yapılan 
açılış konuşmasında “Tarım Ma-
sası gelenekselleşen 2020 yılı 
ödülleri sahipleriyle buluşuyor. 
İlk ödülümüz Yılın En Başarı-
lı Merkez Birliği Genel Başkanı 
ödülü Türkiye Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birli-
ği Genel Başkanı Sevgili Nihat 
Çelik’e halkın oylarıyla gitti. 
Ezici bir üstünlükle halkın oyla-
rının yüzde 62,5’ini alarak 2020 
yılının en başarılı Merkez Birliği 
Genel Başkanı seçilen Sayın Ni-
hat Çelik’i tebrik ediyoruz. 

Neden “Yılın En Başarılı Merkez 
Birliği Genel Başkanı” seçildi? 
Yetiştiricilerinin çok daha iti-

barlı olması, desteklerin art-
ması, pandemi sürecinde ilk 
günden itibaren Sayın Bakan-
la konuşarak yetiştiricilerin en 
ufak bir sıkıntı yaşamaması için 
olağanüstü gayretler gösterdi. 
Bizim yetiştiricilerimiz de hakkı 
sahibine vermeyi sever. O yüz-
den bizde Tarım Masası’nın ilk 
ödülü olan En Başarılı Merkez 
Birliği Genel Başkanı ödülü-
nü kendisine takdim ediyoruz. 
Efendim bunu biz yetiştiriciler 
adına size veriyoruz. Hakkı tes-
lim ediyoruz. Tebrik ediyoruz.” 
ifadelerine yer verildikten son-
ra Genel Başkan Çelik’e ödülü 
takdim edildi.

Genel Başkan Çelik ödülünü 
alırken yeni yıla dair temenni-
lerde bulunarak ödül ile ilgili 
şunları söyledi.

“Sayın Cingöz bende özellikle 
KON TV ailesine teşekkür edi-
yorum. Beni bu manevi ödüle 
layık gördüğünüz için. Asıl işin 
arka planında olan malumu-
nuz 270 bin üyemdir. Bende bu 
ödülü 270 bin yetiştirici üyem 
adına şerefle gururla alıyorum. 
Çok teşekkür ediyorum. Sağ 
olun, var olun.”

Genel Başkan Çelik, program 
sonrasında ise aldığı ödül ile 
ilgili olarak duygularını şöyle 
dile getirdi.

“KON TV ekranlarının sevilen 
ve ilgiyle takip edilen Tarım 
Masası programının 2020 Yılı 
Enleri ödülleri kapsamında en 
başarılı Merkez Birliği Genel 
Başkanı seçilmiş olmanın onuru 
ve gururunu yaşıyorum.

Anlamı itibarıyla şahsıma ve-
rilen bu ödül, sektörüme kar-
şı olan sorumluluğumu daha 
da artırmıştır. Önemli olan bu 
başarıların bir defaya mahsus 
değil artarak devam etmesidir. 
Ben de bu ödülün bana verdi-
ği manevi haz ile sektörümün 
hizmetkarı olmaya devam ede-
ceğim. Bakanlığımız ve Birlikle-
rimden aldığım destek ve güçle 
yolumuza devam edeceğim.’’

11Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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24. DÖNEM VAN MILLETVEKILI BILICI’DEN GENEL BAŞKAN ÇELIK’E TAZIYE ZIYARETI

Ankara - 30.11.2020 - 24. Dönem Van Milletvekili Mustafa 

Bilici, Milletvekili Danışmanı Erol Baykara ve Gazi Üniversi-

tesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sekreteri Adnan Tahir Özye-

şil, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’e, merhum babası 

Abdülmecit Çelik için taziye ziyaretinde bulundu.

Çelik, ziyaret sonrasında “Bugün Merkez Birliğimizde şah-

sıma taziye ziyaretinde bulunan 24. Dönem Van Milletvekili 

Sayın Mustafa Bilici, Milletvekili Danışmanı Sayın Erol Bay-

kara ve Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sekreteri 

Sayın Adnan Tahir Özyeşil’e teşekkür ediyor, bizleri yalnız 

bırakmayan herkese saygılarımı sunuyorum.” dedi.

12 Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

METEOROLOJI GENEL MÜDÜRÜ COŞKUN, GENEL BAŞKAN ÇELIK’I ZIYARET ETTI
Ankara - 17.12.2020 - Me-
teoroloji Genel Müdürü 
Volkan Mutlu Coşkun, Tür-
kiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başka-
nı Nihat Çelik’e taziye ziya-
retinde bulundu. 

Görüşmede Genel Başkan 
Çelik ve Genel Müdür Coş-
kun, küçükbaş hayvancılık 
sektörü açısından mete-
orolojik olayları da değer-
lendirdi.

Çelik, Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nün mobil uy-
gulamasının çiftçi ve ye-
tiştiricilerin anlık hava du-

rumunu takip edebilmeleri 
için akıllı cep telefonlarına 
indirmelerinin don, sel, su 
baskını gibi doğal afetlerin 
sebep olacağı zarardan 
önemli oranda koruyaca-
ğını bildirdi.  

TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Çelik, toplantı sonrasında 
“Babamın vefatı dolayısıyla 
taziye ziyaretinde bulunan 
Meteoroloji Genel Müdü-
rümüz Sayın Volkan Mutlu 
Coşkun’a nazik ziyaretle-
rinden dolayı şahsım ve ai-
lem adına teşekkür ediyor, 
çalışmalarında üstün başa-
rılar diliyorum.” dedi.
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HAYGEM GENEL MÜDÜRÜ ERDURMUŞ’TAN GENEL BAŞKAN ÇELIK’E ZIYARET

GENEL BAŞKAN ÇELIK, KARAMAN ZIRAAT ODASI BAŞKANI BAYRAM’I KABUL ETTI

Ankara - 22.12.2020 - Tarım ve Or-
man Bakanlığı Hayvancılık Genel 
Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Türki-
ye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik’e  bir ziyarette 
bulundu. 

Genel Başkan Çelik, Genel Müdür 
Erdurmuş ile küçükbaş hayvancılı-
ğa ilişkin mevcut konular üzerinde 
değerlendirmelerde bulunurken 
ziyarette özellikle Koyun Keçi Bilgi 
Sistemi’nin (KKBS) yetiştiricilerin 
mağduriyetlerinin giderilmesi adına 
bir süreliğine tekrar açılmasıyla ilgili 
birtakım istişarelerde bulundu. 

Genel Müdür Zekeriyya Erdurmuş, 
konunun Bakanlık tarafından değer-
lendirileceği mesajını verirken, Genel 
başkan Çelik ise mağduriyetlerin ve 
sorunların çözümü noktasında ilgileri 
ve ziyaretlerinden dolayı Genel Mü-
dür Erdurmuş’a teşekkür etti.

Ankara - 23.12.2020 - Türkiye Da-
mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik, Karaman Zi-
raat Odası Başkanı Mehmet Bay-
ram’ı makamında kabul etti. 

Geçtiğimiz aylarda Karaman Da-
mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği’ne yapılan ziyaret sonrasın-
da Karaman Ziraat Odası Başkanı 
Mehmet Bayram ile de görüşme 
yapan Çelik’e iade-i ziyarette bulu-
nan Bayram, tarımda Karaman’ın 
rolü ve önümüzdeki süreçte yapı-
lacak projelerini aktardı. 

Genel Başkan Çelik ise, Karaman’ın 
tarım ve küçükbaş hayvancılık ala-
nında oldukça önemli bir yeri oldu-
ğunu vurguladı. 

Çelik ziyaret sonrasında, “Sayın 
Bayram’ın şahsında Karaman’daki 
tüm çiftçilere teşekkür ediyor, Baş-
kanımıza çalışmalarında başarılar 
diliyorum.” dedi.

13Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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MERKEZ BIRLIĞIMIZDE GÖÇER HAYVANCILIĞIN SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Ankara - 15.12.2020 - Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve 
Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Da-
ire Başkanı Bayram Sertkaya ile aynı başkanlıkta görevli 
Veteriner Hekim Hüseyin Eş, Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Ni-
hat Çelik’i makamında ziyaret etti. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik başkanlığında gerçekleşti-
rilen Aralık ayı mutad Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında 
Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Daire Başkanı Bayram 
Sertkaya ve Veteriner Hekim Hüseyin Eş ile göçer hayvan-
cılığın sorunlarıyla ilgili birtakım istişarelerde bulunudu. Gö-

çer hayvancılıkta yaşanan sorunların çözüm önerilerinin ele 
alındığı görüşme yaklaşık iki saat sürdü. 

Toplantı sonrasında bir değerlendirmede bulunan Genel 
Başkan Çelik, göçer hayvancılığın daha çok doğu ve gü-
neydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olduğunu ve top-
lam küçükbaş hayvan sayısı bakımından bu bölgelerin 
önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çekerek, göçer hay-
vancıların sorunlarının çözümü ile sektörün daha da ileriye 
gideceğini ifade etti. 

Genel Başkan Çelik, değerlendirmesinde İl Birliklerinden 
Merkez Birliğine intikal eden başlıca sorunların Bakanlık 
yetkili makamları ile paylaşıldığını ve her zaman gerekli ilgi 
ve alakayı gördüklerini belirterek “Daire Başkanımız Sayın 
Bayram Sertkaya ve Veteriner Hekim Hüseyin Eş’in Mer-
kez Birliğimize yaptığı ziyaret ziyadesiyle bizleri memnun 
etmiştir. Sayın Başkanımızın ziyareti kapsamlı bir toplantıya 
dönüşmüş ve bu toplantıda Yönetim Kurulu Üyelerimizle 
birlikte göçer hayvancılığımızın çözüm beklediği konular 
ele alınmıştır. Oldukça verimli geçen toplantıda özellikle 
göçer hayvancılığımızın sorunlarının çözümü noktasında 
gösterdiği yakın ilgiden dolayı Sayın Başkanıma şahsım ve 
sektörüm adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar di-
liyorum.” dedi.

Ankara – 17.12.2020 – Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve 
Yayın Dairesi Başkanı Sürur Kır, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Merkez Birliği’ne (TÜDKİYEB) bir ziyarette bulunarak, 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ile birtakım istişare-
lerde bulundu.

Genel Başkan Çelik, Daire Başkanı Kır’a TÜDKİYEB’in de 
paydaşı olduğu ve Bakanlıkça birkaç yıldır uygulanan “Sürü 
Yönetimi Elemanı Benim” projesi kapsamında düzenlenen 
çoban kurslarının pandemi şartları da göz önüne alınarak 
yapılmasına ilişkin düşüncelerini aktararak Birliklerde görev 
yapan Tarım Danışmanlarının da mevcut durumunda yaşa-
nılan sıkıntıları dile getirdi. 

Genel Başkan Çelik, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının 
çok güzel hizmetlere imza attığını vurgulayarak “Şahsım 
ve camiam adına başta çobanlarımızın eğitimi olmak üze-
re başarılı çalışmalarından dolayı Sayın Başkanımı kutluyor 
kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan böyle de güzel 
çalışmalarının devam edeceğine inanıyorum. Önümüzdeki 

süreçte de işbirliği hususunda üzerimize düşen her ne varsa 
her daim hazır olduğumuzun bilinmesini istiyorum.’’ şeklin-
de konuştu.

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sürur Kır ise Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin çok değerli hizmetlerde 
bulunduğunu söyleyerek “Sayın Başkanımıza küçükbaş 
hayvancılık alanında yaptığı hizmetler için çok teşekkür 
ediyorum. Bu güzide kuruluşumuza her konuda yardımcı 
olmak bizim en asli görevimizdir.” dedi.   

Görüşmelerin tamamlanması sonrasında Eğitim ve Yayın 
Dairesi Başkanı Sürur Kır, Başkanlıklarınca her yıl düzenle-
nen Tarım ve İnsan temalı Fotoğraf yarışmasında ödül alan 
Tarkın Taşkıran’a ait küçükbaş hayvancılığı resmeden bir 
tablo hediyesinde bulundu. Genel Başkan Çelik de Kır’a he-
diyesinden dolayı teşekkür ederek günün anısına küçükbaş 
hayvancılığın simgesi haline gelen koyun keçi çoban maketi 
takdiminde bulundu.

14 Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

ÇOBAN KURSLARI VE TARIM DANIŞMANLARI KONULARI ISTIŞARE EDILDI
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ANKARA BÖLGE MÜDÜRÜ CEYLAN ILE TARSIM KONULARI ISTIŞARE EDILDI

GENEL BAŞKAN ÇELIK, TKDK ANKARA IL KOORDINATÖRÜ YENIAY’I KABUL ETTI

Ankara - 11.01.2021 - Türkiye Damız-

lık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, Tarım Sigortaları Havuz 

İşletmesi A.Ş. (TARSİM) Ankara Böl-

ge Müdürü Mustafa Çağrı Ceylan ve 

Uzman Osman Tan’ı makamında 

kabul etti. 

Çelik, kabulde 2021 yılında Merkez 

Birliği ve TARSİM arasında yapılabi-

lecek iş birliği protokolleri ile yetişti-

riciler için küçükbaş hayvan hayat 

sigortalarının kapsamının genişletil-

mesi yönünde istişarelerde bulundu. 

Genel Başkan Çelik, görüşme son-

rasında “Ziyaretleri için Sayın Ceylan 

ve Sayın Tan’a şahsım ve sektörüm 

adına teşekkür ediyor, çalışmaların-

da başarılar diliyorum.” dedi.

Ankara - 08.12.2020 - Türkiye Da-

mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 

Çelik, kısa bir süre önce Tarım ve 

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ku-

rumu Ankara İl Koordinatörlüğüne 

atanan Emre Yeniay’ı makamında 

kabul etti. 

Çelik ve Yeniay, önümüzdeki sü-

reçte Merkez Birliği ve TKDK iş 

birliğinde yapılacak projelerle ilgili 

görüşmelerde bulundu.  

Genel Başkan Çelik, görüşme son-

rasında “Ziyaretlerinden dolayı 

Emre Yeniay’a şahsım ve sektörüm 

adına teşekkür ediyor, çalışmaların-

da başarılar diliyorum.” ifadelerini 

kullandı.

15Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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16 Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

BEM-BIR-SEN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEVINÇ’TEN GENEL BAŞKAN ÇELIK’E ZIYARET

ÇELIK, KOYUN KEÇI DÜNYASI GENEL YAYIN YÖNETMENI BULUT’U KABUL ETTI

Ankara - 06.11.2020 - Belediye ve 

Özel İdare Çalışanları Birliği Sendi-

kası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkan 

Yardımcısı Medeni Sevinç ve Bay-

ram Elik, Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 

Çelik’i makamında ziyaret etti.

Görüşme sonrasında Genel Baş-

kan Çelik, “Belediye ve Özel İdare 

Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-

BİR-SEN) Genel Başkan Yardımcı-

sı Medeni Sevinç ile Bayram Elik’in 

Merkez Birliğimizde şahsıma yapmış 

oldukları nezaket ziyaretinden dolayı 

teşekkür ediyor, çalışmalarında ba-

şarılar diliyorum.” dedi.

Ankara  - 22.12.2020 - Türkiye 

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Koyun Keçi 

Dünyası Genel Yayın Yönetmeni 

Pakize Melek Bulut’u makamında 

kabul etti.

Ziyaret esnasında küçükbaş hay-

vancılık sektöründe 2020 yılının 

değerlendirmesini yapan Çelik, 

Merkez Birliği’nin 2021 hedefleri ve 

taleplerine değindi. 

Genel Başkan Çelik görüşme son-

rasında, “Ziyaretleri ve küçükbaş 

hayvancılık sektörümüze olan kat-

kıları için Melek Bulut’a teşekkür 

ediyor, çalışmalarında başarılar di-

liyorum.” ifadelerini kullandı.
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GENEL BAŞKAN ÇELIK, VAN ESOB BAŞKANI BERGE ILE GÖRÜŞMELERDE BULUNDU

GENEL BAŞKAN ÇELIK MUHTAR KAMIL CANTAYAN’I MAKAMINDA KABUL ETTI

Ankara - 10.12.2020 - Türkiye Damız-

lık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Van 

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 

Başkanı İsa Berge’yi makamında ka-

bul etti. 

Genel Başkan Çelik, Berge ile birlikte 

Van esnafına ilişkin sektörel sorunları 

değerlendirdi. Görüşme esnasında 

ayrıca Van ilindeki küçükbaş hay-

vancılığın durumu ve geleceği ile ilgili 

bir takım sorunlar ele alındı.

Çelik, görüşme sonrasında ziya-

reten duyduğu memnuniyeti dile 

getirerek “Çok değerli Başkanıma 

çalışmalarında başarılar diler, şah-

sında Van genelindeki Oda ve Birlik 

Başkanlarıma da en derin saygıları-

mı sunarım.” dedi.

Ankara - 03.12.2020 - Tüm Köy ve 

Mahalle Muhtarları Derneği (TMD) 

ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜD-

KİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 

Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Aşa-

ğı Argit Mahallesi Muhtarı Kamil 

Cantayan’ı makamında kabul etti. 

Çelik, Cantayan ile Van’daki küçük-

baş hayvancılığın sorunları ve çö-

züm önerileri ile ilgili fikir alışverişin-

de bulundu, muhtarların sorunlarını 

ele aldı. 

Genel Başkan Çelik, pandemi sü-

recinde muhtarlara çok büyük so-

rumluluk ve görev düştüğünü de 

vurgulayarak, “Sayın Cantayan’a 

ziyaretleri için teşekkür ediyor, gö-

revinde başarılar diliyorum.” ifade-

lerini kullandı.

17Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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GENEL BAŞKAN ÇELIK, ŞANLIURFA BIRLIK BAŞKANINI EYYÜPOĞLU ILE GÖRÜŞTÜ

GENEL BAŞKAN ÇELIK’E KIRIKKALE BIRLIK BAŞKANI ULUSOY’DAN TAZIYE ZIYARETI

Ankara - 21.12.2020 - Türkiye Damız-

lık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, Şanlıurfa Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Birlik Başkanı Hasan 

Eyyüpoğlu ve Avukat Mehmet Ey-

yüpoğlu’nu makamında kabul etti.

Genel Başkan Çelik, illerinde küçük-

baş hayvancılık sektöründe karşılaş-

tığı sorunlarla ilgili görüşmek üzere 

Merkez Birliği’ne ziyarette bulunan 

Şanlıurfa Birlik Başkanı Eyyüpoğlu ile 

çözüm önerileri noktasında istişare-

lerde bulundu. 

Çelik, “Şanlıurfa Birlik Başkanım Ha-

san Eyyüpoğlu ve Avukat Mehmet 

Eyyüpoğlu’na Merkez Birliğimize 

yapmış oldukları ziyaretlerinden do-

layı teşekkür ediyor, çalışmalarında 

üstün başarılar diliyorum.” dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, Kırıkkale 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birlik Başkanı Mehmet Kürşat Ulu-
soy, Başkan Yardımcısı İsmail Erdal 
ve Süerler Group Yönetim Kurulu 
Başkanı, Vanlı iş adamı Ali Süer’i, ta-
ziye ziyareti dolayısıyla makamında 
kabul etti.  

Kırıkkale Birlik Başkanı Ulusoy ve 
Başkan Yardımcısı Erdal, Genel 
Başkan Çelik’e babasının vefatı ne-
deniyle üzüntülerini dile getirdi.

Vanlı iş adamı ve Süerler Group Yö-
netim Kurulu Başkanı Ali Süer ise 
Çelik’e baş sağlığı dileklerini iletti.

Görüşme sonrasında Genel Başkan 
Çelik, “Merkez Birliğimize taziye zi-
yaretinde bulunan Kırıkkale Birlik 
Başkanıma, Başkan Yardımcısına 

ve Süerler Group Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Süer’e şahsım ve ailem 

adına gönülden teşekkür ediyor, bu 

vesileyle tüm geçmişlerimizin me-

kanının cennet olmasını Yüce Rab-

bimden niyaz ediyorum.” dedi.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, DÜNYA GAZETESİNE KUYRUK 
YAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Ankara - 15.12.2020 - Tür-
kiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Dünya Gazetesinden Meh-
met Hanifi Gülel’e kuyruk yağı ve 
fiyatlarına ilişkin bir açıklamada 
bulundu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİ-
YEB) Genel Başkanı Nihat Çelik 
de kuyruk yağı kullanılan hayvan 
kesiminin, tüketimdeki hızlı artışı 
karşılayacak ölçüde artmadığını 
söyledi. 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Ge-
nel Başkanı Nihat Çelik ise, ciğer 
fiyatlarıyla ilgili de benzer bir du-
rumun yaşandığına değinerek 
şöyle konuştu: “Türkiye, pide ve 
döner gibi iki önemli yemeğin 
kültürüne sahip. Bu iki yemek de 

kuyruk yağı kullanılmadan lezzet-
li bir şekilde yapılamıyor. Bu ne-
denle kuyruk yağına ülkemizde 
her zaman büyük talep oluşuyor. 
Bu yıl ayrıca COVID-19 nedeniyle 
evde gıda tüketimi arttı. Özellikle 
döner ve pide paket servisine çok 
uygun yiyecekler. Elimizde yemek 
tüketimiyle ilgili bir veri yok ama 
kuyruk yağına talebin arttığını 
görüyoruz. Bunun da fiyatları ar-
tırdığını söyleyebiliriz. Çünkü kesi-
len hayvan sayısı tüketimdeki hızlı 
artışı karşılayacak ölçüde birden 
artmıyor. Tüketim 
artışı eğer üretim 
artışı ile desteklen-
mezse fiyatlarda 
yükselmeyi bera-
berinde getirdiğine 
dikkat çeken Çelik, 
kesilen küçükbaş 
hayvan sayısı ile 
ilgili verilerde de 

tam isabet sağlayamadıklarını ifa-
de etti. 2020 Haziran ayı rakam-
larına göre koyun sayısının 42,7 
milyona, keçi sayısı 12,35 milyona 
çıktığı bilgisini veren Çelik, şun-
ları söyledi: “Çok daha sağlıklı ve 
doğal yayılıma dayanması nede-
niyle son yıllarda koyun, keçi sütü 
ve etine ilgi de arttı. Zaten Tür-
kiye’nin kırmızı et sorununun çö-
zümü de küçükbaş hayvancılıkta 
yatıyor. Ne yapıp edip küçükbaş 
hayvancılığın desteklenmeye de-
vam edilmesi gerekiyor.”

Ankara - 23.12.2020 - Tür-
kiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Bir-

liği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik, Koyun Keçi Bilgi Sis-
temi’ne (KKBS) çeşitli nedenler-
le başvuru yapamayan yetiştiri-
ciler için sistemin bir süreliğine 
tekrar açılacağı bilgisini verdi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Hay-
vancılık Genel Müdürü Zekeriyya 
Erdurmuş ile yaptığı görüşmede 
neticeye ulaştıklarını kaydeden 
Genel Başkan Çelik, “Özellik-
le Covid-19 nedeniyle 2020 Yılı 
Anaç Koyun Keçi Destekleme 
başvurularını zamanında yapa-
mayan ve başvuru sürecini ge-
çiren yetiştiricilerimizin mağ-
duriyetlerinin giderilmesi ve 
desteklemelerden yararlanabil-
meleri için Koyun Keçi Bilgi Sis-
temi (KKBS) 17-24 Şubat 2021 

tarihleri arasında tekrar açıla-
cak.” dedi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı’na 
yapılan başvurunun Dr. Bekir 
Pakdemirli tarafından uygun gö-
rülerek onaylandığını ve Koyun 
Keçi Bilgi Sistemi’nin 17- 24 Şu-
bat 2021 tarihleri arasında açıl-
masına ilişkin Bakanlık Olur’u 
alındığını ifade eden Çelik, söz-
lerini şöyle sürdürdü:

“Destekleme şartlarını taşımış 
olmalarına rağmen, çeşitli ne-
denlerden dolayı zamanında 
başvuru yapamamış olan yetiş-
tiricilerimizin belirtilen tarihler 
arasında başvurması halinde, 
6 Kasım 2020 tarihindeki Hay-
van Bilgi Sistemi’nden (TÜRK-
VET) alınan KKBS’deki işletme 
ve hayvan bilgileri esas olmak 
üzere yürürlükte olan mevzuat 

hükümleri çerçevesinde 2020 
Yılı Anaç Koyun Keçi Destekle-
me Başvuruları İl Birliklerimizce 
kaydedilebilecektir. 

Tüm Birliklerimiz ve yetiştirici-
lerimiz için hayırlı uğurlu olması 
dileklerimle, sorunlarımızın çö-
zülmesi ve mağduriyetlerimizin 
giderilmesi noktasında bizleri 
her zaman destekleyerek ya-
nımızda olan Tarım ve Orman 
Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pak-
demirli’ye ve HAYGEM Genel 
Müdürümüz Sayın Zekeriyya Er-
durmuş’a şahsım ve sektörüm 
adına teşekkür ediyor, saygıları-
mı sunuyorum. 

80 İl Birliği, 270 bin yetiştirici ve 
Merkez Birliği olarak bizler de, 
hükümetimiz ve  Bakanlığımızın 
destekleriyle üretmeye devam 
ediyoruz.”
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, SEKTÖRÜN 2020 
YILINI DEĞERLENDİRDİ, 2021 HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

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

Nihat ÇELİK, sektörün 2020 yılını 
değerlendirerek 2021 beklenti ve 
hedeflerini açıkladı.

Genel Başkan Çelik’in değerlen-
dirmesi şöyle ; 

- Sektörümüz 2020 yılında Pan-
demiden yüzünün akıyla çıktı, sı-
nıfını geçti…

2020 yılında küçükbaş hayvancı-
lıkta yaşanan gelişmelere önce-
likle pandemi açısından bakmak 
ve ona göre değerlendirmelerde 
bulunmak doğru olacaktır.

Öncelikle şunu söylemeliyim ki 
sektörümüz 2020 yılı başlarında 
başlayan ve tüm Dünyayı kasıp 
kavuran pandemiden yüzünün 
akıyla çıkmış, dersine iyi çalışarak 
sınıfını geçmiştir. Bu dönemde 
tarım ve hayvancılıktan elde edi-
len gıdaların insan hayatı için son 
derece önemli bir sektör olduğu 
daha iyi anlaşılmış ve  dolayısıyla 
da pandemiye rağmen 2020 yı-
lında Sayın Cumhurbaşkanımızın 
önderliğinde Hükümetimizin aldı-
ğı kararlarla ve Sayın Bakanımızın 
büyük destekleriyle sektörümüz 
en az sorunla yoluna devam et-
miştir. Bu yönüyle bakıldığında 

2020 yılının sektörümüz açısın-
dan iyi geçtiğini söyleyebiliriz.

2020 yılında pandeminin faturası 
çok ağır oldu ve son verilere göre 
Dünyada Türkiye nüfusu kadar 
yani 82 milyona yakın insan Co-
vid-19’a yakalandı, 1 milyon 800 
bin civarında insan da hayatını 
kaybetti. İşin insani boyutu çok 
vahim olmasına karşın ekonomik 
ve sosyal boyutu olarak da dün-
yanın başına en büyük sorun ha-
line geldi. 

Ancak sektörümüzde bu karanlık 
tabloya rağmen 9 aylık dönemde 
yüzde 5,3 gibi bir büyüme artışı 
sağlanmıştır. Yetiştiricilerimiz ar-
tan girdi maliyetleri başta olmak 
üzere her türlü zorluğa rağmen 
hükümetimiz ve Bakanlığımızın 
da destekleriyle üretime ara ver-
meden yoluna devam etmiş, tü-
keticilerimizi de herhangi bir gıda 
kriziyle karşı karşıya getirmemiş-
lerdir.

Dolayısıyla 2020 yılında başta 
covid-19 olmak üzere her tür-
lü olumsuz şartlara rağmen yine 
de sıcak, soğuk, kar, kış, yağmur, 
çamur demeden gece gündüz 
çalışarak ülkemize gelen yabancı 
turistlerle birlikte 100 milyon in-
sanın gıda güvencesini sağlayan 
tüm üretici, yetiştirici ve çiftçiye 

ülkemizde yaşayan her bireyin 
minnet ve teşekkür borcu vardır.

- 2020 yılı için Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından belirlenen 
56 milyon küçükbaş hayvan sa-
yısı hedefine ulaşıldı…

Sayın Cumhurbaşkanımız üçüncü 
tarım Şurasında yaptığı konuş-
mada 2020 yılını küçükbaş hay-
van sayısının artırılmasında hamle 
yılı olacağını söylemiş ve 2020 
yılında küçükbaş hayvan sayısının 
56 milyona çıkarılması talimatını 
vermişti. 

2020 yılının Haziran ayı sonu iti-
barıyla küçükbaş hayvan sayımız, 
42 milyon 713 bini koyun, 12 mil-
yon 351 bini keçi olmak üzere 55 
milyon 64 bine ulaştı. 2020 yılso-
nuna ilişkin resmi rakamlar henüz 
açıklanmadı ama biz yılın ilk yarısı 
için 55 milyon olan bu rakamın 
yılsonu itibarıyla 56 milyonu ge-
çeceğini tahmin ediyor ve bu ha-
liyle de Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın gösterdiği 56 milyon hedefini 
yakalamış olmanın mutluluğunu 
yaşayacağız. 

Bunda, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2023 
yılı için nüfus başına bir küçük-
baş hedefi koyması ve bu hedefe 
ulaşmak için de Hükümetimiz ve-
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Tarım ve Orman Bakanımız Sayın 
Dr. Bekir Pakdemirli’nin küçükbaş 
hayvancılığa daha önce hiç olma-
yan destekler getirmesi etkili ol-
muştur.

- Bakan Pakdemirli’nin, verdiği 
destekler sektöre olumlu yansıdı…

Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakde-
mirli, verdiği destekler sektörü-
müze olumlu yansımıştır. Özellikle 
ilk defa uygulanan sürü büyütme 
ve soykütüğü destekleri belirle-
nen hedeflere ulaşmak adına çok 
önemli destekler olmuştur. 

2019 Yılı Tarımsal Desteklemeler 
kararnamesi kapsamında 2020 
yılında 196 bin yetiştiricinin 23 
milyon hayvanı için 578 milyon 
lira destekleme ödemesinde bu-
lunuldu.

Birliklerimiz ve Merkez Birliğimi-
zin kuruluşu itibariyle 2006 yılın-
da 5 lira ile başlayan anaç koyun 
keçi destek miktarı 2020 yılı için 
koyunda 30 lira keçide 35 liraya 
çıkarılmıştır. Bu yıl ilk defa göçer 
yetiştiricilerimize anaç koyun, 
anaç keçi başına 2 lira ilave des-
tek ödemesinde bulunulacaktır.

Anaç tiftik keçisi başına ilave 20 
lira destek geçen yıl sadece Mar-
din, Siirt ve Şırnak illerine verilir-
ken, bu yıl uygulama tüm illere 
yaygınlaştırıldı. Sözleşmeli üretim 
kapsamında üretilen tiftiğe de bu 
yıl ilk defa ilave 10 lira ödeme ya-
pılacaktır. Bir diğer önemli geliş-
me ise bu yıl ilk defa uygulanacak 
ve Bakanlıkça belirlenen dönem, 
birim fiyat ve kriterler üzerinden 
yapılacak Dijital Tarım Pazarı yani 
DİTAP desteği olmuştur.

Diğer yandan anaç koyun keçi 
desteği dışında sürü büyütme ve 
yenileme desteği olarak hayvan 
başına 100 lira ödenmesi ve daha 
da önemlisi soykütüğü desteği 
olarak hayvan başına 100 lira ve 
soykütüğünden elde edilecek koç 
ve tekeleri alacak olan yetiştirici-
lere 500 lira destekleme ödemesi 
uygulamasına devam edilecektir. 
100 baş ve üzerinde küçükbaş 
hayvana sahip işletmeler için de 
5000 lira çoban istihdamı deste-
ği ödemesinde bulunulmaktadır.

Pandemi şartları göz önüne alına-
rak 50 başa kadar küçükbaş hay-
vanı olan yetiştiricilere ise hayvan 
başına 6.5 lira yem desteği öde-
mesinde bulunuldu.

Bu desteklerin miktarları zaman 
içinde artırılarak devam etmesi 
sektörümüzü daha iyi yerlere ge-
tirecek ve belirlediğimiz hedeflere 
ulaşmada belirleyici rol alacaktır.

- 2020 yılında DİTAP ile pazar-
lamada yeni bir dönem başladı…

Küçükbaş hayvan ürünlerinin 
hem yetiştiriciyi hem de tüketi-
ciyi memnun edecek şekilde pa-
zarlanması noktasında aracı ve 
fırsatçıların aradan kaldırılması 
ve devreden çıkarılması için bir 
pazarlama kanalı oluşturulması 
yönündeki ısrarlı talebimiz karşı-
sında Bakanlığımızca DİTAP de-
diğimiz, Dijital Tarım Pazarı uygu-
lamaya konuldu. 

Gerek pandemi şartları gerekse 
teknolojik olarak böyle bir siste-
me geçilmesi düşüncesinin ha-
yata geçirilmiş olmasını pazarla-
ma alanında yeni bir döneminin 
önemli bir hamlesi olarak görü-
yor, çok büyük katkıları olacağına 
inanıyoruz. Bu sistemde haksız 
kazanç sağlayan aracıların orta-
dan kaldırılacak olmasını memnu-
niyetle karşılıyoruz.

- Tarımsal Üretici Örgütleri Da-
nışma Platformu kurularak çiftçi-
lerin, üreticilerin ve yetiştiricile-
rin de sesine kulak verildi…

2020 yılının başında Sayın Baka-
nımıza, tarımın tüm paydaşlarını 
bir araya getirecek, sorunları ve 
çözüm önerilerini değerlendi-
recek, sorunların kısa zamanda 
çözümüne katkıda bulunacak, 
konuyla ilgisi olmayan kişilerin 
kamuoyunu yanlış yönlendirmesi-
nin de önüne geçileceği bir Tarım 
İstişare Kurulu oluşturulmasının 
yararlı olacağı yönünde bir tale-
bimiz olmuştu. Sayın Bakanımız 
sağolsunlar talebimize sıcak ba-
karak ismi farklı aynı amaca hiz-
met edecek şekilde Bakan Yar-
dımcısı Başkanlığında Tarımsal 
Üretici Örgütleri Danışma Plat-
formu oluşturulmasını sağladı. Bu 

platformda üretici ve yetiştirici 
birliklerinin yer almasının ve karar 
alma sürecinde çok önemli roller 
oynayacak olması bakımından 
son derece önemli görüyoruz.

Bakanlığımız politikalarının oluş-
turulması ve uygulanması nok-
tasında Merkez Birliklerinin ka-
rar alıcı konumuna getirilmesi, 
ülkemiz tarımının doğru yolda 
yürümesine vesile olması nokta-
sında bu oluşumu 2020 yılının en 
önemli hamlelerinden biri ve tari-
hi bir olay olarak görüyoruz.

- Küçükbaş Hayvancılığın önü-
müzdeki 5 yılı için Eylem Planı 
hazırlandı…

Merkez Birliğimizce Antalya’da 
6-8 Ocak 2020 tarihleri arasın-
da Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli’nin de katılım göster-
diği ‘’3. Tarım Orman Şurası Kü-
çükbaş hayvancılığı Güçlendirme 
Eylem Planı’’ toplantısını gerçek-
leştirdi.

Bu toplantıda Tarım Şurası ışığın-
da 5 Yıllık Eylem Planına dair yap-
tığımız çalışmayı kapsayan kitabı-
mız Antalya’da düzenlediğimiz 
toplantıda Sayın Bakanımız Dr. 
Bekir Pakdemirli’ye takdim edildi.

5 yıllık Eylem planında sektörün 
sorunlarına çözüm olabilecek he-
deflerimiz belirlendi. Bu açıdan 
da 2020 yılını küçükbaş hayvan-
cılık sektörü için önemli bir yıl ola-
rak değerlendiriyoruz.

- 2020 yılında küçükbaş hayvan 
ıslahında çığır açacak olan soy 
kütüğü tutma çalışmalarına baş-
landı…

Küçükbaş hayvancılıkta verimin 
arttırılması bakım besleme gibi 
çevre şartlarının iyileştirilmesi 
yanında koyun ve keçilerin ge-
netik yapılarının iyileştirilmesi ile 
mümkündür. Bu manada Ülkemiz 
ıslah çalışmalarını bir türlü baş-
latamamışken Bakanlığımız tara-
fından yayımlanan Safkan Koyun 
Keçi Tebliğince soy kütüğü tutma 
ve ıslah programı yapma yetki-
si Merkez Birliğimize verilmiş bu 
çerçevede Ulusal Islah Programı 
ve Soy Kütüğü Sistemi’ni hazır-
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layarak Bakanlığımıza sunmuş ve 
2020 yılı Cumhurbaşkanlığı hay-
vancılığı destekleme kararname-
siyle uygulamaya konulmuştur. 
Bu programla 28 ırkta 150 bin baş 
elit sürüde soy kütüğü tutulacak 
olup başlangıçta 30 bin koç teke 
test edilip dağıtılacaktır. Program 
ülke damızlık koç teke ihtiyacını 
karşılayacak seviyeye geldiğinde 
200-250 bin baş koç teke des-
teklenerek dağıtımı sağlanacaktır.

Islah programı kapsamında 2020 
yılının ikinci yarısında başlatılan 
soy kütüğü çalışmaları her neka-
dar pandemi nedeniyle istenilen 
seviyede olmasa da önümüzdeki 
süreçte çalışmaların hızlandırıl-
ması ile küçükbaş hayvan sayısı-
nın artırılması yanında verimleri 
de artırılacaktır. 

Birliklerimizin ve Merkez Birliği-
mizin kurulması sonrasında 2006 
yılından itibaren ülkemiz genelin-
de uygulanan Halk Elinde Küçük-
baş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi 
2020 yılında da sorunsuz bir şe-
kilde devam etti. Halen 58 İl Birli-
ğimizde 28 koyun keçi ırkında 1.2  
milyon hayvanda ıslah çalışmala-
rımız devam etmektedir.

- 2020 yılında bazı yönetmelik 
değişiklikleri ile önemli sorunlar 
çözüldü…

Koyun Keçi Türü Hayvanların ta-
nımlanması, tescili, izlenmesi, gö-
çer hayvanların, yurt içinde canlı 
hayvan ve hayvansal ürünlerin 
nakli ile ilgili yönetmelikler çıka-
rılarak bazı sorunlarımız giderildi. 
Yetiştiricilerimizin idari para ce-
zaları ile karşı karşıya kalmaması 
için tanımlama süresi koyun ve 
keçi türü hayvanlarda 1 yıla çıka-
rılarak kimliklendirme ve kayıt al-
tına alma işlemlerinin daha geniş 
zamana yayılması sağlandı. Hay-
van sahipleri tarafından yapılması 
gereken hayvan giriş-çıkış veya 
alım-satım bildirim süreleri de 7 
günden 30 güne çıkarıldı. İdare 
kaynaklı gecikmeler veya müc-
bir sebeplerle tanımlanamayan 
her yaştaki küçükbaş hayvanla-
rın kimliklendirilerek kayıt altına 
alınabilmesi amacıyla İl Hayvan 
Sağlık Zabıtası Komisyonuna yet-
ki verildi.

Yönetmeliklerde yapılan deği-
şiklikler son derece olumlu olup 
bürokrasiyi azaltması ve tanımla-
ma ve bildirim işlemlerinde süreyi 
uzatarak hayvan sahiplerinin işle-
rini kolaylaştıracak olması sektö-
rümüze olumlu yansıyacaktır.

- 2021 küçükbaş hayvan sayısın-
da hedef 70 milyon, verimlilikte 
artış…

Hem tarıma hem küçükbaş hay-
vancılığa uygun dünyanın en be-
reketli ve kadim topraklarında ya-
şıyoruz. Bunu iyi değerlendirmek, 
atalarımızdan kalan mirası en iyi 
şekilde korumak, peygamberler 
mesleği olan çobanlığı ve küçük-
baş hayvan yetiştiriciliğini devam 
ettirmek zorundayız. Coğrafyası 
ve iklimi ile küçükbaş hayvancılık 
için biçilmiş kaftan olan Anadolu 
ve Trakya toprakları rahatlıkla 90 
milyon hayvanı besleyebilir, hem 
ülke ekonomisine hem istihdama 
hem ihracata büyük katkı sağla-
yabilir, kırmızı ette var olan açık 
kapatılabilir. Onun içindir ki hede-
fimiz küçükbaş hayvan sayımızı 
önce 2021 yılında 70 milyona çı-
karmak ve Sayın Cumhurbaşka-
nımız ve Sayın Bakanımızın be-
lirlediği hedefler doğrultusunda 
2023 yılında nüfus başına en az 
bir küçükbaş olmak üzere en az 
90 milyona çıkarmak ve Avrupa 
birinciliğimizi koruyarak Dünya 
ölçeğinde daha üst sıralara yer-
leşmek olacaktır.

- Küçükbaş hayvan et ve süt üre-
tim ve tüketimi artacak…

Bir yandan küçükbaş hayvan sa-
yısını artırmak bir yandan da ıslah 
çalışmaları ile doğum oranını ar-
tırmak ve et ve süt verimliliğinde 
gelişmiş ülkeleri yakalamak he-
deflerimizin başında gelmektedir. 
En azından sektör olarak ülkemi-
zin kırmızı et açığını artırılacak 
hayvan sayısı ve et verimliliği ile 
karşılayabiliriz diye düşünüyoruz.

Ülkemizin tarımsal alt yapısı Mera 
varlığı göz önüne alındığında 300 
bin ton et 2 milyon ton küçükbaş 
sütü üretilmesi mümkündür. Kü-
çükbaş hayvan et ve süt üretimi-
nin artırılması için bir takım çalış-
malar başlatılmış bu çerçevede 

Ulusal ıslah programı uygulamaya 
konulmuş ve bu yolla yetiştiricile-
rin elindeki ırklar ıslah edilecektir.

Ayrıca yetiştirici kapasiteleri-
nin artırılması için sürü büyütme 
programı uygulamaya konul-
muştur. Üretimin artmasında en 
büyük etken tüketimin artması 
olup buda milli gelirin artmasıyla 
mümkündür. Milli gelir arttıkça tü-
ketim artacak bu da üretimin ar-
tışını tetikleyecektir. Son 40 yılda 
milli gelirdeki artış ve üretim artışı 
incelendiğinde bu ilişki görüle-
cektir. Üretimdeki girdi fiyatları-
nın aşağı çekilmesi doğrultusun-
da maliyetlerin disipline edilmesi 
üretimi olumlu etkileyecektir. Di-
ğer yandan optimum işletme 
büyüklüğünün sağlanması da 
üretimi olumlu etkileyecektir. Bu 
nedenlerden dolayı Merkez Birli-
ğimizce yem giderlerinin düşürül-
mesi, mera alanlarının verimli bir 
şekilde kullanılması ve optimum 
işletme büyüklüğünün sağlanma-
sına yönelik çalışmalarımıza hız 
verilmiştir.

Ancak şurası unutulmamalıdır ki 
küçükbaş hayvancılıkta et üreti-
minin artırılması sonuçta hayvan-
ların verimlerinde artış sağlayacak 
ıslah çalışmalarının yapılmasıyla 
mümkündür. Biz de bu doğrultu-
da çalışmalarımıza devam etmek-
teyiz. 

Küçükbaş hayvancılıkta verimin 
göstergesi hayvan başına elde 
edilen et ve süt miktarının büyük-
lüğüdür. Hayvan başına verimin 
artması işletme kapasitelerinin 
büyütülmesi üretimi arttıracaktır. 
Yapılan hesaplamalara göre ulu-
sal ıslah programı ve soy kütüğü 
sisteminin başarılı bir şekilde uy-
gulanmasıyla 15-20 yılda verimin 
%15-20 artması sağlanabilecektir. 
İşletmelerin geliştirilmesi opti-
mum hayvan sayısına ulaşılmasıy-
la da küçükbaş hayvanlardan yıl-
lık 350-400 bin ton et üretilmesi 
mümkün olabilecektir.

Diğer yandan özellikle küçükbaş 
hayvan et tüketiminin yaygınlaş-
tırılmasına yönelik kamu spotları 
hazırlandı. Onay işlemlerinden 
sonra ulusal ve yerel televizyon-
larda yayınlanacaktır.
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- 2021 yılı, küçükbaş hayvancılık-
ta zirve yılı olacak…

Geride bıraktığımız 2020 yılında 
küçükbaş hayvancılık sektörünü 
ilgilendiren önemli ve olumlu ge-
lişmeler olsa da halen sektörü-
müzün çözüm bekleyen bir takım 
sorunları mevcuttur. Bu sorunla-
rın çözüme kavuşması ile 2021 yı-
lında küçükbaş hayvancılığımızın 
zirveye çıkacağına inanıyorum.

Dolayısıyla Merkez birliğimiz ve İl 
birliklerimiz olarak; 2021 yılındaki 
en büyük beklentimiz, zirve yo-
lunda engel gibi görülen bazı so-
runlarımızın çözüme kavuşturul-
masıdır. Beklentilerimizin başında 
öncelikle sektörümüzün olmazsa 
olmazı olan nitelikli çoban bulma 
ve çalıştırma ile birtakım sosyal 
ve ekonomik sorunlarının çözüm 
bulmasıdır. 

Diğer yandan yem maliyetleri ol-
dukça yüksektir. Ama ülkemizde 
küçükbaş hayvancılığın meraya 
dayalı yapıldığı gerçeği de var-
dır. Meralarımız koyunlarımız ve 
keçilerimizindir. Ama ne yazık 
ki meraların kullanımında bu işle 
uğraşanların söz hakkı yoktur. 
Onun için İl Mera Komisyonların-
da İl Birliklerimizin temsilcilerinin 
de doğal üye olarak bulunması 
yönünde mevzuatta yeni bir dü-
zenleme yapılmasını istiyoruz. Bu 
arada meralarımızın ıslah edilerek 
koyun keçi yetiştiricilerine kayıt-
sız şartsız tahsis edilmesini ısrarla 
talep ediyoruz. 

Küçükbaş hayvancılığın daha çok 
desteklenmesi gerektiğini her 
zaman ve her yerde söylüyoruz. 
Koyun ve keçi bu ülkenin milli me-
selesi olmakla beraber ekonomik 
anlamda da bu ülkenin sigorta-
sıdır. İnsanların köylerinde kal-
ması için, köyden kente göçlerin 
önlenmesi için sosyal açıdan da 
önemli bir sektördür. Onun için 
küçük aile işletmelerinin 2021 yı-
lında daha çok desteklenmesini 
bekliyoruz.

- En zor zamanlarda üretimi sür-
dürdük. 2021 yılında da devam… 

2021 yılına umutlu giriyoruz. 2020 
yılını ekonomide artıda geçirir-

sek, 2021 pandeminin yaralarının 

sarılmasıyla parlak bir yıl olabilir. 

Yalnız ekonomiden öte öncelikle 

bu koronavirüs illetinden ülkemi-

zin ve tüm dünyanın kurtulmasını 

diliyoruz. 

2021 yılında öncelik sırasına göre 

belirlediğimiz sorunlarımızın çö-

züme kavuşturulması en önemli 

beklentilerimizdendir. Başta ço-

ban sorunu olmak üzere birtakım 

temel sorunlarımızın çözülmesi 

halinde biz 2021 yılında zirveye 

ulaşacağımıza inanıyoruz.

Ülkemiz toprakları tarihin bütün 

dönemlerinde küçükbaş hayvan 

yetiştiren topraklar olmuştur. Bu 

durum günümüzde de değiş-

memiştir. Bitki örtüsü, iklimi ile 

küçükbaş hayvancılığa belki de 

dünyada en uygun bölge ülke-

mizdir. Bundan dolayı biraz des-

tek verildiğinde küçükbaş hayvan 

sayısı ikiye katlanmış ve 55 mil-

yonu aşmıştır. Bu sayı rahatlıkla 

daha da artırılabilir. Biz en zor za-

manlarda bile üretimi sürdürdük. 

Üretmek bizim işimiz. 2021 yılında 

da ondan sonra da üretime de-

vam edeceğiz. Yeter ki destekler 

artarak sürsün, maliyetler düşü-

rülsün, sorunlarımız çözülsün.

Ülkemizin küçükbaş hayvancılı-

ğında çığır açan hedeflerimize 

emin adımlarla yürüyoruz. Bu 

kutlu görevde desteklerini her 

zaman yanımızda hissettiğimiz 

başta Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan’a, hükü-

metimize ve Tarım ve Orman 

Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakde-

mirli’ye minnet borçluyuz. Yüce 

Rabbimiz bu yolda hepimizin yar 

ve yardımcısı olsun. 

Bu duygu ve düşüncelerle 2021 

yılının öncelikle sağlık sıhhat ge-

tirmesini diliyor çiftçilerimizin, 

üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin 

ve tüm vatandaşlarımızın yeni yı-

lını kutluyorum.

23Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK; 

A
nkara – 06.11.2020 – 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş 

hayvancılıkta mevcut destekle-

rin sürdürülmesi, bazı destekle-

rin artırılması ve yeni desteklerin 

getirilmesinin sektörün gelişimi-

ne katkı sağlayacağını bildire-

rek, “Bu çerçevede anaç koyun 

başına desteğin 25 liradan 30 li-

raya, anaç keçi desteğinin ise 25 

liradan 35 liraya yükseltilmesini, 

bu yıl ilk defa göçer yetiştirici-

lerimize anaç koyun, anaç keçi 

başına 2 lira ilave destek öde-

mesi getirilmesini önemsiyoruz” 

dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada, Resmi 

Gazete’nin mükerrer sayısında 

yayımlanan 2020 Yılında Yapı-

lacak Tarımsal Desteklemelere 

İlişkin Cumhurbaşkanı Kararını 

küçükbaş hayvancılık açısından 

değerlendirdi.

-Anaç koyun, anaç keçi desteği

Damızlık koyun, keçi yetiştirici-

leri birliklerine üye yetiştiricile-

rin, Bakanlık kayıt sistemlerine 

kayıtlı anaç koyun başına veri-

len desteğin yüzde 20 artışla 25 

liradan 30 liraya, anaç keçi ba-

şına verilen desteğin ise yüzde 

40 artışla 25 liradan 35 liraya çı-

karıldığı, geçmiş yıllardan farklı 

olarak koyun, keçi ayrımına gi-

dildiği bilgisini veren Çelik, anaç 

tiftik keçisi başına ilave 20 lira 

desteğin geçen yıl sadece Mar-

din, Siirt ve Şırnak illerine verilir-

ken, bu yıl uygulama tüm illere 

yaygınlaştırıldığını belirtti.

Çelik, bu yıl ilk defa, göçer ye-

tiştiricilerin anaç koyun ve anaç 

keçi başına ilave 2 lira destek 

ödemesi getirilmesinin önemli 

olduğunu vurguladı.

-Çoban, sürü büyütme, soy kü-

tüğü desteği

Küçükbaş hayvancılık destek-

lemelerinde, geçen yıl olduğu 

gibi, çoban istihdam desteği-

nin 100 baş ve üzeri anaç koyun 

anaç keçi varlığına sahip işlet-

melere veya çobanlara 5 bin lira 

olarak ödeneceğini belirten Çe-

lik, şunları kaydetti:

“Bir önceki yılın anaç koyun, 

anaç keçi desteğini alan ve 

destekleme yılında anaç koyun 

anaç keçi sayısını artıran işlet-

melere, bir önceki yılın kuzu ve 

oğlaklarının, destekleme yılında 

anaç koyun, anaç keçi vasfına 

ulaşanlarına Bakanlıkça belir-

lenen artış oranını aşmamak 

kaydıyla hayvan başına 100 lira 

destek ödenecek.

“KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA MEVCUT DESTEKLERİN 

SÜRDÜRÜLMESİ, BAZI DESTEKLERİN ARTIRILMASI VE YENİ 

DESTEKLERİN GETİRİLMESİ SEKTÖRÜMÜZÜN GELİŞİMİNE 

KATKI SAĞLAYACAK”
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Islah programına dahil olan da-

mızlık koyun ve keçi yetiştiricile-

ri birliklerine üye, Küçükbaş Soy 

Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi 

Sistemi (SOYBİS) ve Bakanlık 

Hayvan Bilgi Sistemine kayıtlı 

yetiştiricilerin koyun ve keçile-

rine hayvan başına 100 lira, soy 

kütüğü işletmelerinde yetiştiri-

len koç ve tekeleri alan yetişti-

ricilere 500 lira hayvan başına 

destek ödemesi yapılacak.

-Sözleşmeli üretim kapsamın-

da üretilen tiftiğe 10 lira ilave 

destek

Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Ko-

operatifleri Birliğine (TİFTİK-

BİRLİK) bağlı kooperatiflere, 

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Birliklerine veya Bakanlı-

ğa kayıtlı yün işleme tesislerine 

müstahsil makbuzu karşılığın-

da satan ve Tiftik Kayıt Sistemi 

(TKS) veri tabanına kaydettiren 

üreticilerine oğlak tiftiğinin ki-

logramına 30 lira, anamal tifti-

ğin kilogramına 28 lira ve tali tif-

tiğin kilogramına 20 lira ödeme 

gerçekleştirilecek. 

Sözleşmeli üretim kapsamında 

üretilen tiftiğe de bu yıl ilk defa 

ilave 10 lira ödeme yapılacak.”

-DİTAP desteği getirildi

Çelik, bu yıl ilk defa Dijital Tarım 

Pazarı Platformu (DİTAP) deste-

ği getirildiğini bildirerek, “Tarım 

ve Orman Bakanlığımızca belir-

lenen hayvansal ürünlerini Dİ-

TAP üzerinden doğrudan veya 

üyesi olduğu üretici/yetiştirici 

örgütü üzerinden pazarlayan 

üreticilere ve besilik hayvanını 

bu platform üzerinden temin 

eden ve kararnamedeki şartları 

sağlayan yetiştiricilere Bakan-

lığımızca belirlenen dönem, bi-

rim fiyat ve kriterler üzerinden 

destek ödemesi yapılacak” dedi.

Nihat Çelik, küçükbaş hayvan-

cılığa desteklerini esirgemeyen, 

sektörün sorunlarını çözmek 

için çalışan Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve 

Orman Bakanı Dr. Bekir Pakde-

mirli’ye teşekkür etti. 

2020 yılı Haziran ayı itibarıyla 

55 milyon başı aşan küçükbaş 

hayvancılığa desteklerin artırı-

larak sürdürülmesi, yem mali-

yetlerinin düşürülmesi, çayır ve 

meraların ıslah edilmesi, orman 

kapsamında olmayan, tarımsal 

üretimde de kullanılmayan 15,8 

milyon hektar alanın mera kap-

samına alınması, sulama yatı-

rımlarının tamamlanarak yem 

bitkileri ekim alanlarının artırıl-

ması, çoban sorununun çözül-

mesi halinde sektörün hızla bü-

yüyeceğine dikkati çeken Çelik, 

açıklamasını, “Küçükbaş hay-

vancılığımızın gelişmesi kırmızı 

etteki açığımızı kapatacak, ko-

yun ve keçi sütü üretimimizi ar-

tıracaktır” şeklinde tamamladı.
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK ‘‘KIRMIZI
ET TÜKETİM ARTIŞINI KÜÇÜKBAŞ İLE KARŞILARIZ’’

K
ırmızı et tüketim artışını 

küçükbaş ile karşılayabi-

liriz…

-TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

-“Mevcut artış eğiliminin de-

vamı halinde, 2018’de 1 milyon 

208 bin ton olan kırmızı et tü-

ketimimiz, 2030’da 2 milyon 

71 bin tona, kişi başına yıllık 

kırmızı et tüketimimiz ise 14,8 

kilogramdan 23,4 kilograma 

çıkacak”

-“Küçükbaş hayvan sayısı 90 

milyona çıkar, et verimi yüz-

de 20 artarsa, toplam kırmızı 

et tüketim artışı olan 863 bin 

tonun 432 bin tonu küçükbaş 

hayvan eti üretim artışından 

karşılanabilir”

-“Bitkisel üretimde hayvan-

cılığa yönelik mısır, arpa, fiğ, 

yonca gibi ürünlerin üretimini 

artırmamız zorunlu. Sorunlar 

ancak daha fazla üretim, daha 

fazla tüketim, daha fazla ihra-

cat, daha fazla yerli ürün kulla-

nılarak çözülür”

Ankara - 28.10.2020 - Türkiye 

Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-

leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, 

2014-2018 dönemindeki yıllık 

ortalama artış eğiliminin de-

vamı halinde, 2018’de 1 milyon 

208 bin ton olan kırmızı et tü-

ketiminin 2030’da 2 milyon 71 

bin tona, kişi başına yıllık kırmı-

zı et tüketiminin ise 14,8 kilog-

ramdan 23,4 kilograma çıkaca-

ğını bildirdi.

Çelik, yaptığı açıklamada, Ta-

rımsal Ekonomi ve Politika Ge-

liştirme Enstitüsünün (TEPGE) 

2014-2018 dönemini değerlen-

diren “Durum ve Tahmin Kırmı-

zı Et 2018” raporu ve Türkiye 

İstatistik Kurumu (TÜİK) verile-

rine göre, kırmızı et tüketiminin 

2014-2018 döneminde yıllık or-

talama yüzde 4,6 arttığını be-

lirtti. Nihat Çelik, bu artış eği-

liminin devamı halinde, TÜİK 

yıl ortası nüfus ve Birleşmiş 

Milletler 2030 nüfus tahminleri 

kullanılarak yapılan hesaplama-

ya göre, 2018’de 14,8 kilogram 

olan kişi başına kırmızı et tü-

ketiminin 2030 yılına kadar 8,6 

kilogram artışla 23,4 kilograma 

yükseleceğini tahmin ettiklerini 

açıkladı.

-6 yılda kırmızı et tüketimi 267 

bin ton arttı

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çe-

lik, şunları kaydetti:

“Kırmızı et tüketimimiz hız-

la artıyor. 2012’de 941 bin ton, 

2014’te 1 milyon 9 bin ton olan 

kırmızı et tüketimi, 2018’de 

1 milyon 208 bin tona çıktı. 

Tüketim, 6 yılda 267 bin ton 

arttı. Ülkemizde gelir seviye-

si arttıkça kırmızı et tüketimi 

de artacak. Kırmızı et tüketi-

mi 2030’a kadar yüzde 70’den 

fazla artacak. Olağanüstü bir 

şekilde artan tüketimi karşıla-

mak zorundayız. Aksi takdirde 

döviz ödeyerek ithalat yapmak 

zorunda kalırız. Bundan kur-

tulmanın yolu küçükbaş hay-

vancılıktan geçiyor. Çünkü, ül-

kemizde küçükbaş hayvancılık 

besiden çok yaylıma dayanıyor. 

Hayvan sayısı hızla artırılabilir. 

Nitekim 2020 yılında küçükbaş 

hayvan sayısı 55 milyonu aştı. 

Küçükbaş hayvan sayısının he-

deflenen rakam olan 90 milyo-

na çıkması halinde, et verimin-

de hiç değişiklik olmasa bile 

küçükbaş hayvan eti üretimi 

yüzde 64 artacak. Islah ve iyi 

beslemeyle et veriminde yüzde 

20’lik bir artış sağlanması ha-

linde küçükbaş hayvan eti üre-

timi ikiye katlanacak. Birleşmiş 

Milletler Gıda ve Tarım Örgü-

tü’ne (FAO) göre Türkiye’nin 

küçükbaş hayvan eti üretimi 

2018 rakamlarıyla 432 bin ton. 

Et üretimi ikiye katlanırsa üre-

tim bu kadar daha artacak. 

Toplam kırmızı et tüketim artı-

şı olan 863 bin tonun 432 bin 

tonu küçükbaş hayvan eti üre-

tim artışından karşılanabilir.”

Kırmızı et tüketmenin çok faz-

la alternatifi bulunmadığına 

dikkati çeken Çelik, şu bilgileri 

verdi:

“Ülkemiz Batılı ülkelerle kar-

şılaştırıldığında görece genç 

bir nüfusa sahip. Çocuk sayısı 

fazla… İnsan başta çocukluk-

taki gelişim döneminde olmak 

üzere her yaşta proteine ihti-

yaç duyuyor. En önemli protein 

kaynaklarından biri de hayvan-

sal protein. Ülkemiz, bitkisel 

üretimiyle halkımızın beslenme 

ihtiyacını karşılıyor. Fakat bes-

lenmemizde hayvansal protei-

nin oranı gelişmiş ülkelere göre 

düşük kalıyor. Çocuklarımızın 

bedensel ve zekâ gelişimlerinin 

eksiksiz olması için et tüketimi-

ni artırmak zorundayız. Son yıl-

larda tavuk eti tüketimi olağa-

nüstü hızla arttı. Sadece tavuk 

eti tüketimi yetmez. Dengeli 

beslenme açısından kırmızı et 

ve deniz ürünleri tüketimlerini 

de artırmamız zorunlu.”
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-Kaba yem açığı kapatılmalı, 

meralar ıslah edilmeli, çoban 

sorunu çözülmeli

Tüketim artışının hayvancılı-

ğın desteklenmesiyle rahatlıkla 

karşılanabileceğini, kaba yem 

açığının kapatılması, sulama 

yatırımları tamamlanarak sula-

ma yapılacak bazı alanların yem 

bitkileri üretimine ayrılması, ta-

rımsal üretimde kullanılmayan 

15,8 milyon hektar alanın me-

ralara dahil edilmesi, sektörün 

çayır ve meraların ıslahı ile en 

ucuz yem kaynağına kolayca 

ulaşmasının sağlanması, yem 

maliyetlerinin düşürülmesi ve 

çoban sorununun çözülmesi 

gerektiğini belirten Çelik, “hay-

vancılık sektörümüzü daha faz-

la desteklememiz gerekiyor. 

Bitkisel üretimde hayvancılığa 

yönelik mısır, arpa, fiğ, yonca 

gibi ürünlerin üretimini artır-

mamız zorunlu. Sorunlar ancak 

daha fazla üretim, daha faz-

la tüketim, daha fazla ihracat, 

daha fazla yerli ürün kullanıla-

rak çözülür. Zaten, Cumhurbaş-

kanımız Recep Tayyip Erdoğan 

ve Tarım ve Orman Bakanımız 

Dr. Bekir Pakdemirli de bunun 

bilincinde olarak hayvancılığa 

gereken önem ve desteği ve-

riyorlar. Türkiye’nin kırmızı et 

sorununun çözümünün küçük-

baş hayvancılıktan geçtiğini bi-

liyorlar.” dedi.   

Çelik, 2010’da 781 bin, 2014’te 1 

milyon 8 bin ton olan kırmızı et 

üretiminin 2018’de 1 milyon 183 

bin, 2019’da 1 milyon 201 bin 

tona yükseldiğini de açıklama-

sına ekledi.
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ÇELİK, KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN 
TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ DEĞERLENDİRDİ

D
ikkatimizi büyümeye ve-
receğiz, hem biz hem ül-
kemiz kazanacak

-TÜDKİYEB Genel Başkanı Çe-
lik:

-“Hayvan tanımlanması, tes-
cili, izlenmesi, göçer hayvan-
ların, yurt içinde canlı hayvan 
ve hayvansal ürünlerin nakli 
ile ilgili yönetmelikler hayvan-
cılıkta bürokrasiyi azaltacak. 
Tanımlama ve bildirim işlem-
lerinde süreyi uzatarak hayvan 
sahiplerinin işlerini kolaylaştı-
racak”

-“Yetiştiricilerimizin idari para 
cezaları ile karşı karşıya kalma-
ması için tanımlama süresi sığır 
cinsi hayvanlarda 6 aya, koyun 
ve keçi türü hayvanlarda 1 yıla 
çıkarılarak kimliklendirme ve 
kayıt altına alma işlemlerinin 
daha geniş zamana yayılması 
sağlandı”

-“Hayvan sahipleri tarafından 
yapılması gereken hayvan gi-
riş-çıkış veya alım-satım bil-
dirim süreleri de 7 günden 30 
güne çıkarıldı”

-“İdare kaynaklı gecikmeler 
veya mücbir sebeplerle tanım-
lanamayan her yaştaki büyük-
baş ve küçükbaş hayvanların 
kimliklendirilerek kayıt altına 
alınabilmesi amacıyla İl Hay-
van Sağlık Zabıtası Komisyo-
nuna yetki verildi”

-“Tarım Bakanımız küçükbaş 
hayvancılıkta çalışmalarıyla 
birçok kez zirve yaptı. Bakanı-
mızın yaptığı ilklerden biri de 
budur. Şahsımız ve sektörü-
müz adına minnettarız”

Ankara – 29.11.2020 - Türki-

ye Damızlık Koyun Keçi Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve 

Orman Bakanlığı’nı 28 kasım 

2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan hayvan 

tanımlanması, tescili, izlenme-

si, göçer hayvanların, yurt için-

de canlı hayvan ve hayvansal 

ürünlerin nakli ile ilgili yönet-

meliklerinin hayvancılıkta bü-

rokrasiyi azaltacağını, tanım-

lama ve bildirim işlemlerinde 

süreyi uzatarak hayvan sahip-

lerinin işlerini kolaylaştıracağı-

nı bildirdi.

Çelik, “Bakanlığımızın yönet-

melikleri işimizi kolaylaştıra-

cak, dikkatimizi büyümeye ve-

receğiz, hem biz hem ülkemiz 

kazanacak” dedi.

Nihat Çelik, yaptığı açıklama-

da, mevcut durumda sığır cinsi 

hayvanlar yaşları 3 aylığa, ko-

yun ve keçi türü hayvanlar ise 

6 aylığa gelene kadar (göçer 

hayvanlar için bu süre 9 ay) 

küpelenerek kayıt altına alınır-

ken, yetiştiricilerin idari para 

cezaları ile karşı karşıya kalma-

ması için bu sürelerin sığır cin-

si hayvanlarda 6 aya, koyun ve 

keçi türü hayvanlarda ve göçer 

hayvanlarda 1 yıla çıkarılarak 

kimliklendirme ve kayıt altına 

alma işlemlerinin daha geniş 

zamana yayılmasının sağlandı-

ğını belirtti.

Türkiye’de küçük ölçekli gele-

neksel aile işletmeciliğinin yay-

gın olmasının, göçer, yayla ve 

Kurban Bayramı başta olmak 

üzere hayvan hareketlerinin 

çok yoğun görülmesinin, ağır 
kış şartları ve coğrafi koşulların 
uygun olmamasının zaman za-
man tanımlama süreleri içinde 
hayvanların küpelenerek kayıt 
altına alınamamasına yol aç-
tığını hatırlatan Çelik, şunları 
kaydetti:

“Yetiştiricilerimiz idari para ce-
zaları ile karşı karşıya kalıyor-
du. Bu nedenle yönetmelikler-
de yapılan değişiklik ile süreler 
sığırda 3 aydan 6 aya, koyun ve 
keçide 6 aydan 12 aya çıkarıldı.

Ayrıca hayvan sahipleri tarafın-
dan yapılması gereken hayvan 
giriş-çıkışı veya alım-satımları 
için 7 gün olan bildirim süresi 
30 güne yükseltildi.

İlin coğrafi yapısı, personel ve 
araç durumu, iklim şartları, do-
ğal afet, idare kaynaklı gecik-
meler veya mücbir sebepler 
nedeniyle yönetmelik hüküm-
lerine uygun olarak tanımlana-
mayan her yaştaki büyükbaş 
ve küçükbaş hayvanların kim-
liklendirilerek kayıt altına alı-
nabilmesi amacıyla İl Hayvan 
Sağlık Zabıtası Komisyonuna 
yetki verildi.”

-“Pasaport ve nakil belgesi, il/
ilçe müdürlüğüne gidilmesine 
gerek kalmadan e-Devlet üze-
rinden alınabilecek”

Yapılan düzenleme ile sığır 
cinsi hayvan pasaportu ve ko-
yun keçi nakil belgesinin il/ilçe 
müdürlüğüne gidilmesine ge-
rek kalmadan yetiştiricilerimiz 
tarafından e-Devlet üzerinden 
alınarak il içi nakillerde kulla-
nılmasının sağlandığını belirten 
Çelik, şöyle devam etti:
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“Yine işletme ziyaretleri ve aşı-
lama çalışmaları sırasında, yeni 
mevzuat kapsamında işletmele-
rin güncellenmesi daha kolay ve 
hızlı bir şekilde yapılabilecek.

Yönetmelik değişiklikleri ve 
yeni yayımlanan Göçer Hay-
vanların Tanımlanması ve Na-
killeri Hakkında Yönetmelik 
kapsamında, hayvancılıkta 
özellikle kayıt ve nakil işlemle-
ri için yerinden yönetim imkâ-
nı verildi. Her bölgenin kendi 
sorunlarını yerinde çözmesine 
imkân tanındı.

Göçer hayvancılık yapan va-
tandaşlarımızın yaptıkları hay-
vancılığa uygun ihtiyaçlarını 
karşılayacak mevzuatla mağ-
duriyetlerinin en aza indirilmesi 
amaçlandı.

Yayımlanan Göçer Hayvanların 
Tanımlanması ve Nakilleri Hak-
kında Yönetmelik kapsamında 
göçer hayvan sevklerinde be-
lirlenen güzergâh üzerinde gi-

diş ve dönüş için tek veteriner 
sağlık raporu yeterli olacak. 
Göçer hayvanların nakli esna-
sında doğan kuzu ve oğlakların 
en yakın sevk kontrol nokta-
sında küpelenerek kayıt altına 
alınması sağlanacak.” 

 - “Düzenlemeler büyümeye 
odaklanmamızı sağlayacak”

Bütün bu düzenlemelerin hay-
van sahiplerinin işini kolaylaş-
tıracağına dikkati çeken Çelik, 
“Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan ve Tarım 
ve Orman Bakanımız Sayın Dr. 
Bekir Pakdemirli hayvancılığı-
mızın sorunlarını biliyorlar, her 
türlü desteği yapıyorlar. Ver-
dikleri destek, hayvan sayısının 
ve verimliliğinin artışında da 
görülüyor. Kendilerine şahsım 
ve sektörümüz adına teşekkür 
ediyorum” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Be-
kir Pakdemirli’nin küçükbaş 
hayvancılıkta çok önemli çalış-

maları bulunduğunu, sektörün 

önünü açtığını, hayvan sayısı-

nın hızla artmasını sağladığı-

nı bildiren Çelik, “Tarım Baka-

nımız küçükbaş hayvancılıkta 

çalışmalarıyla birçok kez zirve 

yaptı. Bakanımızın yaptığı ilk-

lerden biri de budur. Şahsımız, 

sektörümüz adına minnettarız” 

ifadelerini kullandı.

Hayvancılıkla ilgili çıkarılan 4 

yönetmeliğin de önemli oldu-

ğunu bildiren Çelik, açıklaması-

nı, yetiştiricilerin önündeki bü-

rokratik engellerin kaldırılması, 

zaten kıt kanaat geçinmeye 

çalışan hayvan sahiplerinin ida-

ri para cezalarıyla mağdur ol-

maması, yetiştiricilerin sadece 

işine yoğunlaşarak ülkeye daha 

fazla katkı yapmasının sağlan-

ması gerektiğini, yayımlanan 

yönetmeliklerin bu yönde atıl-

mış adımlar olduğunu belirte-

rek tamamladı.

29Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

AÇ
IK

LA
M

A



Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi30

AÇ
IK

LA
M

A

GENEL BAŞKAN ÇELİK ‘‘BİTKİSEL ÜRETİMİ ARTIRMADAN 
HAYVANCILIKTA HEDEFLERİ TUTTURAMAYIZ’’

B
itkisel üretimi artırmadan 
hayvancılıkta hedefleri 
tutturamayız

-TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

-“Hayvancılıkta çayır ve me-

raların yanı sıra kaba ve kesif 

yem kullanımı da büyük önem 

taşımaktadır”

-“Küçükbaş hayvan sayımız 

planladığımız gibi 90 milyona 

çıkarsa, büyükbaş hayvan sa-

yımız da artarsa, kanatlı sektö-

rünü de düşündüğümüzde şu 

andaki tüketimden çok daha 

fazla yeme ihtiyacımız olacak”

-“Bu durumda, hayvancılıkta 

çok kullanılan arpa, mısır, ayçi-

çeği, soya, yonca, fiğ, hayvan 

pancarı, şeker pancarı, yemlik 

buğday, çavdar, yulaf, kaplıca, 

darı, kuşyemi, mahlut, tritikale, 

sorgum, yemlik bakla, kolza, 

pamuk çiğidi, korunga, üçgül 

üretimi yetmez”

-“Bu ülkenin hayvancılığını ge-

liştirmesi, yemde dışa bağımlı-

lığı yok etmesi için kaba yem 

ve yem sanayinde kullanılan 

bitkisel ürünlerin üretimini en 

az ikiye katlaması lazım. Bunun 

başka yolu yok”

Ankara - 07.12.2020 - Türkiye 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)  
Genel Başkanı Nihat Çelik, hay-
vancılıkta çayır ve meraların 
yanı sıra kaba ve kesif yem kul-
lanımının da büyük önem ta-
şıdığını belirterek, “Küçükbaş 
hayvan sayımız planladığımız 
gibi 90 milyona çıkarsa, büyük-
baş hayvan sayımız da artarsa, 
kanatlı sektörünü de düşündü-
ğümüzde şu andaki tüketimden 
çok daha fazla yeme ihtiyacı-
mız olacak. Bu durumda, hay-
vancılıkta çok kullanılan arpa, 
mısır, ayçiçeği, soya, yonca, fiğ, 
hayvan pancarı, şeker pancarı, 
yemlik buğday, çavdar, yulaf,  
kaplıca, darı, kuşyemi, mahlut, 
tritikale, sorgum, yemlik bakla, 
kolza, pamuk çiğidi, korunga, 
üçgül üretimi yetmez” dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada, ko-
yun ve keçi rasyonlarının kaba 
yemler, kesif yemler, bunların 
yan ürünlerinde ve yem katkı 
maddelerinden meydana geldi-
ğini, her ne kadar özellikle kü-
çükbaş hayvancılıkta meralar 
çok önem taşısa da, iklim şart-
ları nedeniyle kış aylarında ahır 
ve ağıllarda besicilik de yapıl-
dığını bildirdi. 

-Mera alanları çetin geçen kış 
aylarına sahip Doğu ve İç Ana-
dolu’da

Yaygın meralara sahip Doğu 
Anadolu ve İç Anadolu’da hay-
vanların ağır ve çetin geçen 
kış aylarını ağıl ve ahırlarda 
geçirdiğine, kesif ve kaba yem 
tükettiğine, iklim şartlarının 
daha ılıman olan Ege, Akdeniz, 
Güneydoğu Anadolu gibi böl-
gelerde ise yeterli alana sahip 
meraların bulunmadığına dik-
kati çeken Çelik, şunları kay-
detti:

“Hayvancılıkta üretim masrafla-
rının yaklaşık yüzde 70’ini yem 
masrafları teşkil ediyor. Kış ay-
larını ağılda geçiren küçükbaş 
hayvanların günlük yemleme 
masrafı, hayvanın verimine ras-
yonda kullanılan kaba yemin 
kalitesine ve kesif yemin mikta-
rına, hayvanın verim dönemine 
bağlı olarak değişiyor. Üretim 
masrafları özellikle küçükbaş 
hayvancılıkta mera ve kaba 
yem kullanımı ile en alt düzey-
de tutulabiliyor.

Kuru maddelerinde yüzde 16 
veya daha fazla ham selüloz 
içeren kaba yemler olmadan 
hayvanların ekonomik ve sağ-
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lıklı beslenmeleri de mümkün 
değil. Hacimli olan çayır ve me-
ralar, taze yeşil otlar, silajlar, 
kurutulmuş otlar ve sap-saman 
gibi materyallerden oluşan 
kaba yemler enerji değerle-
ri ve sindirilebilirlikleri oransal 
olarak düşük kalmakla birlik-
te sağlıklı beslenme açısından 
önem taşımaktadır.”

-Hayvan sayısı

Toplam küçükbaş hayvan sayı-
sının Haziran 2020 itibarıyla 42 
milyon 713 bini koyun, 12 mil-
yon 351 bini keçi olmak üzere 
55 milyon 64 bine, büyükbaş 
hayvan sayısının 18 milyon 426 
bini sığır, 189 bini manda olmak 
üzere 18 milyon 615 bine yüksel-
diğini vurgulayan Çelik, “2018 
verilerine göre 354 milyondan 
fazla tavuk, 4 milyondan fazla 
hindi, 1,5 milyondan fazla kaz 
ve ördek var. Özellikle kanatlı-
da hayvan stoku kısa aralıklarla 
yenileniyor. 2019 rakamlarına 
göre kesilen tavuk sayısı 1 mil-
yar 207 milyonu, kesilen hindi 
sayısı 6 milyonu aşıyor. Yem tü-
ketimi stoktaki hayvan sayısın-
dan çok daha fazla” dedi.

-Hayvancılığın geliştirilmesi, 
yemde dışa bağımlılığın yok 
edilmesi için…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatları doğrul-
tusunda küçükbaş hayvan sayı-
sını hızla 90 milyona çıkarmak 

istediklerini, bu talimata uygun 
olarak Tarım ve Orman Bakanı 
Dr. Bekir Pakdemirli’nin de ge-
rekli desteği sektöre verdiğini 
belirten, hayvancılığa verdikleri 
önem ve destek nedeniyle hem 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hem 
de Tarım ve Orman Bakanı Pak-
demirli’ye teşekkür eden Çelik, 
şunları kaydetti:

“Küçükbaş hayvan sayımız 
planladığımız gibi 90 milyona 
çıkarsa, büyükbaş hayvan sa-
yımız da artarsa, kanatlı sektö-
rünü de düşündüğümüzde şu 
andaki tüketimden çok daha 
fazla yeme ihtiyacımız olacak. 
Bu durumda, hayvancılıkta çok 
kullanılan 8,3 milyon ton arpa, 
6,5 milyon ton mısır, 2,1 milyon 
ton ayçiçeği, 154 bin ton soya, 
17-18 milyon ton yonca, 700 
bin ton fiğ, 77 bin tonluk hay-
van pancarı üretimi hatta şeker 
pancarı, yemlik buğday, çavdar, 
yulaf, kaplıca, darı, kuşyemi, 
mahlut, tritikale, sorgum, yem-
lik bakla, kolza, pamuk çiğidi, 
korunga, üçgül üretimi yetmez. 
Şeker pancarı, soya, ayçiçeği, 
pamuk çiğidi, kolza gibi yağ-
lı tohumların küspesi yem sa-
nayinde kesif yem üretiminde 
kullanılıyor. Bu ülkenin hayvan-
cılığını geliştirmesi, yemde dışa 
bağımlılığı yok etmesi için kaba 
yem ve yem sanayinde kullanı-
lan bitkisel ürünlerin üretimini 
en az ikiye katlaması lazım. Bu-
nun başka yolu yok.”

-Yapılması gereken

Çiftçinin en büyük sorunu-

nun önemli oranda ithal girdi-

ye dayalı kesif yem fiyatlarının 

dövizdeki artışa bağlı olarak 

yükselmesi olduğunu bildiren 

Çelik, bu durumun yetiştiriciyi 

sıkıntıya soktuğunu, yem mali-

yetlerini düşürmek için çayır ve 

meraların büyük önem taşıdı-

ğının unutulmaması gerektiğini 

vurguladı. Çelik açıklamasını, 

“en ucuz besi kaynağı çayır ve 

meralar. Bu potansiyelden ye-

terince yararlanamıyoruz. Ça-

yır ve meraları ıslah etmeli, ot 

verimini artırmalıyız. Meraları 

ve çayırları korumalı, amacı dı-

şında kullanılmasına müsaade 

etmemeliyiz. Münavebeli ot-

latma ile çayır ve meralardan 

daha verimli yararlanmalıyız. 

15,8 milyon hektarı bulan, ta-

rım alanı, orman ve mera ola-

rak kullanılmayan alanları hay-

vancılığa kazandırmalıyız. Hala 

sulamaya açılmamış 1,9 milyon 

hektar alanı sulamaya açmalı 

ve bu alanlarda yem olarak kul-

lanılan tahılların, yağlı tohum-

ların ve yem bitkilerinin ekimini 

desteklemeli ve teşvik etme-

liyiz. 3,4 milyon hektarı bulan 

nadas alanlarında kuruya ekim 

yöntemlerini geliştirmeli ve 

toprakları boş bırakmamalıyız” 

bilgilerini vererek tamamladı.
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ÇELİK, KANAL 5’TE “KERİM AKBAŞ İLE A PLANI” 
PROGRAMINA KATILDI

Çelik, Kanal 5’te “Kerim 
Akbaş ile A Planı” prog-
ramına katıldı

-TÜDKİYEB Genel Başkanı Çe-
lik:

-“Küçükbaşta 2021’i zirve yılı 
yapacağız”

Ankara – 19.12.2020 –Türkiye 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, Ka-
nal 5 televizyonunda “Kerim 
Akbaş ile A Planı” programına 
konuk oldu.

Çelik, programda Kerim Ak-
baş’ın sorularına verdiği yanıt-
larda, geçmişte destekte üvey 
evlat muamelesi yerine bile ko-
nulmayan küçükbaş hayvancılı-
ğa ilk kez AK Parti hükümetleri 
zamanında destek verildiğine 
dikkati çekti.

Sektörün pandemi sürecinde 
önemli bir işlevi yerine getirdi-
ğini belirten Çelik, şunları kay-
detti:

“Pandemi sadece ülkemizi değil 
tüm dünyayı etkiledi. Fakat, Ta-
rım ve Orman Bakanımız Sayın 
Dr. Bekir Pakdemirli’nin zama-
nında ve yerinde müdahalele-
riyle Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın des-
tekleriyle bu süreçte en az za-
rar gören kesim, bizim sektörü-
müz oldu. Pandemiye rağmen 
hayvan sayısında artış görüldü. 
Üretime ara verilmeden devam 
edildi.  Bunlar önemli gelişme-

ler. Zaten bu süreçte halkımız 
da daha sağlıklı gıdaların tüke-
timine önem verdi. Son derece 
sağlıklı olan küçükbaş hayvan 
etine yönelik talep arttı.  

Sektörümüz son yıllarda önem-
li bir gelişim içinde. Küçükbaş 
hayvancılıkta ithalat yok de-
necek kadar az. Hatta bu yıl 
140 bin baş civarında bir ihra-
cat yaptık. Küçükbaş hayvan 
etinde üretimi artırmamız çok 
önemli. Çünkü kırmızı et açığını 
kapatmanın tek yolu küçükbaş 
hayvancılığı geliştirmekten ge-
çiyor. 

83 milyon nüfusumuzu ve 15 
milyon turist besliyoruz. Bunu 
sürdürebilmemiz için küçük aile 
işletmelerine pozitif ayrımcılık 
yapmamız hem hayvan sayısını 
90 milyona ulaştırmamız hem 
de verimi artırmamız gerekiyor. 
Büyük şirketler bu işi kar alanı 
olarak görüyor. Aile işletmeleri 
gibi hareket etmiyorlar. Kendi-
leri işin başında değiller. Bilin-
diği gibi tarlada izi olmayanın 
harmanda yüzü olmazmış. Kü-
çük aile işletmelerini destekle-
mezsek iki yakamız bir araya 
gelmez.”

-Destekler artırılmalı

Destekleme miktarlarının artı-
rılması gerektiğine dikkati çe-
ken Çelik, şöyle devam etti:

“Küçükbaşa verilen 30 liralık 
desteği yeterli bulmuyoruz. Bu 
artırılmalı. Özellikle hayvan var-
lığı 100 başın altında olan aile 

işletmelerine daha fazla destek 
verilmeli. Dolaylı destek yeri-
ne doğrudan destekler artırıl-
malı. Destekleme miktarlarının 
artırılması olmazsa olmazımız. 
Küçükbaş hayvan yetiştiricile-
rimizin elini güçlendirmek zo-
rundayız. Bakanlığımızın ana 
hedefi ithalatı durdurmak, ih-
racatı da sürdürülebilir kılmak. 
Bu konuda biz de benzer dü-
şünceler içindeyiz. Bunun yolu 
destekten geçiyor. Mera ko-
misyonlarında birlikler görev 
almalıdır. Küçükbaş hayvancı-
lığımızın gelişmesi için çoban 
sorunumuzun da giderilmesi 
şarttır. Sektörümüzün en bü-
yük sorunu çoban sorunudur. 
Çoban sorunu çözülmeden 
sektörün sorunu çözülmez.”

-Yetiştirici ile market arasın-
daki fiyat farkı %100’e yakın

Çelik, yetiştirici ile market fiyat-
ları arasında %100’e yakın fiyat 
farkı görüldüğünü bildirerek, 
“Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) 
kuruldu. Bu işi yapmak isteyen 
birlikler, bu pazarda satış yapa-
bilecek. Böylece aracı ortadan 
kaldırılabilecek. Aracı aradan 
çıkarılırsa, sadece tüketici de-
ğil, yetiştiricimiz de korunur. 
Yetiştiricimiz bir yıl emek ve-
riyor hayvanı yetiştiriyor ama 
maliyetler nedeniyle yeterince 
gelir elde edemiyor” dedi.

-Yem açığını ithalatla kapatamayız

Türkiye’nin 100 milyon küçük-
baş hayvanı besleyecek mera, 
çayır, atıl hazine arazisi bu-
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lunduğunu belirterek, “otla-
tılmayan meramız kalmamalı. 
Meraları ıslah edip verimliliğini 
artırmalıyız. Yem açığını itha-
latla kapatamayız. İhtiyacımız 
olan yemi kendimiz üretmeli-
yiz. Bunun için hala sulamaya 
açılmamış alanları sulamaya 
açmalıyız. Atıl alanlarda üretim 
yapmalıyız” diye konuştu.

-Tüm ülkede küpesiz hayvan 
kalmamalıdır

En son yapılan düzenlemeyle 
küpeleme süresinin 6 aydan bir 
yıla, el değiştirmede bildirim 
süresinin bir haftadan bir aya 
çıkarıldığını vurgulayan Çelik, 
“tüm ülkede küpesiz hayvan 
kalmamalıdır. Valiliklerimizde 
oluşturulan komisyonlarda bu 
sorun cezasız halledilebilir. Bu 
sorunu çözmeliyiz” dedi.

Çelik, çalışmalarda, bürokrasi 
engeline takılmak istemedik-
lerini, 2006-2009 döneminde 
birliklerin AB hibesiyle küpele-
meyi yaptığını ama daha sonra 
Tarım Bakanlığı’nın bu işi üzeri-
ne aldığını, birliklerin bu işi ra-
hatlıkla gerçekleştirebileceğini 
kaydetti.

Canlı hayvan satış yerlerinin 5 
yıldızlı otel konforunda olması 
gerektiğini ifade eden Genel 
Başkan Çelik, Tarım ve Orman 
Bakanlığının bu konuda güzel 
bir düzenleme yaptığını, gele-
cek sene konforlu hayvan satış 
yerleri olacağını söyledi. 

Büyükşehir yasanın da sektöre 
zarar verdiğini bildiren Çelik, 
“Büyükşehir belediye sınırla-
rı içinde hayvancılık yapılmaz 
demek yanlış olur. Tarım alan-
larının imara açılması da doğru 

değil. Büyükşehir de olsa kır-
salda hayvancılık da tarım da 
yapılmalı. Tarım alanları korun-
malı. Ülkemiz için vazgeçilmez 
olan hayvancılığın yapılması 
engellenmemeli” dedi.

Çelik, 2021 ile ilgili temennileri-
ni ise “2021’in 2020’yi çiğneye-
rek geçmesini diliyorum. 2020 
çok kötü geçti. Depremden 
sele, yangından koronavirüse 
kadar her şeyi yaşadık. Fakat 
her sorunda her yerde bakan-
larımızı sahada gördük. Bu ka-
dar zorluk yaşadık ama hükü-
metimiz hep yanımızda durdu. 
Küçükbaşta 2021’i zirve yılı ya-
pacağız” dedi.   

Kanal 5 televizyonu adına prog-
ram moderatörü Kerim Akbaş, 
Nihat Çelik’e Türk bayrağı ve 
Kur’an-ı Kerim takdim etti.

GENEL BAŞKAN ÇELİK,
KON TV’DE TARIM MASASINA KONUK OLDU

Ankara - 31.12.2020 - Tür-
kiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Bir-

liği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik, Recep Cingöz mo-
deratörlüğünde KON TV’de ya-
yınlanan “Tarım Masası” progra-
mının canlı yayın konuğu oldu.

Programa videokonferans yö-
netmiyle bağlanan Çelik, kü-
çükbaş hayvancılık sektörü 
açısından 2020 yılının son de-
ğerlendirmesini yaparken, 2021 
yılı hedeflerini de aktardı.   

Genel Başkan Çelik, 2020 yılının 
değerlendirilmesiyle ilgili şu ifa-
delere yer verdi: 

“Sadece ülke olarak değil tüm 

dünya açısından 2020 yılı çok 
zor geçti. Son verilere göre 
Dünyada Türkiye nüfusu kadar 
yani 82 milyona yakın insan Co-
vid-19’a yakalandı, 1 milyon 800 
bin civarında insan da hayatını 
kaybetti. İşin insani boyutu 2. 
Dünya Savaşı’ndan bu yana gör-
mediğimiz kadar vahim. Ekono-
mik ve sosyal boyutuna gelince, 
tüm dünya büyük bir krize girdi. 
İnsanlar eve kapandı. Ekonomik 
faaliyetler hastalığın pik nok-
tasına kadar geldi. Milyonlarca 
insan işsiz kaldı. Gıda ve sağlık 
hizmetlerine ulaşma dünyanın 
en büyük sorunu haline geldi.

Sektörümüz açısından bakar-
sak, 2020 yılında tarım ve hay-

vancılık olumsuz söylentilerin 
tersine pandemiden çok fazla 
etkilenmedi. Sektörümüz yılın 
ilk çeyreğinde yüzde 2,1, ikinci 
çeyreğinde yüzde 4,3, üçüncü 
çeyreğinde yüzde 6,2 büyüdü. 
Esasen 2018’in ikinci çeyreğin-
den bu yana 9 çeyrektir büyü-
yen bir tarım ve hayvancılık sek-
törümüz var.

Sektörümüz 2018 yılında yıl-
lık bazda yüzde 2,1, 2019 yılın-
da yüzde 3,7 büyüme gösterdi. 
2018 yılında Türkiye ekonomisi 
yüzde 3, geçen yıl yüzde 0,9 bü-
yümüştü. Görüldüğü gibi sektör 
olarak genel ekonominin üzerin-
de bir büyümeye sahibiz. 
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Bu yıl 9 aylık dönemde de tarım 
ve hayvancılıkta büyüme pan-
demiye rağmen yüzde 5,3 gibi 
bir artış sağlanmıştır.”

Tarım ve Orman Bakanı Pak-
demirli’nin, pandemi sürecinin 
başlamasıyla birlikte üretime 
ara verilmemesi yönünde tali-
mat verdiğinin altını çizen Genel 
Başkan Nihat Çelik, üreticinin de 
artan girdi maliyetleri başta ol-
mak üzere her türlü zorluğa rağ-
men hükümetin ve Bakanlığın 
destekleriyle üreterek ülke nüfu-
sunun gıda güvencesini sağladı-
ğını belirtti.  

Çelik, 2020 yılının küçükbaş 
hayvancılık sektörü açısından 
hamle yılı olduğunu bildirerek, 
“2021 yılının da küçükbaş hay-
vancılıkta zirve yılı olacağını dü-
şünüyoruz. Umuyoruz ki öyle 
olur.” dedi. 

Çelik sözlerine şöyle devam etti:

“Asıl teşekkürü sıcak, soğuk, kar, 
kış, yağmur, çamur demeden 
gecesini gündüzüne katarak ça-
lışan 83 milyon ülke nüfusunun 
ve ülkemize gelen 14-15 milyon 
turistin gıda güvencesini sağ-
layan tüm üretici, yetiştirici ve 
çiftçilerimize etmeliyiz. Onlara 
minnet borçluyuz.

Bunun yanı sıra hükümetimizin 
ve Bakanlığımızın da verdikleri 
destekle 2020 yılında insanlığa 
musallat olan bu salgın sürecini 
şimdilik olumlu bir şekilde atlat-
tık. 

Sektörümüze verdiği bu katkı ve 
desteklerinden ötürü, Tarım ve 
Orman Bakanımız Sayın Pakde-
mirli’yi, Merkez Birliği Yönetim 
ve Denetim Kurulu üyelerimle, 
80 il birliğimiz ve 270 bin yetiş-
tiricimiz adına ziyaret ettik. 

Sayın Bakanımızın başkanlığın-
da gerçekleştirdiğimiz toplan-
tıda Bakan Yardımcımız Sayın 
Mehmet Hadi Tunç ve Hayvancı-
lık Genel Müdürümüz Sayın Ze-
keriyya Erdurmuş da hazır bu-
lundu. Bizler Sayın Bakanımıza 
sektörümüzün sorunlarını dile 
getirirken, 2021 yılını küçükbaş 

hayvancılıkta nasıl zirve yılı ya-
pacağımız hususundaki düşün-
celerimizi de ilettik. Kendilerine 
sorunlarımızın çözümü nokta-
sındaki yaklaşımları için teşek-
kür ediyorum.”

“Biz de her zaman olduğu gibi 
bundan sonraki süreçte de ye-
tiştiricilerimizle, çiftçilerimiz-
le, üreticilerimizle Bakanlığımız 
arasında köprü vazifesi görme-
ye devam edeceğiz.” ifadelerini 
kullanan Genel Başkan Çelik, so-
runların çözümünün ve başarıya 
giden yolun sahaya inmek oldu-
ğunu belirtti. 

Sahaya inmeden masa başında, 
sorunların çözümünün mümkün 
olmadığına dikkat çeken Çelik, 
“Sayın Bakanımız bizlere yol açı-
yor. Gerçekler ortadadır. Hükü-
metimiz sektörümüzü destekle-
mek için elinden geleni yapıyor. 
Mesela küçükbaş hayvancılıktaki 
destekleme kalemlerimiz 1 iken 
10’a çıktı. Bunlar çok önemlidir.” 
dedi. 

Küçükbaş hayvancılığın me-
raya dayalı bir hayvancılık ol-
duğunun, bu nedenle Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nın özellikle 
göçer hayvancılıkla ilgili çalış-
malar yapacağının bilgisini ve-
ren TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Çelik, “Bakanlığımız 2021 yılının 
ilk aylarında geçici barınaklara 
%50 hibe sağlayacaktır. Görüş-
melerimizde bu konuda da bir 
düşünce birliğine vardık.” ifade-
lerini kullandı. 

Çelik ayrıca, belediyelerin kırsal 
kalkınma ve hayvancılığı geliş-
tirme amacıyla ayrılmış bütçele-
ri olduğunu, yerel yönetimlerde 
ayrılan bu bütçe kalemlerinin 
yerinde kullanması gerektiği bil-
gisini verdi. 

Programda Merkez Birliği’nin 

2021 hedeflerini de aktaran Çe-

lik, konuşmasını şu şekilde son-

landırdı: 

“Son olarak diyoruz ki, biz bir-

likte daha güçlüyüz, ne olursa 

olsun tek yumruk olmalıyız. Üre-

tim artarsa ülkemiz büyür, ülke 

tarımı artarsa Türkiye büyür. 

Hedefimiz dışa bağımlı kalma-

dan kendi kendine yeten bir ülke 

olmamızdır. Ülke ekonomisinin 

büyümesine katkı sağlamak, 83 

milyon nüfusumuzun gıda gü-

vencesini sağlamak bizim için 

her şeyden önemlidir. 

Koyun keçi ülkemizin milli mese-

lesidir. 2019 yıl sonundan 2020 

yılı Haziran sonuna kadar, kü-

çükbaş hayvan sayımızı pande-

miye rağmen 6,5 milyon baş ar-

tırdık. 

Biz, 80 İl Birliğimiz, ilçelerdeki 

irtibat bürolarımız ve 270 bin 

yetiştiricimizle bir bütünüz. İl 

Tarım Müdürlüklerimizle, Bakan-

lığımızla uyum içinde çalışıyo-

ruz.’’ 

Programa telefon bağlantısıyla 

katılan Konya İli Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birliği Başka-

nı ve aynı zamanda TÜDKİYEB 

Denetleme Kurulu Üyesi olan 

Fettah Öztürk ise 2020 yılı de-

ğerlendirmesinin Genel Başkan 

Nihat Çelik tarafından yapıldı-

ğını belirterek Konya özelinde 

yaptıkları çalışmalar hakkında 

çeşitli bilgiler verdi. 

Başkan Öztürk, 2020 yılının 

Konya açısından şanslı bir yıl 

olduğunu ifade ederek, “2020 

yılında koç teke istasyonumuzu 

inşa ederek faaliyete geçirdik. 

1300 baş koç satışımız oldu. Şu 

an ise bin baş koçumuz yetişti-

ricilerimize satılmak üzere hazır 

bir şekilde bekliyor.” dedi.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, “ÇİFTÇİDEN HABER” 
PROGRAMININ CANLI YAYIN KONUĞU OLDU

A
nkara - 14.01.2021 -Türkiye Da-

mızlık Koyun Keçi Yetiştiricile-

ri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, Çiftçi TV’de 

Taner Öztürk’ün sunumuyla yayınlanan 

“Çiftçiden Haber” programının canlı 

yayın konuğu oldu. 

Programa videokonferans ile katılan 

Genel Başkan Çelik, 2020 yılını de-

ğerlendirirken, küçükbaş hayvancılık 

sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda 

bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pak-

demirli’nin yerinde ve zamanında yap-

mış olduğu müdahaleler sayesinde 

küçükbaş hayvancılık sektörünün pan-

demiden çok fazla etkilenmediğini ve 

üretime devam edeceklerini ifade eden 

Çelik, küçükbaş hayvancılık destekle-

melerine ilişkin bilgiler verirken, girdi 

maliyetlerinin her geçen gün arttığını 

ve bu durumun sektöre olumsuz yan-

sıdığını belirtti. 

Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Girdi maliyetlerini düşürmek için des-

tekleme kalemleri ve miktarlarının 

artarak sürdürülmesi gerekiyor. Hü-

kümetimiz ve Bakanlığımız küçükbaş 

hayvancılığı oldukça önemsiyor. Çünkü 

bizim coğrafyamız küçükbaş hayvan-

cılığa çok uygun. 

Malumunuz yetiştiricilerimize hibe des-

teği veriliyor. Ancak bu hibeler, tarımsal 

gelir, destek olarak görülüyor ve yüz-

de 2 ile yüzde 4’e varan stopaj vergisi 

kesintisi yapılıyor. Bizler bu hibelerden 

yararlanan yetiştiricilerimizden stopaj 

kesintilerinin yapılmamasını istiyoruz. 

Gıda üretmemiz lazım. Bunun için de 

önümüzdeki engellerin kaldırılması ge-

rekiyor. Yetiştiricilerimizin, çiftçilerimi-

zin önünde tarımdan el çektiren engel-

ler var. Küçük aile işletmelerine destek 

vermemiz lazım. Holdinglere yüzde 

80’e varan destekler veriliyor. Ama kar 

etmeyince kapısına kilit vurup gidiyor. 

Küçük aile işletmeleri verdiği emeğin 

hesabını yapmıyor. Bunu bir geçim 

kaynağı olarak görüyor ve üretimini 

sürdürüyor. Yetiştiricimiz bu sektörü 

atasından bir miras olarak görüyor ve 

sektörümüze sahip çıkıyor.’’ 

Zorunlu tarım sigortası primlerinin 

yüksek olduğuna dikkati çeken Çelik, 

“Çiftçi belgesi alan bir kişiye hemen 

zorunlu tarım sigortası yapılıyor. Biz 

tarım sigortasına karşı değiliz ancak 

isteğe bağlı yapılmalı. Primler makul 

bir seviyeye çekilmeli. Şu an en dü-

şük tarım sigortası primlerinizi düzenli 

ödüyorsanız 985 lira. Bir kez bile prim 

ödemeyi aksatmanız halinde hazine 

desteği verilmiyor ve prim 1152 liraya 

çıkıyor. Bu sorunun çözümü için sigor-

ta primlerinin en az yarısına devletimiz 

destek vermeli ya da tarım sigortası 

isteğe bağlı olmalı. Şu anda küçükbaş 

hayvancılıkta TARSİM sigortasının kap-

samı yüzde 8. Bu oranı küçükbaşta en 

az yüzde 50’ye çıkarmalıyız. Çünkü bu 

şekilde devam ettikçe çiftçi borcu öde-

yemiyor. Tarımdan el çekiyor. Üretim 

ciddi manada kayıplar veriyor.” dedi.

Kuraklık konusuna da değinen Genel 

Başkan Çelik, “Kuraklık önümüzde çok 

büyük bir tehlike olarak görünüyor. 

Kuraklık olması durumunda da en çok 

zarar görecek olan sektörlerin başında 

küçükbaş hayvancılık gelir. Çünkü bi-

zim sektörümüz meraya dayalı olduğu 

için kuraklık durumunda sektörümüz 

ciddi kayıplar yaşayacaktır. Ülke olarak 

özellikle su tüketiminde israf ediyor ve 

bilinçsiz kullanıyoruz. İsraf edenin sonu 

iflastır. Bunu her zaman söylüyorum. 

Su kaynaklarımızı çok bilinçli kullan-

mamız ve olası bir kuraklık durumuna 

karşı da tedbirli ve dikkatli olmamızı 

faydalı buluyorum.” dedi.

Çelik, hayvan varlığının artırılması nok-

tasında sorunların çözümüne odakla-

nılması gerektiğinin altını çizerek şöyle 

devam etti:

“En önemli sorunlarımızdan biri çoban 

sorunudur. Çoban sorunu çözülmeden 

sektörün sorunu çözülmez. Çobanlık 

mesleği özendirilmelidir.  

Biz görevimizin başındayız. Bazı eksik-

liklerimiz var. Bu eksikler ve zorluklar 

yetiştiricimizi yoruyor. Bunlara destek 

olmamız lazım.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-

yip Erdoğan ile Tarım ve Orman Ba-

kanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin 

destekleri de bizimle olduğu sürece 

üretmeye ve sorunlarımızı çözmeye 

devam edeceğiz. 

Biz, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği olarak 2021 yılı-

nı zirve yılı yapacağız. Geçen yıl Sayın 

Bakanımızın katılımlarıyla Antalya’da 

bir toplantı gerçekleştirdik ve 2020 

yılını hamle yılı yaptık. Birçok destek-

leme kalemi arttı. Hayvan sayımız pan-

demiye rağmen 6,5 milyon baş arttı, 

bununla da yetinmedik ihracata başla-

dık. Bizim hedeflerimiz var, yapmamız 

gereken çok iş var. Biz 270 bin yetiş-

tiricimiz ve 80 İl Birliğimizle bu yola 

baş koyduk ve kararlıyız. 2021 yılında 

oldukça iddialıyız. Allah’ın izniyle ku-

raklığı da yaşamazsak 2021 yılını zirve 

yılı yapacağız.”
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TARIMDA ATILIM YILI OLACAK

Dr. Erhan EKMEN Ziraat Mühendisi

Y
eni bir yıla girerken herkesin 

ortak dileği, korona bela-

sından kurtulmak ve sağlıklı 

günlere ulaşmak şeklinde oldu di-

yebiliriz. Kimi can korkusuyla, kimi 

de alınan tedbirler nedeniyle karşı-

laştığı ekonomik kayıplardan dolayı 

bu hastalığı bir “küresel bela” olarak 

gördü. Ama işin aslı öyle mi gelin 

birlikte değerlendirelim. 

Öncelikle korona Dünyanın nere-

deyse yarısının gündeminde bile 

değil. Yeryüzünde yaşayan  her se-

kiz kişiden biri açlık nedeniyle öl-

mekte, ikisi yeterli beslenemeyecek 

kadar yoksulluk ve fakirlik çekmek-

tedir. Birçok yerde savaşlar yapıl-

makta ve insanlar başlarına ne za-

man bir bomba düşecek korkusuyla 

yaşamaktadırlar. Yani Dünyanın bu 

yarısı için lüks bile sayılabilecek 

korona küresel bir sorun değildir. 

Dünyanın diğer yarısı ise ekonomik 

buhran ve ideolojik çatışmalar gibi 

günlük sorunlar nedeniyle yıllardır 

yaşanan bu insanlık ayıbının farkın-

da bile olmamışlardır. İşte tam böyle 

bir ortamda, esas sorun ıskalanırken 

zengin fakir ayırt etmeden bu has-

talık çıka gelmiştir. Terör korkusuyla 

yüksek duvarlar arkasında yaşayan 

bütün gelişmiş ülkelerde bile ciddi 

kayıplar verilmektedir. Artık eskiden 

açları düşünmeyen toplumlar as-

lında en önemli şeyin gıda ve buna 

ulaşabilmenin tek yolunun tarım ol-

duğu anlaşmışlardır. Her musibette 

bir hayır vardır misali bela diye an-

dığımız bu hastalık, belki da insanlı-

ğa küresel bir aydınlanma, kendine 

gelme fırsatı vermiştir. 

Öyle ya da böyle sonuç olarak; 

2020 yılı için “tarımın öneminin an-

laşıldığı yıl” demek doğru olacaktır. 

Peki; 2021 yılında ne olacak.

Salgınla yapılan mücadele sırasında 

alınan kısıtlama tedbirleri bazı in-

sanların aklına ciplerle kontrol edi-

leceğimiz, totaliter, baskıcı, sanal bir 

yaşam şekline gireceğimiz endişele-

rine neden olmuştur. Bu arada son 

günlerde yaşanan kuraklık konusu 

da başka bir endişe kaynağıdır. Kü-

resel ısınma nedeniyle kuraklık ol-

duğu sanılarak bu endişe giderek 

artmaktadır. Her ne kadar yaşanılan 

kuraklık mevsim normalleri içinde 

belli periyotlarla yaşanan döngüsel 

bir durum olsa da, insanların küre-

sel ısınma konusunda korkuya ka-

pılmaları belki de iyi bir durumdur. 

Yüzyıllardır yapılan çevre kirliliği 

ve doğaya verilen tahribatlar sonu-

cunda iklimlerin küresel boyuttaki 

değişiminin bu şekilde fark edilme-

ye başlaması insanlık adına umut 

vericidir. Gerçekten geleceğimizi 

yok edebilecek bu ciddi bir tehli-

ke yıllardır sinsice yaklaşmaktadır. 

İklim değişikliğinin en büyük etki-

si doğaya yani tarıma olmaktadır. 

Eğer tarımsal üretim kaynaklarımız 

azalır, bozulur hatta yok olursa aç 

kalırız. Zaten Dünyamızda yukarıda 

belirttiğimiz gibi ciddi boyutta aç-

lık var. Üstelik bu açlık bütün tek-

nolojik imkanlara ve toplam Dünya 

nüfusunun ihtiyacından daha fazla 

tarımsal ürün üretebilmesine rağ-

men yaşanmaktadır. Düşünün bir 

de tarımsal kaynakları kaybettiği-

mizde, ne büyük felaketle karşılaşı-

lacaktır. Yeryüzünde nüfusun hızla 

artığını da düşünürsek, bu felaket 

senaryosunun yakın bir gelecekte 

yaşanabileceği söylenebilir. Belki de 

önümüzdeki 10 yıl içinde ülkeleri is-

yanlar, insanlığı su ve tarım savaşları 

beklemektedir. 

Gelişmiş ülkeler şimdiden tarımlarını 

koruyucu ve geliştirici tedbirler al-

maktadırlar. Bir yandan mevcut kay-

naklarını korumak diğer yandan en 

akılcı şekilde sürdürülebilir bir şe-

kilde kullanmak için teknolojinin ve 

bilimin bütün imkanlarından fayda-
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lanmaktadırlar. Bütçelerinin önemli 

bir kısmını tarıma yatırmaktadırlar. 

Geleceğin ne getireceği şimdiden 

aşikardır. Artık buna göre planlama-

lar yapmak gerekmektedir. Her ülke 

elimde ne var, neye ihtiyacım olacak 

ve bunu nasıl karşılarım diye şimdi-

den kararlar almak zorundadır.

Bu açıdan, ülkemiz mevcut coğraf-

yası nedeniyle Allah vergisi bir avan-

taja sahiptir. İklim yapısı, toprak, su 

ve gen kaynakları ile ayrıca binlerce 

yıllık kadim tarım kültürü sayesinde 

Dünyanın tarımsal üretimde önemli 

ülkelerinden biridir. Bizim için güzel 

olan bu durum aynı zamanda ülke-

miz üzerine aç kurt misali saldırmak 

için hain planların yapılmasına da 

neden olmaktadır. Bir yandan mo-

dern bilim ve son teknolojiyi kulla-

narak doğayı, çevreyi ve canlıyı en 

iyi şekilde koruyarak halkımızın ih-

tiyacı olan gıda üretimini güvence 

altına almalıyız. Diğer yandan ek-

siklerimizi gidermeli ve tam bir güç 

birliği içinde olmalıyız.

Ne yapmamız gerektiği belli ama 

bunu nasıl başaracağız?

Hepimiz biliyoruz ki, küçükbaş ye-

tiştiriciliğinde ciddi sıkıntılarımız 

var. Her ne kadar son yıllarda hay-

van sayımız artsa da, bu başarı 

yetiştiricinin fedakarlığı gerçekleş-

tirilmiştir. Ülkede hane içi tüketim 

harcamalarında en fazla pay gıdaya 

aittir. Enflasyonla mücadelede gıda 

fiyat artışını engellemek için alınan 

bütün tedbirler doğrudan çiftçi fi-

yatlarını düşürmektedir. Buna bir 

de dövize bağlı olarak sürekli artan 

girdi fiyatları da eklenince yetiştirici 

iyice zora girmektedir. Yani emeği-

nin karşılığını alamayan yetiştiriciyi 

bir de maliyetler vurmaktadır. Bu 

arada hızla büyüyen çok daha cid-

di bir problem daha bulunmakta-

dır. Yetiştiricimiz her yıl en az 3 yaş 

daha fazla yaşlanmaktadır. Çünkü 

gençler sektörden kaçtıkça yaş or-

talaması çok daha hızla artmaktadır. 

Bu gidişle 5 yıl sonra 65 yaşın altın-

da yetiştirici kalmayacaktır. Belki de 

ülkemizi kısa süre içinde bekleyen 

en önemli tehlike budur. 

Bu karamsar tabloya rağmen, umut-

lu olmamızı gerektiren en önemli 

gücümüz Birliğimizdir. Dünyanın 

her yerinde benzer durumlarla kar-

şılaşılmakta ve gelişmiş ülkelerde 

çözümler bizim birliğimiz gibi üre-

tici örgütleri aracılığıyla gerçek-

leştirilmektedir. Gençleri tekrar ye-

tiştiriciliğe çekmenin birçok yolu 

mevcuttur. Ama bunlar ancak sektö-

rün dinamikleri bir araya getirilerek 

hayata geçirebilir. Gıdaya ulaşma-

nın giderek zorlaştığı bir Dünyada 

halkımızın geleceğini garanti altına 

almak zorundayız. Hatta elimizden 

geldiğince diğer insanlara da yar-

dım edebiliriz. Açlığın, fakirliğin, sa-

vaşların, hastalıkların olmadığı, bol-

luk, bereket, refah, barış ve huzur 

içinde yaşanılan bir Dünya mümkün. 

Daha iyi bir Dünya için artık dünden 

daha adil ve daha paylaşımcı olma-

lıyız. Binlerce yılda oluşturduğumuz 

insani yüce değerlere dayalı ve do-

ğaya saygılı, aklı ve vicdanı bilim ve 

etikle buluşturan başarılar sağlaya-

biliriz. Bütün bu hedeflere öncelikle 

ve özellikle tarımda sağlanacak dö-

nüşüm ve gelişimle ulaşılabilir. 

Bilimsel teknikler ve son teknoloji 

sayesinde, doğaya zarar vermeyen, 

kaynakların koruyan ve sürdürüle-

bilir şekilde kullanan bir tarımsal 

üretim gerçekleştirilebilir. Küçükbaş 

yetiştiricilikte karşılaşılan bir çok 

sorunun ve zorluğun artık çok daha 

kolay ve ucuz çözümleri bulunmak-

tadır. Gençler ancak bu imkanlar 

kendilerine sunulursa tekrar bu sek-

töre geri döneceklerdir. Geleceği-

mizi güvence altına alabilmek için 

ülkemizde küçükbaş yetiştiriciliğin-

de ve işletmeciliğinde bir an evvel 

çıkış yaratılması gerekmektedir. Kü-

çük aile yetiştiricisinin böyle büyük 

bir işi başarabilmesinin tek yolu ise; 

birliğimiz çatısı altında elbirliği ile 

mümkündür. 

2020 yılı için tarımın öneminin an-

laşıldığı yıl olduğunu söylemiştim. 

2021 yılının ise “tarımda atılım yılı” 

olacağına inanıyorum. Benim inan-

cım ve umudum var. Çocuklarımızın 

geleceği adına inadına umutlarımı-

zı korumak zorundayız. Bu umutla; 

yeni yılın hepimize sağlık, mutluluk, 

huzur, bereket getirmesini ve güç-

lükler karşısında hep birlikte GÜÇ-

BİRLİĞİ yaptığımız bir yıl olmasını 

diliyorum.
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KIL KEÇİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 
ÜRETİM SİSTEMLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

T
ürkiye’de keçi yetiştiriciliği 

uzun yıllardan beri yaygın bir 

biçimde yapılmaktadır. Ülke-

miz keçi popülasyonunun %96 gibi 

önemli bir bölümünün Kıl keçilerin-

den oluştuğu dikkate alındığında Kıl 

keçisi yetiştiriciliğinin mevcut du-

rumunun değerlendirilmesi gerekli 

görülmektedir.

Bu derleme çalışması ile birlikte 

çeşitli işletmelerin mevcut özellik-

lerinin ortaya konulması amacıyla 

yapılan anket çalışmaları vasıtası ile 

yaşanan birtakım sorunların saptan-

ması ve elde edilen bilgiler doğrul-

tusunda bu sorunların giderilmesine 

yönelik önerilerde bulunulması he-

deflenmiştir. Bu çalışmada elde edi-

len veriler sayesinde hem literatüre 

hem de yetiştiricilere önemli katkı-

lar sağlanacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kıl keçisi, Sürdü-

rülebilirlik, Entansif, Ekstansif

GİRİŞ

Keçiler eti, sütü, tiftiği, kılı, derisi, 

iç organları, kanı ve gübresinden 

yararlanılan bir çiftlik hayvanıdır. 

Günümüzde yetiştiriciliği hemen 

hemen dünyanın her bölgesinde 

yapılabilmektedir (Alaşahan ve Öz-

türk, 2019). Ülkemiz keçi popülas-

yonunun %96 gibi önemli bir bö-

lümünün Kıl keçilerinden oluştuğu 

ve bu popülasyonun tüm bölgelere 

yayıldığı bilinmektedir (Atay ve ark., 

2011; Öner ve ark., 2012; Alaşahan ve 

Öztürk, 2019).

Kıl keçileri (Capra hircus L.) genel-

likle siyah renkli olmakla birlikte 

bazen gri, kahverengi veya alacalı 

olanlara rastlanmaktadır. Dayanıklı 

vücutları olan Kıl keçilerinin başları 

orta büyüklükte ve düzgün bir pro-

file sahiptir. Daha kısa kulaklı olanla-

rı görülmekle birlikte genellikle iri ve 

sarkık kulaklıdırlar (Çalpucu ve ark., 

2013). 

Ülkemizin sert iklim koşullarına da-

yanabilen, zayıf meralarda ve dağ-

lık alanlarda kolaylıkla yetiştirilebi-

len kombine verimli bir keçi ırkıdır 

(Günlü ve Alaşahan, 2010). Kıl keçi-

lerinin laktasyon süresi 90-120 gün 

olup süt verimi 60-75 kg’dır. Sütün 

yağ oranının yaklaşık % 5-5.5  bil-

dirilmektedir (Arslanbaş ve Bodur, 

2010).

Kıl Keçisi Yetiştiriciliği

Kıl keçi yetiştiriciliği çok eski za-

manlardan beri yapılmakta ve gü-

nümüzde de önemli bir geçim kay-

nağı olarak görülmektedir (Keskin 

ve ark., 2017). Karlı ve sürdürülebilir 

keçi yetiştiriciliği, yetiştirici birlik-

lerinin daha fonksiyonel olmalarına 

bağlıdır. Bunun için de birlikler bir-

takım desteklere ihtiyaç duyulmak-

tadır. Bu amaçla birliklerin çağdaş 

örgütlenmenin fonksiyonlarını ye-

rine getirebilmesi gerekmektedir 

(Günlü ve Alaşahan, 2010).

Türkiye’de keçi yetiştiriciliği önceki 

yıllarda ormanlık ve dağlık alanlarda 

yürütülmekte iken günümüzde en-

tansif işletmeler şeklinde yapılmaya 

başlanması dikkat çekmektedir (To-

lunay ve ark., 2018). Entansif yetiş-

tiricilikte söz konusu olan modern 

ağıl yapı sistemlerinde hayvanlar 

yaş, cinsiyet ve fizyolojik durumla-

rına göre ayrı bölmelerde barındırıl-

maktadır (Ünal ve ark., 2018).

Sürdürülebilir Kıl keçisi yetiştiriciliği 

için işletmelerdeki barınak tipi, hay-

van varlığı, vitamin E selenyum tak-

viyesi, doğum bölmesi, sütten kesim 

yaşı, hayvan sağlığı ve oğlak ölüm 

oranları, çoğuzluk oranı, günlük süt 

verimi, laktasyondaki süt verimi gibi 

kavramlar önem arz etmektedir.

Ülkemizde farklı üretim sistemlerin-

de Kıl keçisi yetiştiriciliği ve sürdü-

rülebilirliğini ortaya koymak adına 

çeşitli araştırmacıların sınırlı sayıda-

ki çalışmalarına rastlanılmaktadır.

Oral ve Altınel (2006) tarafından 

Aydın’da yetiştirilen Kıl keçilerinde 

doğum ağırlığını ortalama olarak 

2.58 kg, 120. gün ağırlığının ise 17.32 

kg olduğu tespit edilmiştir.

Erduran (2017) yarı entansif koşul-

larda laktasyon süt verimleri düşük 

olan Kıl keçilerinin ve melezlerinin 

verim performansının ek yemleme 

ile iyileştirilebileceğini bildirmiştir. 

Erten ve Yılmaz (2013) tarafından 

ekstansif koşullarda yetiştirilen Kıl 

keçilerinin çiftlik ortamında gerçek-

leştirilen yetiştiriciliğe göre süt ve 

döl verimi performanslarının daha 

düşük olduğu bildirilmiştir. Çalışma-

nın sonunda, keçilerin verim perfor-

manslarının arttırılması için besleme 

ve bakım şartlarının geliştirilmesinin 

gerekli olduğunu bildirilmiştir.

Şengonca ve ark. (2003) Kıl keçile-

ri ile yaptıkları çalışmada laktasyon 

süresini ortalama 143.7 gün olarak 

bildirmişlerdir. 

Tozlu-Çelik ve Olfaz (2015) tarafın-

dan Amasya’da gerçekleştirilen bir 

çalışmada 2011 ve 2012 yıllarında 

günlük ortalama süt verimi, laktas-

yon süresi ve laktasyon süt verimi 

üzerine genotipin etkili olduğunu 

bildirmişlerdir. Araştırmacılar sonuç 

olarak çiftlik şartlarında yetiştirilen 

Saanen x Kıl keçi F1 ve G1 genotipi-

nin süt verim performanslarının Kıl 

keçilerine göre daha yüksek oldu-

ğunu bildirmişlerdir.

Koyuncu ve ark. (2006) tarafın-

dan Çanakkale’de yapılan anket 

çalışması sonucunda incelenen 20 

işletmedeki en yaygın yetiştirilen 

keçi ırklarının sırasıyla Saanen (% 

84.21), Maltız (% 52.63) ve Kıl Keçisi 

(% 42.11) olduğu bildirilmiştir. İşlet-

melerdeki çoğuzluk oranı ortalama 

0.59 iken, günlük süt verimi ortala-
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ma 2.32, laktasyondaki süt verimi 

ise 363 litre bulunmuştur. 

İşletmelerde % 65 oranında barınak 

tipi klasik ağıl kullanılırken, % 20’lik 

kısmında sundurma, %15’inde ise iş-

letme ahırlarının keçi barınağı ola-

rak kullanıldığı tespit edilmiştir. Ba-

rınakların % 39’u iyi, % 50’si orta ve 

% 11’i kötü olarak belirlenmiştir.

Yetiştiricilerin % 75’i keçileri meraya 

çıkardığını bildirmiştir. Çalışmada 

oğlak ölüm oranı 0.30 olarak tespit 

edilmiştir. Yaygın rastlanan hastalık-

ların dış parazit (% 68.42), solunum 

yolu (% 52.63) ve göz hastalıkları ol-

duğu saptanmıştır (% 42.11). Bunun 

yanında yetiştiricilerin % 84.21’inin 

koruyucu aşılar uyguladığı saptan-

mıştır. Çalışmanın sonucunda keçi-

ler için sağlık koruma uygulamala-

rının gerekli olduğu vurgulanmıştır.

Karakuş ve Akkol (2013) tarafından 

Van’da bulunan 433 küçükbaş hay-

vancılık işletmesinde yapılan anket 

çalışmasının sonucunda işletmelerin 

hayvan varlığı ortalama olarak 95.51 

baş anaç koyun, 13.33 baş anaç keçi, 

5.04 baş koç ve 1.18 baş teke olarak 

belirlenmiştir. Koçaltı koyun başına 

doğan kuzu sayısının 0.79, tekealtı 

keçi başına doğan oğlak sayısının 

1.04, kuzu ölüm oranının %9.50 ve 

oğlak ölüm oranının %14.43 oldu-

ğu bildirilmiştir. Sağlık problemleri 

arasında büyük oranda dış parazit 

(%65.36) ve solunum yolu (%52.19) 

hastalıkları görüldüğü bildirilmiştir. 

Bilginturan ve Ayhan (2008) tara-

fından Burdur’da yapılan bir araştır-

mada 40 tane keçicilik işletmesinde 

anket düzenlenmiştir. %100 oranın-

da Kıl keçisi yetiştirilen işletmeler-

de 119.23 baş anaç keçi bulunduğu 

bildirilmiştir. Gebelik oranı %92.83 

iken, kısırlık oranı %7.17, ikizlik oranı 

%2.34, oğlak ölüm oranı %4.19 ola-

rak belirlenmiştir. Süt verimleri ise 

ortalama olarak 0.333 l/baş bulun-

muştur. Anket çalışmasına katılan 

işletmelerin %65’i kapalı, %32.5’i 

ise sundurmalı ağıl şeklinde olduğu 

tespit edilmiştir. 

SONUÇ

Sonuç olarak Kıl keçisi yetiştiricili-

ğinde çeşitli sorunların olduğu gö-

rülmektedir. Yetiştiricilik konusunda 

eksik ya da yanlış bilgiler de mev-

cuttur ve bu bilgiler ışığında yapılan 

yetiştiricilikte pek çok problem doğ-

maktadır. Sürdürülebilir Kıl keçisi 

yetiştiriciliğinde yetiştici birliklerinin 

fonksiyonel bir yapı gösterebilmesi 

ve verim sağlayabilmeleri için bir-

liklere birtakım destekler verilmedir. 

Yetiştirici birliklerine üye olan işlet-

melerde mevcut sorunların tespit 

edilerek  giderilmesi, örgütleşme, 

yapısal özelliklerin ortaya konul-

ması, entansif işletmelerde barınak 

hususunda planlamaların yapılma-

sı, hayvalarına ihtiyacına göre kaba 

yem ihtiyacının belirlenmesi kav-

ramları önemli olup karlılık üzerinde 

doğrudan etkileri bulunmaktadır. 

Yetiştirici birliklerinin oluşturduğu 

bu gibi programların uygulanması 

önem arz etmektedir. 
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KUZU ETİ 9 TEMEL AMİNO ASİTİ 

BARINDIRIYOR 

Kuzu, koyunun henüz 1 yaşına gelmemiş yav-

rusuna verilen isimdir. Kuzu eti sıkı bir ettir. 

Rengi pembemsidir ve çabuk pişer. Yaşı bü-

yüdükçe pişme süresi de aynı oranda artar. 

Kuzu eti, dana ve koyun etine göre daha yağ-

lıdır. İçeriğindeki yağın yarısı insan sağlığına 

faydalı doymamış yağ asitlerinden oluşmak-

tadır.

Kuzu eti, vücudumuzda büyüme ve gelişme 

için gerekli olan 9 temel amino asidin tümünü 

sağlayan yüksek kalite bir protein kaynağıdır. 

Yüksek kalite protein özellikle yaşlı erişkinler-

de, kas kütlesini korumak için çok önemlidir. 

Yetersiz protein alımı yaşa bağlı kas kaybını 

hızlandırabilir ve kötüleştirebilir.

YORGUNLUĞU AZALTIYOR

Kuzu eti, kas işlevi için gerekli bir madde olan 

karnosinin üretilmesi için gerekli aminoasit 

olan beta-alanini içerir. İnsan kaslarındaki yük-

sek karnosin seviyeleri, yorgunluğun azalması 

ve egzersiz performansının artmasıyla ilişki-

lendirilmiştir.

Kuzu eti, özellikle B12 vitamini bakımından 

zengindir. B12 vitamini sadece hayvansal kay-

naklardan sağlayabildiğimiz ve vücudumuz-

da merkezi sinir sistemini koruyan, hafızayı 

güçlendiren, kan hücresi üretiminde görevli, 

cilt, tırnak ve saçların sağlıklı olmasını sağla-

yan, metabolizmayı düzenleyen işlevleri dola-

yısıyla önemli bir yere sahiptir. Bunun yanında 

kuzu eti, Tiyaminin (B1 vit.) de en iyi kaynak-

larındandır.

ÇİNKO İHTİYACININ YÜZDE 40’INI 

KARŞILIYOR

İçerdiği çinko minerali ile insan vücuduna 

faydalıdır. Çinko, bağışıklık sistemini destekle-

mesi, DNA sentezi ve protein üretiminde rol 

oynaması nedenleriyle önemlidir. Kuzu etinin 

erkeklerde prostat sağlığı ve yaşlılarda ke-

miklerin mineral yapısı üzerine olumlu etkileri 

vardır. Bu durum menapoz sonrası kadınlarda 

görülen osteoporosis için de önemli olmak-

tadır. Günde 100-150 gr kuzu eti tüketmek 

günlük çinko ihtiyacının ortalama yüzde 40’ını 

karşılamaktadır. Aynı zamanda bakır, mag-

nezyum, selenyum, fosfor gibi minerallerden 

de zengindir.

KOYUN ETİ DAHA AZ KOLESTEROL 

İÇERİYOR

Koyun etinin enerji değeri (kalorisi) dana etin-

den daha fazladır. Kuzu etinin 100 gramı or-

talama 263 kalori, dana etinin 100 gramı ise 

ortalama 190 kaloridir.

Kolesterol miktarı koyun etinde dana etine 

kıyasla daha az bulunmaktadır. Ortalama 100 

gram dana ve koyun eti karşılaştırıldığında 

dana eti 90 mg kolesterol içerirken, koyun eti 

70 mg kolesterol içermektedir.

Koyun etinin protein miktarı dana etine göre 

daha azdır. Dana etinin 100 gramında 28 gr 

protein varken aynı miktarda koyun etinde 17 

gr protein bulunmaktadır.

Kırmızı etin insan vücuduna sağladığı en 

önemli minerallerden olan demir (Fe) ise ko-

yun etinde dana etine kıyasla daha az bulun-

maktadır.

KOYUN SÜTÜNÜN PROTEİN İÇERİĞİ 

YÜKSEK

Koyun sütünün protein içeriği (yüzde 5,8), 

keçi (yüzde 4,6) ve inek sütünden (yüzde 3,3) 

daha fazladır. Keçi ve koyun sütündeki temel 

proteinler inek sütü ile neredeyse aynıdır.

Genel olarak keçi sütü daha az oranda kazein 

ve daha yüksek oranda serum proteini içer-

mektedir. Bu durum keçi sütü sindiriminin 

daha kolay olduğunu göstermektedir.

Koyun sütünün protein içeriğinin yüksek 

olması peynir verimini de beraberinde ge-

tirmektedir. İnek sütü ile karşılaştırıldığında, 

koyun sütünün yağ ve protein içeriği daha 

yüksek iken, laktoz seviyeleri neredeyse ay-

nıdır.

Küçükbaş hayvan sütlerindeki küçük yağ glo-

büllerininin oranının, inek sütü ile karşılaştırıldı-

ğında daha yüksek olduğu belirlenmiştir. En 

küçük yağ globül çapına sahip sütün koyun 

sütü ve daha sonra keçi sütü olduğu belirlen-

miştir. Bu durum daha etkin bir lipit metabo-

lizması ile kolay sindirilebilirliği sağlamaktadır.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SÜTÜ BAĞIŞIKLIĞI 

GÜÇLENDİRİYOR

Küçükbaş hayvan sütleri konjuge linoleik asit 

(CLA) içermektedirler. CLA: bağışıklığı gelişti-

rici, kolesterol düşürücü, büyüme ve gelişmeyi 

teşvik edici, kas gelişimini arttırıcı etki göster-

mektedir.

Keçi sütü inek sütünden daha yüksek oranda 

kalsiyum, fosfor, potasyum, magnezyum  ve 

klor; daha az oranda sodyum ve kükürt içer-

mektedir. Keçi ve inek sütünde demir mikta-

rı benzer iken, koyun sütünde daha yüksek 

oranda demir bulunmaktadır.

Keçi sütü ile inek sütü arasında demirin biyo-

yararlanımının keçi sütünde daha yüksek ol-

duğu belirlenmiştir. Koyun ve keçi sütleri inek 

sütünden daha fazla A vitamini içermektedir. 

B vitaminlerine de sahip olan bu sütlerde nia-

sin oranı yüksektir.

Küçükbaş hayvan eti ve sütü zengin içeriğiy-

le birlikte büyüme gelişme çağında da bağı-

şıklığı ve okul başarısını desteklemek, sağlıklı 

yetişkinler yetiştirebilmek adına beslenmede 

sıklıkla yer verilmesi gereken protein kaynak-

larıdır ve tüketimi her dönemde ihmal edilme-

melidir.

NEDEN KÜÇÜKBAŞ ET VE SÜTÜ !
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