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Nihat ÇELİK
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı

Çok Değerli okuyucularımız;
Geçtiğimiz üç aylık dönemde sektörümüzdeki gelişmeleri
takip edebileceğiniz dergimizin 34. sayısıyla yeniden birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Küçükbaş hayvancılık sektöründe geleceğe emin adımlarla
yürümekte olan Ülkemiz için artık “ Devir Küçükbaş Hayvancılık Devridir” diyor ve bu çerçevede çalışmalarımıza
devam ediyoruz.
Öncelikle şunu belirtmekte fayda var ki devlette devamlılık
esastır. Dolayısıyla geçtiğimiz süreçte hizmet bayrağı, Dr.
Bekir Pakdemirli’den Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye teslim edilmiş
olmakla beraber devlette devamlılığın gereği olarak küçükbaş hayvancılığımız layık olduğu yere hızla ilerlemektedir.
Bu manada sektörümüze verdiği hizmetlerinden dolayı
eski Bakanımız Sayın Pakdemirli’ye teşekkür ediyor, yeni
Bakanımız Sayın Kirişci’ye hayırlı olması temennilerimizle
birlikte başarılar ve kolaylıklar diliyoruz.
Değerli Okuyucularımız;
İl Birliklerimiz ve bu birliklerin üst çatısı konumunda olan
Merkez Birliğimizin en önemli görevlerinden bir de Tarım
ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere diğer bakanlık ya
da kuruluşlar ile il birliklerimiz arasında köprü vazifesi görmektir. Bu manada Merkez Birliği olarak il Birliklerimizden
ve dolayısıyla da yetiştiricilerimizden gelen sorunlar ve taleplerini en doğru bir şekilde başta Sayın Bakanımız olmak
üzere Bakanlığımız yetkililerine ulaştırmak, bilgilendirmek
bizim aynı zamanda vicdani bir görevimizdir. Sahada sorunlarımızı bire bir yaşayan yetiştiricilerimizin taleplerini,
beklentilerini Bakanlığımız ile ne kadar doğru bir şekilde
paylaşırsak çözüm noktasında da o kadar yetiştiricilerimize fayda sağlamış oluruz diye düşünüyor ve bu doğrultuda
gayret ediyoruz. İşte bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof.Dr. Vahit Kirişci, Bakan Yardımcımız Sayın
Dr. Nihat Pakdil ve Hayvancılık Genel Müdürümüz Sayın
Salih Çelik ile bir araya gelerek sektörümüze ilişkin birtakım
değerlendirmelerde bulunma şansımız oldu.
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Sayın Bakanımıza sektörümüzün neredeyse tüm sorunlarını geniş bir zaman diliminde dile getirme fırsatı bulduk.
Desteklemelerden, et ve süt üretimine, Çoban sorunundan
yüksek girdi fiyatları nedeniyle üretimdeki zorluklara, meraların tasarruf ve yönetiminden ormanlık alanlarda koyun
keçi otlatmaya kadar pek çok konuda bilgilendirmelerde
bulunduk. Ayrıca Sayın Bakanımıza Merkez Birliğimizce
hazırlanan son derece detaylı küçükbaş hayvancılıkta sorunlar ve çözüm önerileri konulu bir rapor sunduk. Sayın
Bakanımızın onca yoğun takvimine rağmen sağ olsunlar
dile getirdiğimiz hususları birer birer not alarak değerlendirileceği mesajını vermesi sektör olarak bizleri ziyadesiyle
memnun etti. Sayın Bakanımıza her zaman her an verilecek her türlü talimat veya göreve hazır olduğumuzu beyan ettik. Yakın ilgi ve alakasından dolayı Sayın Bakanımıza
tekrar şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyor, hizmet
yolunda üstün başarılar diliyorum.
Kıymetli Okuyucularımız;
Sektör olarak memnuniyet duyduğumuz bir diğer gelişme
de ülkemiz için önemli çalışmalar yapmış, halen de yapmaya devam eden bir Devlet büyüğümüzün Merkez Birliğimizi ziyaret etmesiydi.
AK Parti Bingöl Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın Merkez Birliğimize yapmış olduğu ziyaret sektörümüz adına
bizleri onurlandırdı. Çalışmalarımızda yalnız olmadığımızı
göstermesi bakımından bu ziyareti önemsiyor ve kendisine nazik ziyaretleri ve ülkemizin kalkınmasına ve tarım ve
hayvancılığımızın gelişimine yapmış olduğu hizmetleri için
teşekkür ediyoruz.
Dergimizin bu sayısında da yer verdiğimiz sektörümüze
ilişkin çeşitli konularda yaptığımız basın açıklamalarımızı ve
haberlerimizi değerlendirmelerinize bırakıyor önümüzdeki
sayımızda daha güzel ve dolu dolu haberlerle buluşmak
temennilerimle tüm okuyucularımızın, vatandaşlarımızın
ve İslam âleminin mübarek Kurban Bayramlarını şimdiden
tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla…
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T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDA GÖREV
DEĞİŞİMİ
önemli. Bunlara ilişkin de çıkarılan mevzuatlarla tarım, ihtiyacı olan mevzuata
kavuşmuş durumda.” dedi.
Bakanlığın sadece tarımla sınırlı olmadığına, orman kısmının da bulunduğuna dikkati çeken Kirişci, bunun da son
derece önemli olduğunu ifade etti.
Kirişci, devletin ve milletin her türlü hizmetin en iyisine layık olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen
Dr. Bekir Pakdemirli’den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Prof.Dr. Vahit Kirişci atandı.
Resmi Gazetede yayımlanan karar şöyle: Görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli’den boşalan Tarım ve
Orman Bakanlığı’na Vahit Kirişci Türkiye Anayasası’nın
104’üncü ve 106’ncı maddeleri gereği atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı’na getirilen Prof. Dr. Vahit Kirişci,
görevi eski Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’den
Bakanlık Merkez binada gerçekleştirilen törenle devraldı.
Bakanlıktaki devir teslim töreni, milletvekilleri, bürokratlar
ve bakanlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Kirişci, buradaki konuşmasında, “Öncelikle Sayın Bakan’ıma
ben çok teşekkür ediyorum. Bu görevi bize tevdi etmesinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı’ma saygılarımı arz etmek
isterim. Bu bir bayrak yarışıdır. Mutlaka bir süre, bir koltukta
oturulacaktır. Günü geldiğinde o bayrağı daha yukarılara
taşımak adına yeni bir arkadaşımız büyük bir heyecanla bu
görevi ifa edecektir. Sayın Bakan’ımıza şahsım ve milletimiz
adına şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

“Bizlere de düşen, bu hizmeti layıkıyla,
daha öncekilere göre daha iyi yapmak.
Tarımla ilgili, ormanla ilgili, su konularında bu zamana kadar geliştirilen politikalar daha da güçlendirilmeli. Tarıma
yönelik teknolojiyi desteklememiz gerekiyor. 1983-1985 yıllarında bu Bakanlıkta ziraat mühendisi olarak çalıştım.
İçinizden birisiyim. İnşallah biz de bir
hoş seda bırakırız.”
Pakdemirli de Bakanlığı dönemindeki icraatlara değinerek,
Bakan Kirişci’nin görev süresi boyunca daha iyi başarılara
imza atacağını düşündüğünü dile getirdi.
TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’İN MESAJI
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Bakanlıktaki görev
değişimine ilişkin verdiği mesajda “ Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle görevden af talebi kabul edilen Sayın Dr.
Bekir Pakdemirli’ye yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı
teşekkür ediyor, Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Sayın
Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye şahsım ve sektörüm adına yeni görevinde üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının dokunmadığı bir alan olmadığına işaret eden Kirişci, küresel iklim değişikliğinin güncel bir başlık haline geldiği bu dönemde tarımın önemli bir
sektör olduğunun görüldüğünü söyledi.
Kirişci, ülkede daha önce tarımı ihmal edenler olduğunu
belirterek, “Hükümetimiz döneminde mevzuat kısmı bu
sektöre kazandırıldı. Kendi kendine yeten bir ülkeden bahsediyorsunuz, bir mevzuatınız yok. Bu Bakanlığın önemli
bir görev alanını oluşturan gıda kontrol birimimiz çok çok
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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TARIM VE ORMAN BAKANI KİRİŞCİ
TÜDKİYEB HEYETİNİ KABUL ETTİ
- TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik kabulde sektörün sorunlarını ve Bakanlıktan beklentilerini dile getirdi .
01.06.2022 – Ankara - Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.
Vahit Kirişci, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik
başkanlığındaki Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerini
kabulünde küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin birtakım değerlendirmelerde bulunuldu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik tarafından sektörün sorunları ve Bakanlıktan talep edilen hususların dile getirildiği kabulde Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil ve Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik de yer aldı.
Genel Başkan Çelik, 2 saat süren kabul için Bakan Kirişci’ye teşekkür ederek küçükbaş hayvancılığın destekleme kapsamına ilk olarak AK Parti hükümeti zamanında alındığını belirtti ve en son açıklanan kırmızı et
üretim istatistiklerinde küçükbaşın payının yüzde 25’e
yükselmesinden dolayı desteklemelerde de küçükbaş
hayvancılığa yüzde 25 pay ayrılması gerektiğini söyledi.
Çelik, anaç koyun keçi desteğinin koyun için 30 lira keçi
için 35 lira olarak iki yıldır aynı kaldığına işaret ederek
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Bakan Kirişci’den günümüz şartlarına göre koyun keçi
ayırt etmeden destekleme miktarının artırılmasını ve
desteklemelerin küçükbaş hayvanların tamamını kapsaması talebinde bulundu. Çelik, ayrıca büyükbaş hayvanlar için verilen besi desteğinin küçükbaş hayvanlar
için de verilmesi önerisinde bulundu.
Yetiştiricilerin çok zor şartlarda üretmeye çalıştıklarını
söyleyen Çelik, TMO tarafından yetiştiricilere yapılan indirimli arpa satışlarının devam ettirilerek biran önce uygulamaya başlanılması ve ayrıca Cumhurbaşkanlığı tarafından ek bir kararname çıkarılarak yetiştiricilere yem
desteği verilmesi isteğinde bulundu.
Çelik, Tarım Bağ-Kur primlerinin yüksek olduğunu ve
çiftçilerin rahatlıkla ödeyebileceği şekilde düzenlenmesi
gerektiğini sözlerine ekledi.
Meraların gerçek sahiplerinin koyun keçi yetiştiricileri
olduğuna dikkat çeken Çelik, meraların tasarruf ve yönetiminin alt yapısı uygun olan birliklere devredilmesi
talebinde de bulunarak Çoban sorununun çözümüne
ilişkin çobanların sosyal güvence altına alınmasını sağlayacak müjdeyi Bakan Kirişci’den beklediklerini ayrıca

HABERLER

da İŞKUR tarafından çobanlara yüzde 25 kontenjan tanınması ve Afgan çobanların çalışmasına ilişkin yasal
mevzuatın düzenlenmesi hususlarını dile getirdi.
Çelik, köye dönüşü sağlayacak yeni projelere ihtiyaç olduğunu ve geçmişte uygulanan genç çiftçi hibe projesinin yeniden hayata geçirilmesi konusunda görüşlerini
dile getirirken, ormanlık alanların koyun ve keçilere açılması talebini yineledi.
Koyun Keçi Yetiştirici Birliklerinin mali yönden güçlendirilmesinin gereğine işaret eden Çelik, Tarımsal Desteklemeler kararnamesinde yer alan Birlikleri Güçlendirme
Payının yüzde 3 den yüzde 8 e çıkarılmasını talep ederek ithalat ve ihracat gibi konularda Merkez Birliğinin etkin olarak rol alması hususlarına değindi.
Çelik, Et ve Süt Kurumunca et alımları yanında Birlikler
üzerinden süt toplama işinde aktif rol almaları gerektiğini belirterek Ulusal Süt Konseyinin koyun keçi sütü için
referans fiyat açıklaması ve çiğ süt destekleme primlerinin artırılması gerektiğini ayrıca da yetiştiricileri sanayiciye ezdirmemek için soğuk süt tankı ile süt toplama
araçlarının Bakanlık tarafından temin edilmesi talebinde
bulundu.
Bakan Kirişci dile getirilen sorunları not ederek çözüm
noktasında tüm sorunların değerlendirilerek üstesinden
gelinebileceği mesajını verdi.
Kabul sonunda Genel Başkan Çelik, küçükbaş hayvancılığın sorunları ve çözüm önerilerini kapsayan detaylı
raporu Bakan Kirişci’ye sunarken birde günün anısına
çiçek ve koyun keçi çoban maketi takdiminde bulundu.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI
CEVDET YILMAZ’DAN TÜDKİYEB’E ZİYARET
- AK Parti Bingöl Milletvekili TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı
Cevdet Yılmaz, Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliğini ziyaret etti.
- Genel Başkan Nihat Çelik,
ziyarete ilişkin açıklamalarda
bulundu.
AK Parti Bingöl Milletvekili, TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı
Eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği’ne (TÜDKİYEB) bir ziyarette bulunarak Genel Başkan Nihat Çelik’ten küçükbaş
hayvancılık sektörüne ilişkin birtakım
bilgiler aldı.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,
Yılmaz’ın Merkez Birliğine yaptığı
ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek “ Sayın Bakanımızın
ülkemizin kalkınmasına ve tarım ve
hayvancılığımızın gelişimine yapmış
olduğu hizmetleri her zaman takdirle anacağız. Görev yaptığı her kademede daima yanımızda olmuştur.
Bugün de kendisini yanımızda görmekten son derece mutluyuz. Geçmişten bugüne sektörümüze büyük
destekler vermiştir. Moral vermiş gücümüze güç katmıştır. Kalkınma Bakanlığı döneminde Merkez Birliğimiz
ve İl Birliklerimize özellikle kalkınma
ajansları vasıtasıyla çok değerli hizmetler vermiştir. 280 bin küçükbaş
hayvan yetiştiricimiz adına şükranlarımızı sunuyor teşekkürlerimizi arz
ediyoruz” dedi.

hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın her zaman sektörümüzü
önemsemesi, Tarım ve Orman Bakanlığımızın her zaman her yerde
destekleriyle yanıbaşımızda olması
ve bugün de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Sayın
Cevdet Yılmaz’ın Merkez Birliğimizi
ziyaret ederek sektörümüzün sorunlarıyla ilgilenmesi, kırsalda tarlasını ekip biçen, merasında hayvanını
otlatan yetiştiricilerimizin sahipsiz
olmadıklarını açık bir şekilde göstermektedir” dedi.
Çelik, ziyaret esnasında küçükbaş
hayvancılığa ilişkin değerlendirmelerde de bulunduğunu belirterek
“Küçükbaş hayvancılığın bugün geldiği noktada sürekli ilerleme halinde
olmasında Hükümetimiz, Tarım Bakanlarımız ve Sayın Cevdet Yılmaz
Bakanımızın çok büyük katkıları olmuştur. Küçükbaş hayvancılığın destekleme kapsamına alındığı 2006
yılından itibaren hayvan varlığımız
ciddi manada artmış 31 milyonlara

Genel Başkan Çelik, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin artık yalnız olmadıklarına vurgu yaparak “Cum-
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gerileyen küçükbaş hayvan varlığımız bugün itibariyle neredeyse iki
katına çıkarak 60 milyona yaklaşmıştır. Hedefimiz ise Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
talimatları doğrultusunda hayvan
sayımızı nüfus başına bir küçükbaşa
yani 85 milyona çıkarmak olacaktır. Bu hedefe varmak için gecemizi
gündüzümüze kattık. Tüm zorluklara
rağmen üretmeye yetiştirmeye devam ediyoruz. Ülkemiz var oldukça
da devam edeceğiz. Hizmet bayrağını teslim alarak görevine başlayan
Tarım ve Orman Bakanımız Sayın
Prof.Dr. Vahit Kirişci’nin önderliğinde ve sektör paydaşlarımızla birlikte
küçükbaş hayvancılığı çok daha iyi
yerlere getirmek için canla başla çalışacağız. Üretmekten başka bir şansımız yok “ ifadelerini kullandı.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, ziyaret sonunda Cevdet Yılmaz’a
günün anısına bir plaket takdiminde
bulundu.

HABERLER

MERKEZ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

FETTAH ÖZTÜRK’ÜN ACI GÜNÜ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim
Kurulu Üyesi ve aynı zamanda
Konya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fettah
Öztürk’ün eşi Nevziye Öztürk vefat etti.

Mehmet Akdoğan, Merkez Birliği
Denetleme kurulu Başkanı Necat
Demirden, Karaman birlik Başkanı
Yücel Yaman, Niğde Birlik Başkanı
Şuayip Demirkol ve Aksaray Birlik
Başkanı Mahmut Aktürk’e de teşekkür ediyorum ” dedi.

Bir süredir Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde tedavi görmekteyken vefat eden Nevziye
Öztürk’ün cenazesi 9 Mart 2022
tarihinde Konya Karapınar ilçesinde öğlen namazına müteakip
Apak Mezarlığına defnedildi.

Diğer yandan 13 Nisan 2022 tarihinde Konya Birliğin Muhasip Üyesi Mehmet Uğur Ankara’da tedavi
görmekte olduğu hastanede vefat
etti. Uğur’un cenazesi Konya Karapınar’da defnedilirken, Genel Başkan Çelik, merhum Mehmet Uğur
için rahmet ve başsağlığı temennilerinde bulundu.

Birlik Başkanları ve çok sayıda
yetiştirici ve vatandaşla birlikte
Cenaze törenine katılan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik,
Başkan Fettah Öztürk’e başsağlığı dileklerinde bulunarak “Konya
Birlik Başkanımız ve Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyemiz Fettah
Öztürk’ün vefat eden kıymetli eşi
için son görevimizi yerine getirdik. Merhumeye Allahtan Rahmet
Sevenlerine Başsağlığı diliyorum.
Cenaze törenine katılarak acılarını
paylaşan Genel Başkan Yardımcısı

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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HABERLER

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’DEN

Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik, kırmızı
ette üreticinin elinden
çıkan fiyatla market fiyatları
arasındaki büyük farkın
araştırılması gerektiğini
belirterek, “Pirzolanın
kilogram fiyatı 130 lirayı,
kuşbaşının fiyatı da 110 lirayı
geçmemeli.” dedi.
19.04.2022 –Ankara - Türkiye hayvancılık sektörü ile et fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik, kırmızı ette üretici ile market fiyatları arasındaki farkın araştırılması gerektiğini belirtti.
Raflarda fiyat etiketlerinin günübirlik değiştiğini, bu durumun tüketiciyi
mağdur ettiğini, üreticinin ise belini
büktüğünü söyleyen Çelik, “Sahada,
tarlada olan fiyatlar ile market fiyatları arasındaki farklar bizi derin acıya
sevk ediyor. Et ve Süt Kurumu yakın
tarihte et fiyatlarına bir müdahalede
bulundu, fiyatlar düşürüldü. Kurumun satış mağazalarının artırılmasını istiyoruz. 18 satış mağazası yeterli
değil.” dedi.
Karkas etin bazı bölgelerde 100 lira,
bazı bölgelerde 60 liraya satıldığı
bilgisini veren Çelik, “Bunlar markete geldiği zaman tek kalıptan çıkmış
gibi 150-200 liraya satılıyor. Pirzolanın kilogram fiyatı 130 lirayı, kuşbaşının kilogram fiyatı da 110 lirayı geçmemeli.” diye konuştu.
“Zincir marketlerin satın alma müdürleri mercek altına alınsın”
Çelik, üreticinin elinden çıkan fiyatlar
ile market fiyatları arasındaki farkın
araştırılması gerektiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
“Bu farkta kim kazanıyor? Bunun
önüne geçilmesi için ciddi tedbirler
alınması lazım. Bu işi yapan aracılar ile özellikle zincir marketlerdeki
satın alma müdürlerinin hesap kitaplarının denetim altına alınması,
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ET FİYATLARINDA FARK
ARAŞTIRMASI TALEBİ

mal varlıklarının araştırılması lazım.
Biz herkesi kastetmiyoruz. Market
sahibi belki satın alma müdürünü
keşfedemiyor. Şüpheler şunu gösteriyor ki bunlar sanki aracılarla ortak
çalışıyor, market sahibinden daha
çok aracılar kazanıyor. Holdinglerin,
zincir marketlerin sahipleri de belki
bunların hesabını gördüğü zaman
şaşıracaktır.”
“Çoban sorunu çözülmeden sektör
sorunu çözülmez”
Sektörün beklentilerine ve taleplerine de değinen Çelik, hayvancılık için
acil eylem planı hazırlanması gerektiğini dile getirdi.
Çelik, kesimde hayvan başına verilecek desteğin küçükbaşı da kapsaması gerektiğine dikkati çekerek, bu
kapsamda küçükbaş hayvan başına
250 lira prim desteği verilmesi gerektiğini bildirdi. Daha çok üretmek
için 30 lira olan anaç koyun keçi
desteğinin de 80 liraya çıkarılması
gerektiğini vurgulayan Çelik, söz konusu destek ödemelerinin mayısta
değil martta yapılması gerektiğini
anlattı. Çelik, “Bakan’ımız, çobanların
sosyal güvenlik primlerinin devletçe
ödeneceği müjdesini kısmen de olsa
verdi. Bu çalışmanın bir an evvel hayata geçilmesini istiyoruz. En büyük
derdimiz çoban sorunudur. Çoban
sorunu çözülmeden sektör sorunu
çözülmez.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

Küçükbaş hayvan ihracatının TÜDKİYEB organizasyonunda yapılması gerektiğini belirten Çelik, şunları
kaydetti: “Üreticinin ve yetiştiricinin
ürününü satma ve pazarlama yetkisi kanunen bende. Ben neden o işe
alınmıyorum, neden ihracatta bana
kota verilmiyor, niye ‘hangi ilden kaç
hayvan gittiyse ve yetiştirici kaça
sattıysa bunları sen bil’ denilmiyor?
Hükümet ihracatı durdurdu. Biz ihracat yapılmasın demiyoruz, ihracat
planlı yapılsın. İhracatta vergi ve mal
kaybı olmasın, yetiştirici kazansın.”

ET FİYATLARI
AÇIKLAMASINA
ULUSAL
TV’LERDEN
YOĞUN İLGİ

TÜDKİYEB
GENEL
BAŞKANI ÇELİK

HABERLER

BAŞKAN ÇELİK’İN

GAZETECİLERLE
SEKTÖRÜ
DEĞERLENDİRDİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Et fiyatları üzerine gazetelere
yapmış olduğu açıklamalar Ulusal
Televizyon kanallarında da yoğun
ilgiyle karşılandı.
Ulusal Televizyon kanallarından,
TGRT, HABERTÜRK, A HABER, A
PARA, TV100, BBN TÜRK ve ULUSAL KANAL, Genel Başkan Çelik
ile canlı bağlantılar kurarak veya
stüdyoda konuk etmek üzere et
fiyatları hakkındaki açıklamalara
geniş bir şekilde yer verdi.
Diğer yandan yine ulusal TV kanallarından CNN TÜRK, NTV, SHOW
TV, KANAL D, STAR TV, BLOOMBERG HT, TV 5, AKİT TV, TV NET,
ÜLKE TV, HABER GLOBAL, KRT,
KANAL B ve KON TV de haber
kuşaklarında Çelik’in görüşlerine
yer verdi.
Genel Başkan Çelik, programlarda
ete fahiş zam yapmaya kalkışan
lobilerin olduğunu, fahiş zamma
karşı olduklarını ve üreticiden çıkan etin markette ve kasapta iki
katına satıldığını söyledi.
Et fiyatlarını ülke genellemesinin
ortalamasına göre söylediklerini
belirten Çelik, “ Etin hepsi ayı tornadan çıkmıyor. Türkiye’de 58 milyon civarında bir küçükbaş hayvan potansiyelimiz var. Ortalama
etin fiyatının 110 lirayı geçmemesi
gerektiğini söylüyoruz. Bunun yanında pirzolanın fiyatının da 130
lirayı geçmemesi lazım. Ama maalesef vatandaş bunu daha pahalıya alıyor” dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı
Nihat Çelik, 18 Nisan 2022 tarihinde
ulusal medyanın önemli gazetelerinin muhabirleri ile iftar yemeğinde
bir araya gelerek küçükbaş hayvancılık sektörü ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulundu.
Genel Başkan Çelik konuya ilişkin
“ Ulusal Basınımızın Çok Değerli
Mensupları; Anadolu Ajansından
Cihan Ünal, İHA’dan Aziz Turan,
TGRT’den Mücahit Dereli, Sabah
Gazetesinden Barış Şimşek, Hürriyet Gazetesinden Aysel Alp, Milliyet
Gazetesinden Meltem Güneş, Sözcü Gazetesinden Erdoğan Süzer,
Türkiye Gazetesinden Fırat Aydoğmuş, Yeni Şafak Gazetesinden Yasemin Asan ve Alman Haber Ajansı
Deutche Welle’den Eray Görgülü
ile iftar yemeğinde bir araya gelerek sektörümüze ilişkin güncel
konuları konuştuk. Katılımlarından
dolayı kendilerine teşekkür ediyor,
çalışmalarında başarılar diliyorum”
ifadelerini kullandı.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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HABERLER
VAN TARIMSAL
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN
LOKOMOTİFİ OLAN VAN ‘A
ARTI DEĞER KATACAK

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, Van Tarımsal Araştırma
Enstitüsünün kuruluş kararnamesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çelik, yaptığı açıklamada “Karardan dolayı son derece mutluyum.
Küçükbaş hayvancılığın lokomotifi ve merkezi konumunda ola
Van’ımıza Araştırma Enstitüsü
çok büyük faydalar sağlayacak.
Enstitümüzün Van Gölü Havzası, Zap Havzası ve bölgedeki
küçükbaş hayvan varlığımız ile
mera imkânlarını daha fazla değerlendirmek üzere çok değerli
çalışmalar yapacağına inanıyorum. Daha da önemlisi Van’da
küçükbaş hayvancılığın çok daha
iyi yerlere gelmesini sağlayacak
araştırma ve eğitim çalışmalarına
olan ihtiyaç da karşılanmış olacaktır. Yıllardır Küçükbaş hayvan
varlığımızda Türkiye birincisi olan
Van’a böyle bir Enstitünün kurulması sektörümüzün yanında ülkemiz için de büyük bir kazanım
olacaktır” ifadelerine yer verdi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK,

GENEL BAŞKAN ÇELİK,

BAKAN YARDIMCISI
PAKDİL VE GENEL
MÜDÜRLERLE
İFTAR PROGRAMINDA
BİR ARAYA GELDİ

17. AGROEXPO
ULUSLARARASI
TARIM VE HAYVANCILIK
FUARINA
KATILDI

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel
Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat
Pakdil ve Genel Müdürlerle iftar
programında bir araya geldiler.
Genel Başkan Çelik program
sonrasında sosyal medtada yaptığı paylaşımda “ Bakan Yardımcımız Sayın Dr.Nihat Pakdil, TAGEM Genel Müdürümüz Sayın
Dr. Nevzat Birişik, Hayvancılık
Genel Müdürümüz Sayın Salih
Çelik, Hayvancılık Genel Müdür
Yardımcımız Sayın Burhan Demirok ve TMO Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Güldal ile iftar yemeğinde bir araya gelerek
sektörümüzle ilgili görüşmelerde bulunduk. Samimi ilgilerinden
dolayı şahsım ve sektörüm adına
kendilerine teşekkür ediyorum”
dedi.

Genel Başkan Çelik, Van Tarımsal
Araştırma Enstitüsünün kuruluşunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti
Van Milletvekili Abdulahat Arvas
olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olması temennilerinde bulundu.
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Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarında Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan,
Genel Başkan Çelik’e bir plaket
takdiminde bulundu. Genel Başkan Çelik “ 17. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarının organizatörü olan Orion
Fuarcılığın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih Tan, Kendilerine
ve sektörüne yapmış olduğumuz katkılardan dolayı şahsıma
bir plaket takdiminde bulundu.
Fuarcılık alanında Dünya ile yarışabilecek bir ivme yakalayan
ve Ülkemiz adına onur verici bir
tablo sergileyen Orion Fuarcılığı daha ileri teknoloji adına el
ele vermek suretiyle her zaman
destekliyor, sektörüm adına Sayın Tan’a ve ekip arkadaşlarına
teşekkür ediyorum” dedi.
Açılış sonrası İzmir Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği standını da
ziyaret eden Çelik’e İzmir Birlik
Başkanı Ferhan Eroğlu tarafından üzerinde Genel Başkan Nihat Çelik’in bulunduğu bir tablo
hediyesinde bulunuldu.

HABERLER

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK’DEN

RAMAZAN AÇIKLAMASI
- Ramazanda küçükbaş
hayvan et arzında sıkıntı
olmaz…
-Ramazan dolayısıyla gıda
fiyatlarını artıranlara fırsat
verilmemeli…
-Ramazan kolilerinde
konserve et de
bulundurulmalı…
-Et ve Süt Kurumu Satış
mağazalarını ülke genelinde
artırmalıdır..

02.04.2022- Ankara - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik, Ramazan ayının tüm İslam âlemi ve ülkemiz için
huzurlu bir şekilde geçmesi temennilerinde bulunarak çeşitli açıklamalarda bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Ramazan ayının tüm insanlık âlemi için
hayırlara vesile olması dileklerinde
bulunarak “Ramazan ayı muhtaç
ve kimsesizlerin kollandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel
biçimde yaşandığı, manevi duyguların yoğunlaştığı, kutsal aylarımızdan birisidir. Dolayısıyla bu ayın
Ramazanın ruhuna uygun olarak en
iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir” dedi.
Genel Başkan Çelik, Ramazanda
gıda ve kırmızı et tüketimine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak
“ 2021 yılı verilerine göre küçükbaş
hayvan sayımız 57,5 milyona ulaştı.
Bu nedenle Küçükbaş hayvancılık
açısından Ramazan ayı boyunca kırmızı et arzında bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle kuzu
eti fiyatlarında fazla bir artış beklemiyoruz.” dedi.
Çelik, Ramazan ayı nedeniyle gıda
ve kırmızı ette suni fiyat artışları
olabileceğine dikkat çekerek “Yıllardır değişmeyen bir şey var o da

Ramazan ayı geldiğinde gıda fiyatlarına yapılan zamlar. Dolayısıyla bu
ramazanda da gıda ve et fiyatlarını
artıran fırsatçılar olacaktır. Aslında
bu fırsatçılar Ramazan ayının feyzinden yararlanmak bir yana insanlara
bu mübarek ayda kötülük ettiklerini
bilmeleri gerekir. Öncelikle bu konuda denetim mekanizmalarının çok
etkin bir şekilde devreye sokulması
sağlanmalıdır. Özellikle market ve
kasaplardaki fiyatların çok yakından
takip edilerek fahiş artışların önüne
geçilmesi lazım. Bu manada Devletimize ve Bakanlığımıza güvenimiz
sonsuzdur. Ayrıca Et ve Süt Kurumuda gerektiğinde devreye girerek,
özellikle kırmızı etteki suni artışlara
fırsat vermemeli, en azından Ramazan ayı boyunca piyasaya hâkim uygulamalarla insanlarımızın rahat bir
şekilde et tüketmelerini sağlamalıdır. Dolayısıyla Et ve Süt Kurumunun satış mağazalarını artırarak ülke
genelinde yaygınlaştırmasını vatandaşlarımız da memnuniyetle karşılayacaktır. Et ve Süt Kurumu Genel
Müdürlüğüne atanan Sayın Mustafa
Kayhan’ın gerekli atılımları yapacağına inanıyor bu vesileyle yeni görevinde başarılar diliyoruz ”dedi.
Ramazan ayı boyunca çeşitli kurum
ve kuruluşların muhtaç insanlarımı-

zın yanında olması gerektiğine vurgu yapan Genel Başkan Çelik bir
çağrıda bulunarak, “Belediyelerimiz
başta olmak üzere bazı kurum ve
kuruluşlarımız ile varlıklı hayırsever
vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. İçerisinde konserve et ve süt
başta olmak üzere temel gıda maddelerini kapsayacak ramazan kolilerinin vatandaşlarımıza ulaştırılması
hususunda hummalı bir yarış içerisine girerek bu hizmeti yapmaları Ramazanın en güzel davranışlarından
biri olacaktır. Dolayısıyla durumu
iyi olan herkesi ve Belediyelerimizle
birlikte Yardımlaşma Dernekleri ve
Vakıflarını seferberlik halinde ramazan paketlerini muhtaç vatandaşlarımıza ulaştırmaya davet ediyorum”
dedi.
Çelik, Ramazanda sağlıklı beslenmenin önemine de dikkat çekerek
«Hayvansal ürünlerin özellikle kırmızı etin, insan sağlığı, bağışıklık sistemi ve dengeli beslenme üzerinde
önemli etkileri vardır. Dolayısıyla ramazan boyunca vatandaşlarımızın
doğal gıda niteliğinde olan kuzu eti
ve koyun keçi süt ve mamullerini
mümkün olduğunca daha fazla tüketmeleri ramazan ayını daha rahat
geçirmelerine vesile olacaktır” dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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HABERLER

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI

DESTEKLERLE ARTMAYA
DEVAM EDİYOR
Küçükbaş hayvan sayısı 2021 yılı itibarıyla toplam hayvan varlığı içindeki
oranı yüzde 75,9’a yükseldi.
10.02.2022 - Ankara - Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, küçükbaş hayvancılık verilerine
ilişkin değerlendirmede bulundu.
Küçükbaş hayvancılığın 2006 yılında
destekleme kapsamına alınmasının
sektöre olumlu yansımasıyla hayvan
varlığında sürekli artış kaydedildiğini
dile getiren Çelik, bu desteklerin daha
da artırılarak sürdürülmesi gerektiğini
söyledi.
Çelik, küçükbaş hayvan sayısının 2021
yılı itibarıyla toplam hayvan varlığı
içindeki oranının yüzde 75,9›a yükseldiği bilgisini vererek şöyle konuştu:
“Büyükbaş hayvan sayısında geçen
yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,7’lik
bir düşüş olmasına karşın küçükbaş
hayvan sayımız yüzde 6,3 artışla 57
milyon 519 bin 204’e ulaştı. Koyun sayımız bu dönemde yüzde 7,2 artarak
45 milyon 177 bin 690, keçi sayımız
da yüzde 3 artışla 12 milyon 341 bin
514 oldu. Sektör olarak bu tablodan
elbette mutluyuz ancak bu rakamları
yeterli görmüyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
sektörümüz için belirlediği ‘nüfus başına bir küçükbaş hayvan’ hedefi var.
Açıklanan istatistiki verilere göre bu
hedefe emin adımlarla yürüdüğümüzü belirtmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte hedefe ulaşmak için Tarım
ve Orman Bakanlığının öncülüğünde
var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”
Küçükbaş hayvan varlığındaki artışta
başrolü oynayan desteklerin çeşitlendirilerek devam etmesi gerektiğini
vurgulayan Çelik, “Küçükbaş hayvancılığın destekleme kapsamına alındığı
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yıllarda sadece anaç koyun keçi desteği veriliyordu. Bugün destekleme
kalemleri artırılarak, sürü büyütme ve
yenileme, soy kütüğü, halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı ülkesel projesi,
çoban istihdamı gibi farklı kalemlerde
desteklerin verilmesi şüphesiz hayvan
varlığımızın artmasındaki en belirleyici
etken olmuştur.” değerlendirmesinde
bulundu.
Daha sağlıklı ve doğal beslenme için
küçükbaş hayvancılığın tüm vatandaşlar tarafından önemsenmesini istediklerini dile getiren Çelik, özellikle
gelişme çağındaki çocukların küçükbaş hayvan eti ve süt ürünlerini tüketmesinin güçlü nesiller yetiştirmenin
en kestirme yollarından biri olduğunu
ifade etti.
Çelik, illere göre küçükbaş hayvan sayılarına ilişkin de şu bilgiyi verdi:
“Türkiye’de küçükbaş hayvan sayısı en
fazla olan iller sırasıyla 3 milyon 384
binle Van, 3 milyon 59 binle Konya, 2
milyon 428 binle Şanlıurfa. Bu illeri Ankara, Diyarbakır, Mersin, Balıkesir, Antalya, Ağrı ve Iğdır izliyor. İlk sıralarda
yer alan illerde küçükbaş hayvancılık
ciddi bir geçim kaynağı.”

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

HABERLER

GENEL BAŞKAN NİHAT ÇELİK;

BÜYÜKBAŞTAN KÜÇÜKBAŞA
DÖNÜŞ VAR

12.02.2022 - Ankara - Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, TÜİK tarafından 2021 yılı için
açıklanan tarım istatistiklerine göre
büyükbaş hayvan sayısının azaldığını
küçükbaş hayvan sayısının ise arttığını
söyleyerek “Büyükbaştan küçükbaşa
dönüş var “ dedi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, yaptığı açıklamada; küçükbaş hayvan
sayısının 2021 yılı itibarıyla geçen yıla
göre % 6.3 oranında arttığını ve büyükbaş hayvan sayısının % 0.7 oranında azaldığını belirterek “ Büyükbaş
hayvan sayısında geçen yıl bir önceki
yıla göre % 0,7’lik bir düşüş olmasına
karşın küçükbaş hayvan sayımız % 6,3
artışla 57 milyon 519 bin 204’e ulaştı.
Koyun sayımız % 7,2 artarak 45 milyon 177 bin 690, keçi sayımız da % 3
artışla 12 milyon 341 bin 514 oldu. %
0.7 oranında azalan büyükbaş hayvan
sayılarına baktığımızda ise sığır sayısı
% 0.6 oranında azalarak 17.8 milyon
baş, manda sayısı % 3.6 azalarak 185.5
bin baş olarak gerçekleşti. Sahadan
gözlemlediğimiz ve bize gelen bilgiler
doğrultusunda büyükbaş sayısındaki
azalış karşısında küçükbaştaki artışı
büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin küçükbaşa yönelmesi şeklinde açıklayabiliriz» dedi.
Genel Başkan Çelik, açıklamasında ülkemizin tam bir küçükbaş hayvancılık
coğrafyası olduğuna işaret ederek “
Yıllardan beri her fırsatta dile getiriyoruz. Ülkemiz gerek iklim gerekse
coğrafi koşullar bakımından küçükbaş
hayvancılığa oldukça uygundur. Kü-

çükbaş hayvancılık daha çok meraya
dayalı olarak yapıldığı için gerek beslenmeleri gerekse bakımı büyükbaşa
göre çok daha avantajlıdır. Küçükbaş
hayvanların yaz aylarında meralardan
yem kaynağı olarak yararlanmaları
en azından girdi maliyetlerini olumlu
yönde etkilemektedir. Büyükbaş hayvanların böyle bir şansı olmadığı için
ve çoğunlukla fabrika yemleriyle beslendikleri için girdi maliyetleri haliyle
daha yüksek olmaktadır. Küçükbaş
berekettir, ikiz doğum oranları yüksek
olup hızlı bir şekilde sürülerin büyümesine uygundur. Küçükbaş yetiştiricinin altın bileziğidir, başı sıkıştığında
bir iki tanesini satıp derdine derman
olur. Küçükbaşın daha birçok avantajını göz önüne alırsak büyükbaş hayvan
yetiştiricilerinin küçükbaşa yönelmesini normal karşılamamız gerekmektedir. Son dönemlerde başta yem olmak
üzere girdi maliyetlerinin çok fazla
yükselmesi tüm yetiştiricilerimizi etkilemekle beraber bu durum büyükbaş
hayvan yetiştiricilerini küçükbaşa göre
daha fazla etkilemektedir. Bana göre
küçükbaşa yönelmedeki en önemli
etkenlerden biri de budur» ifadelerine
yer verdi.
Çelik, Avrupa ile rekabet edebilecek
tek sektörün küçükbaş hayvancılık
olduğuna vurgu yaparak “ Küçükbaş
hayvan sayısı bakımından Ülkemiz
Avrupa birincisidir. Yıllardır birincilik
konumunu devam ettirmekle beraber
aradaki makası giderek açmaktadır.
Bu nedenle küçükbaş hayvancılığımızın Avrupa ile rekabet edebilecek
tek sektör olduğunu düşünüyoruz.
Ülkemizdeki kırmızı et açığının da küçükbaş ile kapatılabileceğini sürekli
dile getiriyoruz. İnşallah önümüzdeki
yıllarda desteklerinde tatmin edici boyutlarda artırılması ile küçükbaş hayvan sayımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef olarak önümüze koyduğu
nüfus başına bir küçükbaşı yakalayıp
dış ülkelere ihracatı artıracak düzeye
geliriz « dedi.
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

13

HABERLER

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA
KREDİ ÜST LİMİTİ 15 MİLYON LİRADAN
25 MİLYON LİRAYA ÇIKARILDI

08.04.2022 – Ankara - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ( TÜDKİYEB ) Genel Başkanı Nihat Çelik, Ziraat Bankası ve
Tarım Kredi Kooperatiflerince çiftçilere kullandırılan hazine destekli,
düşük faizli tarım kredilerine ilişkin
açıklamalarda bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, açıklamasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince
Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli
Yatırım ve işletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı
Kararının 6 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığını belirterek “31
Aralık 2022›de sona erecek olan Tarımsal üretime sağlanan düşük faizli
kredi uygulamasının süresinin alınan
kararla 31 Aralık 2023’e kadar uzatılması tarım sektörüne kredi desteğinin devamı açısından son derece
olumlu olmuştur. Ayrıca kredi üst limitlerinin de büyük oranda artırılmış
olmasını sektörümüz adına memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.
Genel Başkan Çelik, hazine destekli düşük faizli kredilere ilişkin kararı
küçükbaş hayvancılık açısından değerlendirerek “Yeni kararla birlikte
küçükbaş hayvancılıkta yatırım ve
işletme kredilerindeki üst limit 15
milyon liradan 25 milyon liraya çıkarıldı. Bu yüzde 70 civarındaki bir
artış demektir. Ayrıca indirimli faiz
oranları yüzde 75 olmakla birlikte
bazı kriterlere göre bu oran yüzde
yüzü bulabilecektir. Bakanlığımız
tarafından belirlenecek öncelikli bölgede yatırım, atıl işletme satın alma,
yurt içinde doğan hayvan alımı ve
kullanımı, kendi yemini üretme ve
mera kullanımı, genç çiftçi ile kadın
çiftçi kriterleri göz önüne alınarak
her bir kriter için belirlenen yüzde
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onluk indirimli faiz oranlarıyla kullanılacak düşük faizli krediler yüzde
yüzü yani sıfır faizden kredi kullanımını sağlayacaktır. Kriterler içerisinde genç çiftçiler ve kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık tanınmasını da
memnuniyetle karşılıyor hem sektörümüzün gelişimi hem de gençlerimizin köyüne dönüşünde etkili
olacağını bekliyoruz. Sektörümüzün
genç çiftçi veya girişimcilere ihtiyacı
olduğu açık bir şekilde ortadayken
köylerdeki genç nüfusun artırılarak
üretime yönlendirilmesi açısından
hazine destekli düşük faizli kredilerden mutlaka yararlanmaları sektörümüze büyük güç katacaktır. Bu
kararın mutlaka sektörümüze olumlu yansımasıyla birlikte bir hareketlilik getireceğini bekliyoruz” dedi.
Tarım ve hayvancılığın gelişmesi
yönünde alınan her türlü kararı destekleyerek arkasında durduklarına
vurgu yapan Çelik, “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sektörümüzün gelişimindeki
hamlelerini, kararlarını tarımsal üretimin devamı noktasında oldukça
değerli görüyoruz. Dolayısıyla tarım
sektörünün finans sorununa yüzde
yüzü bulan faiz indirim oranlarıyla
desteklenmesinin devamı yanında
hem süre uzatımı hem de kredi üst
limitlerinin artırılmasını memnuniyetle karşılıyor kendisine sektörü-

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

müz ve yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Bu kararın sektörümüz
için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

HABERLER

GENEL BAŞKAN ÇELİK’DEN

ATIL ARAZİLERDE
HİBELİ YEM BİTKİLERİ
ÜRETİMİ TALEBİ
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, atıl tarım arazilerinin kullanımının hibe yoluyla desteklenmesi kararına
ilişkin birtakım açıklamalarda bulundu.
09.03.2022 – Ankara – Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, mevzuat değişikliği ile atıl arazilerin üretime kazandırılmasına hibe desteği verilmesi yönündeki
Cumhurbaşkanı kararı hakkında açıklamalarda bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, atıl vaziyetteki arazilerin değerlendirilmesi kararından duyduğu memnuniyeti
dile getirerek “ Önce pandemi şimdi ise Rusya Ukrayna
savaşı başta ülkemiz olmak üzere tüm Dünya ülkeleri
için tarımın hayvancılığın ve dolayısıyla da gıdanın ne
kadar önemli olduğunu bir kez daha açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Dolayısıyla ülkemizin bir karış
toprağının boş bırakılmaması, üretime dayalı ekilip biçilmesi geleceğimiz için hayati önem taşımaktadır. Olaya
böyle baktığımızda Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesinin desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı
kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar doğrultusunda hibe oranlarının proje bedelinin en fazla yüzde
75’i kadar olmasının uygulamayı cazip hale getireceğini
düşünüyor bu nedenle tüm çiftçilerimizi ve yatırımcıları
bu konuda seferber olmaya davet ediyorum. Bu vesileyle tarımsal üretimimize artı değer katacak olan bu
karardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
Genel Başkan Çelik, açıklamasında karar kapsamında
bulunan yatırım konuları içerisine yem bitkileri üretiminin de alınması talebinde bulunarak “ Bu karar kapsamında boş bırakılmak suretiyle atıl durumda bulunan
veya nadasa bırakılan arazilerin tarımsal üretime kazandırılması ve İklim değişikliklerini de dikkate alarak
uygun çeşitlerde hububat, baklagil ve ayçiçeği başta
olmak üzere yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin gerçekleştirilmesi şüphesiz tarımımıza önemli bir ivme kazandıracaktır. Ancak küçükbaş hayvan yetiştiricileri olarak
yatırım konuları içerisine yem bitkileri ekiminin de ilave
edilmesini sektörümüz adına Sayın Cumhurbaşkanımız
ve Sayın Bakanımızdan talep ediyoruz. Yem bitkileri ekimiyle kaba yem açığımızın kapatılması ayrıca da hayvancılığın en büyük gider kalemlerinden olan yem maliyetlerinin düşürülmesinin sektörümüze mutlak şekilde
olumlu yansıyacağını düşünüyor bu amaçla talebimizin
değerlendirilmesini Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci’den bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

15

HABERLER

ÇELİK; ÜLKEMİZ İÇİN SU ZENGİNİ
ALGISININ VAR OLMASI,
SU KAYNAKLARIMIZIN İSRAFINA NEDEN
OLMAKTADIR

- Genel Başkan Çelik, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar
Günü münasebetiyle çeşitli açıklamalarda bulundu.
- Ülkemiz su zengini bir ülke değildir. Ülkemizde su bakımından zengin ülke algısının var olması su kaynaklarımızın israfına neden olmaktadır. Bu algı bilinçsiz ve
aşırı su kullanımına sebep olmaktadır.
- Sulak alanların yok olmasından sadece sulanan alanlarımız değil, küçükbaş hayvancılığımızın ucuz yem
kaynağı olan meralarımız, otlaklarımız da zarar görmektedir.
- Sulak alanların korunmasını sağlamak hepimizin görev ve sorumluluğunda olmalıdır.
- Gelecek nesillerimizi güvenceye almak için sulak alanların korunmasına hep birlikte katkı sağlamanın bilinci
ile hareket etmeliyiz...
02.02.2022 – Ankara - Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü münasebetiyle çeşitli açıklamalarda bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, açıklamasında; Dünyada bazı ülkelerin katılımı ile İran’ın Ramsar şehrinde
2 Şubat 1971 tarihinde imzalanan “Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi” ne istinaden sulak alanların korunmasının önemine dikkat çekmek amacıyla 1997 yılından
bu yana her yıl 2 Şubatta “Dünya Sulak Alanlar Günü”
olarak kutlandığını söyledi.
Genel Başkan Çelik açıklamasında, Ülkemizin sulak alan
bakımından diğer bazı ülkelerle karşılaştırıldığında çok
zengin bir ülke olmadığına işaret ederek “ Sulak alanlar, korumamız ve yaşatmamız gereken ve su kaynakları, flora, fauna, besin maddesi gibi unsurları barındıran
oldukça karmaşık doğal yapılar, önemli ekosistemlerdir.
Sulak alanlar, birçok canlıya beslenme ve barınma yeri
olmasının yanı sıra su rejimini düzenleyen tarım, hayvancılık ve balıkçılık açısından önemli, ülke ekonomisine
katkı sağlayan çok zengin biyolojik çeşitliliğe sahiptirler”
ifadelerini kullandı.
Çelik, Ülkemizde son yıllarda yaşanan aşırı sıcaklar ve
kuraklık sonucu sulak alanların yok olmasından, sadece sulanan tarım alanları değil, küçükbaş hayvancılığın
ucuz yem kaynağı olan meralar ve otlakların da zarar
gördüğünü belirterek “ Nitekim, ülkemizin hububat ambarı olan ve hububat üretiminde birinci sırada bulunan
Konya Kapalı Havzası’nda aşırı yer altı su kullanımı nedeniyle sulak alanların yüzde 65’i yok olmuştur. Ülkemiz
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su zengini bir ülke değildir. Ancak ülkemizde su kaynakları bakımından zengin ülke algısının var olması su kaynaklarımızın israfına neden olmakta. Sularımız zengin
bir kaynak gibi kullanılmakta, göller, akarsular hiç azalmayacak kaynaklar olarak görülmektedir. Oluşan yanlış
algılar, yapılan küçük hatalar doğal zenginliğimiz olan
kaynaklarımızın kurumasına, bilinçsiz ve aşırı su kullanımı su rejiminin zarar görmesine neden olmaktadır “
dedi.
Genel Başkan Çelik, sulak alanların korunmasına yönelik alınacak önlemler kapsamında önerilerde bulunarak
“ Sulak alanların korunmasını sağlamak hepimizin görev
ve sorumluluğunda olmalıdır. Kamuoyunda sulak alanlarımızla ilgili farkındalık oluşturulmalıdır. Sulak alanların
korunmasında bilinçlendirmeye yönelik okullarda eğitim verilmelidir. Sulak alanlarımız çevresinde yapılaşmaya izin verilmemeli ve insan baskısı azaltılmalıdır.Tahrip
edilmiş sulak alanlar rehabilite edilmelidir “ dedi.
Çelik açıklamasını « Sürdürülebilir doğal kaynaklar ve
yaşanabilir bir çevre gelecek nesillere bırakılabilecek en
güzel mirastır.Yarınlarımızı güvenceye almak için sulak
alanların korunmasına hep birlikte katkı sağlamanın bilinci ile hareket edilmesi dilek ve temennilerimle Dünya
Sulak alanlar Gününü kutluyorum” dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, üreticilerin tüketicilerin velinimeti olduğunu belirterek, “Tüketebilmemiz
için daha çok üretmemiz ve bir karış toprağımızı boş bırakmamamız
gerekir.” ifadesini kullandı.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, üreticilerin tüketicilerin velinimeti olduğunu belirterek, “Tüketebilmemiz
için daha çok üretmemiz ve bir karış toprağımızı boş bırakmamamız
gerekir.” ifadesini kullandı.
Çelik, yazılı açıklamasında, 15 Mart
Dünya Tüketiciler Günü’nü kutladı.
İnsanları israftan uzak, daha bilinçli bir tüketim yapmaya davet eden
Çelik, son dönemlerde yaşanan
olumsuzlukların dünya ticaretini
de olumsuz etkilediğine dikkati
çekti. Çelik, bu durumun, tarımın
ve dolayısıyla gıdanın önemini bir
kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.
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TÜDKİYEB
GENEL
BAŞKANI
ÇELİK, 15
MART DÜNYA
TÜKETİCİLER
GÜNÜ’NÜ
KUTLADI

bulundu.
Hem üreticinin hem de tüketicinin
kazanacağı bir ortam arzu ettiklerinin altını çizen Çelik, şunları kaydetti:
“Son günlerde girdi maliyetlerinin
aşırı yükselmesi karşısında üreticilerimiz ve yetiştiricilerimiz zorlansa da bir şekilde üretime devam
ediyor. Üreticilerimizin emeklerinin
zayi olmaması ve artan maliyetlere
rağmen yaptığı işten para kazanması, diğer taraftan da tüketicilerimizin uygun fiyatlardan sağlıklı
gıdaya erişmeleri olması gereken
durumdur. Üretici ve tüketici birbirlerini tamamlayan zincirin en
önemli halkalarıdır. Üretici olmazsa tüketici ne yapar ya da tüketici
olmazsa üreticinin üretmesinin ne
anlamı kalır? Dolayısıyla üreticilerin, yetiştiricilerin çok daha fazla
desteklenerek üretime devam etmelerinin sağlanması ülkemiz için
olduğu kadar tüketiciler açısından
da hayati derecede önemlidir.”
Çelik, gıda fiyatlarındaki fahiş artışlarda en büyük paya sahip fırsatçı,
stokçu ve aracıların tüketicilerin en
büyük düşmanı olduklarını belirterek, bunlarla mücadele edilmesi
gerektiğini bildirdi.

Sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimin
tek yolunun üretim olduğuna işaret eden Çelik, “Her şeyden vazgeçebilirsiniz ama gıdadan asla
vazgeçme gibi bir lüksünüz yok.
Üretimin asli unsurları da çiftçilerdir, üreticilerdir, yetiştiricilerdir. Bu
asil insanlar tüketicilerin velinimetidir. Sonuç olarak tüketebilmemiz
için daha çok üretmemiz ve bir
karış toprağımızı boş bırakmamamız gerekir.” değerlendirmesinde
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, ormanların korunmasında küçükbaş hayvancılığın çok önemli fonksiyonları
olduğunu belirtti.
21.03.2022-Ankara- Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Örgütünün (FAO), dünya
ülkeleri için 21 Mart gününü “Dünya
Ormancılık Günü” olarak ilan ettiğini
belirterek 21 Mart Dünya Ormancılık
Gününü kutladı.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 21
Mart Dünya Ormancılık Günü sebebiyle yaptığı açıklamada, ormanların
başta ekonomik olmak üzere birçok
faydaları olan doğal kaynaklar olduğunu vurgulayarak ormanların korunmasında küçükbaş hayvancılığın
çok önemli fonksiyonları olduğunu
belirtti.
Türkiye’nin yüz ölçümünün yaklaşık
yüzde 29,4’ünün ormanlarla kaplı olduğunun altını çizen Çelik, “Küresel
Orman Kaynakları Değerlendirmesi
(FRA) yayınladığı 2020 raporuna
göre ülkemiz ormanları 236 ülkenin
153’ünün toplam karasal alanından
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daha büyük bir alana sahiptir. Ormanlık alanlarımızda son 47 yılda
yaklaşık 2,7 milyon hektarlık artış
olduğu tespit edilmiştir. Yine aynı
rapora göre 2015-2020 yılları arasında orman dışı alanlarda ağaçlandırma sıralamasında yapılan yoğun
ağaçlandırma seferberliği sonucunda ülkemiz dünyada Çin, Vietnam,
Azerbaycan’dan sonra 4. sırada yer
almıştır.” ifadelerini kullandı.
Çelik, ormanların korunmasının milli bir görev olduğuna işaret ederek,
«Ormanlarımız bizim milli servetimizdir. Dolayısıyla ormanlarımızı
korumak da hepimiz için bir milli görevdir. 2021 yılında aşırı sıcaklar sonucu dünyada ve ülkemizde meydana gelen orman yangınları büyük
zararlara neden olmuştur. Ormanlık
alanlarda otlayan küçükbaş hayvanlar ağaçların altındaki otları tüketmek suretiyle olası yangın riskini
azaltırlar. Bu nedenle ormanlarımızın
korunmasında ormanlık alanlarda
otlatma yapan çoban, koyun veya
keçi sürüleri ve çoban köpeklerinin
rolü göz ardı edilemez. Bu açıdan
bakıldığında ormanlarımızın korunmasında küçükbaş hayvancılığın çok
önemli fonksiyonları olduğu açık bir
şekilde görülmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.
Koyun ve keçilerin orman dostu ve
doğal korucuları olduğunun altını çizen Çelik, ormanlık alanlarda otlayan
küçükbaş hayvanların ağaçların altındaki otları tüketmek suretiyle olası
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yangın riskini azalttıklarını, böylelikle
işletmelerin orman altı temizliğinde
işçilik maliyetlerinin de düştüğünü
kaydederek “Orman işletmeleri tarafından otlatma alanı olarak ayrılan
orman alanları kontrollü bir şekilde
küçükbaş hayvan otlatılması şartı ile
artırılmalı, daha fazla ormanlık alanda
otlatma imkânı tanınmalıdır” dedi.

HABERLER

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK,

DÜNYA SU GÜNÜNÜ KUTLADI
22.03.2022 – Ankara - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Dünya Su Günü
münasebetiyle açıklamalarda bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,
Ülkemizin de içerisinde yer aldığı
Akdeniz Havzasının, küresel iklim
değişikliğine karşı yerkürenin en
hassas bölgelerinden birisi olduğunu, araştırmaların, Akdeniz Havzası’nda hava olayları, sıcak hava dalgaları, orman yangınlarının sayısında
ve etkisinde artışın olacağını ve en
önemlisi kuraklık olarak etkilerinin
önümüzdeki yıllarda daha sık görüleceğini belirterek, “Bu durum su
kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımını amaçlayan su yönetimini de
beraberinde gündeme getirmiştir”
dedi.
Ülkemizde kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarının 2020 yılında
bin 346 metreküp olduğuna işaret
eden Çelik,” Türkiye, kişi başına kullanılabilir su potansiyeline bakıldığında, su fakiri olan ülkeler arasında
yer almaktadır. Bu nedenle yediden
yetmişe herkesin suyu tasarruflu ve
bilinçli bir şekilde kullanması son derece önem arz etmektedir” dedi.
Genel Başkan Çelik, geleneksel yüzey sulamayla su israfının arttığına
ve bazı bölgelerdeki topraklarda
tuzluluk ve çoraklaşma sorunları yaşandığına vurgu yaparak “Son yıllarda ülkemizde yaşanan kuraklıklar tarımsal sulamada su kaynaklarımızın
tasarruflu kullanımını gündeme getirmiştir. Dolayısıyla geleneksel yüzeysel sulama yerine yüzde 60’lara
varan oranlarda su tasarrufu sağlayan damla sulama, yağmurlama sulama gibi modern sulama sistemlerini hızlı bir şekilde yaygınlaştırmak,
su kaynaklarımızı bilinçli kullanılmak
zorundayız. Sulamayla verimin 3
kata kadar artabileceği dikkate alındığında halen sulanmayan 1,65 milyon hektar tarım alanının da bir an
evvel sulamaya açılması gerekmektedir ” dedi.

yıllarda görülen kuraklıkların önümüzdeki yıllarda
da yaşanabileceğini belirterek “ Tarımda kurağa
dayanıklı, az su tüketen bitkilerin ekiminin yapılmasının teşvik edilmesi gerekir. Özellikle küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin kuraklığa dayanıklı,
su ihtiyacı olmayan ya da daha az su tüketen yem
bitkilerinin ekimine yönelmesi su kaynaklarımızın verimli kullanılmasına da vesile olacaktır. Az
su tüketen, kuraklığa dayanıklı korunga, buğday,
arpa, tritikale, yulaf gibi yem bitkilerinin üretimine
ağırlık verilmelidir. Kuraklığa dayanıklı olan korunga, macar fiği, adi fiğ, sorgum otu, kırmızı üçgül
gibi yem bitkilerinin ilgili araştırma kuruluşlarınca
verim, kalite, adaptasyon gibi kriterler yönünden
çalışmaları yapılmalı, nihayetinde de yetiştiricilerimize gerekli tavsiyelerde bulunulmalıdır” ifadelerine yer verdi.
Çelik, açıklamasını “ Hayatımızın kaynağında ve
her anında su var! Ülkemizin geleceği için suyu
idareli, temiz ve verimli kullanmalıyız. Dünya Su
Günü hepimize kutlu olsun” diyerek sonlandırdı.

Çelik açıklamasında; Ülkemizde son
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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ÇELİK; YETİŞTİRİCİLERİMİZ
HAVA TAHMİNLERİNE
ÖZEL İLGİ DUYMALI

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, zirai meteorolojinin tarım ve
hayvancılık için son derece önemli olduğunu ve tüm çiftçi ve yetiştiricilerin
hava tahminlerine özel ilgi duymaları gerektiğini bildirdi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, “23
Mart Dünya Meteoroloji Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada, İlk kez 1961
yılında kutlanan Dünya Meteoroloji
Günü›nün amacının insanları iklim
değişikliklerine ve doğa olaylarına
dikkat çekmek olduğunu belirterek “
Günümüzde meteoroloji olarak hava
durumu bilgisine verilmesi gereken
önem gün geçtikçe artmaktadır.
Hele de söz konusu tarım ve hayvancılık olunca meteorolojik olayların
önemi daha da artmaktadır. Nitekim
tarımsal üretimde verim ve kalitenin
yükseltilmesi için en son teknolojiler
kullanılsa bile adeta üstü açık fabrika olan tarım sektörü meteorolojik
olaylardan en fazla etkilenen sektör
konumundadır. Özellikle iklimsel değişikliklerin neden olduğu doğal afet
olarak da adlandırabileceğimiz sıra
dışı meteorolojik olayların sayılarının
artması, gerek bitkisel üretim gerekse de hayvansal üretimde verim ve
kalite kayıplarıyla sonuçlanmakta ve
birim maliyetlerin yükselmesine neden olmaktadır. Bu da çiftçi ve yetiştiricilerimiz için hiç arzu etmediğimiz
bir durumdur ” ifadelerine yer verdi.
Çelik, önlenmesi mümkün olmayan
ve son yıllarda giderek artan meteorolojik olayların tarımsal alanlarda
büyük zararlar meydana getirdiğini
belirterek “ Bu durum tarımsal faaliyetlerin hemen her aşamasında
meteorolojik verilerden yetiştiricilerimizin haberdar edilmesi, bilgilerin paylaşılması ve desteklenmesini
gündeme getirmiştir. İklim ve hava
olayları konusunda gerekli bilgilerin
paylaşılmasıyla, tarımsal ürünlerde
oluşan olumsuz hava şartları zararı
en aza indirilmiş olacaktır. Çiftçi ve
yetiştiricilerimiz meteorolojik olayları
anında takip ederek olası zararlarının
önüne geçebilecektir. ” dedi.
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Genel Başkan Çelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tarımsal faaliyetler açısından da çok önemli bir görevi yerine getirdiğine vurgu yaparak
“ Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin olaylarında yüzde 92 oranında
isabet kaydettiği bilgisine sahibiz.
Bu oranın yüksek seviyede olması
tarımsal faaliyetler açısından da çok
önemlidir. Bu nedenle Meteoroloji
Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar, hava olaylarına karşı çiftçi ve
yetiştiricilerimizin zamanında gerekli
tedbirleri alması açısından büyük bir
şanstır. Bu şansı çok iyi değerlendirmemiz gerekir. Sonuç olarak büyük
ekonomik kayıplara neden olabilecek meteorolojik risklerin tarımda
oluşturacağı zararların önlenmesi
veya en aza indirilmesi ülkemiz tarım
ve hayvancılığına artı değer katacaktır ” dedi.
Genel Başkan Çelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün isabetli tahminler
ve zamanında yaptığı uyarılarla tarım ve hayvancılığa önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade ederek,
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve
çalışanlarının 23 Mart Dünya Meteoroloji Gününü kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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ÇELİK; ÇOBANLIK

SAYGIN BİR MESLEK HALİNE GELSİN İSTİYORUZ

Yaklaşık 60 milyon koyun ve keçiyle
küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Türkiye’de, yetiştiriciler, asgari ücreti aşan maaş imkanlarına rağmen çoban bulamamanın
sıkıntısını yaşıyor.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, AA muhabirine, geçen yılın kuraklık nedeniyle tarım ve hayvancılık açısından
çok zor geçtiğini buna rağmen üretime devam ettiklerini, hayvan sayısında bu süreçte yüzde 12 civarında
bir artış sağlandığını söyledi.
Hükümetin küçükbaş hayvancılığa
verdiği desteklerin karşılıksız kalmadığını ifade eden Çelik, 84 milyon
nüfusun gıda güvencesini sağlama
noktasında yetiştiricilerin gece gündüz demeden çalıştığını anlattı.
Nihat Çelik, Kovid-19 salgınıyla şehirlerden kırsala göçün başladığını, bu
dönemde küçükbaş hayvancılığa ilginin de arttığını dile getirdi.
“Çobanlık saygın bir meslek haline
gelsin istiyoruz”
Son yıllarda hayvancılık sektörünün

en büyük sorunlarından birinin çoban bulamamak olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:
“Hayvancılığa ilgi var fakat çoban sıkıntısı çok fazla. Aynı zamanda çok
sayıda işsiz insanımız da var. İŞKUR
tarafından her sene personel alımı
oluyor, bu çok önemli bir çalışma.
Fakat biz buna yüzde 25 çoban
kontenjanı eklenmesini istiyoruz.
Çobanlar da bu imkanlardan faydalansın, çobanlık kamuoyunda kabul
görsün, saygın bir meslek haline gelsin, insanlarımız buna özendirilsin ve
bunu yapsın istiyoruz. Gençlere bu
mesleği sevdirmemiz lazım. Üreticiler aslında çobanlara iyi paralar da
veriyor, şu anda asgari ücretin altında ücret alan çoban yok. Hayvan
sayımızı hedeflediğimiz sayıya ulaştırma noktasında çoban olmazsa olmazımız çünkü sürülerimiz arttıkça
çoban ihtiyacımız da artacaktır.”

hayvanların otlatılmasına açılmasını
istediklerini kaydetti.
Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu sayede ormanlarımız yangınlardan korunacak, girdi maliyetlerinin
artmasıyla yaşanan yem açığının
kapatılması mümkün olacaktır. Otlar
yanacağına hayvanlar yesin. Destek
devletten, üretim bizden. Pandeminin başında 45 milyon civarında olan
hayvan sayımız şu anda 57 milyon
bandında. Bizim ithalattan tamamen
kurtulmamız için yegane yol küçükbaş hayvancılığın gelişmesi. Cumhurbaşkanımızın desteği her zaman
yanımızda, daha önce almadığımız
ilave destekler verildi. Bunlar karşılıksız kalmıyor. Biz bu desteklerin daha
da artmasını istiyoruz çünkü küçükbaş hayvancılığa verilen her destek
ülke ekonomisine geri dönüyor.”

Ocak yağışları umutlandırdı
Bu kış etkili olan sağanak ve karın
sevindirici olduğunu, çayır ve meraların yeşillenmesiyle bereketli bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini kaydeden Çelik, ormanların küçükbaş
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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GENEL BAŞKAN ÇELİK,

-Baharın müjdecisi kuzu
doğumları ülke genelinde
devam ediyor...
-Kuzu kayıplarının önüne
geçmek için yetiştiricilerimiz
çok hassas davranmalı.
-Ülkemiz için ekonomik
kayıp demek olan
kuzu ölümleri mutlaka
önlenmelidir.

28,02.2022-Ankara - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik yaptığı açıklamada bazı
bölgelerimizde kuzu doğumlarının
başladığını belirterek bu dönemde
yetiştiricilere çok önemli görevler
düştüğünü ve bu nedenle bakım
besleme konusunda hassas davranmaları gerektiğini söyledi.
Genel Başkan Çelik açıklamasında
doğum sonrası kuzu ölümlerinin
önüne geçmek için yetiştiricilere
çeşitli uyarılarda bulunarak “ Kuzularımızın sağlıklı doğması ve beslenmesi ülkemizin kırmızı et ihtiyacının
karşılanması yanında sektörümüzün
karlılığı ve işletmelerimizin geleceği bakımından son derece önemlidir. Bu anlamda ülkemizde her yıl
yüzde yirmilere varan kuzu ölümleri
yaşanmaktadır. Dolayısıyla kuzu kayıplarının önüne geçmek için yetiştiricilerimizin gerekli özeni göstermesi
kaçınılmaz bir durumdur. Kuzu kayıplarında en önemli faktör genellikle hastalık, yetersiz bakım ve beslemedir. Yetiştiricilerimizin, doğumdan
itibaren sütten kesime kadar olan
dönemde hayvanlarının bakım ve
besleme şartlarını iyileştirerek kuzu
ölümlerini ve bundan kaynaklı verim
kayıplarını en aza indirmeleri sonucunda karlı çıkacak olan yine kendileri ve dolayısıyla da sektörümüz
ve ülkemiz olacaktır “ ifadelerine yer
verdi.
Yeni doğan kuzular için ağız sütünün önemine de vurgu yapan Genel
Başkan Çelik” Kuzuların doğumdan
sonra ilk 6 saat içerisinde annesini
emerek besin değeri açısından çok
kıymetli olduğu bilim insanlarınca

22

DOĞUM SONRASI
KUZU ÖLÜMLERİNİN
ÖNLENMESİ
İÇİN YETİŞTİRİCİLERE
UYARILARDA BULUNDU
ispatlanan ağız sütünü alması mutlaka sağlanmalıdır. Bazı yetiştiricilerimizde ağız sütü ishal yapıyor diye
yanlış bir algı var. Tam tersine kuzuların ağız sütünü almadığı durumlarda hastalandığı ve iyi gelişemedikleri
ve sonuç itibariyle ölüm oranlarının
arttığı sıkça görülmektedir. Onun
için yetiştiricilerimiz kuzularını doğumdan hemen sonra ağız sütüyle
beslemesinin istemediğimiz kayıpların önüne geçmede en hayati işlem
olduğunu unutmamalıdırlar” dedi.
Genel Başkan Çelik, bakım ve beslemenin yanında aşılamanın da önemli
olduğuna işaret ederek « Kuzu kayıplarımızın önüne geçmek için yetiştiricilerimizin bakım ve beslemeye
gerekli özeni göstermelerinin yanında koruyucu aşılarının da zamanında
yapılması sağlanmalıdır. Halen aşılama görevini yerine getiren Tarım
ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerince
özellikle Şap, Brusella, koyun keçi vebası gibi hastalıklara karşı, hazırlanan
programlar çerçevesinde aşılamaların zamanında yapılması sağlanmalıdır. Yetiştiricilerimizin de il veya ilçe
müdürlüklerindeki hayvan sağlığı
personeline destek olmak suretiyle
hayvanlarını aşılatması kuzu kayıplarının önüne geçilmesinde büyük
önem arz etmektedir” dedi.
Genel Başkan Çelik, kuzu doğumlarının başladığı ve devam ettiği bu dönemde yetiştiriciler için bol kazançlı
ve bereketli bir yıl olmasını diledi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

-Anaç koyun keçi destekleme
başvurusunda bulunamayan
yetiştiricilerin hayvanları
2-7 Mart tarihleri arasında
Koyun Keçi Bilgi sistemine
kaydedilebilecek.
-Başvuruda bulunamamış
yetiştiricilerimiz mağduriyet
yaşanmaması için bu fırsatı iyi
değerlendirmeli.

19.01.2022 - Ankara - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, yaptığı açıklamada anaç
koyun keçi desteklemeleri için çeşitli
sebeplerle başvuruda bulunamamış
yetiştiriciler için Koyun Keçi Bilgi Sisteminin (KKBS) 2-7 Mart tarihlerinde
açılarak başvuruların alınacağını kaydetti.
2-7 Mart tarihlerinde KKBS açık kalacak

HABERLER

KÜÇÜKBAŞ
HAYVAN
YETİŞTİRİCİLERİ
İÇİN ÖNEMLİ BİR
FIRSAT

yapılacak ve Tarım ve Orman İl/İlçe
Müdürlüklerince yerinde yapılacak
tespitler doğrultusunda desteklemeye dahil edilecektir” dedi.
Koyun keçi yetiştiricilerinin mağduriyeti giderilecek
Genel Başkan Çelik, açıklamasında
anılan tarihler arasında Koyun Keçi
Bilgi Sisteminin açılacak olmasıyla
başvurusunu yapamayan yetiştiricilerin mağduriyetinin giderileceğine işaret ederek “ Tüm yetiştiricilerimizin verilen desteklemelerden
en iyi şekilde faydalanması temel
arzumuzdur. Ekonomik açıdan zor
günler geçiren yetiştiricilerimize
verilen destekler biraz olsun nefes
aldırmaktadır. Dolayısıyla çeşitli nedenlerle başvurusunu yapamamış
olan yetiştiricilerimize Bakanlığımız
tarafından bir şans daha verilmiştir.
Onun için bu şansı iyi değerlendirerek başvuru süresinin kaçırılmaması
yetiştiricilerimizin yararına olacaktır. Yetiştiricilerimize bu fırsatı veren
Tarım ve Orman Bakanımız Sayın
Dr. Bekir Pakdemirli’nin şahsında
Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğüne şahsım, yetiştiricilerimiz
ve sektörümüz adına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,
anaç koyun başına 30 lira, anaç
keçi başına 35 lira olan destekleme
ödemelerine esas olmak üzere çoğunlukla yetiştiricilerin başvurularını
yaptıklarını ancak bazı yetiştiricilerin
birtakım sebeplerle süresi içerisinde
başvuruda bulunamadıklarına dikkat
çekerek,
“ Yetiştiricilerimizin desteklemelerden mahrum
kalmamaları için Sayın Bakanımız ile
yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlanmış ve yetiştiricilerimize başvuru yapmaları hususunda bir şans
daha verilmiştir.Dolayısıyla 5 Kasım
2021 tarihli Hayvan Bilgi Sisteminden
(TURKVET) Koyun Keçi Bilgi Sistemine (KKBS) alınan, işletme ve
hayvan bilgileri esas olmak üzere
meri mevzuattaki destekleme şartlarını taşıyan yetiştiricilerimizin 2021
yılı anaç koyun keçi destekleme başvuru kayıtları 2-7 Mart 2022 tarihleri
arasında il birliklerimizce KKBS’ye
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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NEVŞEHİRLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN
YETİŞTİRİCİLERİ
RUSYA’YI PROTESTO ETTİ

Nevşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleriyle bir araya
gelen Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı uyguladığı zulmü
biran önce durdurması gerektiğini söyledi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklamada, “Bugün Nevşehir’den sizlerle beraber dünyaya
bir mesaj vermek istiyoruz. Nevşehir’den Putin’e sesleniyoruz. Diyoruz
ki; Ey Putin, bugünkü gücüne ve üstünlüğüne güvenme. Kuşlar yaşarken karıncaları yerler. Kuş ölünce de
karıncalar o kuşları yer. Dolayısıyla
zaman ve koşullar her an değişebilir.
Bu gün gücünüz olabilir. Zaman hepimiz için daha güçlüdür. Bilin ki bir
ağaçtan bir milyon kibrit olur. Ama
Putin şunu unutmasın ki, bir kibrit
bir milyon ağacı yok edebilir. Zaman
nehir gibi geçiyor. Aynı suya ikinci
defa dokunamasın. Çünkü aynı su
bir daha gelmez. Özellikle bizlerde
Müslüman bir ülke olmamız hasebiyle her zaman mazlumların yanında
olduk. Cumhurbaşkanımız da diyor
ki “Biz her zaman mazlumların yanındayız” şeklinde konuştu.

“Nevşehir’den siz değerli yetiştiricilerimiz ile birlikte Rusya’nın Ukrayna’ya
karşı yapmış olduğu baskıcı tutumu
alkışlarla esefle, şiddetle kınıyoruz.
Kandan savaştan medet arayanlar
her zaman vahşet peşindedir. Bizler,
millet olarak şiddetin karşısındayız.

“Rusya Alkışlarla Protesto edildi”
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı uyguladığı baskıcı tutumu bir an önce durdurması gerektiğinin altını çizen TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik,
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O ayın içindeki yıldızda yaşamak için
güçlü ülke olmak için her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe
ihtiyacımız vardır” dedi.
Çelik, üyeler ile birlikte Rusya’yı yatığı zulümden dolayı alkışlayarak protesto etti.

HABERLER

ÇELİK: “ RUSYA UKRAYNA SAVAŞI
KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞIMIZI
OLUMSUZ ETKİLEMEZ ”

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, “Rusya-Ukrayna savaşından dolayı yem
fiyatlarında olası artışlar görülse de bu durumun küçükbaş hayvancılığa olumsuz
bir tesiri olmayacaktır.” dedi
Genel Başkan Çelik, AA muhabirine,
Rusya-Ukrayna savaşının küçükbaş
hayvancılık sektörüne muhtemel etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Savaşın özellikle tahıl ticaretinde sadece Türkiye’yi değil, tüm dünyayı
etkileyebileceğini ifade eden Çelik,
Rusya ve Ukrayna’nın hububat ihracatında büyük paya sahip olduğunu
ve dünya genelinde buğday, arpa,
mısır ve ayçiçeği fiyatlarının artmasının beklendiğini söyledi.
Çelik, savaş nedeniyle arpa, mısır
gibi ürünlerin ithalatında sorun yaşanabileceğini ancak bu krizin de
üstesinden gelineceğini dile getirerek, «Savaştan dolayı yem sektörü
ve dolayısıyla da hayvancılık olumsuz etkilenebilecektir ancak bizim eli
öpülesi çiftçilerimiz, yetiştiricilerimiz
pandemi, kuraklık, tabi afetler gibi
her türlü zorluğun üstesinden gelmesini bilmiştir ve üretmeye, yetiştirmeye devam etmiştir. Çiftçimiz, bu
savaşın da doğurabileceği olumsuz
etkileri aşabilecek güçtedir.» diye
konuştu.
Küçükbaş hayvancılığın ülkede daha
çok meraya dayalı yapıldığını, hayvanların buralardaki yem kaynaklarından olabildiğince faydalandığını
anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

yaz aylarında yem ihtiyaçlarını meralarımızdan karşılamaktadır. Onun
için savaştan dolayı yem fiyatlarında
olası artışlar görülse de bu durumun
küçükbaş hayvancılığa olumsuz bir
tesiri olmayacaktır.”
“Küçükbaş hayvancılık ülkemizin sigortasıdır”
Çelik, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tarım ve hayvancılıkta üretimin,
kendine yeterliliğin öneminin bir kez
daha ortaya çıktığına dikkati çekerek, ülkenin kendine yetebilmesi için
üretimin çok önemli olduğunu bildirdi.
Küçükbaş hayvan varlığının bugün
için yeterli düzeyde olduğunu ancak
artırılması için çalıştıklarını vurgulayan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:
“Bugün itibarıyla 60 milyona yaklaşan küçükbaş hayvan varlığımızı
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda nüfus başına bir
küçükbaş hedefine ulaştırma noktasında yolumuza emin adımlarla yürüyoruz. Savaşlar da dahil her türlü
olumsuz şartlara rağmen küçükbaş
hayvancılık ülkemizin sigortası, temelindeki çimentosudur. Dolayısıy-

la küçükbaş hayvancılık, daha fazla
desteklenmesi halinde kendimize
yeterlilik anlamında insanlarımızın
kırmızı et ihtiyacını karşılamanın ötesinde diğer ülkelere ihracat yapabilecek, potansiyeli olan bir sektördür.”
Tüm vatandaşları üretim yapmaya
davet eden Çelik, ekilmeyen bir karış
toprağın kalmaması için topyekun
bir çaba içine girilmesi gerektiğini
sözlerine ekledi.

“Önümüzdeki günlerde havaların
ısınmasıyla birlikte yetiştiricilerimizin mera yolculukları başlayacak.
Şu ana kadar kar ve yağmur yağışı
çok iyi gittiğinden meralarımız daha
da yeşerecek ve otlanacaktır. Ayrıca
orman alanlarının da otlatmaya tamamen açıldığını düşündüğümüzde, bu durum küçükbaş hayvancılığımız için çok büyük bir avantajdır.
Yetiştiricilerimizin kış aylarında karma yeme olan ihtiyaçları dışında
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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HABERLER

GENEL BAŞKAN ÇELİK;

KARMA YEMDEKİ
YÜZDE 12 İNDİRİM
SEKTÖRE OLUMLU
YANSIYACAK

düşürmek amacıyla karma yemde
yüzde 12 indirimin bugünden itibaren başlayacağını açıklamış olması
hayvancılığımıza olumlu yansıyacaktır. Girdi maliyetlerinin düşmesi
dolaylı olarak istihdamın da artmasına vesile olacaktır. Temel arzumuz
kentlerden köylere göçün artmasıdır. İnsanların doğduğu yerde doymasıdır. Onun için girdi maliyetleri
ne kadar düşerse hayvancılığımıza
ve insanlarımıza katacağı değer
daha fazla olacaktır“ ifadelerine yer
verdi.

-Hayvancılığın en önemli
girdisi olan yemdeki indirim
yetiştiricilerimize rahat nefes
aldıracak
17.02.2022-Ankara- Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan karma
yemde yüzde 12 indirime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Genel Başkan Çelik, yaptığı açıklamada karma yemde yapılan indirimin hayvancılık sektörüne olumlu
yansıyacağını belirterek “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerimizin girdi maliyetlerini
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Çelik, hayvancılıkta girdi maliyetlerinin başında yem giderlerinin geldiğini belirterek “Son zamanlarda
yem başta olmak üzere tarım girdilerindeki fahiş artışlar çiftçilerimiz
ve yetiştiricilerimizi zorlu bir sürece
sürüklemişti. Karma hayvan yemlerine peş peşe yapılan zamlar yetiştiricilerimizin belini bükmekteydi.
Hayvanların yetersiz beslenmesi
dolayısıyla verim kayıplarının telafisi
olmayacaktı. Temel gıda maddeleri için KDV oranını yüzde sekizden
bire düşürmekle tüketiciler lehine
alınan karar sonrası bu defa karma
yemde yüzde 12 indirim yapılacak
olması şüphesiz yetiştiricilerimiz
için rahat bir nefes olacaktır. Onun
için karma yemdeki bu indirimin yetiştiricilerimize büyük faydalar sağlayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca bu
indirimin üretime olumlu yansıması
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ile hayvancılığımız ve dolayısıyla
da ülkemiz kazanacaktır. Bizler hiçbir zaman umudumuzu yitirmeden
üretmeye devam edeceğiz. Gece
gündüz demeden 85 milyon nüfusumuzun gıda güvencesini sağlayan
tüm çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimiz
adına tarım ve hayvancılığımıza
desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza her
zaman minnet borçluyuz.” dedi.
Genel Başkan Çelik, yemdeki indirimin et fiyatlarına da olumlu yansımasını beklediklerini ifade ederek “Karma hayvan yemlerindeki
indirim üretimin artmasına neden
olacak, üretim artışıyla beraber et
fiyatlarında da biraz daha ucuzlama
olabilecektir” dedi.
Çelik, anaç koyun keçi desteklemelerine ilişkin bir talepte de bulunarak
“Tarımsal desteklemeler
kararnamesi kapsamında 2 yıl önce
verilen anaç koyun için 30 lira, anaç
keçi için 35 lira desteğinde herhangi
bir artış yapılmaması nedeniyle yetiştiricilerimiz bu manada bir miktar
da olsa ek destek beklemektedirler.
Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin yaptığı birçok reformlar
yanında bu konuda da yetiştiricilerimize bir jest yapacaklarına yürekten inanıyoruz “ dedi.

HABERLER

GENEL BAŞKAN ÇELİK;

VAN ERCİŞ’DE BİRTAKIM
ZİYARETLERDE
BULUNDU
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Van Erciş’te çeşitli
kurum ve kuruluşları ziyaret etti.
Genel Başkan Çelik, ziyaretlere ilişkin olarak “ Memleketim Van Erciş’te faaliyet gösteren parti ve sivil
toplum kuruluşlarının kıymetli başkanlarından Ak
Parti Erciş İlçe Başkanı Sayın İzzet Albayrak, Erciş
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın İzzet Yağar,
Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı
Sayın Yakup Çelik, Bakkallar Terziler ve Lokantacılar
Esnaf Odası Başkanı Sayın Cabir Görmüş, Ağaç ve
Demir İşleri Sanatkârlar Odası Başkanı Sayın Rıdvan
Fener ve Kızılay Erciş Şube Başkanı Sayın Ahmet
Kurbani Özdaş ile bir araya gelip çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Kıymetli başkanlarıma samimi ilgi, alaka ve misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür eder, yeni seçilmiş
olan ve ayrıca güven tazeleyerek yeniden seçilen
başkanlarıma çalışmalarında muvaffakiyetler dilerim” dedi.
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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ZİYARETLER

AK PARTİ VAN MİLLETVEKİLİ KARTAL
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARETTE BULUNDU
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, TÜDKİYEB Genel
Başkanı Nihat Çelik’e bir ziyarette bulundu. Ziyarette küçükbaş hayvancılıkla ilgili görüşmelerde bulunularak Van
ili özelinde yapılması gereken çalışmalar üzerinde duruldu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin olarak
“Çalışmalarımızda her zaman yanımızda olmak suretiyle desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, AK Parti Van
Milletvekilimiz Sayın İrfan Kartal Merkez Birliğimize bir
ziyarette bulundu. Sayın Vekilimle, Van’daki 3,5 milyon
civarında olan küçükbaş hayvan sayısının küçük aile işletmelerini daha fazla desteklemek suretiyle 5 milyona
çıkarılması, Van’ın küçükbaş hayvancılığın merkez bankası konumuna getirilmesi gibi sektörümüzle alakalı çeşitli
istişarelerde bulunduk. Ziyaretleriyle bizleri onurlandıran
Sayın Vekilime şahsım ve sektörüm adına çok teşekkür
ediyor, saygılarımı sunuyorum “ ifadelerini kullandı.

TAGEM DAİRE BAŞKANI NALBANTOĞLU’NDAN
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET
TAGEM İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı
Hakan Nalbantoğlu, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik’e bir ziyarette bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin olarak “ Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) İdari İşler ve Koordinasyon Daire
Başkanı Sayın Hakan Nalbantoğlu’nun Merkez Birliğimize yapmış oldukları ziyaretinden dolayı büyük
memnuniyet duydum. Sektörümüze hizmet noktasında hayır dualarını ileten Sayın Başkanıma nazik
ziyaretleri için şahsım ve sektörüm adına teşekkür
ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum “ ifadelerini
kullandı.

VAN TİCARET BORSASI BAŞKANI SÜER’DEN
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET
Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer,
Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Özbek ve Ticaret Borsası
Genel Sekreteri Eser Yıldız, Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik’e bir ziyarette bulundu.
Çelik, ziyarete ilişkin olarak “ Bugün Merkez Birliğimizde
bizleri ziyaret eden değerli hemşerim Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nayif Süer, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Türkay Özbek ve Ticaret Borsası Genel
Sekreteri Sayın Eser Yıldız hanımefendi ile biraraya geldik. Van ilinin tarım, küçükbaş hayvancılık ve süt sektörü
ile ilgili sorun ve çözüm önerileri hakkında görüşmelerde
bulunduk. Sayın Başkanım ve heyetine nazik ziyaretleri, sektöre ilgileri ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eder
başarılı çalışmalarının devamını dilerim “ dedi.
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ZİYARETLER

GENEL BAŞKAN ÇELİK’DEN
KONYA KARAPINAR KAYMAKAMI MURAT’A ZİYARET

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik ve Merkez Birliği Denetim Kurulu Üyesi Necat Demirden Konya Karapınar İlçesi Kaymakamı Oğuz Cem Murat’ı makamında
ziyaret ettiler.
Genel Başkan Çelik ziyarete ilişkin “ Konya ilimizin
Karapınar ilçesi Kaymakamı Sayın Oğuz Cem Murat’ı
makamında ziyaret ettik. Karapınar ilçemizin gerek
küçükbaş hayvancılıktaki konumu ve tarımsal unsurlarını ele alarak sektör hakkındaki gelişmeleri ve son
durumları hakkında istişare ettik. Samimiyeti, misafirperverliği ve yakın ilgisinden dolayı sayın kaymakamımıza teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı.

TZOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ DELİL’DEN
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu
Üyesi Mehmet Cevat Delil ve Merkez Birliği Denetim
Kurulu Üyesi aynı zamanda Bitlis İli Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Necat Demirden
Merkez Birliğine bir ziyarette bulundular.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ziyarete ilişkin
“ Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Mehmet Cevat Delil ile Merkez Birliğimiz Denetim Kurulu Üyesi Sayın Necat Demirden Merkez Birliğimize nezaket ziyaretinde bulundular. Sektörümüze ilişkin görüşmelerde bulunduğumuz ziyaret için
kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar
diliyorum” dedi.

MHP İZMİR KARABAĞLAR İLÇE BAŞKAN YARDIMCILARINDAN
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET
MHP İzmir Karabağlar İlçe Başkan Yardımcıları Sinan Turan ve Ömer Tanrıkulu Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı
Nihat Çelik’e nezaket ziyaretinde bulundular.
Genel Başkan Çelik, ziyarete ilişkin olarak “ Çok
kıymetli hemşerim ve aile dostum İzmir Karabağlar MHP İlçe Başkan Yardımcısı Sayın Sinan Turan
ve Başkan Yardımcısı Ömer Tanrıkulu kardeşlerim
Merkez Birliğimize bir ziyarette bulundular. Kendilerine bu nezih ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür
ediyor, saygılarımı sunuyorum “ dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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ZİYARETLER

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’E
ERCİŞLİ MUHTARLARDAN ZİYARET
Van Erciş ilçesine bağlı Şerefli Muhtarı Seracettin İşler ile Duracak Mahallesi Muhtarı Muhammet Fettah
Gülsever, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret ettiler.
Genel Başkan Çelik ziyarete ilişkin olarak “ Van Erciş Şerefli Mahallesi Muhtarı Sayın Seracettin İşler ile
Erciş Duracak Mahallesi Muhtarı Sayın Muhammed
Fettah Gülsever Merkez Birliğimize ziyaretinde bulundular. Değerli Muhtarlarıma günün anısına birer
hediye takdiminde bulundum. Nazik ziyaretleri için
kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar
diliyorum” ifadelerinde bulundu.

ÇİFTÇİLERDEN
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET
Çiftçi ve yetiştiricilerden, Abdurrahman Bedir, Özcan
Bedir, Fevzi Bedir ve Feyat Bedir Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret ettiler.
Genel Başkan Çelik ziyarete ilişkin olarak “Çok Değerli Çiftçi ve yetiştirici kardeşlerim Abdurrahman
Bedir, Özcan Bedir, Fevzi Bedir ve Feyat Bedir’in
Merkez Birliğimizde şahsıma yapmış oldukları ziyaretten ziyadesiyle memnun oldum. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerinde
dedi.

İŞ İNSANI EMİRHAN KARA
GENEL BAŞKAN ÇELİK’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
İş İnsanı Emirhan Kara, Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’e makamında bir ziyarette bulundu. Genel Başkan
Çelik ziyarete ilişkin “ Değerli İş İnsanımız Sayın Emirhan Kara Merkez Birliğimize bir ziyarette bulundu.
Nazik ziyaretleri ve Fötr Şapka ile Tesbih hediyeleri
için kendilerine çok teşekkür ediyor çalışma hayatında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Çelik, iş insanı Kara’ya günün anısına bir hediye takdiminde bulundu.
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ZİYARETLER

GENEL BAŞKAN ÇELİK AĞRI VE HAKKARİ BİRLİK
BAŞKANLARINI MAKAMINDA KABUL ETTİ

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Ağrı Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birlik Başkanı Mehmet Nuri Samancı, Hakkari
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Reşit Akman, Merkez Birliği delegelerinden Kenan Aydemir ile Fesih Tümen’i
makamında kabul ederek küçükbaş hayvancılığa ilişkin birtakım görüşmelerde bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin olarak “ Ağrı
Birliğimizin Değerli Başkanı Mehmet Nuri Samancı,Hakkari
Birliğimizin Değerli Başkanı Reşit Akman, Merkez Birliğimiz
delegelerinden Kenan Aydemir ile Fesih Tümen’in Merkez
Birliğimize yapmış oldukları ziyaretlerinden dolayı teşekkür
ediyorum. Her zaman destekleri ile şahsımın ve Merkez Birliğimizin yanında olan kıymetli başkanlarıma tekrar teşekkür
ediyor, birlik ve beraberlik içerisinde hizmetlerimize devam
etme temennilerimle çalışmalarında başarılar diliyorum “
dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK
ARDAHAN BİRLİK BAŞKANINI MAKAMINDA KABUL ETTİ
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’ Ardahan Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Salman Gürbüz ve
Başkan Yardımcısı Murat Gündüz’ü makamında kabul
ederek küçükbaş hayvancılığa ilişkin birtakım görüşmelerde bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin olarak “
Ardahan ilimiz küçükbaş hayvancılığı için hizmet bayrağını teslim alarak göreve başlayan Birliğimizin Değerli
Başkanı Salman Gürbüz ve Başkan Yardımcısı Murat
Gündüz’ün Merkez Birliğimize yapmış oldukları ziyarette Ardahan ilimize ilişkin sektörel konularda birtakım
görüşmelerde bulunduk. Kendilerine nazik ziyaretleri
için şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyor, birlik
ve beraberlik içerisinde yolumuza devam etme temennilerimle çalışmalarında üstün başarılar diliyorum” dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK
KIRIKKALE BİRLİK BAŞKANINI MAKAMINDA KABUL ETTİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kırıkkale Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kürşat
Ulusoy’u makamında kabul ederek küçükbaş hayvancılığa ilişkin birtakım görüşmelerde bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin olarak “ Kırıkkale Birliğimizin Değerli Başkanı Kürşat
Ulusoy’un Merkez Birliğimize yapmış olduğu ziyarette küçükbaş hayvancılığın durumu ve sorunlarımıza ilişkin birtakım görüşmelerde bulunduk.
Kendisine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor,
çalışmalarında başarılar diliyorum “ dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

31

ZİYARETLER

ŞIRNAK KUMÇATI BELEDİYE BAŞKANI DEMİR’DEN
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET
Şırnak Kumçatı Belediye Başkanı Nimet Demir, Şırnak
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Demir ve Kumçatı Belediyesi Personeli Mezir Yapar Merkez Birliğine bir ziyarette bulundular.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ziyarete ilişkin
“Şırnak Kumçatı Belediye Başkanı Sayın Nimet Demir,
Şırnak Birliğimizin Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Demir
ve Kumçatı Belediyesi Personeli Mezir Yapar’ın Merkez Birliğimize yapmış oldukları ziyaretlerinden memnuniyet duydum. Kendilerine nazik ziyaretleri için şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyor, çalışmalarında
başarılar diliyorum” dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, ŞANLIURFA BİRLİK BAŞKANI
EYYÜPOĞLU’NU MAKAMINDA KABUL ETTİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik,
Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Eyyüpoğlu’nu makamında kabul
ederek küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin istişarelerde bulundu.
Genel Başkan Çelik ziyarete ilişkin “ Şanlıurfa Birliğimizin Değerli Başkanı Hasan Eyyüpoğlu’nun Merkez Birliğimize yapmış olduğu ziyarette küçükbaş
hayvancılık sektörümüze ilişkin birtakım istişarelerde bulunduk. Sayın Başkanıma ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor çalışmalarında üstün başarılar
diliyorum” dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK ZONGULDAK BİRLİK BAŞKANINI
MAKAMINDA KABUL ETTİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Zonguldak
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Aziz Karakurt
ve Yetiştirici Hayati Özdemir’i makamında kabul ederek
küçükbaş hayvancılığa ilişkin birtakım görüşmelerde
bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin olarak “
Merkez Birliğimiz Denetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Zonguldak Birliğimizin Değerli Başkanı Aziz Karakurt ve Değerli yetiştiricimiz Hayati Özdemir ile Merkez
Birliğimize yapmış oldukları ziyarette sorunlarımıza ilişkin birtakım görüşmelerde bulunduk. Kendilerine nazik
ziyaretleri için şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
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TÜDKİYEB
GENEL BAŞKANI
NİHAT ÇELİK
VAN’DA
YETİŞTİRİCİLERLE
BİRARAYA
GELDİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı ve aynı zamanda
Van İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nihat Çelik, Van
Birliğin Genel Kurulunda yeniden
Başkanlığa seçildi.
Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen
Genel Kurulda bir konuşma yapan
Genel Başkan Çelik, yetiştiricilere
birlik beraberlik mesajları verdi.
Genel Başkan Çelik, konuşmasında
Genel Kurulun Van ve Ülke için hayırlı olması temennilerinde bulunarak “ Ercişli bir hemşeriniz, kardeşiniz olarak Birliğimizin kuruluşundan
bu yana bana duyduğunuz güven
için sonsuz teşekkürlerimi sunuyor
verdiğiniz sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum.
Ayrıca 80 Birliğimizin Ankara’daki
en üst kuruluşu olan Merkez Birliğimizin de Genel Başkanlık görevini
sizlerden aldığım güç ile yürütmeye
çalışıyorum. Ülkemizin her yerinde
küçükbaş hayvancılığın gür sesi olmanın çabası içerisindeyim. Sizlerin
bir temsilcisi olarak sektörümüzün
sorunlarını çözme noktasında Bakanlığımız ile birlikte bayağı bir yol
aldık. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de sizlerle yine bir araya
gelip çok daha güzel gelişmeleri
paylaşırız” ifadelerini kullandı.

Çelik, küçükbaş hayvancılığın göründüğü kadar kolay bir iş olmadığını dile getirerek “ Çok zor bir
mesleği yapmaya çalışıyorsunuz.
Dolayısıyla hepinizle gurur duyuyorum. Siz de kendinizle gurur duyun.
Peygamberlerimizin yaptığı, atalarımızdan, dedelerimizden kalan bu
mesleği devam ettirdiğiniz için kendinizle öğünün. Bu manada Tüm
Türkiye’nin hepinize minnet borcu
vardır” dedi.
Küçükbaş hayvancılığın Van’daki
durumuna ilişkin bilgiler de veren
Çelik, “ Ülkemiz küçükbaş hayvan
varlığı açısından Van yıllardır birinciliğini korumaktadır. 2021 yılı resmi
rakamlarına göre Van’ın küçükbaş
hayvan sayısı 3 milyon 385 bine
yükselmiştir. Bu rakamın 3 milyon 81
bini koyun, 304 bini keçidir. Son beş
yıla baktığımızda da 2017 yılında 2
milyon 738 bin olan hayvan sayımız bugün 3.5 milyona yaklaşmıştır. İnşallah önümüzdeki yıllarda da
hayvan sayımızı daha çok artırarak
sektörün lokomotifi olmaya devam
ederiz” dedi.
Çelik, son dönemlerde olumsuz
şartlarda üretimin zorlaştığına dikkat çekerek “ Son iki yıldır tüm Dünya ve Ülkemiz pandemi ile boğuşurken siz işinize, yetiştirmeye devam
ettiniz. Kuraklık oldu, tabi afetler

oldu, siz yetiştirmeye devam dediniz. Ekonomik şartlar ağırlaştı, üretime yönelik başta mazot, elektrik ve
yem fiyatları olmak üzere fahiş artışlar oldu siz yine de üretmeye, yetiştirmeye devam ettiniz. Bu şartlara rağmen yetiştiricilik yapmak her
baba yiğidin harcı değildir. Onun
için kendinizi hiçbir zaman küçük
görmeyiniz. Uğraştığınız mesleğin
adı küçükbaş olsa da sizler benim
gözümde çok büyük insanlarsınız. Dağda, merada her türlü doğa
şartlarıyla birlikte yaşayan, sıcak,
soğuk, gece, gündüz tatil demeden
canı pahasına yetiştiricilik yapmaya
çalışan siz değerli dostlarım bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olmayı
fazlasıyla hak etmektedir. Hepiniz
sağ olun var olun birlik beraberlik
içerisinde olun ve yetiştirmeye devam edin ki ülkemiz var olsun, insanlarımızın karnı doysun” şeklinde
konuştu.
Genel Kurulda yeniden Birlik Başkanlığına seçilen Nihat Çelik teşekkür konuşmasında “Genel Kurulumuza katılım sağlayarak yakın ilgi
ve alakada bulunan çok kıymetli
yetiştiricilerime çok teşekkür ediyor, sağlıklı, bereketli ve bol kazançlı
günlerde yetiştirmeye devam etmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.
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ÇORUM BİRLİĞİN 4. OLAĞAN
GENEL KURULUNDA ALANBAY
GÜVEN TAZELEDİ

Çorum İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin 4. Olağan Genel
Kurulu 26 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan
genel kurulun Divan Başkanlığına
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, Başkan
yardımcılığına Zeki Oral, katip üyelikleri ise Ahmet Beker ve Miray Pişkin seçildi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı ve aynı
zamanda Divan Başkanı Nihat Çelik, yaptığı konuşmada kendisinin
de Çorum’un bir evladı olduğunu
ve Çorumun birçok etkinliğine katıldığını belirtti. Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini ve bu nedenle
daha fazla üretime ihtiyaç olduğunu vurgulayan Çelik, ülkemizin son
dönemde büyükbaş hayvan sayısında geçen yıla göre yüzde 0,7’lik
azalış küçükbaş hayvan sayısında
ise yüzde 6’lık bir artış yaşandığını,
Çorum’un da geçen yıla göre hayvan sayısını yüzde 10,2 artırdığını
belirterek yetiştiricileri tebrik etti.

rula katılımın çok yüksek olmasından dolayı gurur duyduğunu ifade
ettiği konuşmasında Çorum Birlik
Başkanı Birol Alanbay’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Çorum Birlik Başkanı Birol Alanbay
da konuşmasında, yaptıkları çalışmaların yapacakları çalışmaların
teminatı olduğunu belirterek, toplumun bütün kesimleriyle birlikte el

Genel Başkan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nüfus başına bir
küçükbaş hayvan talimatını yerine
getirmek amacıyla Çorum İlinin küçükbaş hayvan sayısını 600 binlere
çıkarmak için gayret göstermeleri
gerektiğini belirtti. Çelik, genel ku-
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ele vererek bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra koyun ve keçi
yetiştiricilerine en iyi şekilde hizmet
etmeye devam edeceklerini belirtti.
Genel Kurulda 5 Başkan adayının
yarıştığı seçim sonrasında ise mevcut Başkan Birol Alanbay güven tazeleyerek tekrar Birlik Başkanlığına
seçildi.

HABERLER

NEVŞEHİR
BİRLİKTE
GENEL KURUL
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Nevşehir Belediyesi Kapodokya
Kültür ve Sanat Merkezinde 5 Mart
2022 tarihinde gerçekleştirilen ve
Divan Başkanlığını Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik’in yaptığı genel kurulda
Suat Soner Güven yeniden başkan
seçildi.
Genel Başkan Çelik, “Divan Başkanlığını yaptığım Nevşehir Birliğimizin
Genel Kurulunda bulunmaktan ve
bu güzel tabloya şahit olmaktan dolayı mutluluk duydum. Burada kazanan yoktur, kazanan Nevşehir’dir.
Yeniden seçilen Suat Soner Güven
Başkan başta olmak üzere yeni yönetim, denetim ve üst kurul üyelerini tebrik eder, başarılı çalışmalarının
devamını dilerim” diye konuştu.
Çelik, konuşmasında “Biz hep birlikte çok büyük bir aileyiz. Ülkemizin
en önemli ve en büyük sivil toplum
kuruluşlarından biriyiz. Dolayısıyla böylesine önemli bir camianın
temsilcisi olarak her birinizin benim
gönlümde paha biçilmez değeriniz
vardır. Gerek sektörümüz gerekse
ülkemiz için hepiniz çok değerlisiniz. Her türlü zorluğa rağmen bu
mesleği yürüten siz değerli yetiştiricilerimize her vatandaşımızın minnet ve teşekkür borcu vardır. Daha
da önemlisi peygamberlerimizin ve
atalarımızın mesleğini sürdürmekle de manevi açıdan ulvi bir görevi
yerine getiriyorsunuz. Kendinizle ne
kadar övünseniz azdır.” İfadelerine
yer verdi.

Nevşehir küçükbaş hayvancılık
çalışmalarına
ilişkin bilgiler
de veren Çelik, “ Nevşehir
yıllar itibariyle küçükbaş
hayvan sayısını sürekli artırarak sektörümüz adına önemli bir
başarıyı yakalamış durumdadır. Son
üç yıllık verilere baktığımızda 2019
yılında 179 bin olan küçükbaş hayvan sayısı 2020 yılında 207 bine ve
2021 yılında ise 212 bine yükselmiştir. Öncelikle bu tablodan memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Dolayısıyla bu güzel tabloda
katkısı olan başta Birlik Başkanımız
ve Yönetim Kurulu olmak üzere Birliğimizin asli unsurları olan siz çok
değerli yetiştiricilerimize şahsım ve
sektörümüz adına teşekkür ediyorum.” dedi.

şartlara rağmen, iki yıldır devam
eden pandemiye rağmen, yaşadığımız kuraklık, sel yangınlar gibi tabi
afetlere rağmen yılmadık üretmeye
devam ettik. Marketlerin raflarını,
insanlarımızın sofrasını etsiz, sütsüz
bırakmadık. Biz üreteceğiz ki insanlar tüketebilsin. Dolayısıyla Ülkemiz
insanlarının dün olduğu gibi bugünde yarınlarda da bize ihtiyaçlarının
olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Onun için hep birlikte
hız kesmeden birlik beraberlik içerisinde üretmeye, sektörümüze hizmet etmeye devam edeceğiz”

Genel Başkan Çelik konuşmasını
şöyle sürdürdü “ Sektörümüzün
şaha kalkması için desteklerin daha
fazla artırılması konusunda da Sayın
Cumhurbaşkanımıza ve yeni Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye
güveniyoruz. Tarıma, hayvancılığa,
çiftçiye, yetiştiriciye verdikleri değerin karşılığını fazlasıyla vereceğimizi buradan, Nevşehir’den ilan
ediyorum. Daha çok üretmek, daha
fazla yetiştirmek bizim öncelikli
amacımızdır. Zorlu geçen ekonomik
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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İSTANBUL BİRLİKTE OLAĞAN
GENEL KURUL YAPILDI
İstanbul İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Olağan
Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2022 tarihinde İstanbul Çatalca’da gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’in
yaptığı genel kurula üye yetiştiricilerin yanısıra Kırklareli Birlik Başkanı Bülent Oral ile Çanakkale Birlik
Başkanı Doç.Dr. Ferhan Savran ve Çanakkale Birlik
Başkan Yardımcısı İlhan Ulus da katılım sağladı.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, genel kurulda
yetiştiricilere hitaben yaptığı konuşmada birlik beraberlik mesajları verirken küçükbaş hayvancılığın
İstanbul’daki durumuna ilişkin de görüşlerini dile
getirdi.
Genel Başkan Çelik, İstanbul’un nüfus olarak en kalabalık il olduğuna dikkat çekerek “ Bu şehirde tarım
ve hayvancılık yapmak zordur ve Anadolu’daki şehirlerimize göre gerek arazi ve gerekse çayır mera
alanları bakımından imkânlar daha kısıtlıdır. Ama siz
bu kısıtlı imkânlara rağmen İstanbul’da da küçükbaş
hayvancılıkta varız diyor, yetiştirmeye devam ediyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında hepinize sektörümüz adına teşekkür ediyorum ”dedi.
Çelik, konuşmasında küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunlarından da bahsederek çözüm önerilerine ilişkin çalışmalarını anlattı.
Genel Kurul gündem maddelerinin görüşülmesi
sonrasında yapılan seçimlerde Birlik Başkanı Kani
Tunca ve yönetim kurulu güven tazeleyerek yeniden
seçildiler.
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Çelik,
Erzincan Valisi
Mehmet Makas’ı
ziyaret etti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Erzincan programında Erzincan
Valisi Mehmet Makas’a da makamında bir ziyarette bulundu. Genel Başkan Çelik, ziyarete ilişkin “ Erzincan
Valimiz Sayın Mehmet Makas Beyefendiye makamında Erzincan Birlik
Başkanım İbrahim Karakuş ile birlikte ziyarette bulundum. Sektörümü-

ze ilişkin oldukça verimli görüşmeler
yaptığımız ziyarette Sayın Valimizin
şahsıma takdim ettiği hizmet plaketinden ötürü ve sektörümüze olan
yakın ilgisinden dolayı memnuniyet
duydum. Kendisine şahsım ve Merkez Birliğimiz adına teşekkür ediyor,
saygı ve hürmetlerimi sunuyorum “
dedi.

ERZİNCAN BİRLİKTE
MALİ GENEL KURUL GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Erzincan İl Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Olağan Mali Genel
Kurul Toplantısı 28 Şubat 2022 tarihinde Erzincan İl Müftülük toplantı salonunda gerçekleştirildi. Genel
Kurula Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’in
yanısıra Erzincan Belediye Başkanı
Bekir Aksun, Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, Pankobirlik
Yönetim Kurulu Üyesi Barış Güntürk,
TÜDKİYEB Yönetim Kurulu Üyesi ve
aynı zamanda Bingöl Koyun Keçi
Birlik Başkanı Ali Kaysadu, Elazığ
Koyun Keçi Birlik Başkanı Mahmut
Sezer, Tunceli Koyun Keçi Birlik Başkanı Zeynel Erdoğan ve birlik üyeleri
katıldı.
Genel Kurulda Divan Başkanlığına
seçilen Genel Başkan Çelik yaptığı
konuşmada küçükbaş hayvancılığın
en önemli bölgesinin Doğu Anadolu
Bölgesi olduğunu ifade ederek “ Bu
bölgede yer alan Erzincan ilimiz ise
potansiyeli ve coğrafi özellikleriyle
küçükbaş hayvancılığa uygun olması nedeniyle sürekli gelişime açık bir
ilimizdir. Erzincan İlimizde 494 bini

koyun, 56 bini keçi olmak üzere toplamda 550 bin rakamına ulaşılmıştır.
Bir önceki yıla oranla Erzincan’da
küçükbaş hayvan varlığımız yüzde
10 artmıştır. Erzincan ilimizin yıllar
itibariyle her yıl küçükbaş hayvan
sayılarını artırmış olması memnuniyet vericidir ve bu şüphesiz sizlerin
eseridir” dedi.

plaketi beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu vesileyle yapmış olduğu organizasyon ve misafirperverliği için
Sayın İbrahim Karakuş’a şahsım ve
Merkez Birliğim adına sonsuz teşekkürlerimi sunar, çalışmalarında başarılar dilerim.” dedi.

Erzincan Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliği Başkanı İbrahim Karakuş ise
çalışmalarına aralıksız devam ederek
sektörü daha iyi yerlere getirmenin
gayretinde olacaklarını söyledi.
Genel Başkan Çelik, Erzincan programına ilişkin olarak da “Erzincan İl
Birliğimiz programım dâhilinde yetiştiricilerimizle bir araya geldik. Bu
güzel tabloyu bize yaşatan Birlik
Başkanımızın nezdinde tüm Erzincan’daki kıymetli yetiştiricilerimize
ve çalışmalarıma eşlik eden Yönetim Kurulu Üyem Sayın Ali Kaysadu,
Tunceli Birlik Başkanım Sayın Zeynel
Erdoğan ve Elâzığ Birlik Başkanım
Sayın Mahmut Sezer’e, teşekkür ediyorum. İbrahim Başkanımın günün
anısına şahsıma takdim ettiği anlamlı
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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GENEL BAŞKAN ÇELİK,

SORUMLULUKLARIMIZIN BİLİNCİNDEYİZ...

- Sorumluluklarımızın bilincindeyiz
- Köprü Vazifesi Görüyoruz
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, Çamlık
Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Tarık Yılmaz’a verdiği röportajda üretici ile devlet yetkilileri
arasında köprü vazifesi görmeye
çalıştıklarını söyledi. Yöneticiliğin
büyük sorumlulukları beraberinde
getirdiğini kaydeden Çelik, bu sorumlulukları yerine getirmek için
çalıştıklarını söyledi. Çelik, çiftçinin
emekçinin dertleri ile dertlenip bu
doğrultuda çalışılması gerektiğini
belirterek, “Kanayan bir yara varsa
bu yaraya merhem olmaya çalışıyoruz. Biz her zaman için doğruları söylemeyi, doğru bilgileri sayın
bakanımıza iletmeyi, yanıltmamayı
kendimize görev saydık ve bu doğrultuda faaliyetlerimizi yerine getiriyoruz” şeklinde konuştu.
Hükümetin sektörü önemsediğini
dile getiren Çelik, “Hükümetimiz
bizi el üstünde değil baş üstünde
tutuyor. Sektörü çok önemsiyor.
Bakanımız bizi destekliyor. Cumhurbaşkanımız küçükbaş hayvancılığı destekliyor. Biz elimizi masaya
vurduğumuz zaman ses çıkarıyoruz. Önce Allah’ın sonra hükümetimizin sayesinde” dedi.
Desteklemelerin yeterli olmadığına
da değinen Çelik, “Artan enflasyon rakamlarına, girdi maliyetlerine
göre bizim destekleme kalemleri
hemen hemen yerinde sayıyor. Bu
yeterli değildir. Fakat bize inanan
insanlar o kadar şanslı ki, biz hiçbir
zaman verdiğimiz emeğin hesabı-
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nı yapmıyoruz. Biz kendimize bu
işi yaparken veya bu işi yüklerken
bu sorumluluğu alırken bir ibadet
anlayışı ile yapıyoruz. Bizim devletimize olan bakışımız destek verirken de aynıdır. Destek vermezken
de aynıdır ve artar. Biz devletimizin
ve milletimizin yanında olan bir kesimiz” şeklinde konuştu.
Çelik, açıklamasının devamında
şunları kaydetti; “Peygamber mesleğini yürütüyoruz. Atamızdan bize
kalan bu bir miras. Biz bu çıtayı
yükseltme, küçükbaş hayvancılığını yapma insanların doğduğu yerde yaşaması, insanlarımızın sağlıklı beslenmesi, kırmızı et açığının
kapatılması ancak ve ancak küçükbaş hayvancılığın gelişmesiyle
mümkündür. Dolayısıyla bu milli
meselemizdir. Bu Türkiye’mizin,
ekonomimizin emniyet sigortasıdır.
Dolayısıyla biz küçükbaş hayvancılığın daha da giderek yaygınlaşması ve bu sektörün büyümesi küçükbaş hayvan sayımızı 100 milyonlara
hedef koyarak çıkarılmasıdır. Burada bakanımızla yine bir araya
geleceğiz. Biz sorunlarımızı tespit
ediyoruz ve ortak değerlendirmeyi beraber yapıyoruz. Bakanımızın
başarılı bir bakan olduğunu herkesten daha iyi biliyoruz. Çünkü
biz onun en yakın çalışan mesai
arkadaşlarıyız. Hiçbir zaman rakip
olmadık.”
Paydaşçılık noktasında ülkemizde herkesin üzerine düşeni yapma
gayreti içerisinde olduk” diyen Çelik, “Bakanımız çok iyi bir dinleyici-
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dir. Dersine çok iyi çalışır. Bazen iyi
avukat derler. İyi avukat davasını
takip eden avukattır. Çok konuşulmakla iş olmuyor. İşini yapmak,
verilen görevi yerine getirmek için
çabalamak, emek sarf etmek, alın
teri dökmek bizim için kutsaldır.
Emeğe saygı inancımızın da ifadesidir. Bakanımızın verdiği emeğe de
saygı duyuyoruz. Ne gecesi var ne
gündüzü, ne hafta sonu. Durmadan o da her zaman için çiftçimizin
yanındadır ve yanında olmaya da
devam ediyor. Onlar bizi mutlu ediyor. Bizde Bakanımızın temposuna bende malumunuz olmak üzere geçen yıl yılın en başarılı genel
başkanı seçildim. Onun ödülünü aldım ve mutluluğunu yaşadım. Ama
bunlar bizim bakanın hızına yetişmek hiç mümkün değildir. Bakanımız gerçekten çok büyük gayretler
sarf ediyor. Ama bizde de biraz hareket olması lazım. Hareketin olmadığı yerde bereket olmaz. Bizimde
durmadan yılmadan, yorulmadan
üretimimize devam etmemiz lazım.
Geçmişte de gördünüz. Pandemiye aldırış etmeden bizim yetiştiricimiz, çiftçimiz üretime devam etti.
84 milyon nüfusumuzun gıda güvencesini sağladı. Sağ olsunlar, var
olsunlar. Çok önemli emekler verdiler. Yine girdi fiyatlarına aldırış etmeden biz hareket edeceğiz. Allah
bereketi verecektir. Bugün yağan
yağmur ve karlar gibi bizde toprağa ürünümüzü ekeceğiz. Yaylalara
hayvanlarımızı salacağız. Bu ülkeyi
gıdasız bırakmayacağız” şeklinde
konuştu.
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, ÇİFTÇİ TV’DE
GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, 5 Nisan
2022 tarihinde Çiftçi Tv de Taner
Öztürk’ün hazırlayıp sunduğu “Çiftçiden Haber” programına görüntülü bağlanarak küçükbaş hayvancılık
gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

ülke geneline yaygınlaştırması gerekir. Karkas et ihtiyacını biz karşılarız”
ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Çelik programda Ramazan ayı ve gıdanın önemine dikkat çekerek “ Küçükbaş hayvan eti
insanların sağlıklı beslenmesi adına
daha da önemlidir. Çünkü tamamen
organik ve meraya dayalıdır. Ramazanda Belediyeler, odalar, birlikler ve
çeşitli yardım kuruluşları Ramazan
paketlerinin içine konserve et ile süt
ve süt ürünleri de bulundursun istiyoruz “ dedi.

Çelik, küçükbaş hayvan varlığının 1617 milyon civarında olduğunu söyleyenlere hitaben 2021 rakamlarına
göre 57.5 milyon küçükbaş hayvan
olduğunu, küçükbaş hayvancılığın
destekleme kapsamına alınmadan
önce 31 milyonlara gerilediğini ancak
desteklemelerle beraber her yıl artışlar kaydedildiğini söyledi.

Küçükbaş kırmızı et arzında bir sıkıntı olmadığına vurgu yapan Çelik,
fiyat artışlarının aracılar tarafından
yapıldığını dile getirerek “ Tarla ile
market fiyatları arasında yüzde beşyüze varan farklar var. Dolayısıyla
denetim mekanizmasının güçlü bir
şekilde devreye girmesi lazım” dedi.
Çelik, Et ve Süt Kurumunun amacına
uygun olarak hareket etmesi gerektiğini söyleyerek “ Et ve Süt Kurumu
kırmızı ette küçükbaş et oranını artırması yanında 16 satış mağazasını

Genel Başkan Çelik, Katar’a 2.5 milyon küçükbaş hayvan ihracatına dair
ellerinde bilgi ve belge olmadığına
işaret ederek ihracat konusunda
Merkez Birliğinin etkin rol alması gerektiğini söyledi.

Destekleme miktarlarının yetersiz olduğunu belirten Çelik, “Anaç koyun
keçi desteği iki yıldır aynı. Koyunda
30, keçide 35 lira. Bu desteğin en az
50 lira olmasını talep ediyoruz. Ayrıca destekleme ödemelerinin Nisan
ayı sonuna kadar biran evvel yapılmasını istiyoruz” dedi.
Sürü Yöneticisi desteğinin de artırılması gereğine vurgu yapan Çelik, “
Çoban istihdam desteği 5 bin liradan
6 bin liraya çıkarıldı ama biz bu desteğin en az 15 bin lira olmasını talep
ediyoruz. Ama çobanlarımızın sosyal güvenceye kavuşturulması bile

bizim için yeterlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ilde çiftçilerle yaptığı toplantıda Sayın Bakanımız bu
konuda çalışmaları olduğunu söyledi. İnşallah yakında Sayın Bakanımız
müjdeyi vereceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.
Genel Başkan Çelik, koyun keçi sütü
için de referans fiyatı açıklanarak
yetiştiricilerin sanayici ve tüccarlara mahkum edilmemesi gerektiğini
söyleyerek Ulusal Süt Konseyi içinde
Koyun Keçi Yetiştiricileri temsilcisinin de bulunmasını önerdi.
Çelik, meraların durumu ve ormanlık
alanların küçükbaş hayvan otlatmasına açılması hususundaki görüşlerini de dile getirerek “ Meraların tasarrufu, kullanımı, yönetiminin alt yapısı
uygun olan Birliklerimize devredilmesini istiyoruz.Meraların sahibi biziz. Bu konuda Birliklerimizden talep
gelirse Sayın Bakanıma arz edeceğim. Ayrıca koyun keçinin ormanlık
alanlarda otlatılmasının yangın riskini ortadan kaldırdığını söylüyoruz.
Ağaçlandırma yapılan alanın 3-4
katı kadar bir alanındada çevrilerek
kapatılması mera işgalidir. Buradan
Muhtarlarımıza da sesleniyorum. Bu
konuda çaba göstermelerini yetiştiricilerimizin yanında olmalarını istiyorum” dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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TESCİLLİ EŞME KOYUNU ET VERİMİYLE
YETİŞTİRİCİNİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından yürütülen "Halk
Elinde Islah Projesi" ile
yok olma tehlikesinden
uzaklaştırılan ve elit sürüler
oluşturulan Eşme koyunu,
yüksek et verimiyle üreticisinin
yüzünü güldürüyor.
Özgün ırk özelliklerine sahip olan ancak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Eşme koyunu için 2007
yılında TÜBİTAK desteğiyle Adnan
Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Orhan Karaca liderliğindeki
ekip tarafından ıslah çalışması başlatıldı.
Yaklaşık 3 yıl süren çalışmayla oluşturulan elit sürüler, Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından yürütülen "Halk
Elinde Islah Projesi" kapsamında yetiştiricilere teslim edildi.
Yapısı itibarıyla Türkiye'deki hiçbir
koyun grubuna dahil edilemeyen
Eşme koyunu, 5 Aralık 2020'de bölgeye özgü yerel ırk olarak tescillendi.
Prof. Dr. Orhan Karaca, AA muhabirine, Eşme koyununun Uşak bölgesinde kıraç ve kırsal alana yayılı bir
koyun türü olduğunu söyledi.
Çalışmalara başladıkları dönemde
bu koyunu kıvırcık tipi olarak tanımladıklarını ancak özgün bir ırk olduğunu gördüklerini belirten Karaca,
şu bilgileri verdi:
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"Eşme koyunu yetingen bir hayvan.
Yani sınırlı bakım ve beslemeyle çok
yüksek diyebileceğimiz performans
veriyor, yaklaşık 3 ayda kasaplık hale
gelebiliyor. Et kalitesinin yüksek olması, yağsız, kuyruksuz bir hayvan
olması özellikle bu bölgede tercih
edilen bir hayvan yapıyor. Özellikle
kurban kesimlerinde de tercih edilen bir hayvan. Biz et verimliliğini
ve canlı ağırlığı öne çıkaran bir ıslah
projesi yaptık. Yani kuzuları 3 ayda
45 kilogram ağırlığa gelebiliyor. Zaten kuzu eti üretiminde beklenen de
budur. Kasaplık kuzuda dünya standartlarına da uygundur."
Eşme koyununun yetişkin halde ortalama 80 kilogram et verimi bulunduğunu, bölgedeki diğer türlerde bu
rakamın 50-55 kilogram olduğunu
dile getiren Karaca, bu ırkın yaygınlaşmasının hayvancılık alanındaki
hedeflere ulaşılmasında önemli rolü
olacağına inandıklarını ifade etti.
40'ın üzerinde sürüde 6 bin 300
hayvan
Aynı üniversitede Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
olan Prof. Dr. İbrahim Cemal de proje
kapsamında et kalitesinin ön plana
çıktığı elit ve taban sürüler oluşturduklarını belirterek, "Hayvanlar hem
çoğuz doğuruyor hem de hızlı gelişiyor. 100 hayvandan 144 kuzu elde
ediyoruz. Bu ciddi bir rakam. Tabii et
gelişim hızını yükseltirken yağlanma
riski var. Biz de ultrason teknolojisiyle eti fazla, yağı az hayvanları damızlık seçerek bunun
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önüne geçtik. Şu an 6 bin 300 hayvanda, 40'ın üzerinde sürüde proje
sürüyor." diye konuştu.
Projeyle Eşme koyununun özelliklerinin tanımlandığını söyleyen Cemal, "Bu proje olmasaydı o bölgede
bir koyun popülasyonu olurdu ama
Eşme koyunu diye bir koyun olmayacaktı. Şu anki verimde ve bu tanınırlıkta olmayacaktı." dedi.
Hayvan başına 80 lira destek
Uşak Tarım ve Orman Müdürü Nihat
Ağan, ince dudaklı olmasıyla meradaki kısa otlardan yararlanabilen
Eşme koyununun susuzluğa karşı
çok dayanıklı olduğunu belirtti.
Ağan, bakanlık olarak elit sürülerde
koyun ve kuzu başına 80 lira, taban
sürülerde 40 lira destek verildiğini,
koçlara da 300 lira destek sağlandığını dile getirerek, verilen destekler ve yetiştiricilerin sahip çıkmasıyla
hayvan varlığının hızla arttığını kaydetti.
Eşme ilçesi Ahmetler köyünde yetiştiricilik yapan Nural Acar da Eşme
koyunundan diğer koyunlara göre
çok daha yüksek oranda et ve süt
aldıklarını, ıslah projesinin faydalarını gördüklerini belirterek, "Yetkililer
tarafından sürekli koyunlarımızın değerleri ölçüldüğü için daha yüksek
verim alıyoruz. Bunun yanında koyun ve kuzu başına aldığımız destekle de onların yem maliyetini karşılayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.
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Dayanışma ve yardımlaşma
içinde dini vecibelerimizi yerine getireceğimiz
bir bayram idrak etmek dileklerimle,
bu mübarek günlerin yetiştiricilerimize
bol kazanç, aziz milletimize
sağlık, huzur, refah ve bereket,
ülkemize esenlik getirmesini temenni ediyorum.
Kurbanımız Koyun, Keçi,
Bayramımız Mübarek Olsun.
Nihat ÇELİK
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