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AĞRI BİRLİK BAŞKANIMIZ MEHMET NURİ SAMANCI’NIN ACI GÜNÜ 

Ağrı İli DKKYB Başkanı Mehmet 
Nuri Samancı’nın 12 yaşındaki oğlu 
Barış Samancı 29 Temmuz 2016 
tarihinde trafik kazası sonucunda 
hayatını kaybetti. 

Merhumun cenazesi 30 Temmuz 
2016 tarihinde Taşlıçay merkez 
camiinde kılınan öğlen namazı sonrasında Taşlıçay mezarlı-
ğında toprağa verildi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat ÇELİK ,Merkez Birliği Yöne-
tim ve Denetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Başkan Samancı’ya 
taziyelerini bildirerek acısını paylaştılar. TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik, taziyede "Tüm İl Birlik Başkanları adına 
elim trafik kazasında hayatını kaybeden Başkanımızın oğlu-

na, yavrumuz Barış Samancı'ya Allahtan rahmet ve kederli 
ailesine sabır ve metanet diliyoruz. Allah bu tür elim kazaların 
tekrarını yaşatmasın inşallah."’ dedi.

MANİSA BİRLİK BAŞKANIMIZ YÜKSEL DUMAN'I KAYBETTİK

ACI  KAYBIMIZ

Salihli'de geçirdiği elim bir kaza sonucu 
hayatını kaybeden Manisa Damızlık Ko-
yun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Yüksel Duman, 25 Ekim 2016 tarihinde 
yüzlerce vatandaşın katılımıyla son 
yolculuğuna uğurlandı.

Manisa DKKYB Başkanı Duman, öğle 
namazına müteakip kılınan cenaze 

namazının ardından Mevlütlü Mahal-
lesi mezarlığına defnedildi. Cenaze 
namazına Manisa Valisi Mustafa 
Hakan Güvençer, Tarım Reformu 
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Özgün, Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Nihat Çelik, Yönetim Kurulu 
Üyesi Şevket Avcı, Denetleme Kurulu 

Başkanı Necat Demirden ve Türki-
ye’nin birçok bölgesinden gelen birlik 
başkanları, Manisa ve Salihli’deki 
kurum temsilcileri ile yakınlarının yanı 
sıra vatandaşlar katıldı.

Merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesi, 
yakınları ve camiamıza sabırlar ve baş-
sağlığı dileriz.



Nihat ÇELİK

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı

Merhaba,
Geçtiğimiz üç aylık dönemde sektörümüz adına çok önemli 
ve olumlu gelişmeler kaydedilirken biri Ağrı’dan diğeri Mani-
sa’dan gelen iki acı haberle sarsıldık. Ağrı Birlik Başkanımız 
Mehmet Nuri Samancı’nın 12 yaşındaki oğlu Barış Saman-
cı’yı ve Manisa Birlik Başkanımız Yüksel Duman’ı kaybet-
menin derin üzüntüsüyle son yolculuklarına uğurladık. Barış 
Samancı ve Yüksel Duman’a Allah’tan rahmet, acılı ailele-
rine, yakınlarına, sevenlerine, camiamıza engin sabırlar ve 
başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun. 

Değerli Okuyucularımız;
15 Temmuz gecesi, Ülkemiz büyük bir badireyi atlatarak 
demokrasi sınavından başarıyla geçmiştir. Gerçekleştiril-
mek istenilen hain girişime karşı, milletimiz tek yürek olmuş, 
başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve TBMM Başkanımız 
Sayın İsmail Kahraman olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, 
Emniyet güçlerimiz, Siyasi Partilerimiz, Sivil Toplum Kuruluş-
larımız ve medyamız birlik ve beraberlik içerisinde milli irade-
nin yanında yer almıştır. Ülkemizin en kapsamlı sivil toplum 
örgütlerinden biri olan Merkez Birliğimiz ve İl Birliklerimiz de 
bu süreçte aktif rol oynamıştır. Tüm unsurlarıyla birlikte bu 
belayı defeden aziz milletimize minnettarız. Bundan sonra 
da cennet vatanımıza kastedecek her kim olursa olsun her 
zaman karşısında durmak asli görevimiz olacaktır…

Değerli Okuyucularımız;
Sektörümüzdeki gelişmelere göz attığımızda Sayın Başba-
kanımızın açıkladığı Milli Tarım Projesini ve bu proje içinde 
yer alan küçükbaş hayvancılıkla ilgili yapılacak olan çalış-
maları fazlasıyla önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Ön-
celikle yerli üretimin desteklenecek olması, 25 ilimizde mera 
hayvancılığı için özel bölgeler oluşturulacağı ve 22 ilimizde 
500 baş kapasiteli damızlık koç teke üretim merkezlerinin 
kurulacak olması sektörümüz adına bizleri sevindiren müj-
deler olmuştur. Bu projenin başarıya ulaşması için gece 
gündüz var gücümüzle çalışarak her türlü katkıyı vermek 
gibi bir sorumluluğumuz olduğu bilinciyle Devletimizin emek 
ve maddi desteklerini heba etmemek ve boşa çıkarmamak 

için fazlasıyla karşılığını vermek mecburiyetindeyiz. Yerli 
üretime büyük önem ve değer veren bu projeyi canı gönül-
den destekliyor, başta Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım 
ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Faruk Çelik 
olmak üzere emeği geçen herkese yetiştiricilerimiz adına te-
şekkürlerimi sunuyorum. 

Sektörümüzün hak ettiği yere getirebilmek ve sorunlarımızı 
süratle çözmek adına yoğun bir ziyaret programları gerçek-
leştiriyoruz. Bakanımız Sayın Faruk Çelik ve Müsteşarımız 
Sayın Dr. Nusret Yazıcı başta olmak üzere Bakanlığımız 
bürokratlarıyla gerek makamlarında gerekse düzenlenen 
toplantılarda bir araya gelerek sorunlarımızı paylaşıyoruz. 
Merkez Birliğimiz ve sektörümüze olan samimi yaklaşımlar 
bizlere büyük güç ve moral oluyor. Bu moral ve güç, Ba-
kanlığımız ile uyum içerisinde çalışmamıza vesile oluyor. 
Bu manada kendilerine teşekkür ediyor, sektörümüz adına 
desteklerinin devamını diliyorum. 

Değerli Okuyucularımız;
Eylül ayının son günlerinde Antalya’da uluslararası düzeyde 
geniş katılımlı bir konferans düzenlendi. Uluslararası düzey-
de yapılması planlanan toplantı veya etkinlikler 15 Temmuz 
nedeniyle iptal ya da tehir edilirken Merkez Birliğimizin ev 
sahipliğinde bu konferansı gerçekleştirdik. Her şeyden 
önemlisi yabancı konuklarımıza ülkemizin son derece gü-
venli bir ülke olduğunu gösterdik. Bilimsel anlamda da 12. 
Uluslararası Keçicilik Konferansı ülkemiz ve sektörümüz 
adına gayet başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı. Bu konferans 
ile uluslararası bilim insanlarını ülkemizde buluşturmak ve 
yerli bilim insanlarımızla birlikte küçükbaş hayvancılığımızın 
gelişimine dikkat çekmek bizleri onurlandırdı. Bu organizas-
yon için maddi ve manevi destek sağlayan kurum, kuruluş 
ve kişilere teşekkür ediyor, önümüzdeki dönemlerde de bu 
tür etkinliklerin yapılmasını sektörümüze artı değer katacak 
olması açısından önemli buluyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Birlik ve dirliğimizin devam etme-
si temennilerimle önümüzdeki sayımızda buluşmak üzere 
sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı günler diliyorum.
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BAŞBAKAN YILDIRIM, 
MİLLİ TARIM PROJESİ’Nİ 

AÇIKLADI

G ıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından 14 Ekim 
2016 tarihinde İzmir Ödemiş’te 

‘Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni’ 
gerçekleştirildi. Törene Başbakan 
Binali Yıldırım, Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı Faruk Çelik başta olmak 
üzere çok sayıda bakan ve davetli 
katıldı. Tarım ve hayvancılık sektörü-
nün önemli temsilcilerinin bir araya 
geldiği programa Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik de iştirak etti.

Başbakan Binali Yıldırım ile Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çelik, Dünya Kadın Çiftçiler Günü 
kapsamında gerçekleşen II. Girişimci 
Kadın Çiftçiler Ödül Töreni'ne katıldı. 
İzmir Ödemiş'te gerçekleşen törende, 
bu yılın girişimci kadın çiftçilerine 
ödül verilmesinin ardından; Başba-
kan Yıldırım merakla beklenen "Milli 
Tarım Projesi"ni açıkladı. 

Programda ilk olarak konuşan 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, çiftçilerimize ve üretici-

lerimize verdiği önem için Başbakan 
Yıldırım'a teşekkür ederek, sözü 
paketi açıklaması için Başbakan Binali 
Yıldırım'a verdi. Yıldırım,  son 14 yıl 
içerisinde tarıma 90 katrilyon destek 
verdiklerini dile getirerek, "Hayvansal 
Üretimi 12 milyon tondan 23,5 milyon 
tona çıkardık. Hani hayvancılık geri gi-
diyordu? 2 kat artmış" diye konuştu ve 
ardından beklenen paketi açıkladı. İşte 
merakla beklenen "Milli Tarım Projesi": 

1. Havza bazlı üretime dayalı des-
tek modeli

2. Ekim ve hasat zamanında yılda 
2 destek 

3. Gübrede KDV sıfırlandı

4. Mazot maliyetinin %50'si destek-
lenecek 

5. Hayvancılık alanındaki projeler

Yıldırım, hayvancılıkla ilgili ise şunları 
söyledi: "Öncelikle yerli üretimi des-
tekleyeceğiz. Kendi hayvan varlığımızı 
arttıracağız. Bunun için bir miktar da-
mızlık amacıyla ithalat yapacağız ancak 
sürekli 'eti ucuzlatacağım' diye bu kadar 
zengin toprakları olan bir ülkenin sürekli 
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ithalat yapması akıllı bir iş değil-
dir. Onun için 25 ilimizde mera 
hayvancılığı yetiştiriciliği bölgesi 
oluşturuyoruz.

Meralar, hayvancılık yapmak 
ve ıslah etmek şartıyla uygun ve 
uzun süreli kiraya verilecek.

Düve alımının %30'unu 
devlet verecek. 31 ilde 500 baş 
kapasiteli damızlık gebe düve 
üretim merkezleri kurulacak. 22 
ilde 500 baş kapasiteli damız-
lık teke koç üretimi merkezi 
kurulacak. 

8 ilde 250 baş kapasiteli 
manda üretim merkezleri ku-
rulacak. Ahır ve ağıl yapımına, 
damızlık hayvana alınacak alet 
ve edavata %50 hibe verile-
cek. Ayrıca yetiştiriciler hayvan 
almak istediğinde rahatlıkla 
kredi kullanabilecek. Hayvancı-
lık yapmak isteyenler damızlık 
ihtiyacını gidip bu merkezlerden 
alabilecek. Damızlık ve yerli 
üretim hayvancılıkta istediğimiz 
noktaya belirli bir zaman sonra 
gelmiş olacağız. Tek başına 
üretmek yetmez, üretimin kaliteli 
olması lazım. Ette ve sütte bir 
takım yeni tedbirler var. Çiğ süt 
fiyatı düştüğü an müdahale 
edilecek. Et Süt Kurumu fazla 
sütü alıp, süt tozu için değerlen-
direcek. Hayvan hastalıkları ile 
mücadele edilecek. Ari bölgeler 
genişleyecek. Hayvan dinlendir-
me ve kontrol merkezi istasyon-
ları kurulacak. 184 ova sit ilan 
edilecek. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK’TEN 
MİLLİ TARIM PROJESİ İÇİN TEŞEKKÜR

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİ-
YEB) Genel Başkanı Nihat ÇELİK yaptığı yazılı açıklamada; Başbakan 
Binali Yıldırım tarafından İzmir’de açıklanan Milli Tarım Projesi için 
hükümetimize ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’e te-
şekkür ederek küçükbaş hayvancılığa verilen önemden dolayı büyük 
bir onur duyduklarını ve bu moralle çalışmalarına devam edeceklerini 
belirtti.

Genel Başkan Çelik yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

14 Ekim 2016 tarihinde İzmir Ödemiş’te Başbakanımız Sayın 
Binali Yıldırım’ın açıklamış oluğu Milli Tarım Projesini büyük bir heyecanla izledik. Ülkemiz 
tarımına çağ atlatacak olan bu proje ile artık havza bazlı üretime dayalı destekleme modeline 
geçilecek olmasını, ekim ve hasat zamanlarında yılda iki kez destekleme ödemesi yapılmasını, 
gübrede KDV nin sıfırlanmasını ve mazot maliyetinin yarısının Devletimiz tarafından karşılana-
cak olmasını Türk tarımını şaha kaldıracak uygulamalar olarak görmekteyiz. 

Milli Tarım Projesi içerisinde yer alan hayvancılık uygulamalarında küçükbaş hayvancılığa 
özel bir önem verilmiş olmasını da 250 bin küçükbaş hayvan yetiştiricisi üyemiz adına büyük 
bir memnuniyetle karşılıyoruz.

Öncelikle yerli üretimin desteklenecek olması, 25 ilimizde mera hayvancılığı için özel 
bölgeler oluşturulması ve 22 ilimizde 500 baş kapasiteli damızlık koç teke üretim merkezlerinin 
kurulması sektörümüz adına bizleri sevindiren müjdeler olmuştur. Bu manada Sayın Başba-
kanımız Binali Yıldırım’a, göreve başlamasından kısa bir süre geçmesine rağmen küçükbaş 
hayvancılığa her zaman büyük değer veren Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Faruk 
Çelik’e ve bu proje için emek vermiş herkese Merkez Birliğimiz ve 80 İl Birliğimiz adına sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Başbakanımız tarafından açıklanan Milli tarım Projemizin başarıya ulaşması için gece gün-
düz var gücümüzle çalışmak, bizim temel amaçlarımızdan biri olmuştur ve bu konuda Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlikleri olarak her türlü katkıyı vermek gibi bir sorumluluğumuz vardır.

Milli Tarım Projesinin ülkemiz tarım ve hayvancılığına hayırlı olması dileklerimle küçükbaş 
hayvancılık sektörü adına bir kez daha Sayın Başbakanım ve Sayın Bakanıma teşekkürlerimi 
sunuyorum.

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJI
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, gerek dünyada gerekse Türkiye'de tarımsal üretimin ve 
kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü kadın çiftçilerin üstlendiğini, tarımın her 
dalında çok önemli olan kadının, kırsal kalkınmanın da merkezinde bulunduğunu belirtti.

Çelik, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, gelişmekte olan 
ülkelerde, Türkiye'de olduğu gibi tarımsal iş gücünün yüzde 50'ye yakınını, daha az gelişmiş bazı 
ülkelerde ise yüzde 70'ini kadınların oluşturduğuna dikkati çekti.

Gerek dünyada gerekse Türkiye'de tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasın-
da en önemli rolü kadın çiftçilerin oynadığına işaret eden Çelik, tarımın her dalında çok önemli 
olan kadının, kırsal kalkınmanın da merkezinde bulunduğunu ifade etti.

Çelik, bugünün amacının "kırsalda yaşayan kadınların mevcut statüsünü yükseltmek, devlet ve 
kamunun dikkatini, kadınların hayati, fakat 
yeterince tanınmayan rollerine çekmek, 
kadınların desteklenmeleri için çalışmalar 
yapmak" şeklinde özetlenebileceğini bildirdi.

Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nün, 1997 yılın-
dan beri Türkiye'de de kutlandığını belirten 
Çelik, "Ülkemizde ve dünyada çiftçiliğe 
gönül vermiş kadınlarımızı kutluyorum." 
ifadesini kullandı.
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
Oteli’nde 18 Ekim 2016 tarihin-
de Dünya Gıda Günü etkinliği 

gerçekleştirildi. Etkinliğe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı 
Şemsi Bayraktar ve Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye 
Temsilcisi Yuriko Shoji başta olmak 
üzere çok sayıda davetli katıldı. Gıda 
tarım ve hayvancılık sektörünün önemli 
temsilcilerinin bir araya geldiği etkinliğe 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Merkez Birliği) Genel Başkanı Nihat 
Çelik ve Denetleme Kurulu Başkanı 
Necat Demirden de iştirak etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik toplantıda yaptığı ko-
nuşmada, Türkiye’nin tarımsal hasıla 
bakımından Avrupa’nın en büyük tarım 
ülkesi konumunda olduğunu vurgula-
yarak “2023 yılı için konulan hedeflere 
ulaşmak için tarımsal üretimde de 
kaynakları verimli kullanmamız gerekti-

ğinin farkındayız. Bu gerçekten yola çı-
karak, ‘Milli Tarım’ projesini oluşturduk. 
Başbakanımızın da dediği gibi bundan 
sonra çiftçilerimiz, kafasına göre değil 
havzasına göre ekim yapacak” dedi.

“Genetik çeşitliliğin 
yüzde 75’i kayboldu”
Yeryüzünde yaklaşık 2 milyar 

hektarlık alanın, küresel ısınma, iklim 
değişikliği, çölleşme ve kuraklık teh-
didiyle karşı karşıya olduğunu belirten 
Çelik, 1,5 milyardan fazla nüfusun bu 
tablodan etkilendiğini bildirdi. Ortala-
ma küresel sıcaklığın 2015 yılında 0,6 
santigrat derece arttığını ifade eden 
Çelik, deniz seviyesinin de 10-20 santi-
metre yükseldiğini bildirdi. Bu neden-
le dünyanın bazı bölgelerinin sular 
altında kaldığını dile getiren Çelik, 
bazı kesimlerin ise su kıtlığı yaşadığını 
söyledi. Su kıtlığı yaşanılan bölgelerde, 
2030 yılına kadar 700 milyon kişinin 
yurtlarından olacağının tahmin edildi-
ğini aktaran Çelik, bu olumsuz geliş-

GENEL BAŞKAN ÇELİK, 
DÜNYA GIDA GÜNÜ 

ETKİNLİĞİNE 
KATILDI
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melerden en çok tarımsal faaliyetlerin 
etkilendiğine dikkati çekti.

Çelik, iklim değişikliği ve kuraklık 
nedeniyle, 20. yüzyılın başından bu 
yana tarımsal ürünlerdeki genetik 
çeşitliliğin yüzde 75'inin yok olduğunu 
söyledi. Bakan Çelik, tedbir alınmazsa 
kuraklık sebebiyle mahsullerden alınan 
verimin yüzde 10-25 düşeceğinin 
hesaplandığını anlattı.

Dünyada israf edilen gıdanın değe-
rinin 1 trilyon doları aştığını dile getiren 
Çelik, dünyanın en zengin yüzde 20’lik 
diliminde yer alanların, üretilen toplam 
gıdanın yüzde 76’sını tükettiğine işaret 
etti.

“Gıda talebini 
karşılamak zorundayız”
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve 

Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi 
Yuriko Shoji de iklim değişikliğinin gıda 
güvenliğiyle ilişkisine dikkati çekti.

İklim değişikliği masaya yatırıl-
madan, açlık ve yoksulluğun sona 
erdirilemeyeceğini belirten Shoji, 
“Dünya nüfusunun 2050’de 9,6 
milyara ulaşması bekleniyor. FAO, bu 
büyüyen nüfusu doyurabilmek için 
2050’de tarımsal üretimin yüzde 60 
artması gerektiğini tahmin ediyor. Öte 
yandan küresel sıcaklık yükselmesini 

2 derecenin altında tutabilmek için 
emisyonların 2050’ye kadar yüzde 70 
azalması bekleniyor. Bir başka deyişle, 
emisyonları azaltırken bugüne kadar 
görülmemiş bir gıda talebini karşıla-
mak zorundayız” dedi.

“Tarımda verimliliği 
yakalamak zorundayız”
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bay-

raktar da tarımdaki yapısal sorunların 
çözülmesi halinde sektörün Türkiye 
ekonomisine önemli katkı sunacağını 
belirterek, “Hedefimiz, Gayri Safi Milli 
Hasılaya 150 milyar dolarlık katkı sağ-
lamak. Bu hedeflere ulaşacağımıza 
inanıyoruz. Eğer tarımımızı geliştirmek 
istiyorsak ve dünya ticaretinden gere-
ken payı almak istiyorsak, verimliliği 
yakalamak zorundayız” diye konuştu.

İklim değişikliğinin etkilerinden çift-
çilerin korunması ve desteklenmesi için 
gerçekçi ve kalıcı politikalar geliştirilme-
si, küresel anlamda koordinasyon ve iş 
birliği sağlanması gerektiğini söyleyen 
Bayraktar, şunları kaydetti: “TZOB 
olarak, canlıların ormanlara bağlı olma-
dan yaşayamayacağı bilinciyle, doğal 
kaynaklarımızın sürdürülebilirliğine 
destek olmayı amaçlıyoruz. Bu sebeple 
2012 yılında ağaçlandırma seferber-
liği kapsamında Orman ve Su İşleri 
Bakanlığımız ile protokol imzaladık. Söz 

konusu protokol kapsamında bugüne 
kadar 972,3 dekarda 54 bin 780 fidanı 
toprakla buluşturduk. Küresel ısınma ve 
iklim değişikliğinin getirdiği şartlar daha 
da ağırlaşmadan, her yıl ülke çapında 
çok hızlı ve etkin bir ağaçlandırma kam-
panyası yürütmek zorundayız”

Genel Başkan Çelik, 
stant ziyaretlerinde 
Bakan Çelik’e eşlik etti.
Dünya Gıda günü münasebetiyle 

çeşitli illerden katılım sağlayarak yöre-
sel ürünlerini sergileyen Ziraat Odaları-
nın stantları Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, TZOB Genel 
başkanı Şemsi Bayraktar, FAO Türkiye 
Temsilcisi Yuriko Shoji ve davetliler 
tarafından ziyaret edildi. Stant ziyaret-
lerine TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik ve Denetleme Kurulu Başkanı 
Necat Demirden de iştirak etti.

Genel Başkan Çelik, etkinlik kap-
samında Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik ve Müsteşar Dr. 
Nusret Yazıcı başta olmak üzere Ba-
kanlık üst düzey bürokratları ile Merkez 
Birliğinin çalışmalarına ilişkin bir takım 
görüşmelerde bulundu.

Dünya Gıda Günü etkinliği, İklim De-
ğişikliği, Gıda ve Tarım konulu panelin 
gerçekleştirilmesiyle sonuçlandırıldı. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN DÜNYA GIDA GÜNÜ MESAJI
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik, dünyada her 100 
kişiden 11’inin, yani yaklaşık 800 mil-
yon kişinin yetersiz beslenmeyle karşı 
karşıya olduğunu bildirdi.

Çelik, 16 Ekim Dünya Gıda Günü do-
layısıyla yaptığı yazılı açıklamada, her 
yıl 16 Ekim’de gıda üretimi, tüketimi 
ve gıda güvencesine ilişkin konuların 
gündeme taşındığını, küresel anlamda 
büyük önem arz eden açlık ve açlıkla 
mücadeleye dikkat çekildiğini belirtti.
Dünya Gıda Günü’nde, açlık problem-
lerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının 
ortaya çıkarılması, ülkeler arasındaki 
gıda üretimi birlikteliğinin sağlanma-
sı, gıdaların üretimi-tüketimi ve satış 

noktalarındaki hijyen etkinliğinin sağ-
lanması ile yeterli ve dengeli beslen-
menin öneminin belirtilmesinin amaç-
landığına dikkati çeken Çelik, besin 
maddeleri üretiminin az olduğu yoksul 
ülkelerde açlık ve yetersiz beslenme 
sorununun ortaya çıktığını ifade etti.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Orga-
nizasyonuna göre, dünyada yaşayan 
her 100 kişiden 11’i, yani yaklaşık 800 
milyon insanın yetersiz beslenmeyle 
karşı karşıya olduğunu bildiren Çelik, 
şunları kaydetti:

“Her yıl yaklaşık 6 milyon çocuk, yani 
günde 16 bin 500 çocuk yetersiz bes-
lenme veya açlık sebebiyle hayatını 
kaybetmektedir. Bu veriler, gıdanın ve 
beslenmenin ne derece hayati bir öne-

me sahip olduğunu çok açık bir şekil-
de gözler önüne sermektedir. Aslında 
gıda üretimi konusunda herhangi bir 
sıkıntı bulunmamakla birlikte üretilen 
ürünlerin önemli bir kısmı gıda önlem-
lerinin alınmamasına bağlı olarak yok 
olmakta, besin maddelerinin özellikle 
de tahıl ürünlerinin büyük kısmı çöpe 
atılmaktadır. Bu vesile ile tüm dünya 
insanlarının ve özellikle de ülkemiz 
insanlarının küçükbaş hayvan et ve 
süt ürünlerini sağlık ve dengeli bes-
lenme adına tüketmeleri dileklerimle 
Dünya Gıda Günü’nü ben de merkez 
birliğimiz ve 80 il birliğimiz adına kutlu-
yorum. Dünyada açlığın son bulmasını 
temenni ediyorum.”
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2016 YILI ANAÇ KOYUN 
KEÇİ DESTEKLEMELERİ 

BİLGİLENDİRME VE 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2016 Yılı Anaç Koyun Keçi Des-
teklemeleri Bilgilendirme ve 
Değerlendirme toplantısı yoğun 

bir katılımla 1-2 Eylül 2016 tarihlerinde 
Antalya Side’de gerçekleştirildi. Toplan-
tıya Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah 
ve Geliştirme Daire Başkanı Dr. Bekir 
Ankaralı, Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik başta olmak 
üzere tarım il müdürlükleri personeli, 
damızlık koyun keçi yetiştiricileri birlikle-
rinden başkanlar ve personeli katıldı. 

Toplantı açılışında konuşan TÜ-
DKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 
her zaman birlik beraberlik içerisinde 
olmanın önemine vurgu yaparak, ‘’Bir-
liklerde çalışan arkadaşlarımızla tarım 
il müdürlüklerinde çalışan arkadaşların 
her zaman birlikte hareket etmesini 
istiyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. 
Malumunuz 15 Temmuz’da birkaç 
zorbanın gerçekleştirmek istediği 
darbeyle karşı karşıyaydık. Bu darbe 
girişimi yalnızca Cumhurbaşkanımıza 
değil, Başbakanımıza ve hükümetimi-
ze değil Milli İradeye yapılmak istenen 
bir darbe girişimiydi.  Vicdan sahibi, 
şeref sahibi, onur sahibi olan herkese 
yapılmış bir darbe girişimiydi. Dolayı-
sıyla bu olay ile dünyaya topa, tüfeğe 
çıplak elle karşı koyabilecek bir yüreğe 
sahip olduğumuzu ispatlamış olduk.  
Elhamdülillah bu inanca sahip insan-
larız. Bu herkese mesaj olsun kimse 
sabrımızı zorlamasın.  Dolayısıyla 
insanın ruhunda hainlik varsa, sağcıy-
mış solcuymuş doğuluymuş batılıymış 
hiç fark etmez.  Bu zorbalara karşı her 
zaman dik durmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu. 

Genel Başkan Çelik konuşmasına 
şöyle devam etti : “Geçtiğimiz yıllarda 
yetiştiricilere gelen destekleme ödeme-
leri birlikler üzerinden yapılıyordu. Ama 
son dönem Sayın Bakanımız Faruk 
Çelik’in de uygun görmesiyle ödemeler 
direk yetiştiricilere gidiyor. Ödeme-
ler direk yetiştiriciye yapıldığı zaman 
bu birliklere karşı hak ve ödevlerini 
ortadan kaldırma anlamına gelmez. 
Bu yasayla belirlenmiş bir haktır. Birlik 
yöneticileri kendi üyelerinden birlikle-
rine ait aidat, hizmet bedeli almakla 
yükümlüdür.  Özellikle il müdürlükle-
rinde çalışan arkadaşlara seslenmek 
istiyorum. Lütfen birlik ile üyeler arasına 
girmeyin. Birlikler ve il müdürlüklerimiz 
tek bir yumruk olsunlar. İnsanlarımız 
maalesef hemen dolduruşa gelebili-
yorlar.  Allah rızası için insanları doğru 
bilgilendirelim. Yine bu dönemde de 
herkes aidatını ödeyecek, herkes 
hizmet bedelini verecek. Geçen cuma 
günü yönetmeliğimizde çıktı. Yönetme-
liğimiz bütün birliklerimize, devletimize, 
üyelerimize hayırlı olsun.  Bu yönet-
melikte de yine aidat, hizmet bedeli 
açık ve net şekilde kanundan geçmiş 
ve günün şartlarına uyarlanması için 
de önümüzdeki hafta kuruluş belge-
mizi inşallah hazırlayacağız.  İl tarım 
müdürlüğünde çalışan arkadaşları-
mız eskiden birliklerden yetiştiricinin 
döner sermaye müracaat belgesini 
talep ediyordu. Bundan sonra kendi 
döner sermaye ücretlerini kendileri 
tahsil edeceklerdir.  Diğer taraftan 
bizim il birliklerinde çalışan personelde 
üyelerden aidatını ve hizmet bedeline 
tahsil edecektir. Bununla yükümlüdür, 
bu hak onlara kanunla verilmiştir. Bunu 
kimse haksızlık olarak görmesin.’’

2016 yılı anaç koyun keçi destek-
leme çalışmalarının sorunsuz ve huzur 
içerisinde geçmesini dileyen Çelik, 
‘’Biz bakanlığımızla da huzur içerisinde 
çalışıyoruz. Birçok bilgi kirliliğine rağ-
men biz yine de birliklerimizi mağdur 
etmedik. Birileri torba yasa yapıyordu, 
birileri birliklerin aidatlarını kaldırıyordu, 
birileri hizmet bedelini kaldırıyordu 
ama biz samimi bir şekilde bakanımız 
ve müsteşarımızla paylaşma fırsatı-
mız oldu. O açıdan sorunları çözdük. 
Bizler bir takımın oyuncuları gibiyiz. 
Biz muhalefet değiliz, Allah’ın izniyle 
iktidarız iktidar kalacağız. Biz birlikte el 
ele omuz omuza çalışacağız. Mantık 
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çerçevesinde sorunlarımızı 
çözeceğiz” diyerek sözlerini 
sonlandırdı. 

Hayvancılık Genel Müdür-
lüğü Islah ve Geliştirme Daire 
Başkanı Dr. Bekir Ankaralı da 
yaptığı konuşmasında, “Ba-
kanlık olarak yetiştirici odaklı 
çalışıyoruz. Üye olabilecek 
nitelikte olan yetiştiricilerimizin 
desteklerden faydalanamaması 
gibi bir durum olmaması için 
elimizden geleni yapıyoruz. Bu 
şekilde bir toplantı tertip etmeyi 
düşündük, bu arada ulusal 
kayıt sistemimiz olan Soybis ile 
ilgili çalışmalarda son şekline 
geldi. Soy kütüğü bilgi siste-
mini kullanmaya başladıktan 
sonra artık hayvanlara sertifika 
vermeye başlayacağız.  Sertifi-
kaları şuan yürürlükte olan halk 
elinde ıslahtaki performans 
testi, daha sonra yüksek nitelik-
li damızlık değeri olanlara farklı 
olmak kaydıyla sertifika düzen-
lemeye başlayacağız” dedi.

Dr. Ankaralı, “Kulak numa-
ralandırma işlerini gönül ister ki 
yetiştirici örgütleri yapsın. Bize 
periyodik olarak güncelleme-
lerini göndersinler bizde birkaç 
yetiştiriciyi habersiz olarak 
kontrol edelim. Birlikte ya da 
yetiştiricide yanlış bir durum 
varsa bir yıl desteklerden muaf 
tutalım” diye konuştu.

Soykütüğü Bilgi Siste-
mine dair bilgiler de veren 
Dr.Ankaralı, "SOYBİS’ i bu yıl 
başlatacağız İnşallah ve iki yıl 

içerisinde her yıl 100 bin baş 
koç teke üretecek şekilde soy 
kütüğü kayıtlarının tutulması 
için bu çalışmayı hep beraber 
yürüteceğiz. Bununla ilgili 
bu sene genel müdürlüğün 
bilgilendirmesi doğrultusun-
da damızlık koç teke üretim 
istasyonlarının kurulması ve 
desteklenmesi şeklinde bir 
proje sunuldu. Bu projede 160 
bin baş koç teke üretmemiz 
gerekiyor" dedi. 

Açılış konuşmalarının ardın-
dan Hayvancılık Genel Müdür-
lüğü Islah ve Geliştirme Daire 
Başkanlığı personeli Bilgehan 
Özen tarafından 2016 yılı anaç 
koyun keçi desteklemeleri ile 
ilgili bir sunum gerçekleştirildi. 
Sunumda, başvuru tarihinden 
itibaren ödemelerin yapılacağı 
tarihe kadarki dönemde İl mü-
dürlükleri ve Birlik personelinin 
yapacağı iş ve işlemlere dikkat 
çekildi. Daha sonra Kutay 
Kaçar, Koyun Keçi Bilgi Sis-
temi (KKBS) Kullanıma ilişkin 
uygulamalı bir sunum yapar-
ken Özkan Şahbaz ‘da sürü 
yöneticisi istihdamı destekleme 
konularını kapsayan bir sunum 
yaptı.  

Toplantının ikinci gününde 
ise Islah ve Geliştirme Daire 
Başkanlığından Ziraat Mü-
hendisi Adem Bölükbaşı’nın 
gerçekleştirdiği Soybis sunumu 
sonrasında genel bir değerlen-
dirme yapılarak katılımcıların 
sorularının cevaplandırılmasıyla 
toplantı sonlandırıldı.

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRÜ 
MUSTAFA KAYHAN 
BİRLİKLERİN SORUNLARINI 
İSTİŞARE ETTİ.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Muhasip 
Üye Şevket Avcı ve Denetleme Kurulu Başkanı Necat 
Demirden ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik 
Başkanları, 1-2 Eylül 2016 tarihlerinde Antalya’da 
düzenlenen anaç koyun keçi desteklemeleri bilgilen-
dirme ve değerlendirme konulu toplantının son gü-
nünde Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan,1. 
Hukuk Müşaviri Yaşar Güçlü ve Dr. Bekir Ankaralı ile 
bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunuldu.

GENEL BAŞKAN NİHAT ÇELİK 
BİRLİK BAŞKANLARIYLA 
BİR ARAYA GELDİ

Antalya’da düzenlenen ve anaç koyun keçi 
desteklemeleri bilgilendirme ve değerlendirme 
toplantısı nedeniyle toplantıya iştirak eden damızlık 
koyun keçi yetiştiricileri birliklerinin başkanlarıyla bir 
araya gelen TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 
başkanlarla fikir alışverişinde bulundu ve birliklerin 
problemleri ile destekleme çalışmaları hakkında 
bazı konular istişare edildi.

HA
BE

RL
ER

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi ▶ 9 ◀



Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve 
4 yılda bir gerçekleştirilen, "12. 
Uluslararası Keçicilik Konferansı" 

Antalya'da gerçekleştirildi. Antalya’nın 
turizm bölgesi Kundu’daki Kervan-
saray Otel’de 25-30 Eylül tarihlerinde 
gerçekleştirilen konferansa 37 ülke-
den 350 katılımcı katıldı. Konferansa 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. İbrahim Özcan, TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyeleri, 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teş-
kilatlanma Daire Başkanı M.Lokman 
Ramazanoğlu, Hayvancılık Genel Mü-
dürlüğü Islah ve Geliştirme Daire Baş-
kanı Dr. Bekir Ankaralı, TAGEM Küçük-
baş Hayvancılık ve Su Ürünleri Daire 
Başkanı Dr. Ali Ayar, Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri İl Birlikleri Başkanları, 
yöneticileri ve personeli, Dünya Keçici-
ler Derneği Türkiye Temsilcisi ve Kon-
ferans Düzenleme Komitesi Başkanı 

Doç. Dr. İrfan Daşkıran başta olmak 
üzere çok sayıda yerli ve yabancı bilim 
insanı katıldı.

12.Uluslararası Keçicilik Konferan-
sının açılış konuşmasını Dünya Keçici-
ler Derneği Türkiye Temsilcisi Doç. Dr. 
İrfan Daşkıran yaptı. Daşkıran, Türki-
ye’nin keçi varlığı açısından Avrupa'da 
ilk sırada yer aldığını söylerken buna 
karşılık Türkiye'nin küçükbaş hayvan-
dan sağlanan üretim anlamında iste-
nen düzeyde olmadığına dikkat çekti. 
Daşkıran, keçi peynirinin özellikle son 
yıllarda aranan bir ürün olduğunu dile 
getirirken, bu ürünün yüksek fiyatta 
alıcı bulmaya başladığını söyledi. Doç. 
Dr. Daşkıran, "Bu kongreyle hayvancı-
lıkta nasıl bir seyir izlenmesi gerektiği 
ve nasıl tedbirler alacağımızı ele alaca-
ğız" dedi. Doç. Dr. İrfan Daşkıran, Tür-
kiye'nin öz varlığı olan Ankara keçisinin 
geleceğinin de ele alınacak konular 
arasında olduğunu söyledi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, Keçicilik 
alanında dünyanın en saygın ve önem-
li buluşmalarından biri olarak görülen, 
bu yıl on ikincisi olarak ülkemizde ilk 
kez düzenlenen Uluslararası Keçicilik 
Konferansına gerek ülkemizin çeşitli 
illerinden ve gerekse dünyanın her bir 
yanından gelen bilim insanı, bürokrat, 
uzman ve sektör temsilcilerini Akde-
nizin incisi Antalya’da ağırlamaktan 
büyük onur duyduklarını ifade ederek 
"Bugünden itibaren 5 gün boyunca 
keçicilik sektörü bütün yönleriyle ele 
alınacak olup sektörel gelişmeleri, 
beklentileri, geleceğimizi değerlendir-
me bakımından bu konferansı önemli 
bir gösterge olarak buluyoruz. Bun-
dan sonraki çalışmalarımıza da ışık 
tutması açısından önemli görüyoruz. 
Bizler merkez birliği ve il birlikleri olarak 

MERKEZ BİRLİĞİ'MİZİN 
EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 

12.ULUSLARARASI KEÇİCİLİK 
KONFERANSI ANTALYA’DA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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keçicilik konusunda yapılacak ulusla-
rarası projelerde aktif olarak iş birliğine 
gitme konusunda bu konferansın tüm 
katılımcı ülkelere ve Türkiye’ye akade-
mik anlamda bir başlangıç oluştura-
cağını düşünmekteyiz. Bilindiği üzere 
keçi yetiştiriciliği dünyanın büyük bir 
bölümünde kırsal kalkınmanın unsuru 
olduğu gibi yoksullukla mücadelede 
de etkin olarak kullanılan bir üretim 
dalıdır. Bu yönden bakıldığında da 
ülkemiz için küçükbaş hayvancılık son 
derece önemlidir. Küçükbaş hayvan 
sayımız geçmişten bu güne önemli 
mesafeler almış ve özellikle son yıllar-
da kayda değer gelişmeler olmuştur” 
diye konuştu.

Çelik, 2006 yılına kadar hayvan 
sayımızda önemli ölçüde azalmalar 
görüldüğünü 2006 yılında TÜDKİYEB’ 
in ve il birliklerinin kurulmasıyla Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
sağladığı destekler sayesinde küçük-
baş hayvan sayısının 31 milyondan 44 
milyon seviyesine çıktığını ifade etti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, “Küçükbaş hayvan sayımızda-
ki gelişmeler dünya ve Avrupa birliği 
ülkeler içerisinde kendisini göstererek 
üst sıralarda yer almamızı sağlamıştır. 
Ülkemiz sahip olduğu 11 milyon keçi 
varlığıyla da Avrupa’da birinci sırada 
yer almaktadır” dedi. Çelik, “ülkemizde 
küçükbaş hayvan sektörü son yıllarda 
büyük bir atılım yapmış ve bu gelişme-
de şüphesiz bakanlığımızın destekle-
me politikası ve ıslah çalışmaları büyük 
rol oynamıştır. Bir diğer önemli faktör 
ise küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin 
kapsamlı bir örgüte kavuşmuş olması-
dır” diye konuştu. 

Temel amaçlarının, bu sektörden 
ekmek yiyen insanların ekonomileri, 
refahı, huzuru ve kırsaldan kentlere 
göçün önlenmesi olduğuna dikkat 
çeken Çelik, "Ülke hayvancılığının 
geliştirilmesi için ciddi bir gayret ve 
çalışma içinde olmamız, bizlere sa-
mimiyetle hizmet etme konusunda 
büyük bir motivasyon sağladığını ve 
bizleri mutlu ettiğini belirtmek isterim. 
Bu manada bize güç ve moral vererek 

sektörümüze sahip çıkan Sayın Ba-
kanımız Faruk Çelik beyefendi başta 
olmak üzere bakanlık mensuplarına, 
tüm il birlik yöneticilerimize ve Birlik 
çalışanlarımıza huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum." şeklinde konuştu.

Genel Başkan Çelik,  TÜDKİYEB’ 
e bağlı 80 il birliği olduğunu, 250 
bin üyesiyle amaçlarının küçükbaş 
hayvancılık sektörünün gelişmesine 
katkıda bulunmak olduğunu ifade etti. 
Çelik, "Ülkemizdeki kırmızı et açığı-
nın kapanmasının ancak küçükbaş 
hayvancılık sektörünün gelişmesiyle 
mümkün olacaktır" dedi. Avrupa Birliği 
ülkelerinde süt keçilerine bebeklerin 
sütannesi gözü ile bakıldığını akta-
ran Çelik, bu nedenden dolayı diğer 
sütlere oranla keçi sütünün 2-3 kat 
daha fazla fiyata satıldığını söyledi. 
Nihat Çelik, "Anne sütüne en yakın süt 
özelliği taşıyan keçi sütüne ve bundan 
elde edilen ürünlere talebin her geçen 
gün arttığını görmek sektörümüz adı-
na mutluluk verici" diye konuştu. 

Konuşmasının son bölümünde 15 
Temmuz darbe girişimine de dik-
kat çeken Genel Başkan Çelik, "15 
Temmuz bize biz olmayı hatırlattı. 
Bize bir olmayı hatırlattı. 15 Temmuz 
79 milyon insana birlik olmayı öğret-
ti. 15 Temmuz 2016 tarihinde vatan 
hainlerince gerçekleştirilmek istenen 
darbe girişiminde başta Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım 

olmak üzere, emniyet güçlerimiz, dar-
be karşıtı askerlerimiz ve vatandaşla-
rımız kenetlenerek birlik ve beraberlik 
içerisinde cuntacılara darbe imkâ-
nı vermemiştir.15 Temmuz gecesi 
ülkemiz için ne kadar karanlıksa 16 
Temmuz sabahı da o kadar aydınlık 
olmuştur. 15 Temmuz gecesi bize biz 
olmayı, birlik olmayı hatırlatmış, söz 
konusu vatan olunca 79 milyonun bir 
ve beraber olduğunu öğretmiştir. Ve 
bu durum dünyada da bir ilk olarak 
tarihe geçmiştir." dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Dr. 
İbrahim Özcan,  "Türkiye’nin yaklaşık 60 
milyar dolarlık tarım hasılası var.  Bu 60 
milyar dolarlık hasılasının da yaklaşık 
yüzde 35’i hayvancılığa ait. Öyle olunca 
bu coğrafya için hayvancılığın ayrı bir 
yeri var. Hayvancılığın içinde de keçi-
ciliğin ayrı bir yeri var. Bu konferansta 
bir araya gelirken bu coğrafyaya has 
bazı değerlerin de gözden kaçmaması 
gerekir. Ankara Keçisi‘nin bu coğrafya 
için özel olduğunu vurgulamak gerekir. 
Her geçen gün bu hayvanların sayısı bi-
raz azalıyor. Ancak bakanlık olarak biz 
hayvancılık sektörü içerisinde keçiciliğin 
geliştirilmesi için de özel destekler veri-
yoruz" diye konuştu.

Dr.Özcan , "Hepinizin malumu 
değişik ırklardan yaklaşık 11 milyon 
kadar bir keçi varlığımız var.  Ama bu 
coğrafyada yaşayabilen 34 ırk melez 
olarak ya da saf olarak bulunuyor. 
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İLİ BİRLİK BAŞKANI TELEFON İLİ BİRLİK BAŞKANI TELEFON

ADANA MURAT ŞEN 322 4578450 KOCAELİ YILMAZ ATİLLA 262 2700185

ADIYAMAN ABUZER ALICI 416 2163263 KONYA FETTAH ÖZTÜRK 332 3503250

AFYON MEVLÜT TOPKAYA 272 4427353 KÜTAHYA BAHATTİN ATAKAN 274 2244898

AĞRI M.NURİ SAMANCI 472 2160215 MALATYA İHSAN AKIN 422 3264406

AMASYA CAFER KURUCU 358 2122320 MANİSA YÜKSEL DUMAN 236 7121259

ANKARA HASAN KILINÇ 312 2844948 K.MARAŞ VAKKAS KUZU 344 2219860

ANTALYA ZELİHA ÖZTÜRK 242 3447797 MARDİN ABDÜLHAMİT ÖZTEMEL 482 2122427

ARTVİN AZAM DEMİRCİ 466 6113839 MUĞLA RASİME AVCI 252 2131166

AYDIN MUSTAFA BİRCAN 256 2269593 MUŞ ALİ ERİKLİ 436 2123215

BALIKESİR BAYRAM ATBAKAN 266 2458802 NEVŞEHİR HALİL HAKİ BALTA 384 2134713

BİLECİK CEMİL İNCE 228 2128995 NİĞDE ERDOĞAN YILMAZ 388 2337522

BİNGÖL ALİ KAYSADU 426 2140199 ORDU MUSTAFA KOÇKAYA 452 2340073

BİTLİS NECAT DEMİRDEN 434 2287411 RİZE FAHRETTİN MELEMŞE 464 2130606

BOLU İLKER DUMAN 374 2180321 SAKARYA SAFFET SAVAŞ 264 2790006

BURDUR CEVDET GEZER 248 2336169 SAMSUN AHMET HAŞİM BAKİ 362 2341188

BURSA YILDIRIM ORAN 224 2538034 SİİRT MEHMET ALİ ŞENGÖZ 484 2241921

ÇANAKKALE FERHAN SAVRAN 286 2122298 SİNOP MURAT FARUK ŞANOĞLU 368 2605414

ÇANKIRI AHMET SUSAM 376 2128584 SİVAS ETHEM DOĞAN 346 2237840

ÇORUM ŞEVKET AVCI 364 2243640 TEKİRDAĞ CEMALETTİN TOLUCA 282 2617402

DENİZLİ HASAN ÖNER 258 2637676 TOKAT TURAN SALDIRICIER 356 2280700

DİYARBAKIR ABDULLAH ÇETİNKAYA 412 2519868 TRABZON ARSLAN ÇALIK 462 6167500

EDİRNE ŞENOL GÜNDAY 284 7147494 TUNCELİ ZEYNEL ERDOĞAN 428 2126532

ELAZIĞ CEMAL YILDIRIM 424 2366111 ŞANLIURFA HASAN EYYÜPOĞLU 414 3146628

ERZİNCAN KENAN DOĞAN 446 2236813 UŞAK ASIM KÜÇÜKAKIN 276 2278655

ERZURUM EMRULLAH AKPINAR 442 2347571 VAN NİHAT ÇELİK 432 3515227

ESKİŞEHİR MEHMET KÖKSAL 222 5422439 YOZGAT NEVZAT YILDIRIM 354 2124072

GAZİANTEP HAYDAR DEMİREZER 342 3244349 ZONGULDAK AZİZ KARAKURT 372 2539020

GİRESUN RAHMİ MERTEK 454 6112510 AKSARAY MAHMUT AKTÜRK 382 2139931

GÜMÜŞHANE NECMETTİN AYGÜN 456 2135495 BAYBURT ABUZER YILDIRIMTEPE 458 2117159

HAKKARİ REŞİT AKMAN 438 3511065 KARAMAN OSMAN YEŞİLTAŞ 338 2141545

HATAY HİKMET ÇİVİ 326 2250624 KIRIKKALE M. KÜRŞAT  ULUSOY 318 2242227

ISPARTA S. YAŞAR KÖROĞLU 246 2323356 BATMAN SALİH ACAR 488 2136363

MERSİN MEHMET AKDOĞAN 324 3371196 ŞIRNAK SADULLAH ÇAKIR 486 2164149

İSTANBUL AHMET K. GÜRBÜZ 212 7872259 ARDAHAN OKTAY BEŞLİ 478 2116011

İZMİR ÖZER TÜRER 232 7433666 IĞDIR MUSTAFA MALGAZ 476 2279575

KARS ALİ GÜRBÜZ SADIKOĞLU 474 2125978 YALOVA SİNAN OK 226 8114505

KASTAMONU ADEM CANBAZ 366 2144643 KARABÜK İSMAİL BAĞÇE 370 4131336

KAYSERİ ALİ YÜCE 352 2214033 KİLİS MEHMET CİRNAVUK 348 8140642

KIRKLARELİ BÜLENT ORAL 288 2127113 OSMANİYE MUSTAFA SAYGILI 328 8120439

KIRŞEHİR EROL DOĞAN 386 2134526 DÜZCE İSMAİL KELEŞ 380 7114865

www.
   turkiyekoyunkeci
                          .org

Son yıllarda bakanlığın vermiş olduğu 
desteklemelerle ilgili olarak ve özellik-
le Akdeniz sahilinde keçi yetiştiriciliği-
nin çok önemli bir özelliği var. Dola-
yısıyla Antalya’da düzenlenmiş olan 
bu konferansında ayrıca bir katkısı 
olacağını düşünüyorum. Öbür taraf-
tan Türkiye hayvan sağlığı açısından 
da hem kendi coğrafyasında hem 
de diğer coğrafyalarda hastalıklarla 
ilgili konuları yakından takip eden bir 
ülke. Öyle olunca bu coğrafyada, bu 
bölgede ya da dünyanın başka yerle-
rindeki çalışmaları yakından izlemeye 
çalışıyoruz. Son 10 yılda hayvancılık 
konusunda görülen ilerlemeler ve 
özellikle de keçi konusunda yapılan 
çalışmalarda da bakanlık olarak biz 
yanınızdayız. Bütün çalışmaların ül-
kemiz ve dünya hayvancılığına katkısı 
konusunda da birlik ve beraberliğin 
çok önemli olduğunu vurgulamak isti-
yorum" diye ifade etti.

Konuşmaların ardından 4 ayrı sa-
londa yerli ve yabancı bilim insanları 
tarafından keçicilik alanında çeşitli 
sunumlar yapıldı.

12.ULUSLARARASI KEÇİCİLİK KONFERANSINDA 
MERKEZ BİRLİĞİMİZE BASININ YOĞUN İLGİSİ

Antalya’da Merkez Birliğimizin ev sahipliğinde düzenlenen 12. Uluslararası 
Keçicilik Konferansına ülkemizin önde gelen haber ajansları yoğun ilgi gös-
terdiler. Anadolu Ajansı (AA) ve DHA yaptığı haberleri basına servis ederken, 
TRT HABER, İHA ve TOPRAK TV tarafından Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 
Çelik ile konferans ve küçükbaş hayvancılığa dair röportajlar gerçekleştirildi. 
Genel Başkan Nihat Çelik, basın tarafından yoğun ilgi görürken yapılan haberler 
internet sitelerinde, TRT HABER ve TGRT ekranları ile ulusal ve yerel gazetelerde 
geniş şekilde yer aldı.
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Antalya’da düzenlenen 12.Ulus-
lararası Keçicilik Konferansı 
kapsamında başta Merkez 

Birliğimiz ve bazı il Birlikleri olmak 
üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Kırsal Destekler ve Jeotermal Daire 
Başkanlığı ile çeşitli firmalar tarafından 
standlar açıldı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliğinin standı yerli ve 
yabancı katılımcılar nezdinde ilgi odağı 
oldu. Stantta Çorum İli DKKYB’den 

keçi tulum peyniri ve çorum leblebi-
si, Malatya İli DKKYB ‘den Malatya 
kayısısı, Kırklareli İli DKKYB’den keçi 
peyniri ve koyun yoğurdu, Çanakkale 
İli DKKYB’den peynir helvası, Hakkari 
İli DKKYB’den keçi kavurması, Bayburt 
İli DKKYB ve Siirt İli DKKYB’den keçi 
kılı ile yapılmış ürünler yer aldı.

Genel Başkan Nihat Çelik, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Destekler 
ve Jeotermal Daire Başkanlığı stan-
dına yaptığı ziyarette Daire Başkanı 

Özgür Güven ile bir süre görüşerek 
Ankara keçisi ile ilgili yapılabilecek 
işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Merkez Birliği Standı en çok ziyaret 
edilen stant olurken, Genel Başkan 
Nihat Çelik ve beraberindeki yönetim 
kurulu üyeleri sırasıyla diğer stantları 
ziyaret ederek çalışmalar hakkında bil-
gi alışverişinde bulunuldu. Stand açan 
birlikler arasında, Ankara İli DKKYB, 
Manisa İli DKKYB, Gaziantep İli DKK-
YB, Balıkesir İli DKKYB yer aldı.

12.ULUSLARARASI 
KEÇİCİLİK KONFERANSINDA 

EN BÜYÜK İLGİ 
MERKEZ BİRLİĞİ VE 

BİRLİKLERİMİZİN
STANDLARINA OLDU
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Antalya’da düzenlenen 12. Uluslararası Keçicilik Kon-
feransına katılım sağlayan İl Birlik Başkanları 27 Eylül 
2016 tarihinde Genel Başkan Nihat Çelik başkanlı-

ğında bir araya gelerek istişare toplantısı yaptılar.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Genel Başkanı Nihat Çelik tarafından Merkez Birliğinin 
çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulunduğu istişare 
toplantısına, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teşkilatlan-
ma Daire Başkanı M.Lokman Ramazanoğlu, Hayvancılık 

Genel Müdürlüğü Islah ve Geliştirme Daire Başkanı Dr. 
Bekir Ankaralı ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü Küçükbaş Hayvancılık ve Su Ürünleri Daire Baş-
kanı Dr. Ali Ayar da katılarak Birlik Başkanlarının sorunlarını 
dinlediler ve sorunlarla ilgili sorularını cevapladılar.

Son derece olumlu bir havada gerçekleştirilen toplantı 
sonucunda Genel Başkan Nihat Çelik, Daire Başkanla-
rına ve Birlik başkanlarına katılım ve katkılarından dolayı 
teşekkür etti.

12.ULUSLARARASI 
KEÇİCİLİK KONFERANSINA 

KATILAN BİRLİK BAŞKANLARI 
İSTİŞARE TOPLANTISINDA 

BİRARAYA GELDİ
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Genel Başkanı Nihat Çelik, 

TRT Antalya radyosu Akdeniz’in sesi 
programına canlı yayın konuğu olarak 
bağlanarak 12. Uluslararası Keçicilik 
Konferansına ilişkin bilgiler verdi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı 
Nihat Çelik, 12.Uluslararası Keçicilik 
konferansının Türkiye ve küçükbaş 
hayvan sektörü açısından önemine 
değindi. 

İnat ettik programı iptal ettirmedik 
diye konuşan Nihat Çelik konferan-
sa ilişkin bilgiler verdi. Çelik, "1976 
yılından beri her 4 yılda bir düzenle-
nen bu önemli konferans, özellikle 
son yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen 
tarım reformları, küçükbaş hayvancı-
lık faaliyetlerinin artırılmasına yönelik 
çalışmalar ve bu konudaki destekle-
rin uluslararası arenaya anlatılması, 
hükümetimizin konuya verdiği önemin 
vurgulanması ve yeni tarım politika-
larının ülkemizle birlikte dünyanın 37 
farklı ülkesinden gelecek yaklaşık 400 
yerli ve yabancı katılımcıya aktarılması 
açısından önem teşkil etmektedir" 
diye konuştu. 

Avrupa ülkeleri içerisinde keçi 
sayısı bakımından 11 milyon keçi 
varlığıyla ilk dünyada ise 13-14 üncü 
sırada Türkiye’nin yer aldığını ifade 
eden TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
konferansa başta Avrupa ülkeleri 
olmak üzere dünyanın pek çok yerin-
den keçicilik sektörünün temsilcileri-
nin katılacağını söyledi. 

Antalya Lara Kervansaray Otelde 
25-30 Eylül tarihleri arasında gerçek-
leştirilecek konferansın özellikle Tür-
kiye’nin turizm sektörü açısından da 
önemli olduğuna dikkat çeken Çelik 
“Merkez Birliğimizin ev sahipliğinde 
düzenlenecek olan 12. Uluslararası 
Keçicilik Konferansının ülkemizde ilk 
defa yapılması bizim için son dere-
ce önemli ve memnuniyet vericidir. 
Ayrıca ülkemizin tanıtımı için de iyi bir 
fırsattır. Bunu en iyi şekilde değer-
lendirmek ve sektörümüzün daha iyi 
yerlere gelmesi için çalışmalarımıza 
katkı sağlayan böyle etkinliklere 
ihtiyaç duyulmaktadır. Reklamın iyisi 
kötüsü olmaz. 

Ülkemiz küçükbaş hayvancılık da-
lında Avrupa Birliğinde birinci sırada 
olması hasebiyle de gücümüze güç 
katmaktadır. Ülkemizin iklimi, coğrafi 
yapısı bu sektörün daha da büyü-
mesine müsaittir. Hükümetimiz, ilgili 
bakanlığımız bu sektörün gelişmesini 
benimsiyor, oldukça da önemsiyor. 
Bu samimiyet bizlere güç ve moral 
vermektedir. Dolayısıyla bu toplantı 
kapsamında Merkez Birliğimiz ve İl 
Birliklerimiz olarak küçükbaş hayvan-
cılık konusunda yapılacak her türlü 
çalışmaya aktif olarak katılacağız ve 
destek vereceğiz. Konferansın ülke-
mizin sektörüne çok önemli faydalar 
sağlayacağını düşünüyorum" dedi. 

Konferansta Türkiye’nin yerli keçi 
ırklarına ilişkin bilgilerinde payla-
şılacağını ifade eden Nihat Çelik, 
keçi sütünün anne sütü gibi sağlıklı 
olduğunu belirtti. Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

Genel Başkanı Nihat Çelik, keçiden 
elde edilen ürünlerin çok değerli 
olduğunu ve diğer sütlere göre daha 
yüksek fiyatlarla satıldığını da ifade-
lerine ekledi. Çelik, "Bu tür etkinlikler 
insanlarımızın kafasında soru işareti 
yaratmasın. Kötü niyetli insanlar 
bizim ithalat yolunu açtığımız algısını 
oluşturmaya çalışabilir. Biz tam tersini 
yapıyoruz. Ülkemizi ihracatçı bir ülke 
konumuna getirmeye kararlıyız. Bu 
konuyu konferansta fırsat buldukça 
dile getireceğiz" dedi. 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı 
Nihat Çelik, "Bu konferansın ülkemiz 
açısından en önemli yararlarından 
birisi şudur; hepimizin bildiği gibi 15 
Temmuz gecesi ülkemizi karanlığa 
gömmek isteyen vatan hainleri hedefi-
ne ulaşamadı. 16 Temmuz sabahı ise 
ülkemiz için aydınlık günlerin başlan-
gıcı oldu. Bu hain darbe girişiminden 
sonra her şey normalleşip ülkemiz 
huzur ortamına kavuşurken birçok 
sektör uluslararası alanda etkinlikleri 
ve toplantıları iptal ettiler. Ancak biz 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Merkez Birliği ve il birliklerimizle 
birlikte bu konferansın yapılmasına 
ısrarcı ve inatçı bir yaklaşımla çok 
istedik. Çünkü Türkiye’nin refahını 
bozmak isteyenlere rağmen ülke-
mizde huzur ortamının var olduğunu 
bütün dünyaya göstermek istedik. Bu 
vesileyle 36 ülkeden gelecek misafir-
lerimize de ülkemizin refah içerisinde 
olduğunu göstermiş olacağız" diye 
konuştu. 

TÜDKİYEB 
GENEL BAŞKANI 

NİHAT ÇELİK
TRT ANTALYA RADYOSUNA 

KONUŞTU
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlü-
ğü (TİGEM) tarafından Polatlı’da 
düzenlenen 66.Hasat Bayramı 

15 Temmuz 2016 tarihinde Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 
TİGEM Genel Müdürü Mehmet Taşan, 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)  
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik başta olmak üzere 
çok sayıda üretici ve davetlinin katılı-
mıyla gerçekleştirildi.

Hasat Bayramı programı öncesinde 
Polatlı Ticaret Borsa'sını ziyaret eden 
Bakan Çelik, laboratuvarı gezerek in-
celemelerde bulundu. Ardından hasat 
alanına geçen Bakan Çelik, kullandığı 
biçerdöver makine ile hasadı başlattı. 
Biçerdöver makinesini kullanan bir di-
ğer isim ise TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik oldu. Genel Başkan Nihat 
Çelik, TİGEM Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. Halil İbrahim Özbayat başta olmak 
üzere TİGEM yöneticileri ve HAYGEM 
Genel Müdürü Mustafa Kayhan ve Ba-
kanlık bürokratlarıyla bir araya gelerek 
çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Hasat sonrası gazetecilerin soru-
larını cevaplayan Bakan Faruk Çelik, 
Et ve Süt Kurumunun karkas eti 22 
liradan piyasaya sunmaya başladığını 
belirtti. Bakan Çelik, "İthalatımız devam 
ediyor. Bosna'dan da etlerimiz gelme-
ye başladı" ifadelerini kullandı. Po-
latlı'nın tahıl ambarı bir ilçe olduğuna 
dikkat çeken Çelik, Tarım İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü öncülüğünde ger-
çekleştirilen bu kutlamaların son dere-
ce anlamlı olduğunu söyledi. Tarımsız, 

ekmeksiz, buğdaysız olmayacağını 
dile getiren Çelik, "21. yüzyılın tarım 
yüzyılı olacağına inanıyoruz. Çiftçinin 
kıymeti artacak. Dünyanın gidişatı 
bize bunu net bir şekilde ifade ediyor. 
Tarımın önemini kavramayan toplumlar 
bu yüzyılda ciddi problemlerle karşı 
karşıya kalacaklar. 34 ülkede gıdaya 
ekmeğe ulaşmakta zorluk çekiliyor. 80 
ülke suya ulaşımda ciddi zorluklarla 
karşı karşıya. Tarımın kıymetini bilme-
me anlayışı devam ederse önümüzde-
ki dönemde dünyada gıda savaşları 
olacak" diye konuştu.

TBMM’ye yasa gönderdiklerini 
bildiren Çelik, "Toprağın tapusu sende 
olur bende olur. 780 bin kilometreka-
renin tapusu 78 milyonun. Dolayısıyla 
'Ben toprağı ekmiyorum benim buna 
ihtiyacım yok' dedirtmeyeceğiz. Atıl du-
rumdaki bütün topraklar ekilecek. Sen 
ekmiyorsun, devlet ektirecek, bankaya 
da kiranı yatıracak. Ama mutlak bütün 
topraklarımızın ekilmesi, üretime katıl-
ması konusunda çok canla başla bir 
çalışmayı hem yasal düzenleme olarak 
hem bakış açısı olarak gerçekleştire-
ceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

Çelik, anız yakıldığında tarlanın 
tümden öldürüldüğüne dikkati çeke-
rek, "Ekolojik dengeyi bozarsak yalnız 
tarımı değil insanlığın geleceğini de 
tehlikeye atmış oluruz" diye konuştu.

Tarıma dayalı endüstriye geçi-
şin de gerçekleştirilmesi gerektiğini 
vurgulayan Çelik, "2 milyon hektar 
arazide doğal afetlerle karşı karşıya-
yız. Bunlardan biri kuraklık. 64 ilimiz-
de don ve benzeri iklim şartlarından 
kaynaklanan sorunlar yaşanıyor. Tam 
461 bin çiftçimizin bu yaşanan doğal 
afetlerden dolayı bir mağduriyeti 
oluşmuş durumda. Bunu Bakanlar 
Kuruluna arz ettik. Buradaki mağduri-
yetlerin kısmen de olsa önüne geçme 
konusunda bakanlık olarak üzerimize 
düşen gayreti göstereceğimizi bilme-
nizi istiyorum" dedi.

Programın açılışında konuşan 
TİGEM Genel Müdürü Mehmet Taşan 
, “Bazı yıl yüzlerin güldüğü bazı yıl 
ise ümitlerin bir yıl ertelendiği hasat 
TİGEM için büyük önem arz etmekte-
dir. Çünkü TİGEM de yetişen mahsul 
tohumluk olarak toprakla yeniden 
buluşmaktadır. Tarımsal üretimin te-
mel girdilerinden sertifikalı tohum ve 
damızlık gibi ana materyalleri üretip 
çiftçilerimizin kullanımına sunmak 
temel görevimizdir” dedi. Taşan 
konuşmasında TİGEM’in yaptığı ça-
lışmalara değinerek sertifikalı tohum-
luğun öneminden bahsetti. Sertifi-
kalı tohumluk miktarının tohumluk 
kullanımı içinde yüzde 30 oranında 
yer aldığını belirten Mehmet Taşan 
kullanımın arttırılması gerektiğini de 
sözlerine ekledi.

66. HASAT BAYRAMI, 
BAKAN ÇELİK’İN 

KATILIMIYLA 
POLATLI’DA YAPILDI

HA
BE

RL
ER

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi▶ 16 ◀



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) 
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise 
alın terinin karşılığını çiftçinin aldığını 
belirterek, Hububat Bayramı'nın hayır-
lara vesile olmasını diledi.

Hububatın dünyada da değerli bir 
ürün olduğuna dikkati çeken Bayrak-
tar, "Dünyada gelişmiş olan ülkelerin 
hububat üretiminde de önde olduğunu 
görüyoruz. Ülkemize baktığımızda da 
bizim coğrafyamız buğday ve koyun 
üretimine çok uygun. 115 milyon ton 
bitkisel üretimimizin yaklaşık 35 milyon 
tonu buğday. Buğday üretimimizi 5 
milyon daha artırmamız gerek, bunun 
içinde topraklarımızı korumalıyız" de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, bu sene kuraklıkla karşı 
karşıya kalındığına işaret ederek, çiftçi-
lerin borçlarına uzun vadeli yapılandır-
ma istediklerini dile getirdi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı 
Nihat Çelik hasat bayramı vesilesiyle 
bir araya geldiği Bakan Faruk Çe-
lik'le kısa bir görüşme gerçekleştirdi. 
Görüşmede, Birlikler ve küçükbaş 
hayvancılığa ilişkin konulardan bahse-
dildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, birliklerin önemine vurgu 
yaparak birliklere olan desteğin her 
zaman süreceğini dile getirdi. TÜD-
KİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ise 
Bakan Çelik'e Birliklere ve küçükbaş 
hayvancılık sektörüne verdikleri değer 
ve samimi yaklaşımları nedeniyle 
teşekkür etti. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK,
"TERÖRDEN DOLAYI
MERA ALANLARININ 
YARISI KULLANILAMIYOR"

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
"Terörle mücadele nedeniyle 
yarısını kullanabildiğimiz mera 

varlığımızdan tam olarak faydala-
nabilseydik, koyun keçi varlığımızla 
dünyada ilk sırada yer alan Yeni 
Zelanda'yı geçebilecek düzeyde 
olacaktık" dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Başkanı Nihat Çelik, "Terörle müca-
dele nedeniyle 14,6 milyon hektar 
alandan sadece 7,3 milyon hektarın 
kullanılabildiği mera varlığımızdan 
tam olarak faydalanabilseydik, koyun 
keçi varlığımızla dünyada ilk sırada 
yer alan Yeni Zelanda'yı geçebile-
cek düzeyde olacaktık" dedi. Çelik, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
küçükbaş hayvancılığın kırsaldaki 
en önemli geçim kaynağı olduğunu 
söyledi. 

Türkiye genelinde kurulan birliklerle 
beraber koyun keçi sayısında artış 
yaşandığını belirten Çelik, "Son 5 
yılda koyun keçi sayımız yaklaşık 7 
milyon arttı. Şu an 44 milyon koyun 
keçi mevcuduyla Avrupa’da birinci, 
dünyada ise 10. sırada yer alıyoruz. 
Son 5 yılda bu rakam yüzde 13 art-
mıştır. Bu sektörün gelişmesi, ülkemiz 
adına büyük önem teşkil etmektedir." 
diye konuştu. 

Küçükbaş hayvan sayısının 
artışını terör engelliyor
Merkez Birliği olarak küçükbaş hay-
van sayısını artırmak için çalışmalar 
yaptıklarını aktaran Çelik, bunun için 
belirledikleri hedeflere terör olayları 
nedeniyle ulaşamadıklarını vurguladı.

Çelik, meraların küçükbaş hayvancı-
lığın gelişmesindeki önemine dikkati 
çekerek, şöyle devam etti:

"Son 5 yıldaki hedefimiz; koyun keçi 
sayımızı 60 milyona çıkarmaktı. Bu 
hedefimize maalesef ulaşamadık. 
Terörle mücadele nedeniyle 14,6 
milyon hektar alandan sadece 7,3 
milyon hektarın kullanılabildiği mera 
varlığımızdan tam olarak faydala-
nabilseydik, koyun keçi varlığımızla 
dünyada ilk sırada yer alan Yeni 
Zelanda'yı geçebilecek düzeyde 
olacaktık. Çözüm sürecinde örneğin 
sadece Van'da koyun keçi sayısında 
yaklaşık 300 bin artış oldu. Terör 
olaylarının başlaması, birçok yerin 
güvenlik bölgesi ilan edilmesi ile 
meralar kullanılamaz duruma geldi. 
Hayvan otlatılmasında meralardan 
yeteri kadar istifade edilemediği için 
sıkıntı yaşanıyor. Bu bizim için çok 
büyük bir kayıptır. Küçükbaş hay-
vancılık meraya dayalı bir sektördür. 
Merada bir sıkıntı olduğu zaman 
sektörümüze de olumsuz yansıyor.”
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KURUMLARA ZİYARETLER

MERKEZ BİRLİĞİ 
HEYETİNDEN 
ANKARA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİNE 
İŞBİRLİĞİ ZİYARETİ

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik başkanlığında Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan 
heyet, 5 Ekim 2016 tarihinde Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Destekler 
ve Jeotermal Daire Başkanı Özgür 
Güven ile bir araya gelerek küçükbaş 
hayvancılık sektörüne ilişkin çeşitli 
konularda istişarelerde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Kırsal Destekler ve Jeotermal Daire 
Başkanı Özgür Güven, Ankara’nın 
küçükbaş hayvancılık alanında reka-
betçi olduğunu söyleyerek hayvancı-
lıkla ilgili projelerin yüzde doksanını 
küçükbaş hayvancılığına ayırdıklarını 
belirtti.  Özellikle Ankara Tifttik keçisine 
oldukça önem verdiklerini ifade eden 
Güven, "Biz bu konuda başkanımızın 
talimatı doğrultusunda Ankara keçisini 
nereye çıkartabiliyorsak oraya çıkar-
maya çalışıyoruz. Bu konuda yönetim 
olarak çiftçimizin üreticimizin yanın-
dayız. Konuyla ilgili olarak hem Tifttik 
Birliğiyle hem de Ankara Damızlık Ko-
yun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile projeler 
yaptık. Merkez Birliği ile de bu konuda 

her türlü işbirliği ve çalışmaya hazırız." 
diye konuştu.  

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik ise, "Keçi sütüne verilen des-
teğin en az iki katı olması lazım. Ben 
insanların da bu alana yönelmesini 
istiyorum. İnek sütüne verilen deste-
ğin aynısının keçi sütüne de verilmesi 
bana göre yanlıştır" dedi. Önceliklerinin 
organik tarım ve hayvancılık olduğunu 
belirten Çelik, insanları organik ürünle-
re teşvik etmek gerektiğinin altını çizdi. 
"Küçükbaş hayvancılık da süt desteği 

alsın Çünkü bu tamamen merada 
yetiştirilen bir hayvancılık sektörü, do-
layısıyla onun sütü de organiktir eti de 
organiktir" diye konuşan Genel Başkan 
Nihat Çelik, bazı kuruluşların sırf kendi 
çıkarları için insanların sağlığıyla oyna-
dıklarını söyledi.  

Genel Başkan Çelik, küçükbaş 
hayvancılık alanında yaptıkları çalışma 
ve desteklerden dolayı Daire Başka-
nı Özgür Güven’e teşekkür ederek 
Merkez Birliği olarak birlikte yapılacak 
çalışmalara her türlü desteğin verilece-
ğini kaydetti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Kırsal Destekler ve Jeotermal Daire 
Başkanlığına gerçekleştirilen ziyarette 
Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü 
Erol Arık ile Merkez Birliği Teknik İşler 
Şube Müdürü İrfan Gündoğdu ve İdari 
ve Mali İşler Müdürü Vedat Koç da yer 
aldı.

GENEL BAŞKAN NİHAT ÇELİK’TEN 
GÜMRÜK VE TİCARET BAKAN YARDIMCISI FATİH ÇİFTÇİ’YE 
BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Genel Başkanı Nihat Çelik, Bingöl Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği  Başkanı Ali Kaysadu ,Genel Sekreter Dr. 
Ömer Sinan Tamer , İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Vedat 
Koç ve Teknik İşler Şube Müdürü İrfan Gündoğdu 7 Ekim 
2016 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih 
Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek ebediyete kavuşan am-
cası Hüseyin Çiftçi’nin vefatı dolayısıyla kendisine başsağlı-
ğı dileklerinde bulundular. 
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KURUMLARA ZİYARETLER
GENEL BAŞKAN NİHAT ÇELİK’TEN 
TAGEM VE ET VE SÜT KURUMUNA 
ZİYARET

Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik ve Genel 
Başkan Yardımcısı Ali İlbaş, 3 Ekim 
2016 tarihinde Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve 
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünü 
ziyaret ederek küçükbaş hayvancılık 
sektörüne ilişkin konular hakkında bilgi 
paylaşımında bulundular.  

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş, TAGEM Genel 
Müdürü Dr. Nevzat Birişik‘ e makamında yaptıkları ziyarette 
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesine iliş-
kin yapılan ve önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarla 
ilgili istişarelerde bulunuldu. 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mehmet Ünal Yılmaz’a 
yapılan ziyarette ise iki kurum arasında yapılabilecek çalış-
malar üzerinde duruldu. Küçükbaş hayvancılık ile ilgili işbirliği 
çalışmalarına her türlü desteğin sağlanacağı konusunda fikir 
birliğine varıldı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne yapılan 
ziyarete Genel Sekreter Dr. Ömer Sinan Tamer de iştirak etti.

GENEL BAŞKAN ÇELİK'TEN 
TİGEM GENEL MÜDÜRÜ 
TAŞAN’A ZİYARET  

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik,  18 Temmuz 2016 
tarihinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürü (TİGEM) Mehmet 
Taşan’ ı makamında ziyaret ederek küçükbaş hayvancılık 
sektörüne ilişkin konular üzerinde fikir alışverişinde bulun-
dular. TİGEM Genel 
Müdürü Mehmet 
Taşan kurum olarak 
yaptıkları faaliyetler 
hakkında TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat 
Çelik’e bilgiler verir-
ken ayrıca iki kurum 
arasında işbirliği 
halinde yapılabilecek 
konular ele alındı.

GENEL BAŞKANI ÇELİK’TEN 
PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ 
YAŞAR GÜÇLÜ’YE 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB)  Genel Başkanı Nihat Çelik, 12 Ekim 
2016 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Per-
sonel Genel Müdürü Yaşar Güçlü’yü makamında ziyaret 
ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik, Merkez Birliği ve 80 İl Damız-
lık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlikleri olarak Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı ile uyum içerisinde çalıştıklarını 
ifade ederken Genel Müdür Güçlü de ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.  
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MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARETLER
MİLLETVEKİLLERİNDEN 
TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI 
NİHAT ÇELİK'E ZİYARET

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’i 6 Ekim 
2016 tarihinde T.M.D Genel Merkezinde AK Parti 23-24 
Dönem Elazığ  Milletvekili Faruk Septioğlu, 24 Dönem 
Muş Milletvekili Faruk Işık, 24. Dönem Siirt Milletvekili 
Osman Ören, 24. Dönem Van Milletvekili Mustafa Bilici 
ve İşadamı Yıldırım Olcay ziyaret etti. Misafirler TÜD-
KİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’e başarı dileklerinde 
bulunarak özverili çalışmalarından dolayı tebrik ettiler. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik kendisini ziyaret 
eden milletvekillerine ve iş adamı Yıldırım Olcay’a 
küçükbaş hayvancılık sektörüne ve TÜDKİYEB’e olan 
duyarlılıkları ve yakın ilgileri dolayısıyla teşekkür etti.

ESKİ SİİRT MİLLETVEKİLİ'NDEN
TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI 
NİHAT ÇELİK'E ZİYARET 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Genel Başkanı Nihat Çelik'i 24.Dönem Siirt AK Parti Millet-
vekili Osman Ören ve Şırnak'ın Kanaat Önderlerinden İsmet 
Tatar ziyaret etti. 

Ören ve Tatar, ziyaretlerinde Genel Başkan Çelik'e 
hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Genel Başkan Çelik ise 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine 
teşekkür etti.

AHVAN HABER 
TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI 
NİHAT ÇELİK’İ MAKAMIMDA 
ZİYARET ETTİ

Yeni Asya ve Anayurt Gazetesi Van temsilcisi ve ahvan-
haber.com haber sitesi imtiyaz sahibi Süleyman Çelebi, 23 
Ağustos 2016 tarihinde Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında 
ziyaret ederek güncel konulara ilişkin bir söyleşi gerçekleştirdi. 

Söyleşide özellikle 15 Temmuz’da yaşanılan darbe 
girişimine dair Genel Başkan Çelik’in görüşlerine yer verildi. 
Genel Başkan Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirirken Süleyman Çelebi tarafından yapılan söyleşi, 
ahvanhaber.com sitesinde yayınlandı.
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MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARETLER
BURSA İLİ DKKYB’DEN 
GENEL BAŞKAN 
ÇELİK’E ANLAMLI 
HEDİYE 

Bursa İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Sorumlu Müdürü 
Başak Pehlivan, Muhasebecisi Emrah 
Salar ve Genel Sistem Sorumlu-
su Taner Necip, 24 Ağustos 2016 
tarihinde TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik’i makamında ziyaret ede-
rek Birlik çalışmalarına ilişkin konular 
görüşüldü.

Bursa İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği heyeti, TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik’e yeni 
dönemin hayırlara vesile olmasını 
dilerken birlik çalışmaları hakkında 
bilgilendirmede bulundular ve ziyare-
tin sonunda ise küçükbaş hayvancılık 
sektörüne ilişkin Bursa Birlik tarafın-
dan hazırlanan yayınları hediye ettiler. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Türkiye Damızlık Ko-
yun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Genel Başkanı Nihat Çelik, “Önce-
likle Bursa Birlik Başkanımız Yıldırım 
Oran beyefendinin şahsında değerli 
Sorumlu Müdürümüz Başak Pehlivan 
hanımefendiye, Taner beye ve değerli 
kardeşim Emrah beye teşekkür edi-
yorum. Bana böyle bir manevi hediye 
verdikleri ve merkez birliğimizi ziyaret 
ettikleri için mutluluk duydum. 

Bu göreve geldiğimiz günden 
itibaren birçok ödül aldık. Ancak bu 
makamda ilk defa kitap hediyesi 
alıyorum. Bu benim için büyük önem 
teşkil ediyor. Özellikle kapsamlı ve 
kapasiteli bir alt yapısı olan Bursa 
Birliğimizde böyle eserlerin hazırlan-
ması ve bu eserlerden de kendimize 
pay çıkararak diğer birliklerimize bu 

bilgileri paylaşma anlamında bir yol 
güzergâhı olmasını önemsiyorum.  
Ben tekrar Sorumlu Müdürümüz Ba-
şak Pehlivan hanımefendiye, Emrah 
Salar beyefendiye ve Taner Necip 
bey’e çok teşekkür ediyorum. Bu 
yayınları hazırlama noktasında özel-
likle bizim sektörümüzle ilgili böyle 
çalışmalara zaman ayırmanız bizim 
için büyük önem teşkil etmektedir.  
Bu eserlerin hazırlanmasında emeği 
geçen herkese teşekkür ederim. Bu 
tür çalışmaların diğer birliklerimize de 
yayılmasını istiyorum.” dedi.

Bursa İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği'nce hediye edilen 
yayınlar şöyle;
Kırsalda Çiçekler Açacak, Ya Şafi 
Allah, Bursa Birlik Hayvan Hastanesi, 
2013 Bursa DKKYB Tarımsal Yayım 
ve Danışmanlık Hizmetlerimiz, Bursa 
DKKYB Yapmış Olduğu Çalışmalar-
dan Küçük Bir Demet, Niçin Koordi-
nasyon Merkezi, Koyun Keçi Sağlığı 
İle İlgili Genel Bilgiler, Hayvancılıkta 
Yaşanan Problemlerin Teşhisi, Teknik 
ve Bilimsel Çözümlerin Üretilme-
si, Islah ilmi- Genetik İlmi - Yapağı 

Laboratuvarı - Damızlıkçılık Görüş 
Mecmuası, Mülahazalar, Koyun Keçi 
Yetiştiriciliğinde Teknoloji Transferi ve 
Bursa Birlik Hayvan Hastanesi Müş-
teri Memnuniyet Anket Formu.
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MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARETLER
OSMANİYE VE AĞRI BİRLİK BAŞKANLARINDAN 

MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET

Osmaniye İli DKKYB Başkanı Mustafa Saygılı ve Ağrı İli 
DKKYB Başkanı Mehmet Nuri Samancı, Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 
Çelik  ’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temenni-
leriyle birlikte küçükbaş hayvancılığın sorunlarına ilişkin bir 
takım değerlendirmelerde bulundular.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Genel Başkanı Nihat Çelik’i 26 Temmuz 2016 tarihinde 
ziyaret eden Osmaniye İli DKKYB Başkanı Mustafa Saygılı 
Genel Başkan Nihat Çelik’e hayırlı olsun dileklerini iletti. 
Ziyarette birliklere ve sektöre ilişkin konular da ele alındı.
Diğer yandan Ağrı İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Mehmet Nuri Samancı da 29 Temmuz 2016 
tarihinde Merkez Birliğini ziyaret ederek Genel Başkan 
Nihat Çelik ve yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerine başarı 
temennilerinde bulundu. Genel Başkan Çelik ve Birlik Baş-
kanı Samancı, bir süre Ağrı ilindeki küçükbaş hayvancılık 
faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYIMIZ 44 MİLYON 34 BİN BAŞA YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
2016 yılı Haziran ayı Hayvansal 
Üretim İstatistiklerini açıkladı. 

2016’nın Haziran ayında küçükbaş 
hayvan sayısı 44 milyon 34 bin baş 
olarak kayıtlara geçerken koyun sayısı 
33 milyon 239 bin baş, keçi sayısı da 
10 milyon 795 bin baş olarak gerçek-
leşti.

Son 5 yılda küçükbaş hayvan 
sayısı % 30 arttı. 
Türkiye'de son beş yılda küçükbaş 

hayvan sayısı yüzde 29,8 oranında art-
tı. İllere göre en fazla küçükbaş hayvan 
sayısında Van, Konya ve Şanlıurfa ilk 
üç sırayı paylaşırken, Bartın, Düzce ve 
Karabük son üç sırayı paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, Türkiye'de küçükbaş 

hayvan sayısı son beş yılda yüzde 
29,8 oranında artış gösterdi. Türki-
ye'de 2011 yılında 32 milyon 309 bin 
518 olan küçükbaş hayvan sayısı 
2015 yılında yüzde 29,8 oranında 
artarak 41 milyon 924 bin 100'e 
yükseldi. 

Van ilk sırada
TÜİK verilerine göre Van 2 milyon 

703 bin 581 baş küçükbaş hayvan 
sayısıyla ilk sırada yer alırken, Van'ı 
2 milyon 117 bin 190 ile Konya, bir 
milyon 749 bin 453 ile Şanlıurfa takip 
etti. 
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Bereket TV ve Bereket Hayvancı-
lık TV’nin ortak yayınında Umut 
Özdil’in sunumuyla gerçek-

leştirilen Gündemin Bereketi prog-
ramının 5 Ağustos 2016 tarihindeki 
canlı yayın konuğu Hayvancılık Genel 
Müdürü Mustafa Kayhan oldu. Türki-
ye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik ise küçükbaş 
hayvancılığın da konuşulduğu prog-
rama telefonla bağlanarak görüşlerini 
dile getirdi. 

Seksenli yıllarda totalde hayvan 
sayısının fazla olduğunu belirten 
Genel Müdür Kayhan, o dönemler-
de ortalama karkas ağırlığının ve et 
tüketiminin son derece düşük oldu-
ğunu ifade ederek "Meralarımızı ıslah 
edip küçükbaş hayvancılığa uygun 
alanlarda uygun ırklarda üretimi teşvik 
etmek durumundayız. O yüzden 
halk elinde ıslah bizim stratejimizde 
uygun coğrafya alanlarının tespit 
edilip hangi ırk hangi coğrafyaya 
uygunsa orada desteğini arttırmak 
suretiyle özellikle de et ırkının daha 
yaygın olarak büyütülmesi amacıyla 
küçükbaşı son derece önemsiyoruz. 
Türkiye coğrafyasına da aslında ideal 
üretim modeli küçükbaştır. Küçükbaş 
önemli bir potansiyelimizdir. Üretimin 
geliştirilmesi için de desteğimiz son 
derece önemlidir ve devam ediyor" 
diye konuştu. Kayhan ayrıca hedefle-
rinin düve yetiştiriciliğinde olduğu gibi 
belirli pilot alanlarında da koç ve teke 
istasyonlarının kurulması olduğunu 
söyledi.

Programa telefonla bağlanan 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik ise 15 Temmuz 
darbe girişimini lanetleyerek başladığı 
konuşmasında "Zor zamanlardan geçi-
yoruz. 15 Temmuz tarihinde ülkemizde 
birkaç zorbanın gerçekleştirmek istediği 
darbe girişimini esefle kınıyorum. Darbe 
girişiminin olduğu gece 80 il birliğimizi 
mesaj yoluyla bilgilendirerek harekete 
geçmelerini sağladık. Huzurlarınızda 
bütün birlik başkanlarımıza şükranlarımı 
sunuyorum. Onlara ilettiğimiz mesajları 
aynı şekilde bütün üyelerimizle pay-
laştılar. Üyelerimizde aileleriyle birlikte 
sokaklara döküldüler. Milli iradenin 
tecellisiyle seçilmiş bir Cumhurbaşka-
nı’nın hedef alınmasını biz 78 milyon 
insanımızın hedef alınması olarak kabul 
ediyoruz. Darbe girişiminde şehit olan 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı-
larımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

Birliğin olmadığı yerde dirliğin 
olmayacağını söyleyen Genel Başkan 
Çelik, TÜDKİYEB olarak bütün damızlık 
koyun keçi yetiştiricileri birlikleriyle tek 
ses tek yürek olduklarını ifade ederek, 
"Birlik üyelerinin yasayla belirlenmiş, 
birliğe karşı hak ve görevlerini yerine 
getirme yükümlülüğü vardır. Hiçbir 
birliğimiz, hiçbir birlik başkanımız yasa 
çerçevesinin dışına çıkamayacağı 
gibi çıkmasına da biz asla müsaade 
etmeyiz" dedi. 

Destekleme ödemelerinden yapılan 
kesintilerle ilgili olarak görüşlerini de 
dile getiren Çelik "Daha önceki yıllarda 

bu ödemeler direk birliklerimize yapıl-
dığı için kesinti yapılıyordu. Bu kesin-
tiler yapılırken de yine yasa çerçevesi 
doğrultusunda yapılıyordu. Kesinlikle 
kanunsuz bir durum söz konusu 
değildir. Sonuç itibariyle birliklerle 
üyelerimizin karşı karşıya gelmemesi 
lazım. Biz merkez birliği olarak bütün 
birliklerimize uyarı yazıları yazdık. 
Hangi isim altında olursa olsun hayvan 
başına 2,5 liranın dışında her hangi 
bir kesinti yapılmamasını özellikle rica 
ettik. Sayın bakanımızın da bu konuda 
bilgisi vardı. Ancak bazı birliklerimizin 
bu rakamın üzerinde bir talebi oluyor. 
Bizi arayıp bize de söylüyorlar. Yetiştiri-
ciler bazen bizi arıyorlar. Biz de onlara 
fazla bir kesinti olmuşsa bunu bize 
belgeleyin biz birliğimizi uyaralım diyo-
ruz. Efendim biz vermedik de bizden 
istiyorlar. Tabi bunlar çok inandırıcı 
değil" diye konuştu. 

Üyelerin verdiği her kuruşun üye-
lere hizmet olarak döndüğünün altını 
çizen Genel Başkan Çelik, küçükbaş 
hayvancılığın Türkiye’nin sigortası ol-
duğunu ifade ederek Hayvancılık Ge-
nel Müdürü Mustafa Kayhan’a hitaben, 
"Bu sene hayvan başına 22 lira destek 
verdiniz Allah razı olsun. Önümüzdeki 
yıl bu rakam 25 liraya çıkacak. İnşal-
lah temennimiz desteğin 35 liraya 
yükseltilmesidir. Bir nebze de olsa 
bu sektörü hak ettiği yere getirmek 
için hep beraber çaba göstermeliyiz" 
diyerek sözlerini sonlandırdı. Genel 
Müdür Kayhan ise bu talebe karşılık 
"İnşallah... Bütçe imkânları" şeklinde 
cevap verdi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK 
"BEREKET 

HAYVANCILIK TV"NİN 
CANLI YAYIN 

KONUĞU OLDU
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TAGEM tarafından 6 Ekim 2016 
tarihinde ‘Kırmızı Et Üretiminde 
Küçükbaş Hayvancılığın Duru-

munun Değerlendirilmesi ‘ konulu bir 
toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya 
TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Dr. 
Necati Tulgar, Hayvancılık ve Su Ürün-
leri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Ali 
Ayar, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Genel Sekreter Dr. Ömer Sinan 
Tamer, Teknik İşler Şube Müdürü İrfan 
Gündoğdu, Afyonkarahisar DKKYB 
Başkanı Mevlüt Topkaya, Antalya 
DKKYB Başkanı Zeliha Öztürk, Bingöl 
DKKYB Başkanı Ali Kaysadu, Diyarba-
kır DKKYB Başkanı Abdullah Çetinka-
ya,  Eskişehir DKKYB Başkanı Mehmet 
Köksal, Sinop DKKYB Başkanı Faruk 
Şanoğlu, HAYGEM, TİGEM ve Et ve 
Süt Kurumu temsilcileri  ile çeşitli Üni-
versitelerden öğretim üyeleri katıldı.

TAGEM Toplantı Salonu’nda ger-
çekleştirilen toplantının açılış konuş-
masını yapan TAGEM Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Necati Tulgar, Türki-
ye’de koyun keçi sayısının üçte bir 
oranında arttığını belirterek, sayının 
fazla olması dışında verimin de çok 
önemli olduğunun altını çizdi. Uzun 

yıllar koyunculuğun ihmal edildiğine 
dikkat çeken Tulgar, "Biz Genel Mü-
dürlük olarak da tabii halk elinde ıslah 
projesi başlattık. Yaklaşık 10 yıla yakın 
bir süre geçti bu süreçte belirli bir ve-
rim artışı sağladık. Ama biz istiyoruz ki 
daha fazla verim artışı olsun. Koç teke 
istasyonlarının kapsamının geliştirilme-
si, elde ettiğiniz ihtiyaç fazlası koç ve 
tekelerin değerlendirilmesi açısından 
Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün Kal-
kınma Bakanlığı'na sunduğu bir proje 
var. İnşallah o projede geçerse Koç 
teke istasyonlarının kurulması teşvik 
edilecek bazı hibe destekleri sağlan-
mış olacak" diye konuştu. 

Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştır-
maları Daire Başkanı Dr. Ali Ayar, kır-
mızı et üretiminde küçükbaş hayvan-
cılığın yeri ve halk elinde küçükbaş 
hayvan ıslahı ülkesel projesi konulu 
bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Ayar 
tercih edilen kırmızı etin daha çok 
büyükbaş hayvan eti olduğunu kü-
çükbaş hayvan etinin ise fazla tercih 
edilmediğini bu nedenle de kırmızı et 
artışı bakımından küçükbaşta artı-
şın yetersiz olduğunu belirtti. Türki-
ye’nin dünyada kırmızı et üretiminde 
8. sırada yer aldığının altını çizen Dr. 
Ali Ayar, "Türkiye’de kırmızı et üretimi 
açısından 2015 rakamlarına göre ko-
yundan 100 bin ton civarında keçiden 
ise 30 bin ton civarında kırmızı et üret-
tiğimiz kayıtlarımızda mevcut" dedi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik ise "Bizim bu anlamda farklı plan 
ve projelerimiz var. Bizim bütün Genel 

Müdürlerimizle son hafta görüşme-
lerimiz oldu. Bu konuları detaylı bir 
şekilde ifade etmeye çalıştık. Şu anda 
gelinen noktada birliklerin en temel 
sorunlarından bir tanesi kurumsal 
yapıya kavuşmasıdır. Bu manada za-
man zaman bizimle oyun oynanmaya 
çalışılıyor. Bunu gidermeye çalışıyoruz.  
Şu anda yeni bir ekip, yeni bir düzen 
kurulmaya çalışılıyor. Allah Sayın Ba-
kanımızdan razı olsun. Zannedersem 
önümüzdeki günlerde yeni atanan 
Tarım Reformu Genel Müdürümüzün 
başkanlığında bütün ıslah birlikleriyle  
geniş kapsamlı bir toplantı yapılacak. 
Ancak mevzuatla, kanunla birliklerin 
önü açılabilir, eli güçlenebilir. Hepi-
miz ithalata karşıyız bakanlığımız da 
karşı il birlikleri başkanları da karşı 
yetiştirici de karşı. Bunlar da hemfikir 
olalım. Toplantının verimli geçmesini 
diliyorum. Her zaman her türlü projeyi 
birlikte yapmaya hazır olduğumuzu 
belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Genel Başkan Nihat Çelik’in ko-
nuşması sonrası toplantıda katılım-
cılar tarafından kırmızı et üretimine 
küçükbaş hayvancılığın katkıları neler 
olabilir ve ne gibi yeni çalışmalar yapı-
labilir konularında görüşler ve öneriler 
ortaya konularak konular enine boyu-
na değerlendirildi.

TAGEM yetkilileri, toplantı sonu-
cunda oluşan görüşleri kapsayan bir 
rapor hazırlanacağını ve bu raporun 
karar vericiler düzeyinde ilgili makam-
lara sunulacağını belirterek toplantıyı 
sonlandırdılar.

KIRMIZI ET ÜRETİMİNDE 
KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN 

DURUMU 
DEĞERLENDİRİLDİ 
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HAYVANSAL ÜRETİMDE
COĞRAFİ İŞARETLER 
NEDİR, NE DEĞİLDİR?

Prof.Dr.M.İhsan SOYSAL

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi                                                                
 Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi / Tekirdağ

Coğrafi işaret kavramı 
aslında Türkçemizde 
ki meşhur ....... diye 

başlayan ürünlerin yasal bir 
mevzuat ile hukuki korunması, 
izlenebilirliği, sahteciliği önle-
yen mekanizmaların tanımlan-
masından başka bir şey değil. 
Hatta bazen en hakikisi hangisi 
diye asıl, en hakiki, as, öz, esas 
gibi anlam kuvvetlendirici ön 
takılarla tüketici algıda seçicilik 
ögesine hitap edilmek içerikli 
ilanlara konu olabilmektedir. 
Burada akla şu geliyor acaba 
bu gerçekten meşhur oluş 
içeriği belgelenmiş mi yoksa 
ifadenin özgünlüğü kendinden 
menkul mü? Aslında coğrafi 
işaret bu anlamda  ürünün 
yöre ,ürün,işlem üçlüsünün  
önceden tanımlanmış  yetkili 
kurullarca tescillenmiş içerikde 
belgelenmesi bu belgenin bir 
anlamda tıpkı garanti belgesi 
içeriğinde ürün ambalajında  
bir işaret ifade olarak yer alma-
sı suretiyle tüketicinin korunma-
sı demektir. Kuşkusuz burada 

yetkili kurullarca ifadesi üreti-
min beyana taahhüde uygun 
üretilip üretilmediğinin kontrolü 
sürecini de içermektedir.

Bu açıdan baktığımız-
da yazılı tarihte belgelerini 
bulabildiğimiz nitelikte bir 
tanımlama söz konusudur.  
Mesela M. Ö. 1725-1970’lere 
yani bundan 4000 yıl önceye 
ait Kültepe çivi yazısı tablet-
lerinde buna ilişkin metinler 
bulabiliyoruz.

Bilindiği üzere Kültepe 
bugün ki Kayseri il sınırları 
içinde Asur Ticaret Kolonileri-
nin Tüccarlarının kil tabletlere 
çivi yazısı ile yazılı kişisel arşiv 
defterleri (tablet) nin de toprak 
altından çıkarıldığı yerin adı. Bu 
tabletlerdeki bilgiler coğrafi işa-
retlerin o zamanda kullanılan 
bir kavram olduğunu gösteri-
yor. Şöyle ki o dönem en çok 
yetiştiriciliği yapılan hayvanlar 
başta koyun olmak üzere 
keçi, sığır, atlara ilişkin makbul 

olanların siparişlerine ilişkin 
nitelemeler ve tanımlamalar 
görüyoruz. Şüphesiz yurdumu-
zun her yöresinden geçmişten 
gelen bu meşhurluğa ilişkin 
nitelemeler bulunmaktadır.

2013’ de AB parlamentosu 
tarımsal ürün ve unsurların 
kalite rejimi düzenlemesini 
yürürlüğe koydu. Bu süreçde 
510/2006 sayılı düzenleme ile 
Coğrafi işaretlerin korunması-
na ve tarımsal ürünlerde köken 
belirlemeye ilişkin özel tedbirler 
509/2006 sayılı düzenleme ile 
de Tarımsal ürünlerin gelenek-
sel özelliği garanti edilmesine 
(Traditional Specialities Gua-
rented/TSG) ilişkin özel kurallar 
belirlendi. Ayrıca 1151 sayılı 
düzenleme ise AB üyesi ve AB 
üyesi olmayan ülkeler arasın-
daki ikili anlaşmalar aracılığıyla 
AB içinde uluslararası alanda 
yayılarak  bir bölgeden özgün 
olarak köken alan ürünlerin 
ticarette de belirlenmesi sağ-
landı. Her AB ülkesinin kendi 

Aslında 
coğrafi işaret,

ürünün yöre, 
ürün, işlem 

üçlüsünün önceden 
tanımlanmış  

yetkili kurullarca 
tescillenmiş 

içerikde 
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bu belgenin bir 
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milli yasal düzenleme sistemi 
vardır.  (GI) konusundaki ge-
nellikle AB düzenlemeleri yöre 
kavramını Agro-Ekolojik ko-
şullar, bitki varyetesi ve insan 
faktörü bu yöre ile birlikteliği 
dikkate alır. Ürün orijini ile kalite 
arasında bir bağ ve üretim için 
kullanılan teknolojinin verilen 
bölgedeki geleneklere eşlik 
etmesi dikkate alınmaktadır

Coğrafi işaret kavramı ile 
ticari marka karıştırılmamalı-
dır. Markalar büyük şirketlerce 

üretilir ve genellikle standart 
gıda ürünlerine eşlik eder. 
Coğrafi işaretler ise küçük, 
orta ölçekli şirketlerin olup 
özel bir alana dair kaliteli 
ürünlere eşlik eder. 

Özgün köken ya da mahreç 
gibi AB ülkelerinde PDO ve PGI 
terimlerle ifade edilen coğrafi 
işaret uygulamalarının amaçları 
tarımsal kökenli gıdaların eko-
nomik değerini bölgede uzun 
dönemli strateji, imaj oluşturma 
bölgedeki ürünü koruyarak mu-

hafaza etme, kırsal kesimi eğit-
mek ve yerel çiftçilerin gelirini 
arttıracak şekilde ürünleri geliş-
tirmek, pazarda ürünü rekabete 
sokarak ürünün çeşitlenmesini 
teşvik ve talep-arz arasında 
daha iyi denge sağlamak, üre-
ticilerin otantik ürünlerini daha 
yüksek fiyata satmaları, haksız 
rekabeti ve tüketicilerin yanlış 
yönlendirilmesini önlemek, 
tüketicilerin tercihlerini daha 
kolay yapabilmeleri için köken 
konusunda açık, kısa ve öz bilgi 
sağlama şeklindedir.
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Coğrafi işaretlere ilgi günümüzde bu konuda artan bir ilgi ile her kesimi kapsar hale gelmiştir.
Bu belki de ihmal edilen önemine farkındalık oluşturmak bakımından yararlı bir olgu. Genel 
olarak konuyu ekonomik açıdan ele alan ampirik çalışmalar daha yaygın. Kuşkusuz ekonomik 
önemi önemli bir gerekçedir. Ancak bu konu tarımı yapılan bitki ve hayvanların genetik 
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Coğrafi işaret uygulamaları  üretici 
ve tüketici arasındaki bağı güçlendi-
rir, ilk ve ihracatçı dağıtımı arasındaki 
tartıda stratejik bir kaldıraç işlevi 
oluşturur, tüketici ve üretici arasında 
ne zaman yapıldı nasıl yapıldı, ham-
madde ya da içerik nereden, niye 
bu ürün bu bölge ilişkisini tanımlar, 
Yerel ürünler ve onların özel kaliteleri 
pazarlanabilir ve tüketicilerce tercih 
edilir .Coğrafi işaret uygulamaları 
Kırsal Kalkınma içinde önemli işlev 
sağlar.Çeşitli coğrafi işaretli ürünler-
de çeşitli çalışmalardan gösterildiği 
gibi böyle  ürünler ekonomik opera-
törlere tüketicinin daha yüksek fiyat 
ödeme istekliliği nedeniyle, klasik 
ürünlere göre bu ürünlerin ünü nede-
niyle kazanç sağlarlar. 

Coğrafi işaretleme(C.I.) Kırsal 
Kalkınmaya önemli katkıda bulunur. 
Çünkü böyle ürünler gelişen ülkeler-
de istihdam yaratarak kırsal alanlar-
dan yeterli gelir akışını garanti eder. 
Bu çeşit ürünler ne gelişmiş teknoloji 
gerektirerek ne de pazarlama için 
kısmen büyük yatırım gerektirmezler. 
Geçerli üretim maliyetlerini yüklen-
meksizin yerel girişimciler gelirini art-
tırır ve istihdam yaratır. Üstelik yerel 
üreticiler ürünlerin son tüketiciye di-
rekt tedarik etme avantajına sahiptir. 
Geleneksel ürünler doğal koşullar ve 
kültürel metotlarını harmonize ederek 
nostaljik ilginç ürünler olarak algıla-

narak bölgenin yerel karakterini sem-
bolize eder. Geleneksel ürün grubu 
olarak GI’ler ürünün coğrafi ismine 
tüketicilerin dikkatini yerel kimliğe 
çekerek de etkili bir araç olarak dik-
kat çeker. Bu durum kırsal alanlarda 
turizm aktivitelerini arttırır. Coğrafi 
işaret pazarının korunması ekonomik 
aktivitenin sürdürülebilmesine ve 
kırsal alanda yerleşime de yardım 
ederek kırsal alanın yaşam standart-
larını arttırır. Belli bir ürünün coğrafi 
işaretle korunması bu sektöre diğer 
sektörler gibi dışsal yarar sağlayarak 
gelir ve istihdam entegrasyonu, kırsal 
alandan kente göçü önleyici potansi-
yel etkiye sahiptir. Coğrafi işaretlerle 
koruma sadece kırsal sürdürülebi-
lir ekonomiyi değil aynı zamanda 
kültürel mirası da korur.Evcil çiftlik 
hayvan genetik çeşitliği ve üretim 
sistemlerinin çıktısı olan hayvansal 
ürünler insan besleme, gıda kaynağı 
ve kültürel çeşitliliğe neden olmakta-
dır.Özellikle çiftlik hayvanı ırkları ve 
ürünleri arasında çok güçlü bağlar 
vardır. Daha açık bir deyimle her 
çiftlik hayvanı ırk kendi emsalsiz özel 
gıda değerini oluşturmaktadır. Günü-
müzde küreselleşen dünya gıda arz 
sistemleri gıda konusunda adeta tek 
çeşit ürüne yönlenme eğilimindedir. 
Endüstriyel üretimimiz doğal niteli-
ği olan tek tip standart üretim gıda 
kaynağı olan hayvansal üretim ge-
notiplerin de çeşitliliğini tahrip edici 

nitelikledir. Oysa çeşitli çiftlik hayvan 
ırkları bunların özgün gıda ürünleri 
arasındaki bağın yeniden tesisi hem 
hayvan ırkları ve ürünleri çeşitliliğini 
sürdürmeye sağlayacak hem de 
kırsal kesim üreticilerin, küçük ölçekli 
işletmelerin ve girişimcilerin ürünlerini 
değerlendirmek suretiyle kırsal kal-
kınmaya da hizmet edecektirler. 

Coğrafi işaretlere ilgi günümüzde 
bu konuda artan bir ilgi ile her kesimi 
kapsar hale gelmiştir. Bu belki de 
ihmal edilen önemine farkındalık 
oluşturmak bakımından yararlı bir 
olgu. Genel olarak konuyu ekonomik 
açıdan ele alan ampirik çalışmalar 
daha yaygın. Kuşkusuz ekonomik 
önemi önemli bir gerekçedir. Ancak 
bu konu tarımı yapılan bitki ve hay-
vanların genetik çeşitliliklerini koru-
mak bakımından ayrıca özel bir önem 
taşıyor.Bunun yanı sıra  belirli bir 
yöreye bağlı bir hak türü de oluştur-
maktadır. Böylece geleneksel bilgi ve 
kültürel değerleri koruyarak turizme, 
çevre ve biyolojik çeşitliliği ve nihayet 
kırsal kalkınmaya önemli bir katkı söz 
konusudur. Evcil çiftlik hayvan ge-
netik çeşitliği ve üretim sistemlerinin 
çıktısı olan hayvansal ürünler insan 
besleme, gıda kaynağı ve kültürel 
çeşitliliğe neden olmaktadır.

Özellikle çiftlik hayvanı ırkları ve 
ürünleri arasındaki çok güçlü bağlar 
vardır. Daha açık bir deyimle her 
çiftlik hayvanı ırk kendi emsalsiz 
özel gıda değerini oluşturmaktadır. 
Günümüzde küreselleşen dünya gıda 
arz sistemleri gıda konusunda adeta 
tek çeşit ürüne yönlenme eğilimin-
dedir. Endüstriyel üretimimiz doğal 
niteliği olan tek tip standart üretim 
gıda kaynağı olan hayvansal üretim 
genotiplerin de çeşitliliğini tahrip 
edici nitelikledir.

Oysa çeşitli çiftlik hayvan ırkları 
bunların özgün gıda ürünleri ara-
sındaki bağın yeniden tesisi hem 
hayvan ırkları ve ürünleri çeşitliliğini 
sürdürmeye sağlayacak hem de 
kırsal kesim üreticilerin, küçük ölçekli 
işletmelerin ve girişimcilerin ürünlerini 
değerlendirmek suretiyle kırsal kalkın-
maya da hizmet edecektirler.
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Coğrafi işaretlere ilgi günümüzde bu konuda artan bir ilgi ile her kesimi kapsar hale gelmiştir.
Bu belki de ihmal edilen önemine farkındalık oluşturmak bakımından yararlı bir olgu. Genel 
olarak konuyu ekonomik açıdan ele alan ampirik çalışmalar daha yaygın. Kuşkusuz ekonomik 
önemi önemli bir gerekçedir. Ancak bu konu tarımı yapılan bitki ve hayvanların genetik 
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Sonuç olarak biyo çeşitlilik 
ve kırsal çevre koruma süreci 
konusunda artan toplumsal 
farkındalık, ürün kalitesi ve 
gıda güvenliği ilişkisi ile kültü-
rel mirasın koruma kavramları 
yerel çiftlik hayvan ırklarımı-
zın sürdürebilir kullanım ve 
korunması için yeni fırsatlar 
yaratılmaktadır.

Yerel ırklarımızın organik 
hayvansal üretim materyali 
olarak kullanımında ikame 
edilemez niteliğinin ön plana 
çıkarılması gerekmektedir. 
Daha açık bir ifade ile yerel 
ırklarımızın özgün yerel gıda 
ürünü olarak kullanılması 
sureti ile hem turizm, gas-
tronomi gibi ilişkin sektörler 
geliştirebilecek, hem de kırsal 
üretim faaliyetlerinin sürdürü-
lebilmesini sağlamış olacaktır.

Bu konuya önem veren 
ülkelerin coğrafi işarete konu 
ürünlerde yarattığı katma 
değer önemli bir farkındalık 
yaratmaktadır. Kent merkezli 
tüketicinin ürüne ilişkin bilgi-
leri ile   yerel üreticilerin ürüne 
ilişkin bilgileri asimetrik nitelik-
tedir. Asimetrik bilgi üreticinin 

ürettiği ürün içeriğini biliyor 
olmasına karşın tüketicinin 
bunu bilmiyor olmasından 
kaynaklanan ne alacağımızı 
neye güveneceğimizi şaşırdık 
deme olgusunu kastediyoruz. 
Söz gelimi her çeşit bal hepsi 
gerçek (belgeli) olsun olma-
sın kentte organik bal diye 
satılınca buda asimetrik bilgi 
sonucu gerçek yöresel ürün 
üreticileri piyasa başarısızlığı 
ile ürünlerini artık mahalle 
pazarı, marketinden çıkarıp 
büyük, mega, hiper adları ile 
anılan tedarikçi bağımlı büyük 
pazarların AVM’lerin raflarına 
ulaştıramıyorlar. Ancak bu an-
lamda artık pazarlarda bilginin 
yönlendirdiği pazar ekonomisi 
fazına geçilmiş bulunuyor. Bu 
durum coğrafi işaretli ürünlere 
özel bir avantaj sağlıyor.

Ülkemizdeki durum bir 
cümleyle bu konuda büyük 
bir potansiyel var ama batı 
ülkelerindeki gibi kullanılamı-
yor. Mesela Fransa’da 700’ün 
üstünde İtalya 500’ün üstün-
de tescilli coğrafi işaretin 35 
milyar Euro’nun üstünde gelir 
sağladığı ifade edilmektedir. 
Coğrafi işaret terimi, AB terimi, 

olan Geographical Indıcatıon 
(GI) teriminin çevirisi olarak 
Türkçemize girmiştir denile-
bilir. Özde bir ürünün ister 
üretim yaparken kullanılan örf 
adetler geleneksel bilgiler ister 
elde edildiği yöreyi tanımlayan 
mesela meşhur Trakya kıvırcık 
koyununu, ya da meşhur 
Afyon manda kaymağı gibi 
tabirleri kapsayan bir terimdir.

Tanım olarak belirli bir ni-
teliği şöhret, ya da özelliklerini 
üretim metodu, üretildiği yöre, 
alan, bölge, ülke ile özdeşleş-
tiren işarettir. (göstergedir).

1995 tarihli 555 Sayılı 
Coğrafi işaretleri ve gelenek-
sel özellikli ürünlerin adlarının 
korunması hakkında KHK bu 
tanımı içermektedir.1994 tarihli 
Dünya Ticaret Örgütünce ya-
pılandırılan ticaretle ilintili fikri 
Mülkiyet hakları diye bilinen 
Uluslararası Mülkiyet Hakları 
(TRIPS) da bu tanımı benim-
semektedir.

Bu şekli ile sosyal, iktisadi, 
üretici gruplar ürünlerini ayırt 
etmek korumak işlevi söz 
konusudur. Yani öz olarak 

Tanım olarak belirli bir niteliği şöhret, ya da özelliklerini üretim metodu, üretildiği yöre, alan,
bölge, ülke ile özdeşleştiren işarettir. (göstergedir).

1995 tarihli 555 Sayılı Coğrafi işaretleri ve geleneksel özellikli ürünlerin adlarının korunması 
hakkında KHK bu tanımı içermektedir.1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütünce yapılandırılan 
ticaretle ilintili fikri Mülkiyet hakları diye bilinen Uluslararası Mülkiyet Hakları (TRIPS) de 
bu tanımı benimsemektedir.

Bu şekli ile sosyal, iktisadi, üretici gruplar ürünlerini ayırt etmek korumak işlevi söz 
konusudur. Yani öz olarak bu terim kent tüketicisi bir malın hep konuşula gelen ürün olup 
olmadığını nasıl güvenerek bilecek alacak ticaretini yapacak noktasında özgünlük yöreye 
özgülük kavramını ispatlayan bir cins garanti belgesi işlevindedir. Çeşitli ülkelerde bu terim 
alt tanımlarla da ifade edilebilmektedir. Bu geniş kapsamlı coğrafi işaretlerden Menşe adı için 
Desıgnatıon of Origine (D.O) Mahrec işareti için Geographıcal Indıcatıon (G.I.) terimleri de 
kullanılmaktadır. 

Esas itibariyle belli bir yöre (coğrafya,bölge,alan,ülke) ürün ad(işareti) ayırt edici özellik, 
özellikle yöre bağı olmalıdır.Buna göre mutlaka bir coğrafi ad gerekmektedir.Mesela Mesir 
Macunu örneğinde Mesir bir yer adı değil ve Manisa’yı sembolize ediyor. Aynı şekilde Eyfel 
Kulesi ya da Boğaziçi köprüsü sırasıyla Paris ve İstanbul ile sembolize ediyor olabilir.

Doğal ürünler, tarım ürünleri, madenler, el sanatları ve ürünler, sanayi ürünleri coğrafi işaret 
verilebilir alanları belirtmektedir. Burada konu ile ilgili bir kurum olan Türk Patent 
Enstitüsü’nün yaptığı bir uygulama ile Hayvan Irkları ve Coğrafi İşaret vermesi bazı 
tartışmalara konu olmuştur.13.01.2002 tarihli resmi gazetede ilan edilen Gemlik Türk atı bunu 
takip eden Kangal koyununun vb. Coğrafi İşaretler TİGEM’in TPE ve MSB aleyhine açtığı 

Tüketici ve Toplum Gıda Konuları
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bu terim kent tüketicisi bir malın hep 
konuşula gelen ürün olup olmadığını 
nasıl güvenerek bilecek alacak tica-
retini yapacak noktasında özgünlük 
yöreye özgülük kavramını ispatlayan 
bir cins garanti belgesi işlevindedir. 
Çeşitli ülkelerde bu terim alt tanımlar-
la da ifade edilebilmektedir. Bu geniş 
kapsamlı coğrafi işaretlerden Menşe 
adı için Desıgnatıon of Origine (D.O) 
Mahrec işareti için Geographıcal 
Indıcatıon (G.I.) terimleri de kullanıl-
maktadır.

Esas itibariyle belli bir yöre 
(coğrafya,bölge,alan,ülke) ürün 
ad(işareti) ayırt edici özellik, özel-
likle yöre bağı olmalıdır.Buna göre 
mutlaka bir coğrafi ad gerekmekte-
dir.Mesela Mesir Macunu örneğinde  
Mesir bir yer adı değil ve Manisa’yı 
sembolize ediyor. Aynı şekilde Eyfel 
Kulesi ya da Boğaziçi köprüsü sıra-
sıyla Paris ve İstanbul ile sembolize 
ediyor olabilir.

Doğal ürünler, tarım ürünleri, 
madenler, el sanatları ve ürünler, 
sanayi ürünleri coğrafi işaret verile-
bilir alanları belirtmektedir. Burada 
konu ile ilgili bir kurum olan Türk 
Patent Enstitüsü’nün yaptığı bir uy-
gulama ile Hayvan Irkları ve Coğrafi 
İşaret vermesi bazı tartışmalara konu 
olmuştur.13.01.2002 tarihli Resmi 
Gazetede ilan edilen Gemlik Türk atı 
bunu takip eden Kangal koyununun 
vb. Coğrafi İşaretler TİGEM’in TPE ve 
MSB aleyhine açtığı davada 2004’de 
mahkeme kararı ile iptal edilmiştir. 
Çünkü ırk tescili başka bir kurumca  
Tarım Bakanlığı hayvan ırkları Tescil 
Komisyonunca yapılmaktadır. Zaten 
Avrupa Birliği uygulamaları da canlı 
hayvan  değil bunların Karkas ya da 
et olarak tescili  öngörülmektedir ve 
tescile ilişkin özellikleri direkt o ırkın 
bulunduğu coğrafi bölge,besleme 
biçimleri ırkın adı üretim teknikleri, 
bilgileri yer almaktadır. 

Bütün bunların yanı sıra en önemli 
husus ayırt edici özelliklerdir. Ayırt 
edici özellikler: yörenin toprak yapısı, 
iklimi, suyu, otları üretim metodu 
geleneksel bilgisi üretim tekniğinden 
kaynaklanıyor olabilir. Burada nitelik, 

şöhret veya diğer özellikleri yöre ile 
bağlantısı yumurta-tavuk ilişkisi gibi 
iyi tanıtıldığı için mi meşhur oldu  
yoksa şöhret(ün) den dolayımı iyi 
tanınıyor niteliklere üretim metodu 
yol açar. Ya da Üretim metodu mu  
şöhreti doğurdu gibi iç içe örtüşen 
kavramlarda söz konusudur.

Bu arada yeri gelmişken Mahreç 
ve Menşe arasındaki farka değinmek-
te yarar var. Menşe kelimesi coğrafi 
sınırları tanımlı yöreden kaynaklanan 
ürünün tüm nitelik ve özellikleri bu 
yörenin doğal beşeri ürünlerinden 
elde edilmesi üretimin işlenmesi 
ve tüm işlemler bu yöre içinde olan 
süreci tanımlar. Mahreç’ de ise 
yukarıdan tarifi içermekle beraber tek 
farklı olarak üretim, işlenme diğer iş-
lemlerden en az biri belirlenmiş yöre 
sınırları içinde olması ve ürünün tüm 
ya da esas niteliklerin değil belirgin 
bir niteliğinin yöreden kaynaklanması 
söz konusudur. 

Esas itibariyle Menşe’ de ürün 
– köken ilişkisi çok katıdır. Mesela 
Mahreç işaretinde Bozdağ Kestane 
Şekeri yetiştirilen yerler ki hammadde 
kestane, Ödemiş’ deki Akkoza, Tek 
koza, türü kestane ağaç meyvesi 
olsun Türkiye’ nin her yerinde üretile-
bilir anlama gelir.

Coğrafi işaretler ürünlerin ayırt 
edici yönlerini, üretildikleri bölgeyi, 

üretim metotlarını, kaliteyi tanımla-
yarak bir tüketicinin tükettiği ürünün 
içeriğini bilme hakkını cevaplıyor. 
Pazarlama enstrümanı gibi işlevler, 
yanı sıra ürüne katma değer sağlaya-
rak kırsal kalkınmayı sağlayan yerel 
üretimi destekleyen agroturizm işlevi 
ile çevre ve biyo çeşitliliği kuruyan tü-
keticiyi yanıltan ürün sahteciliğini ön-
leyici işlevler görür. Coğrafi işaretler 
kırsal alanda istihdam yaratarak göçü 
önlemek farklı tat ve gıdalar sunarak 
tek çeşit ürüne yönlenmeyi önleye-
rek, miktardan ziyade kaliteye önem 
veren üreticiler uyumunu sağlayarak, 
piyasaya girişi kolaylaştırmakta üre-
tim zincirinde katma değer dağılım 
adaletini sağlamaktadır. 

Coğrafi işaretlerin bir cins garanti 
belgesi olduğundan söz etmiştik. 
Konuyu biraz daha açarsak Marka-
ların tek başına gerekli belgesi işlevi 
yoktur. Ayrıca onaylanmış garanti 
belgesini gerektirir. Oysa coğrafi 
işarette her tüketici o ürüne aldığında 
sürdürebilir, denetlenebilir, belgele-
nebilir bir ürün aldığından emindir. 
Coğrafi işaretleri de kalite (Önceden 
tanımlanmış standartlara uygunluk) 
tescil ile güvence altındadır. 

Mesela Keşan satır et Mahreç 
işareti şartnamesin başvuru süre-
cinde sunulan Kıvırcık koyun ırkı şu 
oranda kullanılacaktır dendiğinde o 
ırkın korunması işlevi kendiliğinden 
sağlanmakta melezleme önlenerek 
genetik erozyon tehlikesi ortadan 
kalkmaktadır. Mesela belki bir peynir 
için coğrafi işaret başvurusunda şu 
ırka ait hayvan sütü demek de bu 
işlevdedir. Yapılan çalışmalar AB 
ülkelerinde coğrafi işaret üretimi-
ne kaynak olan bir yörenin ekolojik 
anlamda biyo çeşitliliğinin korunduğu 
gösterilmektedir.
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2005 yılında 2 ilimizde 
2 proje ile başlayan ve 
bugün itibariyle 60 ilimizde 

189 projeyle yürütülen Halk 
Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı 
Ülkesel Projesi, verim artışları 
ile birlikte ülkemize önemli 
kazanımlar sağlamaya devam 
ediyor. 

Konuya ilişkin yazılı bir 
açıklama yapan Genel Başkan 
Çelik, Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştirici Birliklerinin kurulması 
ve beraberinde hayata geçirilen 
ıslah projesiyle kayıtlı yetiştiricili-
ğin temellerinin atıldığını, koyun 
ve keçi ırklarının saf olarak 
yetiştirilmesinin ve ırkların gene-
tik potansiyelin korunmasının, 
birim hayvan başına elde edilen 
verimlerin arttırılmasının projenin 
başlıca amaçları arasında yer 
aldığını ifade ederek, 2015 yılı 
sonu itibariyle 59 İlde, 29 koyun 
keçi ırkında yaklaşık 1 milyon 
hayvanı kapsayan toplam 172 
proje devam ederken bu proje-
lere 2016 yılında 1 ilimiz ve 17 
adet projenin daha eklendiğini 
ve bu yönüyle de küçükbaş 
hayvancılık sektörüne önemli 
katkılar sunulduğunu söyledi. 

Çelik, Halk elinde küçük-
baş hayvan ıslahı projelerinde 
yetiştiricilerin rolüne vurgu 
yaparak "Halk elinde küçükbaş 
hayvan ıslahı projesi başlangı-
cında; verim kayıtları alınarak bir 
veri bankası oluşturulması çok 
önemliydi. Bu nedenle Bakan-

lığımız ve Üniversitelerimizin 
projeye katkıları yanında verim 
kayıtlarının daha düzenli bir hale 
getirilmesi amacıyla Merkez 
Birliğimizce Damızlık Koyun Keçi 
Bilgi Sistemi kuruldu. Ayrıca 
Birliklerimize üye olan yetişti-
ricilerimiz de ıslah, seleksiyon 
ve kayıt tutma gibi konularla 
tanışarak projenin ilerlemesine 
önemli katkılarda bulundular. 
Diğer yandan yetiştiricilerimize 
proje kapsamında Bakanlığımız 
tarafından 2015 yılı için yaklaşık 
50 milyon lira gibi bir destek-
leme ödemesi yapıldı. Proje-
nin başlangıcından bu güne 
toplam destekleme tutarı 190 
milyon lira civarında oldu. Proje 
kapsamında 25 Üniversitemiz-
de 47 öğretim üyesi, Araştırma 
Enstitülerimizde 40 proje lideri 
ve Birliklerimiz bünyesinde Ziraat 
Mühendisleri ve Veteriner He-
kimlerden oluşan 152 proje tek-
nik elemanının görev yapması 
bu projenin büyüklüğünü ortaya 
koymaktadır. Bu yönüyle de bu 
projeyi fazlasıyla önemsiyoruz. 
Bugün itibariyle 60 ilimizde yürü-
tülen projenin bütün illerimizde 
de uygulanması arzusundayız. 
Çünkü Birliklerimiz ve üye yetişti-
ricilerimiz bu projelerden alnının 
akıyla çıkmıştır." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı'na bağlı Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü, Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birlikleri ve Üni-
versiteler işbirliğinde yürütülen 

küçükbaş hayvan ıslahı projeleri 
ile hayvanların verimlerinin arttı-
ğını belirten Genel Başkan Çelik, 
projelerin küçükbaş hayvancılık 
sektörüne ve dolayısıyla da 
ülkemiz hayvancılığına önemli 
kazanımlar sağladığını ifade etti.

Çelik, uygulanan ıslah pro-
jeleri sayesinde Ankara Keçisi 
gibi yerli gen kaynaklarındaki 
hızlı azalışın önüne geçildiğini, 
29 koyun ve keçi ırkımızdaki 
anaç hayvanların canlı ağırlık 
ortalamalarında 4 ile 5.6 kg 
arasında artış sağlandığının altını 
çizerek "2006 yılında başla-
yan ve bugün emin adımlarla 
ilerleyen Halk elinde küçükbaş 
hayvan ıslahı projesi ile; doğum 
ağırlık ortalamasında 0.6 ile 1 
kg arasında,  ikizlikte yüzde 7 
ile yüzde 13 civarında, kuzuların 
sütten kesim ağırlıklarında 4 ile 7 
kilogram arasında, sütten kesim 
sonrasında yaşama gücünde de 
yüzde 5 ile yüzde 17 arasında 
artışlar sağlanarak sektörümüze 
ciddi kazanımlar sağlanmıştır. 
Sağlanmış olan bu verim artışları 
katma değer olarak da ekono-
mimize kazandırılmaktadır. Ben 
bu manada projelere destek 
olan ve yürütülmesini sağlayan 
Bakanlığımız mensuplarına, 
proje liderlerimize, proje teknik 
elemanlarımıza ve özellikle de 
projelere büyük katkı sunan ve 
emek sarfeden Birlik Başkanları-
mız ile yetiştiricilerimize,  teşek-
kürlerimle birlikte şükranlarımı 
sunuyorum." dedi.

TÜDKİYEB 
GENEL BAŞKANI 

NİHAT ÇELİK 
"Islah projeleri, küçükbaş 

hayvanların verimini artırdı"

Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 

Bakanlığı'na 
bağlı Tarımsal 

Araştırmalar ve 
Politikalar Genel 

Müdürlüğü, 
Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri 
Birlikleri ve 

Üniversiteler 
işbirliğinde 

yürütülen 
küçükbaş hayvan 

ıslahı projeleri 
ile hayvanların 

verimlerinin 
arttığını belirten 

Genel Başkan Çelik, 
projelerin küçükbaş 

hayvancılık 
sektörüne ve 

dolayısıyla 
da ülkemiz 

hayvancılığına 
önemli kazanımlar 

sağladığını 
ifade etti.
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HAYVAN KAYIT SİSTEMLERİ 
(TÜRKVET VE KKKS) 

TEK BİR SİSTEMDE BİRLEŞTİRİLDİ

Ülkemizde sığır cinsi hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt 
altına alınması uygulamasına 2001 yılında başlanmış, 
2006 yılından itibaren Türkvet Veteriner Bilgi Sistemi kul-

lanıma açılmıştır. 2009 yılında, Türkvet Veteriner Bilgi Sistemi Av-
rupa Birliğine uyumlu olarak yenilenmiş ve bir önceki Türkvet’te 
yer alan veriler, bugün de kullanılan Türkvet’e aktarılmıştır. Koyun 
ve keçi türü hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması 
uygulamasına ise 2010 yılında başlanmış olup, günümüze kadar 
kullanılmaya devam edilmiştir.

Mevcut Türkvet ve Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS)’nin yazı-
lım ve donanım olarak ihtiyaçları karşılayamaması, hayvan kayıt 
sistemlerinin iki farklı sistem üzerinden yürütülmesi nedeniyle sis-
tem donamım ihtiyaçlarının farklılık göstermesi ve donanımların 
güncelliğini kaybetmesi, sistem donanımlarının yeni gelişmelere 
cevap verememesi, sistemler arası senkronizasyon hataları ve 
mükerrer veri girişleri ile Bakanlığa ait tüm yazılımların Tarım Bilgi 
Sistemi (TBS) çatısı altında birleştirilecek olması gibi nedenlerle, 
tüm hayvan türlerinin kaydedileceği tek bir Hayvan Kayıt Sistemi 
oluşturulması, hastalıkların yönetimi ve eradikasyonunu destek-
lemek amacıyla epidemiyolojik birim seviyesine dayanan ayrı 
bir Veteriner Bilgi Sistemi hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmış-
tır. Ayrıca gerek mevzuattan kaynaklanan yeniliklerin, gerekse 
sahada karşılaşılan sorunların kısa sürede çözülmesi ve hayvan 
kayıt sistemlerinin performanslı ve kesintisiz olarak çalışabilmesi 
amacıyla yeni yazılıma ihtiyaç duyulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz uhdesinde yer alan Türkvet ve Koyun 
Keçi Kayıt Sistemi (KKKS), Tarım Bilgi Sistemi Projesi kapsamın-
da yer alan Hayvancılık Bilgi Sistemi (HAYBİS)’nde birleştirilerek; 
tüm hayvan türlerinin tek bir sistemde kaydedileceği Hayvan 
Kayıt Sisitemi (TÜRKVET) ile hastalık, aşılama, numune takibi sis-
temlerinin yer alacağı Veteriner Bilgi Sistemi devreye alınmıştır.

Türkvet/KKKS’de yer alan verilerin “Hayvan Kayıt Sistemi” 
(TÜRKVET) ve “Veteriner Bilgi Sistemi”ne aktarımı tamamlanmış 
ve HAYBİS çatısı altında erişime açılmıştır.  Her iki sisteme de 
http://hbs.tarim.gov.tr/ adresinden erişim sağlanabilmekte olup, 
kullanıcılar tek bir şifreyle sisteme girerek yetkisine göre işlem 
yapabilecektir.

Yeni sistemin devreye alınmasıyla birlikte sığır cinsi hayvan-
lar ile koyun ve keçi türü hayvanlar tek bir sistemde kayıt altına 
alınmaya başlanmış olup, hastalıkları, aşılamaları, numune takip 
işlemleri de ayrı bir sistemde izlenebilnektedir. Daha sonraki dö-
nemlerde kayıt altına alınacak tüm hayvan türleride aynı sistem-
de kayıt altına alınarak hareketleri ve hastalıkları izlenebilecektir

TURKVET Hayvan Kayıt Sistemi 
01.07.2016 tarihi itibari İle devreye alınmıştır.

TAIEX UZMANLARIYLA 
ISLAH KONULARINDA 
BİLGİ PAYLAŞIMINDA 

BULUNULDU

Avrupa Birliği Komisyonu Genişleme Genel Müdür-
lüğü Kurumsal Yapılanma Biriminin uygulamakta 
olduğu bir kurumsal yapılanma aracı olan TAIEX 

Ofisi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının işbirliğin-
de 19 Ekim 2016 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildi.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Islah Geliştirme Daire 
Başkanı Dr. Bekir Ankaralı başkanlığında gerçekleştiri-
len toplantıya İngiltere ve İsveç’ten uzmanların yanı sıra 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Genel Başkanı Nihat Çelik, Genel Sekreter Dr. Ömer 
Sinan Tamer, Teknik İşler Şube Müdürü İrfan Gündoğdu 
ve İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Vedat Koç ve bakan-
lık ilgili personeli katıldı.

Üç gün süren toplantıda; yabancı uzmanlarca AB, 
İngiltere ve Fransa uygulamaları hakkında bilgiler 
sunuldu. Koyun ve keçilerin Tanımlanması ve  kayıt 
edilmesi, elektronik küpeleme, koyun ve keçiler için 
pedigri ve diğer sertifikaların neler olduğu, koyun ve 
keçiler için süt kontrol metodları, performans testleri, 
süt üretimi için damızlık hedeflerin belirlenmesi, et 
kaydı için performans testi ve et üretimi için damızlık 
hedeflerin belirlenmesi, pratikte performans testleri ve 
Genomik seleksiyon gibi konularda bilgiler verildi ve 
karşılıklı tartışıldı.

Sunumlardan sonra ise Islah ve Geliştirme Daire 
Başkanlığından Ziraat Mühendisi Adem Bölükbaşı ta-
rafından yabancı uzmanlara Türkiye koyun ve keçiciliği 
mevcut mevzuat ve Soykütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS) 
hakkında bir sunum yapılarak program 
sonlandırıldı.
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Çorumlu küçükbaş hayvan yetiş-
tiricilerine 25.08.2016 tarihinde 
düzenlenen törenle toplam 172 

adet damızlık koç ve teke dağıtıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen 
törene Vali Yardımcısı Adem Saçan, 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik, İl Genel Meclisi 
Başkanı Halil İbrahim Kaya, CHP İl 
Başkanı Hasan Suvacı, Çorum Ticaret 
Borsası Başkanı Ali Bektaş, Özel İdare 
Genel Sekreteri Ömer Arslan, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan 
Elfaz Ermiş, TÜDKİYEB Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Çorum İli Damızlık Koyun ve 
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şevket 
Avcı, bazı daire amirleri ve sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Çorum DKKYB Başkanı Şevket Avcı, 
Çorumlu küçükbaş hayvan yetiştiricileri-
ne bugüne kadar toplam 13 milyon 383 
bin 475 TL’lik teşvik ödemesi yapıldığını 
açıkladı.

2008-2016 yılları arasındaki çalışma-
lar hakkında bilgiler veren Avcı, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 
desteğiyle gerçekleştirdikleri projeler-
den de bahsetti.

Islah programı kapsamında son 
yıllarda dağıtımını gerçekleştirdikleri 
damızlık hayvanlar sayesinde Ço-
rum’daki küçükbaş hayvan varlığında 
önemli gelişmeler yaşandığını belirten 
Avcı, “Bu yıl dağıtımını gerçekleştirdiği-
miz koçların TİGEM’de dahi emsali yok. 
Uyguladığımız ıslah programı ve elit 
sürü programı bu durumda etkili oldu. 
Bu yıl 147 koç ve 25 teke dağıtıyoruz, 
gelecek yıl ise bu rakamı toplamda 
200’e çıkarmayı hedefliyoruz. Dağıttı-
ğımız koçların 3 yıl içinde satışı yasak. 
Vatandaşa maliyeti 500, Birliğimize ise 
1500 TL olan koçların amaç dışı değer-
lendirilmesi halinde 3 bin TL cezası var” 
diye konuştu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, yurt çapında uyguladıkları ıslah 
projeleri ile yüksek verimli hayvanların 
yetiştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

ÇORUM’DA DAMIZLIK 
KOÇ VE TEKELER 
KURA ÇEKİMİYLE 
YETİŞTİRİCİLERE 

DAĞITILDI
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Çorum’da düzenlenen damızlık koç 
ve teke dağıtım töreninde konuşan 
Genel Başkan Nihat Çelik, küçükbaş 
hayvancılıkta yerli ırkları ıslah ederek 
verimliliği yükseltmeyi amaçladıklarını 
kaydetti.

Damızlık hayvan dağıtım çalış-
malarını bu nedenle önemsediklerini 
anlatan Çelik, “Bizim Merkez Birliği 
olarak ana hedefimiz hem ülkemizin 
küçükbaş hayvan sayısını artırmak 
diğer yandan da yerli ırklarımızı ıslah 
ederek verimlerini yükseltmektir. Bu 
konuda ilerleme kaydedildiğinde hem 
vatandaşlarımızın hayvansal proteini 
doğal bir biçimde almaları sağlanacak 
hem de ülkemiz dünya çapında bir 
ihracatçı ülke konumuna ulaşacaktır. 
Bu manada ülke çapında çok büyük 
bir potansiyelimiz mevcuttur ve bizim 
önceliğimiz bu potansiyeli harekete 
geçirecek çalışmalar yapılmasıdır. Kü-
çükbaş hayvan ıslahında 80 il birliği-
miz ve 250 bin değerli yetiştiricilerimiz 
ile her zaman ülkemizin emrindeyiz, 
yapılacak her türlü işbirliği ve ortak ça-
lışmalarda da sonuna kadar varız. Yurt 
çapındaki 80 ildeki birliklerimiz ve 250 
bin yetiştiricimizle ülkemizin hizmetin-
deyiz. Çorum’da gerçekleştirilen çalış-
malar ışığında küçükbaş hayvancılıkta 
verim artıyor. Yetiştiricilerimiz aldıkları 
damızlık hayvanların kıymetini bilmeli. 
Çorum’da görev yapan Birlik Başka-
nımızın üstün gayretleri takdire şayan. 
Uygulanan ıslah programına destek 
verenlere teşekkür ederken dağıtımı 
yapılan hayvanların yetiştiricilere hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Erkan Elfaz Ermiş, Çorum’un hayvancı-
lıkta iyi bir durumda olduğunu kaydetti.

Küçükbaş hayvancılık alanındaki 
ıslah projeleriyle Çorum’un pek çok bü-
yükşehiri dahi geride bıraktığını anlatan 
Erkan Elfaz Ermiş, “Yeni projeler ve yeni 
hedefler belirledik” dedi.

Damızlık koç ve teke dağıtım töre-
ninde konuşan Ermiş, açıklamasında 
şu bilgilere yer verdi:

“Bakanlığımızca 2014 yılında 
programa dâhil edilmemizle başlayan 

Damızlık Koç Dağıtım Projesi, Valiliği-
miz İl Özel İdaresi ve üretici katkısı ile 
devam ediyor. 2014 yılında 57 adet koç 
dağıtımı ile başlanan projede, 2015 
yılında 100 adet ve bu yıl da damızlık 
teke de dâhil olmak üzere toplam 172 
adet küçükbaş hayvan dağıtıyoruz.

Damızlık koç ve teke dağıtımında 
esas amaç; üreticinin elindeki kendi 
genetik kaynaklarından olan ırkların 
yerine, aynı ırktan ve değişik genetik 
kaynaklı verimli olanlarla kan değişimini 
sağlamak ve bir nevi hibrit üretim elde 
etmektir.

2011 yılında ilk defa Halk Elinde Is-
lah Projesi ile 6 bin 300 Akkaraman ırkı 
ile başladığımız projede gösterdiğimiz 
başarı kısa sürede meyvelerini verme-
ye başladı. 2013 yılında Akkaraman 
ırkı için 6 bin 300 koyun projeye dâhil 
edildi. 2016 yılında da yine 6 bin 300 
kıl keçisi ile projelerimizin sayısı üçe 
ulaştı. Bizim potansiyelimizden daha iyi 

durumda olan illerde tek proje dahi sür-
dürülemezken biz bugün Akkaraman 
ırkında 3’ncü projeyi talep ediyoruz. Bu 
başarı iyi bir ekip çalışması ve projelerin 
ruhuna uygun hareket etmekle oluştu. 
Burada en büyük teşekkürü sürü sahip-
lerimize etmek gerektiğini düşünüyo-
rum. Çünkü projeye onlar sahip çıkma-
salar ve projeye inanmasalar bu başarı 
asla olmazdı. Yine aynı şekilde teknik 
personelimize ve proje yöneticilerine de 
teşekkür etmek isterim. Onlar da gece-
gündüz demeden özveri ile ve yaptığı-
mız işe inanarak projeye sahip çıktılar. 
Bugün geldiğimiz noktada Çorum ili 
olarak hayvancılıkta iyi bir durumdayız, 
daha büyük hayallerimiz var.”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğü, İl Özel İdaresi ile Çorum İli Damızlık 
Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği iş-
birliğinde gerçekleşen törende yapılan 
konuşmaların ardından 147 adet koç ve 
25 adet teke çekilen kur’a ile sahiplerini 
buldu.
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Hatay İli Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Birliği 3. Olağan Genel 
Kurulu 28 Ağustos 2016 tari-

hinde Defne Prenses Otel’in toplantı 
salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB ) Genel 
Başkanı Nihat Çelik de katıldı. 

Genel Başkan Nihat Çelik’in Divan 
Başkanlığında gerçekleştirilen genel 
kurulda Birlik Başkanı Hikmet Çivi 
ve Birliğin Kurucu Başkanı Yıldıray 
Sumaytaoğlu birer konuşma yaparak 
genel kurulun hayırlı olması dileklerin-
de bulundular.

Genel başkan Çelik de delegelere 
hitaben yaptığı konuşmada,  15 Tem-
muz’da ülkemizin büyük bir badireden 
geçtiğini ve bu hain saldırıya Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
önderliğinde millet olarak karşılık 
verildiğini ve topyekûn milli irade ve 
demokrasiye sahip çıkıldığını söyledi. 

Genel Başkan Çelik, Hatay ilinde 
olduğu gibi 80 ilde Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliklerinin var 
olduğunu ve ülke genelindeki 250 bini 
aşan üye sayısıyla kendi alanında ül-
kemizin en büyük sivil toplum kuruluşu 
konumunda olduğunu ifade ederek 
öncelikle küçükbaş hayvanların ıslahı 
ile mevcut olan et ve süt verimlerini 
artırmak amacında olduklarını söyledi. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı ile tam bir uyum içerisinde hareket 
ettiklerinden bahseden Çelik, Islah 
çalışmalarının yapılabilmesi ve hay-
vancılığın geliştirilebilmesi için Devletin 
milyonlarca liralık desteklemelerde 
bulunduğuna vurgu yaparak sektörün 
gelişmesi adına yapılan bu desteklerin 
heba edilmemesi gerektiğini ifade etti. 

Genel Başkan Çelik, yeni yönet-
meliğin resmi gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girdiğini söyleyerek hayırlı 
olması temennilerinde bulunarak, 

"İnşallah önümüzdeki günlerde sektö-
rümüzü el birliği ile daha iyi yerlere ge-
tireceğiz. Ancak unutmayın ki sizlerin 
de katkısı bizim için çok büyük önem 
taşımaktadır. Bugün gerçekleştirilecek 
Genel Kurulunuzun düzenli, usulüne 
uygun, adap çerçevesi dahilinde bir 
genel kurul olmasını diliyorum. Şimdi-
den bu noktada katkı sağlayacak olan 
değerli yetiştirici üye arkadaşlarıma 
şükranlarımı sunuyor bu genel kuru-
lun başarılı geçmesi ve sektörümüze 
faydalı sonuçlar alınmasını temenni 
ediyor,  bütün katılımcılara bir kez 
daha saygılarımı sunuyorum" dedi. 

Hatay ili Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliğinin 3. Olağan Genel 
Kurulunda gündem maddelerinin 
görüşülmesini müteakip yapılan 
seçimde Hikmet Çivi başkanlığında 
yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri 
belirlendi.

HATAY İLİ DKKYB 
3. OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Kastamonu İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Mali Genel 
Kurulu 8 Ağustos 2016 tarihinde 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 
toplantı salonunda yapıldı. TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik de Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin Mali 
Genel Kurulu’na katılım gösterdi. 

Genel Başkan Çelik, konuşmasına 
15 Temmuz darbe girişimini lanetleye-
rek başladı. Çelik; "Bizi kahreden bizim 
silahlarımızın bize dönmesiydi. Herkes 
tek yumruk oldu. Biz buna tanık olduk. 
Bu zorbaları Allah’ın gücüyle püskürt-
tük. Demek ki yıllarca içimizde yılan 
besledik. Mehmetçik bizim güneşimiz-
dir. Biz bu güneşin hiçbir zaman bat-
masını istemiyoruz. Biz içimizde kitleyi 
tespit ettik. Türkiye’de 250 bin üyesi 
olan bir birlik, bu ülkenin sigortası olan 
insanlarıyız. Kuru ile yaşı birbirinden 
ayırt etmeliyiz. Eğer bu yarayı kökünden 
söküp atmazsak bu yara kangren olur. 
Biz birlik olarak her zaman Milli İradenin 
yanındayız. Bu darbe girişimi sadece 
Cumhurbaşkanı’na değil, bütün halka 
ve halkın iradesine yapılmış bir darbe 
girişimidir. Asla kabul edilebilir değildir. 
Halkımız birlik ve beraberliğini göstere-
rek buna fırsat vermemiştir. Ben bütün 
birliklerime sesleniyorum. FETÖCÜ 
olan hiçbir esnafa paranızı vermeyin, 
onlardan alışveriş yapmayın. Onlardan 
selamınızı kesin. Aksi takdirde vatana 
ihanet ederseniz. En büyük protesto 
budur. Çünkü biz hukuk devletinde 
yaşıyoruz. Bizim kimseye karşı güç 
kullanma hakkımız yok. Bizde sorum-
luluk bilinci ile hareket etmeliyiz. Bütün 
liderlerde vatandaşlarına vatan sevgisi, 
bayrak sevgisi aşılaması lazım. Bizim 

bizden başka dostumuz yok. Ya ölüm 
ya İstiklal. Biz iki el çıplakta tanka, tüfe-
ğe karşı durabiliriz. Bunu da ispatladık" 
sözlerini kullandı.

Birliklerine sahip çıkmaları konusun-
da da üyeleri uyaran Genel Başkan Çe-
lik; "Eğer bu birlikler olmasaydı, koyun, 
keçi üreticilerinin sesi duyulmasaydı, 
şimdi bırakın hayvandan bahsetmeyi, 
hayvanın izini bulamazdık. Dolayısıyla 
her şey birlik ve beraberlikle oluyor. Bir-
lik olmaktan daha güzel bir şey yoktur. 
Bu birlik bizim birliğimizdir. Birlikte dirlik, 
güç vardır. Bizim büyük düşünmemiz 
lazım. Bu iş bizim sırtımızdan dönüyor. 
Onun için birliğinize ve başkanınıza 
sahip çıkın" dedi.

Toplantıda Birlik üyelerine seslenen 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Osman Yaman; “İlimizde damızlık 
koyun, keçi bir hayli var ama geçmiş 
yıllara oranla azalma eğilimi içinde. 
Yıllar önce 450 bin olan küçükbaş 
hayvan sayısı, şu anda 90 bin koyun, 
30 bin civarında keçi olmak üzere 120 
bin civarında küçükbaş hayvan sayısı 

var. Maalesef destek alan koyun sayısı, 
keçi sayısı çok çok az. Demek ki üretici-
lerimiz kayıtlı değiller. Sizden isteğimiz, 
üreticilerin kayıtlı olması ve destek 
alması” dedi.

Diğer bir konu olarak yünün önemi-
ne değinen Yaman; "Yıllar önce yün çok 
kıymetliydi. Şu anda köylülerimiz yünler 
yakıyor. Elyaf yorgan, yastıkta yatıyoruz. 
Bunlar sağlıklı değil. Sizden isteğim 
yünü yakmayalım, yünü kullanalım ve 
bunu yayalım. Güzelim servetimiz zayi 
olmasın. Biz üretmeye mecburuz. Kas-
tamonu’nun yüzde 40'ı tarımla uğraşı-
yor. Köyde kalıyorsak, üretelim, üretimi 
azaltmayalım, çoğaltalım. Bakanlığımız 
ile İl Özel İdaresi ortak bir proje yapa-
cak ve bu sene damızlık koç sayısını da 
arttıracağız" ifadelerini kullandı.

Birliğin Mali Genel Kurulunda açılış 
konuşmasını yapan Kastamonu İli 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Adem Canbaz, göreve başla-
dığında birliklerinin giderlerinin 20 bin 
TL civarında olduğunu ifade ederek, şu 
anda birliklerinin giderlerinin 10 bin TL 
civarında olduğunu belirtti.

 Canbaz, "2 aya kadar birliğimizin 
giderlerini 7 bin TL’ye kadar düşürece-
ğime dair sizlere söz veriyorum. Benim 
yapacağım çalışmalarda birlik üyele-
rimizin de destekçi olacağından hiç 
şüphem yoktur. Çalışmalarımızı birlik ve 
beraberlik içinde yapmamız gerekiyor. 
Bu birlik sadece benim değil, bütün 
üreticilerimizin birliğidir. Ben burada 
emanetçiyim. Birliğimize hep birlikte 
sahip çıkmamız gerekmektedir." dedi.

TÜDKİYEB 
GENEL BAŞKANI                      

NİHAT ÇELİK                        
KASTAMONU DKKYB MALİ 

GENEL KURULUNA KATILDI
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KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ 
BELÇİKA'DAKİ İŞLETMELERİ GEZDİ

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, 
küçükbaş hayvancılıktaki yenilikleri görmek amacıyla Belçika'ya gittiklerini belirtti.

Malatya Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
İhsan Akın, küçükbaş hayvan-

cılıktaki yenilikleri görmek amacıyla 
Belçika'ya gittiklerini belirtti.

Başkan Akın, birlik binasında dü-
zenlediği basın toplantısında, ülkede 
yaşlanan terör saldırılarını kınayarak, 
taşeron terör örgütlerinin ülkeyi karış-
tırmaya çalıştığını belirtti.

Başkan Akın, Erasmus Programı 
kapsamında İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü, Arapgir İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 
Malatya Anadolu Fırat Teknik Meslek 
Lisesi, Çankırı Orman İşletmeleri ve 
Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Mü-
dürlüğü ile proje hazırladıklarını dile 
getirdi. Akın, "Küçükbaş Hayvancılık 
İşletmelerinde Yenilikçi Yaklaşımlar 
ve Verimliliğinin Arttırılması" projesi 
kapsamında Avrupa ülkelerinde ince-
lemede bulunduklarını söyledi.

Akın, proje kapsamında Belçi-
ka'nın Brüksel kentinde küçükbaş 
hayvancılıktaki işletmelerde yenilikleri 
görmek amacıyla 2 haftalık eğitim ge-
zisine gittiklerini belirterek, "Küçükbaş 
hayvancılıkla ilgili konuların yanında 

yem girdileri, ekim alanları, yemleme 
sistemleriyle ilgili yenilikleri inceledik. 
Bu işletmeleri örnek alarak İlimizde 
hayvancılığın gelişmesi ve yapılması 
gerekenler hususunda mücadele 
veriyoruz." diye konuştu.
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Başkan Akın, gezinin hayvancılığın 
geliştirilmesi adına önemli olduğunu 
sözlerine ekledi.

Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerin-
de Yenilikçi Yaklaşımlar ve Verimliliğin 
Artırılması Projesi kapsamında Belçi-
ka'ya giden Malatya İli Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan 
Akın, Belçika dönüşü küçükbaş hay-
vancılıkla ilgili izlenimlerini anlattı.

Küçükbaş hayvancılığın gelişmesi 
ve verimliliğin artırılması için Belçi-
ka'ya gittiklerini söyleyen Malatya 
İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birliği Başkanı İhsan Akın, küçükbaş 
hayvancılıkla ilgili önemli gözlemler 
yaptığını kaydetti. Akın, "Belçika'da 
10'a yakın çiftlik gezdik, buralarda-
ki küçükbaş hayvanların et ve süt 
verimleri oldukça yüksek. Belçika'da 
gittiğimiz çiftlikte bir keçiden 6 kilo süt 
elde ediliyor. Ortalama 4,5 kilonun 
altında süt veren keçi yok. Bir başka 
çiftlikte hem et hem de süt verimiyle 
alakalı bir çalışma yapılmış. Bu çiftlik-
te hem et verimi yüksek keçiler vardı 
hem de ortalama olarak bir keçiden 
4 kilo süt elde ediliyordu. Bu noktada 
süt verimliliğin artırılması çok önemli. 
Sürüdeki süt veriminin artırılmasını is-

tiyorsanız öncelikli olarak damızlık koç 
ya da damızlık tekenizin çok iyi olması 
gerekiyor. Beslenme de çok önemli 
ve Belçika'daki yetiştiriciler bütün yem 
bitkilerini kendisi üretiyor. Ayrıca teke 
ve koç seçimini de çok iyi yapıyorlar. 
Bizde kendi arazilerimizdeki verimliliği 
artırmalıyız, sulama, ekim, ekstra yem 
vermeyle ilgili çalışmaları yapmalı-
yız. Daha önce de bu tür çalışmalar 
yaptık, ama bundan sonra da bu 
çalışmalarımızı artıracağız. İnşallah ül-
kemiz ve ilimizdeki hayvancılığa katkı 
sunabilmek için Belçika'da edindiği-
miz izlenimleri ve bilgileri yetiştiricileri-
mizle paylaşacağız" diye konuştu.
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ŞANLIURFA'DA 
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN 

ISLAH PROJESİ 
TOPLANTISI YAPILDI

Şanlıurfa'da halk elinde ülkesel 
küçükbaş hayvan ıslahı proje 
yürütme kurulu toplantısı yapıl-

dı. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 
toplantıya Şanlıurfa, Siirt, Batman, Di-
yarbakır ve Adıyaman illerinden gelen 
halk elinde ülkesel küçükbaş hay-
van ıslahı proje liderleri, proje teknik 
elemanları,hayvan sağlığı şube müdür-
leri ve damızlık koyun keçi yetiştiriciler 
birliği başkanları katıldı.

GAPTAEM Tarımsal Eğitim 
Merkezi Koruklu Salonunda gerçek-
leşen toplantının açılış konuşması 
yapan GAPTAEM Müdürü İbrahim 
Halil Çetiner, halk elinde ıslah pro-
jeleriyle hayvan ırklarının et ve süt 

verimliliklerinin artacağını, böylelikle 
damızlık değerleri yüksek hayvan ırkı 
elde edileceğini ve buna bağlı olarak 
projenin hem yetiştiricilere hem de 
ülke ekonomisine katkı sağlayacağını 
ifade etti.

Halk elinde ülkesel küçükbaş hay-
van ıslahı proje koordinatörü Veysel 
Serkan Günbey ise konuşmada, ıslah 
projelerinde bulunan yetiştiricilerin 
2016 yılı hak edişleri ve değiştirilmesi 
gereken unsurlar hakkında bilgi verdi. 

KARAYAKA KOYUNU ISLAH PROJELERİ DEVAM EDİYOR

Ordu’da Karayaka ırkında 5 yıllık 
süresini dolduran proje; elde 
edilen başarı neticesinde 5 

yıllığına yenilendi.

Proje Ordu Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürü Kemal Yılmaz ile Ordu 
İli DKKYB Başkanı Mustafa Koçkaya 
tarafından imzalanan sözleşme ile 
birlikte yeniden başlatıldı.

Karayaka Koyunu Islah Projesi 
kapsamında yenilenen tek proje Ordu 
İlinin projesidir. İlde başarı ile yürütülen 
projesinin ikincisine 2015 yılında başlan-
mış olup birinci projeninde yenilenmesi 
ile birlikte 86 yetiştirici 12 bin 600 adet 
Karayaka ırkı koyunu ile projelerden 

faydalanır hale gelmiştir. Proje ile 
birlikte yörenin koyun ırkı olan karayaka 
koyun ırkı ıslah edilmiş ve daha verimli, 
kaliteli sürüler oluşturulmaya başlan-
mıştır. Koyunlardaki bu verim artışı 
yetiştiricilerimizin aynı iş gücü ile daha 

çok kazanç elde etmesini sağlamıştır. 
Yetiştiricilerin sürülerini daha kaliteli ve 
verimli sürüler haline getirmesi sonu-
cu elde ettikleri kazancın yanısıra söz 
konusu projeler kapsamında bugüne 
kadar 1. projedeki yetiştiricilere toplam 
1.756.900 TL, 2. projedeki yetiştirici-
lere toplam 359.465 TL destekleme 
ödemesi yapılmıştır.

Önümüzdeki 5 yıl boyunca destek-
leme ödemeleri devam edecek olup, 
2016 yılı itibariyle elit sürü yetiştiricile-
rimize kuzu başına 70 TL, taban sürü 
yetiştiricilerimizin kuzularına ise 40 TL 
ayrıca erkek toklu ve Damızlık koç des-
teklemesi olarak 200 TL hayvan başı TL 
destekleme ödemesi yapılacaktır.
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KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI 
PROJESİ’NİN YÜRÜTME 

KURULU ÇORUM’DA YAPILDI

HALK ELİNDE 
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI 

YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI 
ELAZIĞ'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Pro-
jesi’nin Yürütme Kurulu, Ağustos ayı toplantısını 
Çorum’da gerçekleştirdi.

Toplantıya; Gıda Tarım ve Hayvancılık Çorum İl Müdü-
rü Erkan Elfaz Ermiş, SGK İl Müdürü Duran Cesur, İş-Kur 
İl Müdürü Ali Şahan, Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı, Çankırı Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Susam, Kırıkkale 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet 
Kürşat Ulusoy ile yürütme kurulu üyeleri ve küçükbaş 
hayvan yetiştiricileri katıldı. Toplantıda Çorum, Çankırı ve 
Kırıkkale’de küçükbaş hayvan yetiştiren sürü yöneticileri-
nin sorun, istek ve önerilerinin görüşüldü.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Çorum İl Müdürü Erkan 
Elfaz Ermiş, küçükbaş hayvancılığının zor olduğunu 
belirterek, "Meralarımızın ıslah edilmesi kadar, korunup 
kollanması ve bilinçli kullanılması gerekiyor. Bizler ancak 
üretim yaparsak ülkenin topraklarına katkı sağlayabiliriz. 
Bu açıdan Çorum’da hayata geçirilen ıslah projelerinin 
sonucunda et randımanı ve ikizlik oranında büyük bir 
artışı gözlemledik. Yetiştiricilerimize özverili çalışmaların-
dan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler, bir ve beraber 
olduktan sonra aşamayacağımız hiçbir problem yok. 
Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini 
kullandı.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Şevket Avcı; TÜİK verilerine göre Türkiye’de 43 milyon 
küçükbaş hayvan bulunduğunu ve bu sayının yetersiz ol-
duğunu söyledi. Bakanlığın küçükbaş hayvancılığı büyük 
oranda desteklediğini ifade eden Avcı, Çorum’da hayata 
geçirilen 1. ıslah projesinde 28, 2. ıslah projesinde 34 ve 
3. ıslah projesinde de 35 yetiştiriciye ulaştıklarını söyledi.

Halk elinde ıslah projesi 2016 yılı yürütme kurul top-
lantısı TAGEM den Vedat Akgündüz ve İrfan Gün-
gör, Elazığ DKKYB Başkanı Cemal Yıldırım,Tunceli 

DKKYB Başkanı Zeynel Erdoğan ve Malatya DKKYB 
Başkanı İhsan Akın'ın katılımıyla Elazığ'da gerçekleştirildi.

HA
BE

RL
ER

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi ▶ 39 ◀






