
İLİ BİRLİK BAŞKANI TELEFON İLİ BİRLİK BAŞKANI TELEFON

ADANA MURAT ŞEN 322 4578450 KOCAELİ MUSTAFA ÇAKIR 262 2700185

ADIYAMAN ABUZER ALICI 416 2163263 KONYA FETTAH ÖZTÜRK 332 3503250

AFYON 272 4427353 KÜTAHYA BAHATTİN ATAKAN 274 2244898

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

AMASYA CAFER KURUCU 358 2122320 MANİSA HÜDAVERDİ SAĞLAM 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 NAZMİ KOŞAR 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 MUSTAFA GÜLKAYA 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 MEHMET ATMACAOĞLU 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 YAHYA TORUNOĞLU 454 6112510 AKSARAY MAHMUT AKTÜRK 382 2139931

GÜMÜŞHANE NECMETTİN AYGÜN 456 2135495 BAYBURT ABUZER YILDIRIMTEPE 458 2117159

HAKKARİ REŞİT AKMAN 438 3511065 KARAMAN YÜCEL YAMAN 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 AHMET GÜLDAL 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



bu sayıda

İmtiyaz Sahibi
Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği adına 
Genel Başkan
Nihat ÇELİK

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
İrfan GÜNDOĞDU

Yayın Türü
Yaygın Süreli Yayın
3 Ayda Bir Yayınlanır

Basım Tarihi
27.04.2017 

Dağıtım
Yurtiçi Kargo

Yönetim Yeri
Cevizlidere Mahallesi 1249. Sokak 
Batuhan Ap. No: 7/20 - 06520 
Çankaya - ANKARA
Tel: 312 442 88 02 (Pbx)
Fax: 312 442 88 18
e-mail: bilgi@turkiyekoyunkeci.org
www. turkiyekoyunkeci.org
            
Yapım Ajansı
 

Tel: 312 447 4825
ajansala@gmail.com

Baskı
KOZA Yayın Dağıtım AŞ
Cevat Dündar Cad. No:139
Ostim / ANKARA 
Tel: 312 385 9191

ISSN
2148-2799

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban 
Dergisi basın ahlak kurallarına uymayı 
taahhüt eder. Yayımlanan yazıların 
sorumlulukları sahiplerine ait olup, 
Birliğimiz görüşlerini yansıtmamaktadır. 
Dergide yayımlanan yazılar, kaynak 
gösterilmek koşuluyla, diğer yayın 
organlarında yayımlanabilir. Gönderilen 
yazılar iade edilmez.

KOYUN KEÇi
TÜRKİYE

YETiŞTiRiCiLERi ÇOBAN DERGiSi

Nisan 2017 - Sayı 14

IS
SN

: 2
14

8-
27

99

45

16

40

14

TÜDKİYEB
GENEL BAŞKANI ÇELİK
VAN’DA İŞLETME
ZİYARETLERİNDE
BULUNDU

11. DOĞU VE GÜNEYDOĞU
ANADOLU TARIM
TEKNOLOJİLERİ,
MAKİNE, HAYVANCILIK VE
GIDA FUARI
MALATYA’DA AÇILDI

ŞANLIURFA İLİ
DAMIZLIK KOYUN
KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ
BİRLİĞİNDEN
İSTİŞARE TOPLANTISI

SOYKÜTÜĞÜ VE
ÖN SOY KÜTÜĞÜ 

(SOYBİS)
YÜRÜTME YETKİSİNE

 DAİR PROTOKOL 
İMZALANDI

Başkanın Kaleminden       2

ajansâlâ
kurumsal yayıncılık | pazarlama iletişimi

ÖRNEK BİR DAVRANIŞ
SERGİLEYEN
HAMDU SENA’YA 
MERKEZ
BİRLİĞİMİZ 
SAHİP ÇIKARAK 
ÖDÜLLENDİRDİ

20

ADANA’DA KÜÇÜKBAŞ
HAYVANCILIK SEKTÖR
TOPLANTISINDA 
ÖNEMLİ KARARLAR 
ALINDI

4

RİZELİ KÜÇÜK ÇOBAN HAMDU SENA, 23 NİSAN'DA TEMSİLEN 
TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI OLDU.................................................................................23

DAMIZLIK KOÇ TEKE ÜRETİM MERKEZLERİ KURULMASINA YÖNELİK
TOPLANTI DÜZENLENDİ.................................................................................................25

TÜRKİYE ÇEKYA TARIM İŞ FORMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ................................................30

AZERBAYCAN-TÜRKİYE TARIM İŞ FORUMU YAPILDI......................................................32

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, DOHA’DA 5. KATAR TARIM FUARI'NA KATILDI..........34

TÜRKİYE-ARNAVUTLUK TARIM İŞ FORUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ..................................35

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, "KOYUN KEÇİ ÜLKENİN SİGORTASIDIR"................38



Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi→ 2 ←

Nihat ÇELİK

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı

Merhaba,
14. sayımızla siz değerli okuyucularımıza yeniden merha-
ba derken öncelikle 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştiri-
len Anayasa değişikliği referandumunda alınan sonuçla-
rın ülkemiz için daha güzel bir gelecek olması açısından 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, referandumda 
Evet oyu kullanan 260 bin koyun keçi yetiştiricisi ve ailele-
riyle yaklaşık 2 milyon vatandaşımıza teşekkür ediyorum.

Değerli Okuyucularımız;
Geçtiğimiz ay küçükbaş hayvancılık sektörümüz açısından 
son derece önemli gelişmeler yaşadık. Önce Adana'da 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Faruk Çelik 
beyefendinin de katılım göstererek bizleri onurlandırdığı 
''Küçükbaş Hayvancılık Sektör Toplantısı''nı gerçekleştirdik. 
Bu toplantımızda sektörümüzün önünü açacak çok önemli 
kararlar alındı. Bu kararlardan en önemlisi Birliklerimizin asli 
görevi olan soykütüğü ve ön soy kütüğü yürütme yetkisinin 
Merkez Birliğimize ve Birliklerimize verilmesiydi. Akabinde 
Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile Merkez Birliğimiz arasın-
da konuya ilişkin bir protokol imzaladık. Bir diğer önemli 
karar da küpe ve küpeleme yetkisinin Merkez Birliğimiz ve 
Birliklerimize devri konusuydu. Bu konuda da Bakanlığı-
mızla protokol imzalama aşamasına geldik. Toplantımızda 
dile getirdiğimiz bir konu da zamanında çeşitli nedenlerle 
destekleme müracaatlarında bulunamamış yetiştiricilerimi-
zin yaşadıkları mağduriyetti. Bu konuda destekleme öde-
melerinin başladığı yıllardan bu yana ilk defa Sayın Bakanı-
mızın talimatlarıyla sistem beş günlük bir süre için açıldı ve 
bu sürede de 6 bin civarındaki yetiştiricimizin yarım milyon 
hayvanı destekleme kapsamına alınarak mağduriyetleri gi-
derildi. Ayrıca Sayın Bakanımızın küpe affı ile ilgili verdiği 
müjdeler için de kendisine sektör olarak minnettarız.

Adana toplantımızda sektörümüzün diğer sorunlarını da Sa-
yın Bakanımıza aktarma fırsatını bulduk. Son derece verimli 
geçen toplantımızın sektörümüz tarihinde yapılmış en önemli 
toplantı olduğunu düşünüyor, toplantımıza katılarak bizleri 
şereflendiren ve sorunlarımızın çözülmesi noktasında büyük 

bir kararlılıkla önemli işlere imza atan Sayın Bakanımız Faruk 
Çelik ve bürokratlarına Birliklerimiz ve 260 bin üye yetiştirici-
miz adına canı gönülden teşekkürlerimizi  sunuyoruz.

Değerli Okuyucularımız;
Hemen her platformda Sayın Bakanımızdan söz ederken 
kendisinin bir çözüm Bakanı olduğunu ve sektörümüz için 
büyük bir şans olduğunu söylüyoruz. Sektörümüz tem-
silcilerini Adana'da yalnız bırakmayan Sayın Bakanımız 
sonrasında da Şanlıurfa Birliğimizin düzenlemiş olduğu 
toplantımıza da katılarak küçükbaş hayvancılık sektörüne 
ne denli önem verdiğini bir kez daha ortaya koyarak ül-
kemiz genelindeki koyun keçi yetiştiricilerimizin gönlünde 
taht kurmuştur. Bu manada son bir ay içerisinde iki önemli 
toplantımıza katılarak bizlerle birlikte olan ve sektörümüze 
büyük değer veren Sayın Bakanımıza ne kadar teşekkür 
etsek azdır. Önümüzdeki süreçte de küçükbaş hayvancı-
lıkta atılacak adımların sektörümüzü daha iyi yerlere getire-
ceğine inanıyor ve bu düşüncelerle çalışmalarımıza aralık-
sız devam ediyoruz.

Değerli Okuyucularımız,
Doğum yapan keçisini sırtında, yavrusunu ise köpeğinin 
üzerindeki heybe içerisinde dağdan köyüne taşıyarak 
dünyanın gündemine oturan Hamdu Sena ve ailesini kö-
yünde ziyaret ederek kendiisine yaptığı güzel davranış için 
teşekkür ettik. O da 23 Nisan'da Ankara'ya gelerek temsi-
len Genel Başkanımız oldu ve sektörümüze ilişkin bir takım 
mesajlar verdi. Kendisine ve babası Atilla Bilgin'e dergimiz 
vasıtasıyla çok teşekkür ediyorum. Güzel davranışıyla sek-
törümüzün yüz akı olduğu için kutluyor, ülkemizin her bir 
yerinde Hamdu Senaların çoğalmasını temenni ediyorum.

Değerli Okuyucularımız,
Bu duygu ve düşüncelerle Birlik ve dirliğimizin devam et-
mesi temennilerimle önümüzdeki sayımızda buluşmak 
üzere sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı günler diliyorum.
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GIDA, TARIM VE 
HAYVANCILIK BAKANI 
FARUK ÇELİK, 
MERKEZ BİRLİĞİ HEYETİNİ 
KABUL ETTİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Genel Başkanı Nihat Çelik, Genel Başkan Yardımcısı 
Ali İlbaş, Muhasip Üye Şevket Avcı, Denetleme Kurulu 

Başkanı Necat Demirden ve Genel Sekreter Vekili Vedat Koç 

24 Şubat 2017 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik’i makamında ziyaret ederek küçükbaş hayvancılı-
ğın sorunları değerlendirildi ve Genel Başkan Çelik tarafından 
sorunların çözümüne ilişkin talepler dile getirildi.

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, 
"Anayasa değişikliği ülkemize yeni bir vizyon kazandıracaktır.’’

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, 16 Nisan 
2017 tarihinde gerçekleştirilen Anaya-
sa referandumuna ilişkin yaptığı basın 
açıklamasında değişikliğin ülkemize 
yeni bir vizyon kazandıracağını söyle-
yerek, Referandumda Evet oyu kulla-
nan 260 bin koyun keçi yetiştiricisi ve 
aileleriyle yaklaşık 2 milyon vatandaşa 
teşekkür etti. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik açıklamasında şu ifadelere yer ver-
di. "Ülkemizin birlik ve dirliği, devletimi-
zin bekası, yönetimin istikrarı ve devlet 
çarklarının sağlıklı işletilmesi, demok-
rasimizin güçlenmesi, halkımızın refah 
ve mutluluğu hedeflenerek hazırlanan 
Anayasa değişikliğine ilişkin referandum 
süreci 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleş-
tirilen halk oylaması ile halkımızın tevec-
cüh ve sağduyusu ile kabul edilmiş olup 
millet iradesi tecelli etmiştir.

Halkımızın yüzde 84’e yakın katılı-
mıyla büyük bir olgunlukla gerçekleşti-
rilen referandum sonucunda milletimiz 

yeni Anayasa değişikliklerini kabul ede-
rek Cumhurbaşkanlığı Yönetim Siste-
mine onay vermiştir. Ülkemiz demok-
rasisi açısından mutluluk verici olan bir 
referandum süreci sonunda milletimiz 
tercihini sandıklarda belirlemiştir. 

Anayasa değişikliğine ilişkin referan-
dum süreci boyunca Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
olarak Anayasa değişikliğinin kabulüne 
yönelik yoğun çalışmalarda bulunulmuş 
ve Birlik başkanlarımız da bu doğrultuda 
özverili çalışmalar sergilemişlerdir. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nımız Sayın Faruk Çelik’in özellikle 
milletvekili olduğu Şanlıurfa ili başta ol-
mak üzere Türkiye genelinde üreticileri, 

yetiştiricileri ve tarımsal meslek örgütle-
rini motive ederek, anayasa değişikliği-
nin kabul edilmesi amacıyla referandum 
süreci boyunca sarf ettiği üstün gayret ve 
çalışmalar sebebiyle şahsım ve sektörüm 
adına Sayın Bakanımızı gönülden kutlu-
yorum.

Anayasa oylamasında biz de varız 
diyerek evet tercihi ile oy kullanan 260 
bin koyun keçi yetiştiricimize ve ailele-
riyle yaklaşık 2 milyon vatandaşımıza 
teşekkür ediyorum.

  
Ülkemizin aydınlık geleceğinin ka-

pılarını açtığına inandığımız yeni Ana-
yasa değişikliğinin milletimiz tarafın-
dan kabulünün ülkemize ve milletimize 
hayırlı olmasını, halkımızın aşını, işini 
artırmasını, milletimizin dertlerine der-
man olmasını, ekonomimize, özellikle 
başta küçükbaş hayvancılık olmak üzere 
tarım sektörümüze canlılık getirmesini, 
kısaca milletimizin refah ve mutluluğu-
na katkı sağlamasını diliyor ve Anayasa 
değişikliği ile getirilen Cumhurbaşkan-
lığı Yönetim Sisteminin ülkemize yeni 
bir vizyon kazandıracağına inanıyoruz."

BASIN AÇIKLAMASI / 21 NİSAN 2017

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
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ADANA’DA KÜÇÜKBAŞ 
HAYVANCILIK SEKTÖR 
TOPLANTISINDA ÖNEMLİ 
KARARLAR ALINDI

G ıda,Tarım ve Hayvancılık Baka-
nı Faruk Çelik, Türkiye Damız-
lık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından 
düzenlenen "Küçükbaş Hayvancılık 
Sektör toplantısı"na katıldı.

Adana HiltonSA Oteli’nde dü-
zenlenen toplantıya Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in yanı 
sıra Vali Mahmut Demirtaş, Adana 
Milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı, 
Necdet Ünüvar, Tamer Dağlı, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müste-
şarı Dr. Nusret Yazıcı, Bakanlık Genel 
Müdürleri ve bürokratları, TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik ile Yönetim 
ve denetim kurulu üyeleri, İl Birlik Baş-
kanları ve yöneticileri, kamu ve sivil 
toplum kuruluşu ile sektörün temsil-
cileri, yetiştiriciler ve Rize dağlarında 
sırt çantasında keçi taşıdığı görüntü-
süyle gündeme gelen 11 yaşındaki 
Hamdu Sena Bilgin de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla açılışı yapılan toplantı-
da TÜDKİYEB tarafından hazırlanan 
tanıtım filmi izlendi. 

Toplantıda bir konuşma yapan 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fa-
ruk Çelik attıkları adımlar ve destekler-
le kırmızı et sorununu kısa süre içinde 
çözmeyi istediklerini belirterek "Des-
teklerimiz her alanda var. Biz hayvan-
cılık yaptım diyenin arkasında, yanında 
olacağız. Onun kazanması demek, 
80 milyonun kazanması demektir. Bu 
dayanışma içinde 70 milyon, 80 milyon 
küçükbaş hayvana ulaşmamız gereki-
yor. Biz hayvancılıkta kendi kendimize 

yeterli olmak durumundayız. Çiftçimi-
zi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşımı-
zı zengin etmek durumundayız." dedi.

Birlik Başkanı Nihat Çelik’in hay-
vancılıktaki sorunları anlattığını belirten 
Çelik, "Aslında biz eleştiriye açığız. 
Bakanlık olarak ‘hiçbir eksiğimiz yok, 
her şey dört dörtlük’ gibi bir yaklaşımı 
da doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

Çelik, üreticilerin sorunlarını dinle-
mek istediklerini vurgulayarak, şöyle 
konuştu:

"Başkan konuşurken ‘Evet’le 
başladı. Çok ustalıkla. Ben Türkiye’yi 
geziyorum. Dün akşam Sayın Cum-
hurbaşkanımızla Rusya’daydık, sonra 
buraya geldim, bu akşam da İzmir’de-
yiz, pazar günü Bursa'dayız, salı akşa-
mı Artvin ve Rize’deyiz, her yerdeyiz. 
'Evet'lerin gelişinde çok şükür sorun 
yok. ‘Evet’te problem yok da bu top-
lantıdaki 'evet'ler biraz pahalı 'evet'ler. 
Başkan bu 'evet'leri biraz pahalıya 
getirmek istiyor. Netice itibariyle sektör 
bizim sektörümüz, üreticiler bizim üre-
ticimiz ne yapsak aslında kendimize 
yapmış oluyoruz. Dolayısıyla kimsenin 
bindiği dalı kesmek gibi bir lüksü yok. 
Tam tersine bindiğimiz dalı ve ağacı 
güçlendirme gibi bir sorumluluğumuz 
var. İnşallah onu yerine getirme gayreti 
içerisinde olacağız."

Türkiye’de 15 senedir 
istikraklı bir yönetim var
Ülke olarak zor bir dönemden 

geçildiğine işaret eden Bakan Çe-
lik, "Dışarıda, normal demokratik bir 
lehte ve aleyhte referandum konuş-
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masıyla ilgili olarak 'lehte konuşma 
yapamazsınız, evetle ilgili konuşma 
yapamazsınız' gibi demokratik ülkeler 
açısından son derece garip ve izahı 
mümkün olmayan uygulamaların 
yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. 
Ekonomik anlamda çökertme faaliyet-
lerini, Türkiye’ye saldırı faaliyetlerinin 
yaşandığını hep beraber izliyoruz." ifa-
delerini kullandı. Çelik, dünyada lider 
ve yönetim sorunu olduğuna işaret 
ederek şöyle devam etti:

"Dünya insanlığı, ülkeleri yönet-
me sorunuyla karşı karşıya. Dünün 
Avrupası yok, ırkçılık almış başını 
gidiyor ve nereye varacağı da belli 
değil. Avrupa kendisine vaziyet ede-
miyor. Suçu başkasında aramasın. 
'Kopenhag kriterlerinin önümüze 
koymuş olduğu kriterlere uyun' diyo-
ruz. Yıllarca bize 'ona uyun' dediler, 
biz o kriterleri gerçekleştirdik, şimdi 
onlara diyoruz ki 'siz ne alemdesi-
niz?' Akıllarına vaziyet edememenin, 
acziyetlerini Türkiye üzerine yıkmaya 
çalışıyorlar. Türkiye’de lider sorunu 
yok, Türkiye’de yönetenlerle yöneti-
lenlerin dayanışmasında bir problem 
yok. 15 senedir istikrarlı bir yönetim 
gidiyor."

Millete sahip çıktıkları sürece birlik 
ve beraberliğin devam edeceğini 
anlatan Çelik,  Türkiye’nin istikrarını 
bozmak isteyenler olduğuna, ülkenin 
bölgede güç dengelerinin dışında 
kalınmasının istendiğine dikkati çekti. 
Türkiye’nin buna müsaade etme-
yeceğini dile getiren Çelik, "Hele 
Türkiye’nin bugünkü yönetimi buna 
müsaade eder mi? Sen kafana göre 
100 yıl önce çizdiğin planları, şim-
di yine masa başında çizeceksin, 
Türkiye de bunları izleyecek. Öyle bir 
anlayış yok, onlar çok geride kaldı, 
çok demode oldu. 80 milyonuna sa-
hip çıkan, 783 bin kilometre karesine 
sahip çıkan, dostunu ve düşmanını 
bilen bir yönetim var Türkiye’de. Bunu 
herkes görüyor." değerlendirmesinde 
bulundu.

Tarımın farkında olarak 
geleceğimizi inşa etmek 
durumundayız
Çelik, tabii ki yemek için yaşama-

dıklarını ama yaşamak için yemek du-
rumunda olduklarını, yemek denildi-
ğinde de sofralarımızın vazgeçilmezi 
et konusunun ister istemez gündeme 
geldiğini aktardı.

Tarımın dün olduğu gibi bugün de 
stratejik bir sektör olduğunu, sana-
yi devrimiyle sanki biraz ötelenmiş 
olsa da öneminin arttığını vurgulayan 
Çelik,  "Türkiye’nin nüfusu, dünyanın 
nüfusu artıyor. Ne yiyecek bu insan-
lar? Bu salonu dolduran insanların 
ürettiklerine mahkûm dünya insanlığı. 
Onun için siz çok kıymete bineceksi-
niz. Bunun farkında olarak geleceği-
mizi inşa etmek durumundayız. Nüfus 
artıyor. Küresel ısınma, iklim şartları 
değişiyor, tarım arazilere küçülüyor is-
ter istemez tarım da böylece kıymete 
biniyor." diye konuştu.

Çelik, Dünya Gıda Örgütü'nün 
yaptığı araştırmaya göre, 30 yıl sonra 
dünya nüfusunu beslemek için hâli-
hazırdaki üretim ve hasılanın yüzde 
60 artması gerektiğini, aksi halde 2 
milyar aç ve yoksul insana 2 milyar 
daha ekleneceğini, dünya nüfusunun 
yarısının aç ve yoksullukla karşı kar-
şıya kalacağını, bu durumun da barış 
ve huzuru tehdit edeceğini belirtti.

Mevcut arazi, toprak ve üreticinin 
korunması, teknolojinin iyi kullanılma-
sı gerektiğini ifade eden Çelik, "Ki bu 
yarıştan kopmayalım. Aksi takdirde 
bu yarıştan koparsanız vay halimize, 
gelecek olan gıda savaşlarının da 
kapısını aralamış olacaksınız." dedi.

Çelik, tarımın hayvancılığın kıyme-
tini bilen Türkiye’nin bu sektörlere çok 
ciddi destek verdiğini, bu sektörler-
den elde edelin hasılanın artması için 
mutlak suretle yeni adımlarla bakış 
açıların geliştirilmesi gerektiğini dile 
getirdi.

Milletin boğazına kimse ekmeği 
dizmeye kalkmasın
Yılda son derece düşük olarak 

küçükbaş hayvancılıktan 113 bin 
ton et elde edildiğini, 42 milyon olan 
küçükbaş hayvan sayısının da çok az 
olduğunu belirten Çelik, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:
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"Onun için milletin boğazına kimse 
ekmeği dizmeye kalkmasın. Şunu 
yemeyin bunu yemeyin. Bunu bilim 
adamları adı altında yapanları doğrusu 
bu salonda da bir kez daha kınıyorum. 
50 kere söyledik. 'Ekmek yemeyin, süt 
içmeyin, et yemeyin. Yok şunları yeme-
yin.' Bu nasıl bir yaklaşımdır nasıl bir 
bilimsel yaklaşımdır. Bir kişinin rahat-
sızlığı varsa hangi ürünleri tüketmemesi 
gerektiğini doktor ona söyler. En fazla 
siz bir bu konuda gerçekten dirsek 
çürütmüş, kafa yormuşsanız dersiniz 
ki ‘ayarında yiyin kararında yiyin’ deyin. 
Küçükbaş hayvan etiyle ilgili öyle bir 
yanlış imaj oluşturuldu ki şuymuş, buy-
muş, hepsi yalan. Bu coğrafyada bizim 
damak tadımıza en uygun küçükbaş 
hayvan etidir. Bunu tükettirmeyerek 
neyi amaçlıyorlar? Bakın şunu unutma-
yın çok büyük savaşlar var. Gördüğü-
nüz savaşlar var Suriye’deki gibi, bir 
de görmediğiniz ticari savaşlar var. Ne 
yapmak istiyorlar. Bu coğrafya, küçük-
baş hayvancılığa uygun. Küçükbaş 
hayvancılıktan bu coğrafyayı çıkaralım. 
Çıkarmanın taktiği nedir? Taktiği gayet 
açık. Yani organik diyorsunuz. Zaten 
birçoğu yaylalarda ovalarda meralarda 
organik olarak beslenen bu hayvanların 
etini yemeyeceğiz de ne yiyeceğiz? 
Hangi eti yiyeceğiz. Saçma sapan 
yaklaşımlarla maalesef bu milletin ana 
uğraş alanlarından hayvancılıktan ana 
damarlarından birisini kurutma gayreti 
içerisindeler. Buna hiçbirimiz müsaade 
etmemeliyiz. Bizim daha büyük hedef-
lerimiz var."

Bakan Çelik, üreticinin malını 
dünyaya satabilmesi için uluslararası 
iş forumlarına katıldıklarını,  diğer 
taraftan bu ürünlerin içeride de tüketil-
mesini sağlayacak mekanizmalar 
kurulduğunu belirterek,  "Gerçekten 
hiç izahı mümkün olmayan propagan-
dalarla üreticimize nasıl darbe vur-
duklarının farkında olmayan zavallıları 
da burada bir kez daha kınadığımı 
özellikle belirtmek istiyorum." ifadesini 
kullandı.

Herkes küpeyi taksın, 
hayvanlarını kayıt altına alsın
Hayvancılıkta yaptıkları desteklerden 

herkesin yararlanmasını istediklerini ve 
hayvancılıkta kayıt dışı istemediklerini 

dile getiren Çelik, "Kayıt dışı bir şey 
istemiyoruz. Yüzde 30 hayvan kayıtlı 
değil. Hepsi kayda girecek. Çün-
kü tablomuzu görelim ki ona göre 
planlama yapalım. 42 milyon değil 
de 50 milyon hayvanımız varsa ona 
göre projeler geliştirmeliyiz. Onun için 
kayıt altına girmeleri ve desteklerden 
yararlanmaları konusunda bize düşen 
neyse yapmaya hazırız." diye konuştu.

Çelik, 2017 yılı itibarıyla organik 
hayvancılık noktasındaki sorunun 
ortadan kaldırılacağını aktardı.

Hayvanların küpelenmesi işine 
değinen Çelik, şöyle devam etti:

"Eski borçlar, eski parayla söylü-
yorum 6 katrilyon var. Hesap kitap 
var. Bakın ben size net söylüyorum. 
Kanun teklifimiz Başbakanlıkta. 
Geçmişle ilgili kimse bir şey takma-
sın kafasına. Geçmişle ilgili her şeyi 
siliyorum. Herkes küpeyi taksın, hay-
vanlarını kayıt altına alsın. Bunla ilgili 
düzenlemede 'af' diyorsanız af bunla 
ilgili düzenlemeyi çıkartıyoruz. Bütün 
hayvanlarımızın küpelenmesi gere-
kiyor. Onun için küpe işlerini merkez 
birliğimizle yapacağımız protokolle 
sizlerle beraber yapacağız."

Birlik başkanlarına seslenen Çelik, 
"Sizi başkan yapan üreticilerdir. Üreti-
ci olmasa birlik başkanı olmaz. Üretici 
olmazsa bakan da olmaz. Onun için 
biz bakanlık olarak başta üreticinin 
kıymetini bilmek zorundayız. İçeri gi-
rerken gördüm nasırlı eller, çileli eller, 
toprak kokan eller. Önce üreticimiz. 
Biz desteğimizi kime vereceğiz? Üreti-
cinin cebine vereceğiz. Bu birlikler 
bu üreticiye hizmet ettiği sürece bu 
birliği dimdik ayakta tutmak da bizim 
görevimiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çelik, birlikler tarafından 
hayvan başı yapılan kesintiler ne-
deniyle yaşanan ihtilafa değinerek  
"2017 kararnamesine bunu koyuyo-
ruz. Bu ihtilafı kapatıyoruz. Siz üretici-
lerle yağ bal kaymak gibi olacaksınız. 
Üreticilerle ihtilafınız olmayacak. Üreti-
ci üretimine, siz onlara hizmet etmeye 
bakın. Biz de size hizmet etmeye 
bakalım." dedi.
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Stopajla ilgili kesintiler konusunun 
ise Maliye Bakanlığıyla görüşüleceğini 
anlatan Çelik, bakanlık olarak mü-
cadele etmeye devam edeceklerini 
bildirdi.

Kendi çiftçimizi 
zengin etme durumundayız
Çelik, tüm sektörün birlik ve 

beraberlik içinde çalışması gerekti-
ğini vurgulayarak konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

"Bu dayanışma içinde 70 milyon, 80 
milyon küçükbaş hayvana ulaşmamız 
gerekiyor. Gerek büyükbaş hayvan ge-
rek küçükbaş hayvan ithalatları geçici 
diyorum. Biz kendi kendine hayvancılık-
ta yeterli olmak durumundayız. Bu sene 
büyükbaş hayvancılık ithalatına yüzde 
20 kesinti getirdik. Kaç hayvan gelecek, 
500 bin mi? Getirmeyeceğiz yüzde 
20’sini içeriden alacağız. Seneye yüzde 
30’u, yüzde 40’ı içeriden alacağız. Böy-
lece dışarıya namerde muhtaç olmayan 
başkalarının çiftçilerini, hayvancılarını 
zengin etme gibi bir politikamız olamaz. 
Kendi çiftçimizi kendi hayvancılıkla 
uğraşan vatandaşımızı zengin etmek 
durumundayız."

Geçen yıl "Genç Çiftçi Proje-
si" kapsamında 107 bin küçükbaş 
hayvan dağıtıldığını hatırlatan Çelik, 
desteklemelerin devam edeceğini 
söyledi.

Adana Milletvekili Tamer Dağlı 
da Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip 
Erdoğan’ın "Ben de çobanım" sözünü 
hatırlatarak, “Biz de Saimbeyli, Fe-
ke’nin köylerinde bizim tabirlerimizle 
koyun güttük inek otlattık. Allah da bu 
görevi nail etti çok mutluyum” diye 
konuştu.

Adana  Milletvekili Necdet Ünüvar 
ise AK Parti iktidarlarının tarım ve eko-
nomide büyük hizmetlerde bulundu-
ğunu hatırlatarak, "Daha çok yapacak 
şeyimiz var. Sürekli çalışmak, üretmek 
durumundayız" ifadelerini kullandı.

Adana  Milletvekili Fatma Gül-
demet Sarı da sektör toplantısının  
Bakan Çelik ve Hamdu Sena Bilgin’in 
katılımıyla Adana’da düzenleniyor 

olmasından mutluluk duyduğunu kay-
dederek, Adana’nın tarım ve hayvan-
cılık potansiyelinden bahsetti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, sektörün ve Türkiye’nin ekono-
mik anlamda iyileşmesi için anayasa 
referandumunda 'evet' oyu verecek-
lerini kaydederek, Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Birliklerinin 260 bin üyesi ve 
aileleri ile birlikte düşünüldüğünde 2 
milyon insanın EVET diyeceğini ifade 
ederek "Ekonomik büyümeden en 
büyük payı alması gereken insanlar 
üreten, yetiştiren çobanlarımızdır. 
Bizim işimiz çok zor ve oldukça 
meşakkatlidir. Koyun ve keçi yüzyıllar 
öncesinden bize atalarımızdan kalan 
bir mirastır. Bu mirası ilelebet yaşat-
mak ve sektörümüzü daha iyi yer-
lerde görmek için 16 Nisan’da EVET 
diyoruz. Kırsaldan kentlere göçün 
önlenmesi için, ülkemiz coğrafyasın-
da, üretmek ve toprağını korumaktan 
ve yaylalarını sahipsiz bırakmamaktan 
başka bir derdi olmayan ve geçimleri-
ni küçükbaş hayvancılıktan sağlayan 
yetiştiricilerimiz yani çobanlarımızın 
emeklerinin karşılığını almaları için, 
yıllardır bu ülkenin kaymağını yiyipte 
vatana ihanet edenlere dur demek 
için 16 Nisan’da EVET diyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın 'Peygamber 
mesleği olan çobanlığı teknolojinin 
tüm imkânlarıyla destekleyerek doğru 
planlamayla teşvik ederek hak ettikleri 

konuma getireceğiz. Çobanlık deyip 
hafife almayın. Çobanlık felsefesini an-
lamayan onun psikolojisini yaşamayan 
insan yönetemez. 'Ben de bir çobanım.' 
diyerek gelecek için sektörümüze ışık 
tuttuğu için 16 Nisan’da EVET diyoruz. 

Küçükbaş hayvancılığın gelişmesi 
için büyük çaba sarf eden ve destek 
veren, yıllarca çoban diye hakir görü-
len yetiştiricilerimize ve sektörümüze 
bugün başta Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere, Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım ve Bakanımız Sayın Faruk 
Çelik Bey tarafından özel bir değer 
verilmesine bir teşekkür olarak EVET 
diyoruz." şeklinde konuştu.
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, yıllarca sahipsiz kalan küçük-
baş hayvancılık sektörünün 2006 
yılı itibariyle AK Parti Hükümetlerinin 
sahiplenmesi ile çok önemli mesa-
feler kaydettiğini belirterek Birliklerin 
kuruluşu ve Merkez Birliğinin kurul-
ması ile birlikte küçükbaş hayvancı-
lığımızda yeni bir dönem başladığını 
söyledi. Genel başkan Çelik sözlerini 
şöyle sürdürdü. "AK Parti Hükümet-
lerinin başa gelmesi sonrasında 
Bakanlığımızın Cumhuriyet tarihinde 
bir ilk olarak küçükbaş hayvancılığı 
destekleme kapsamına almasıyla bir-
likte koyun keçi varlığımız gerek sayı 
bakımından gerekse verim artışları ile 
önemli gelişmelere sahne oldu. 

Birliklerimiz kurulmadan önce 
31 milyona kadar gerilemiş olan 
küçükbaş hayvan varlığımız bugün 
44 milyon civarına yükselmiş olup, 
Avrupa’da birinci sıradaki yerini koru-
maktadır. 

10 yıllık bir maziye rağmen Mer-
kez Birliğimiz, Bakanlığımızla uyum 
içerisinde çalışarak bu kısa zaman di-
liminde önemli başarılara imza atarak 
yetiştiricilerimizin hem yüreği hem de 
sesi olmuştur."

Genel Başkan Çelik, şu an 44 
milyon civarında olan küçükbaş 
hayvan sayımızın 70- 80 milyonlara 
çıkarılmasının ana hedefleri olduğunu 
belirterek, "bunun için de coğrafya-
mız, zengin çayır ve mera varlığımız 
son derece uygun olup, yeterli po-
tansiyele sahiptir. Ancak bu rakam-
lara ulaşabilmek için de her zaman 
olduğu gibi bugün de Bakanlığımızın 
büyük desteğine ve gücüne ihtiyacı-
mız vardır." dedi.

Genel Başkan Çelik, Bakanlıktan 
taleplerini dile getirirken özellikle 
desteklemeler konularına dikkat 
çekerek destekleme ödemelerinin 
en geç mart ayı içerisinde yapılma-
sını, destekleme miktarının 50 liraya 
çıkarılmasını, erken kuzu kesimlerini 
önlemek için kuzuya da destek veril-
mesini, başvuruda bulunamayan ve 
göçer hayvancılık nedeniyle güncel-
leme yaptıramayan yetiştiriciler için 

sistemin bir haftalığına açılmasını, kü-
çükbaşın organik hayvancılık destek-
leme kapsamına alınmasını, küpe ve 
küpeleme işlerinin birliklere devredil-
mesini, Soykütüğü yürütme yetkisinin 
Merkez Birliği ve birliklere verilme-
sini, koç ve teke test istasyonlarının 
kurulması için birliklere maddi destek 
sağlanmasını, bankaların yetiştirici-
lerin aldığı desteklemelerden kesinti 
yapmamasını ve %2 gelir vergisi 
stopajnın kaldırılmasını, dosya bedeli 
ve kağıt parasının kaldırılmasını, İşkur 
tarafından çoban istihdamının sağ-
lanmasını, İl Mera komisyonlarında 
Birlik temsilcilerinin doğal üye olarak 
bulunmasını ve Et ve Süt Kurumunca 
mezbaha ve süt toplama merkezleri-
nin oluşturulmasını ve diğer sorunları 
dile getirdi.

Konuşmaların ardından TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik Bakan 
Faruk Çelik’e Van ilinin meşhur 
otlu peynirinden hediye etti. Ayrıca 
Genel Başkan Çelik ve Genel 
Başkan Yardımcısı Ali İlbaş birlikte 
üzerinde Kararımız Evet yazılı bir kilim 
hediyesinde bulundular. Bazı Birlik 
Başkanlarının sunduğu hediyelerden 
sonra toplantı Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in 
Birlik Başkanlarıyla hatıra fotoğrafı 
çekilmesiyle son buldu.

Yeni doğum yapan keçiyi 
sırtında taşıyan Hamdu Sena 
Bilgin büyük ilgi gördü.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik’in davetlisi olarak Adana’ya 
gelen ve Rize'de, yeni doğum yapan 
keçiyi sırtında, yavrusunu ise köpeği 
ile dik yamaçtan köyüne taşıyan ve 
ağabeyi Ali Rahman'ın çektiği fotoğ-
rafla sosyal medyanın gündemine 
oturan Hamdu Sena Bilgin, toplantı 
esnasında Bakan Faruk Çelik ile bir 
araya geldi.

Bakan Çelik, "Yaptığıyla dünyaya 
ibret olacak bir sahne sergiledi. Onun 
için genç çiftçi destekleme projesinde 
bu sene Bakanlık olarak yapmamız 
gerekeni yapacağımızı, burada ifade 
ediyorum. Artık bir keçi oğlak değil, 
40 tane olacak" dedi. Bilgin de Bakan 
Çelik'e teşekkür etti.



TÜDKİYEB’DEN BAKAN FARUK ÇELİK’E TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğince Adana’da düzenlenen;
Küçükbaş Hayvancılık Sektör Toplantısında Çok Önemli Kararlar Alındı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) tarafından 11 Mart 2017 tarihinde 
Adana Hilton Hotel’de yaklaşık 800 kişilik bir davetli-
nin katılımı ile düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Sek-
tör Toplantısında çok önemli kararlar alındı. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in 
de katılım göstererek büyük müjdeler verdiği toplantıya 
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Eski Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı ve Adana Milletvekili Fatma Güldemet SARI, 
Adana Milletvekilleri Prof.Dr. Necdet Ünüvar ve Tamer 
Dağlı, GTHB Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, GTHB 
Müsteşarı Dr. Nusret Yazıcı, Bakanlık Genel Müdürle-
ri ve bürokratları ile 80 İlden Birlik Başkanları, yöne-
tim ve denetleme kurulu üyeleri, birliklerin çalışanları, 
birliklere üye yetiştiriciler, okul çantasına aldığı yeni 
doğmuş oğlak ve sırtına aldığı keçi ile şefkat ve mer-
hametini göstererek küçükbaş hayvancılık sektörünün 
adeta simgesi haline gelmiş Rizeli Hamdu Sena Bilgin, 
sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda basın 
mensubu katıldı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, toplantı 
sonrasında yaptığı basın açıklamasında toplantının kü-
çükbaş hayvancılık sektörü adına çok yararlı geçtiğini 
ve toplantıda çok önemli kararların alındığını ifade etti. 

Genel Başkan Çelik, Türkiye’nin dört bir yanından 
toplantıya katılım olduğunu sorunların çözümü nokta-
sında Bakan Faruk Çelik’ten son derece olumlu mesajlar 
aldıklarını belirterek toplantıda alınan önemli kararları, 
küçükbaş hayvancılığın organik hayvancılık kapsamına 
alınması, destekleme müracaatlarını çeşitli nedenlerle 
zamanında yapamayan yetiştiriciler için 15-20 Mart ta-
rihleri arasında sisteme giriş yapılabilmesi ve küçükbaş 
hayvanların küpeleme işlerini ve soykütüğü yürütme iş-
lerinin Birliklere yaptırılması olarak açıkladı.

Toplantıda sektörün sorunları ve beklentilerini de 
dile getirme imkânı bulduklarını ifade eden Genel Baş-
kan Çelik, "Uzun zamandır biriken sorunlarımızı Sayın 
Bakanımıza ilettik. Bakanımızın sorunlarımızın çözü-
müne yönelik bizlere vermiş olduğu samimi cevapları 
gerçekten bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Sayın Ba-
kanımız büyük bir coşku içinde geçen toplantımızda, 

il birliklerimiz ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin 
geleceğine yönelik önemli adımların atılacağının müj-
delerini vermiştir. Yoğun geçen programına rağmen 
toplantımıza katılarak bizleri onurlandıran Sayın Baka-
nımız Faruk Çelik’e sektörüm adına teşekkür ediyorum. 
Ayrıca toplantımıza katılan Bakan Yardımcımız Meh-
met Daniş ve Bakanlığımız bürokratları ile il birlikleri-
mizin çok değerli başkan, yönetim ve denetleme kurulu 
üyeleri, 260 bin yetiştiricilerimiz ve birlik personeline 
şahsım ve Merkez Birliği yönetim ve denetleme kurulu 
üyeleri adına en derin şükran ve teşekkürlerimi sunu-
yorum." dedi. 

BASIN AÇIKLAMASI / 15 MART 2017
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğince Adana’da 11 Mart 2017 tarihinde düzenlenen Küçükbaş Hayvan-
cılık Sektör Toplantısı ulusal ve yerel basın ile internet haber sitelerinde büyük ilgi gördü.
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ADANA’DA DÜZENLENEN KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK 
SEKTÖR TOPLANTISINA BASINDAN BÜYÜK İLGİ
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BAKAN FARUK ÇELİK 
VE TÜDKİYEB GENEL 
BAŞKANI NİHAT ÇELİK İLE 
TOPLANTIYA DAİR ÖZEL 
RÖPORTAJLAR

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği tarafından 
11 Mart 2017 tarihinde Adana’da 

düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık 
Sektör Toplantısının ardından Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik 
toplantı ile ilgili bir takım değerlendirme-
lerde bulundu. Sorunların dile getirilerek 
çözümlerin bulunması için toplantının 
önemli olduğunu ifade eden Bakan 
Çelik, konuşmasına şöyle devam etti.

"Küçükbaş hayvancılık son derece 
önemli ülkemiz açısından. Merkez Bir-
liğinin yapmış olduğu bu organizasyon 
hem sorunların tespiti hem de üreticilerin 
bir araya gelip yaşadıkları sorunları derli 
toplu hale gelmesi açısından isabetli 
oldu. Adana’da olması da çok anlamlı. 
İnşallah burada alınan kararlar çerçe-
vesinde bilinen, dile getirilen ve dile 
getirilemeyen sorunlar Bakanlığımıza 
taşınacak ve böylece sivil toplum ör-
gütlerinin asli görevi bir anlamda yerine 
gelmiş olacak. Biz de Bakanlık olarak bu 
taleplere cevap arayışı içerisinde olaca-
ğız. Güzel bir toplantı, güzel bir katılım 
var. Bu heyecanın hayvancılıkta devam 
etmesi gerekiyor. Çünkü meşakkatli bir 
iştir, zor bir iştir. Gerekli moral ve moti-
vasyonu sürekli diri tutmak gerekiyor ki 
hayvancılıkla ilgili muhtemel yaşadığımız 
ve yaşayacağımız sorunlar karşımıza 
çıkmasın. Dolayısıyla bugün alınan 
kararlar, talepler ve taleplerin cevapları 
sektör açısından önemlidir. İnşallah önü-
müzü daha da açtığı inancındayım."

Bakan Çelik, konuşmasının deva-
mında milli tarım projesi kapsamında 
yerli üretimin desteklenmesi için hay-
vancılığa önemli teşvikler sağlandığına 

dikkat çekti. "Milli tarımın amacı her 
alanda kendi kendine yeterli olabilmek. 
Özellikle hayvancılık alanında kırmızı 
et alanında yeterli olabilmek. Bununla 
ilgili çok önemli projedir. Dışardan ithal 
ederek yabancı ülkelerdeki yetiştiricileri 
zengin ederek bizim bir yere varmamız 
mümkün değil. Bizim üretmemiz bizim 
için önemli. Kendi üreticimizin elinden 
tutacağız. Kendi üreticimizin ağılında 
ahırında onunla beraber Türk hayvancı-
lığını geliştireceğiz inşallah" dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik ise Türkiye’nin dört bir yanından 
toplantıya katılım olduğunu belirterek 
sorunların çözümü için Bakan Çelik’ten 
olumlu mesajlar aldıklarını ifade etti.

"Türkiye’nin 81 ilinden bu toplantımı-
za katılım sağlandı. Onun için Türkiye 
tek ses tek nefes olarak buradan olumlu 
mesajlar verildi. Tabi iki uzun zamandan 
beri biriken sorunlarımızın, sıkıntılarımı-
zın bir araya gelerek topyekûn olarak 
Sayın Bakanımıza iletmemiz Baka-
nımızın bu sorunlarımızın çözümüne 
yönelik bizlere vermiş olduğu samimi 
cevapları gerçekten bizleri ziyadesiyle 
mutlu etmiştir. Bakanımız bizlere ve ülke 
tarımına sorun değil çözüm üreten bir 
Bakandır. Bu bizim için mutluluk veri-
cidir. Sayın Bakanımız, çözülebilecek 
işleri zamanında ve yerinde çözebilecek 
yüreğe sahip bir görev insanıdır. Dola-
yısıyla ben Bereket TV aracılığı ile Sayın 
Bakanımızı canı yürekten tüm sektör 
temsilcilerim adına kutluyorum. Bakanı-
mız, en önemli sorunlarımızın çözümü-
ne yönelik olumlu müjdeler verdi. Onun 
için biz son derece memnun ve mutlu-
yuz. Bundan da güzel bir şey olamaz.

Bu toplantı süresi içerisinde Birliklerimi-
zin nasıl bir kurumsal yapıya ulaştığını, 
devlet adabına ne kadar saygılı olduk-
larını, Merkez Birliği Genel Başkanlarına 
sevgiyle ne kadar saygı duyduklarını 
burada sergilediler. Ben öncelikle Birlik 
Başkanlarımı ve değerli yönetim ve de-
netim kurulu üyelerini, yetiştiricilerimizi 
canı gönülden kutluyorum. Bakanımızın 
da bugün için ve bundan sonraki süreç 
için her zamandan daha çok kendisinin 
bize vereceği desteğe, bu samimi yak-
laşımına ihtiyacımız vardır ki Bakanımız 
bunu fazlasıyla yapıyor. Onun için ben 
tekrar Sayın Bakanıma, ekibine ve tüm 
katılımcılara teşekkür ederken bu çalış-
malarımıza eşlik eden özellikle Bereket 
TV Yönetim Kurulu Başkanı Halilullah 
Kasap beye ve siz gönüllü ekibine de 
ayrıca teşekkür ediyor, saygılarımı sunu-
yorum. Sağ olun var olun."



HA
BE

RL
ER

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi → 13 ←

BAKAN ÇELİK, ADANA'DA 
DÜZENLENEN KÜÇÜKBAŞ 
HAYVANCILIK SEKTÖR 
TOPLANTISINI TWİTTER VE 
FACEBOOK’TAN PAYLAŞTI

G ıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Faruk Çelik, 11 Mart 2017 
tarihinde Adana’da gerçekleş-

tirilen ve TÜDKİYEB tarafından düzen-
lenen Küçükbaş Hayvancılık Top-
lantısını Twitter  hesabı ve Facebook  
sayfasından "Türkiye Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin 
Küçükbaş Hayvancılık Sektör Toplan-
tısında Önemli Kararlar Aldık" şeklinde 
paylaşımda bulundu.

Bakan Çelik paylaşımında önemli 
kararları aşağıdaki gibi açıkladı. 

1- Küçükbaş 
Hayvancılık organik 
hayvancılık kapsa-
mına alınacak

2- Küçükbaş 
hayvan destekleme 
müracaatları için 
yetiştiricilerimiz 
15-20 Mart tarihleri 
arasında sisteme 
giriş yapabilecekler

3- Küçükbaş hayvanların küpeleme 
işlerini ve soykütüğüne giriş işlerini 
Birliklere yaptıracağız.

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN 
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SÖZLÜ’YE ZİYARET

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

Nihat Çelik ve beraberindeki heyet 11 
Mart 2013 tarihinde Adana’da Merkez 
Birliğince düzenlenen Küçükbaş 
Hayvancılık Sektör Toplantısı sonrasında 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hüseyin Sözlü’yü makamında ziyaret 

ederek küçükbaş hayvancılık konusunda 
birtakım istişarelerde bulundular.

Ziyaret heyetinde Merkez Birliği De-
netleme Kurulu Başkanı Necat Demirden 

ve Adana İli Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Birliği Başkanı Murat Şen de yer 
alırken ziyaret sonunda Genel Başkan 
Çelik ve beraberindekiler Başkan Söz-
lü’ye hediye takdiminde bulundular.
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MERKEZ BİRLİĞİMİZDE SOYKÜTÜĞÜ BİLGİ SİSTEMİ KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık Genel 

Müdürlüğü Islah ve Geliştirme Daire Başkanı Dr. Bekir 
Ankaralı, Koordinatör Ali Rıza Akıncı, Adnan Menderes 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Kızılka-
ya, Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yardımcı Doç. Dr. Mahmut Sincar 9 Şubat 
2017 tarihinde Merkez Birliğimizi ziyaret ederek uygula-
maya konulacak olan SOYBİS (Soy Kütüğü Bilgi Sistemi) 
hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik ile birlikte 
Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Oral ve Denetleme Kurulu 
Başkanı Necat Demirden’in de yer aldığı toplantı sonunda 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, SOYBİS sisteminin 

biran evvel uygulamaya girmesini ve bu konuda Merkez 
Birliği ve İl Birlikleri olarak her türlü desteği vermeye hazır 
olduklarını belirtti.

SOYKÜTÜĞÜ VE 
ÖN SOY KÜTÜĞÜ (SOYBİS) 
YÜRÜTME YETKİSİNE DAİR 
PROTOKOL İMZALANDI

G ıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı,  Hayvancılık Genel 
Müdürlüğü ile Merkez Birliğimiz 

arasında Koyun Keçi türü hayvanlarda 
Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi 
Sisteminin yürütülmesine ilişkin Proto-
kol 5 Nisan 2017 tarihinde imzalandı. 

Hayvancılık Genel Müdürü Osman 
Uzun ve TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik tarafından imzalanan pro-
tokol merasiminde Hayvancılık Genel 
Müdür Yardımcıları Burhan Demirok ve 
Salih Çelik ile Daire Başkanı Dr. Bekir 
Ankaralı yer aldı. 

Protokolün imzalanmasından son-
ra Hayvancılık Genel Müdürü Osman 
Uzun, Merkez Birliğine, Birliklere ve 
yetiştiricilere hayırlı olması temennile-
rinde bulundu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik ise "Önce-
likle Sayın Bakanımın şahsında sayın 
Genel Müdür, Genel Müdür Yardım-
cıları ve ilgili Daire Başkanına bize bu 
görevi layık gördükleri için teşekkür 
ediyorum. Böyle bir görevi ve sorumlu-
luğu üstlenmek benim için bir şereftir. 
Bu şerefi bahşettikleri için de ayrıca 
teşekkür ediyorum. Allah bizi mahcup 
etmesin, güzel hizmetlerde, çalışma-
larda, ülkenin bütünlüğü ve selame-
tinde tek yürek tek nefes olmayı nasip 
etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. 
Genel Müdürüme şahsım ve sektörüm 
adına tekrar teşekkür ediyorum." dedi.



YETİŞTİRİCİLERE 
KÜPE AFFI 
MÜJDESİ

Üreticinin beklediği af geldi. 
Üretici, sığır cinsi hayvanlar ile 
koyun ve keçi türü hayvanlarını, 

2017’nin sonuna kadar hiç bir idari para 
cezası ödemeden küpelettirilebilecek.

Herhangi bir nedenle yasal süre-
sinde kayıt altına alınmayan her yaştaki 
sığır cinsi hayvanlarla koyun ve keçi türü 
hayvanlar bu yılın sonuna kadar idari 
para cezası uygulanmadan küpelene-
rek kayıt altına alınacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığının, konuyla ilgili iki yönetmelik 
değişikliği Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe girdi. "Koyun ve Keçi 
Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili 
ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve 
"Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, 
Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 
gereği 2017 sonuna kadar hayvanların 
küpelenmesi ve kayıtlarının yapılması 
amaçlanıyor.

Resmi Gazete’nin 4 Nisan 2017 
tarihli sayısında yayınlanan iki ayrı 
yönetmelik değişikliği ile hem küçükbaş 
hem de büyükbaş hayvanlar için küpe 
affı getiriliyor. Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı tarafından hazırlanan 
Yönetmelik değişikliklerine göre, hayvan 
sahipleri 31 Aralık 2017 tarihine kadar 
küpesiz hayvanlarına küpe takarak kayıt 
sistemine dahil edebilecekler. Bu tarihe 
kadar küpe taktırmadıkları için herhangi 
bir cezai işlem yapılmayacak.

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, 
KÜPE AFFI İÇİN BAKAN ÇELİK’E TEŞEKKÜR ETTİ

Yetiştiricilerin sabırsızlıkla beklediği küpe affı Resmi Gazete'de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi. Yetiştiriciler koyun ve keçi türü hayvanlarını, 2017’nin sonuna kadar 
hiç bir idari para cezası ödemeden küpelettirilebilecek. Resmi Gazete’nin 4 Nisan 
2017 tarihli sayısında yayınlanan iki ayrı yönetmelik değişikliği ile hem küçükbaş 
hem de büyükbaş hayvanlar için küpe affı getirildi.

Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 11 Mart 2017 tarihinde 
Adana’da düzenledikleri Küçükbaş Hayvancılık Sektör Toplantısında bir takım so-
runlarla birlikte küpe affının da gündeme getirildiğini ve bu toplantıda Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in küpe affı sözünü verdiğini dile getirerek "Sa-
yın Bakanımız toplantımızda verdiği sözü tutarak küpe affını resmileştirdi. Küpe 
cezası nedeniyle mağdur olmuş tüm yetiştiricilerimiz adına Sayın Bakanımıza te-
şekkür ediyoruz." dedi.

Genel Başkan Çelik açıklamasında, herhangi bir nedenle yasal süresinde kayıt al-
tına alınmayan koyun ve keçi türü hayvanların bu yılın sonuna kadar idari para 
cezası uygulanmadan küpelenerek kayıt altına alınacağını ve hayvan sahiplerinin 31 
Aralık 2017 tarihine kadar küpesiz hayvanlarına küpe takarak kayıt sistemine dâhil 
edebileceklerini, bu tarihe kadar küpe taktırmadıkları için herhangi bir cezai işlem 
yapılmayacağına yer verdi.

Açıklamasında, küçükbaş hayvanların yaklaşık %30’unun küpesiz olduğuna dikkat 
çeken Genel Başkan Çelik, "Kırsal kesimde küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağla-
maya çalışan yetiştiricilerimiz "yeşil kart" ve benzeri sosyal yardımları almak için 
hayvanını kaydettirmiyor. Hayvanına küpe taktırmıyor. Ayrıca, Bakanlık İl Müdür-
lüklerinin işlerinin yoğun olması nedeniyle görevlilerin zamanında hayvanların kü-
pelenmesini yapamadıkları oluyor. Sonrasında da küpeleme yapılmadığı için para 
cezası veriliyor. Bu cezalar da  6 milyar lirayı bulmuş durumdadır. Sayın Bakanımız 
Adana toplantımızda bu cezaların yasal bir düzenleme ile silineceği müjdesini ver-
mişti. Faruk Çelik bizim için Tarım Bakanından çok bir çözüm bakanıdır. Baka-
nımızın sorunlarımızı hızlı bir şekilde çözmesi önümüzdeki süreçte de halen var 
olan bazı sorunlarımızın da hızla çözüleceğine olan inancımızı güçlendiriyor. Bu 
anlamda da kendisine ve bürokratlarına Birlik Başkanlarım ve 260 bin üyemiz adı-
na teşekkür ediyoruz." dedi.

BASIN AÇIKLAMASI / 05 NİSAN 2017
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ŞANLIURFA İLİ 
DAMIZLIK KOYUN 
KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ 
BİRLİĞİNDEN 
İSTİŞARE TOPLANTISI

Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği 9 Nisan 2017 
tarihinde yaklaşık 4 bin kişinin 

katılım gösterdiği bir istişare toplantısı 
düzenledi. Toplantıya Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Ba-
kanlık bürokratlarının yanı sıra Şanlıurfa 
Valisi Güngör Azim Tuna ve çok sayıda 
kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı. 
Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu ve Urfa İli 
DKKYB Başkanı Hasan Eyyüpoğlu’nun 
ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 
ve Denetleme Kurulu Başkanı Necat 
Demirden iştirak etti.

Kentteki temasları kapsamında 
Şanlıurfa Koyun Keçi Islah Birliği İstişare 
Toplantısında yetiştiricilerle bir araya ge-
len Bakan Çelik, burada yaptığı konuş-
mada, Türkiye'de 42 milyon küçükbaş 
hayvan bulunduğunu ve bu hayvanlar-
dan 113 bin ton et üretildiğini söyledi.

"Küçükbaş hayvandan 250 bin ton 
et elde etsek; Türkiye'nin et ihtiyacı 

olmayacak, dışarıdan hayvan, et ithal 
etmeyecek." diyen Çelik, bu kapsamda 
Şanlıurfalı üreticilere büyük görev düş-
tüğünü belirterek, Şanlıurfa'ya 2 milyon 
küçükbaş hayvan sayısının yakışmadı-
ğını, bunun 5-10 milyon olması gerek-
tiğini, kentin coğrafyası ve arazisinin 
buna uygun olduğunu kaydetti.

Bakan Çelik, Türkiye'de kayıt dışı 
hayvancılığın yüzde 30'larda olduğunu, 
bu konudaki bütün cezaları kaldırdıkla-
rını hatırlatarak, yetiştiricilerden bütün 
küçükbaş hayvanlarını kayıt altına 
almalarını istedi.

Hayvanların küpelenmesiyle sorun-
ların ortadan kalkacağına dikkati çeken 
Çelik, "Bütün anlaşmaları yaptık, şimdi 
bütün hayvanların küpelenmesi döne-
mine geldik. Bir tek hayvan bile küpesiz 
kalmayacak. Geçmişe ait bütün cezalar 
affedilmiştir, bunu bilmenizi istiyorum. 
Destek almak için, kayıt altına alım için 
süre istediniz verdik. Türkiye'de yaklaşık 
470 bin hayvan kayda girdi, destek 
için. Destekten yoksun kalmayacaklar 



HA
BE

RL
ER

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi → 17 ←

inşallah. SOYBİS sistemini, küpeleme 
yetkisini birliklere verdik. İnşallah yıl 
sonuna kadar küpelemeyi bitireceğiz ve 
TÜRKVET sistemine bunu kayıt ede-
cekler ve kayıt dışılık olmayacak." diye 
konuştu.

Çelik, 26 ilde damızlık koyun, keçi 
ile ilgili merkezler kurduklarını, böylece 
ırkı, cinsi belli olan sağlıklı hayvanlar 
yetiştirileceğini ve yetiştiricilere hibe 
desteği verileceğini bildirdi.

Türkiye'yi kuşatma altına almak iste-
yenlere karşı, birlik beraberliğin oluş-
tuğu bir dönemden geçildiğini anlatan 
Bakan Çelik, yaşanan bütün olumsuz-
luklara rağmen Türkiye'nin güçlü bir 
devlet olduğunu vurguladı.

Halkın ve güvenlik güçlerinin so-
runları ortadan kaldırmak, al bayrağı 
dalgalandırmak için büyük fedakâr-
lıklar yaptığını vurgulayan Çelik, şöyle 
devam etti:

"Türkiye bir sistem değişikliğine 
gidiyor. Bu sistem değişikliğini yal-
nız bugün konuşmuyoruz. Bugüne 
kadar gelmiş, geçmiş bütün liderler, 
siyasi parti liderleri, 'Ah bir başkanlık 
sistemine geçsek' diye beyanlarda 
bulundular. Ama takatleri yetmedi, 
bunu başaramadılar. Çok şükür bugün 
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğin-
de başkanlık sistemine yani devletin 
çatısındaki çatışmayı ortadan kaldıran 
bir sistem değişikliğine gidiyoruz. 
Başbakan ile Cumhurbaşkanlarının 
kavga yaptığı bir dönemden Türkiye'yi 
çıkaracak bir sistem değişikliğini önü-
müzdeki pazar gerçekleştirme imkânı, 
fırsatı önümüze gelmiş bulunuyor. 
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Bu mesele memleket meselesidir, birlik 
meselesidir, kardeşlik meselesidir."

Toplantıda bir konuşma yapan TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik ise Şanlıurfa'da 
Bakan Faruk Çelik’in ev sahipliği yaptığı bir 
ilde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek toplantının düzenlenmesinde emeği 
geçen Birlik Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu’na teşekkür etti. 

Genel Başkan Çelik, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in bir çözüm 
insanı ve görev adamı olduğunu vurgulaya-
rak Türkiye’nin bütün sorunlarına hakim oldu-
ğunu, sorunların hızla çözüldüğünü söyledi.

16 Nisan'da yapılacak olan referanduma 
da dikkat çeken Çelik, oylamanın bir milli 
mesele olduğunu ve 15 Temmuz gecesinin 
karanlık olmasına rağmen 16 Temmuz saba-
hının aydınlık olduğunu kaydederek "260 bin 
üyemiz ve aileleriyle birlikte 2 milyon insanı-
mız 16 Nisanda kendi şeref ve namusuna 
sahip çıktığı gibi vatanına ve Cumhurbaşka-
nına da sahip çıkacağını buradan belirtmek 
istiyorum." dedi. 

Şanlıurfa İli DKKYB Başkanı Hasan 
Eyyüpoğlu da konuşmasında sorunlarını 
Genel Başkana ilettiklerini ve Genel Başkan 
Nihat Çelik’in bu sorunları Bakan Faruk 
Çelik’e Adana toplantısında aktardığını 
belirterek "Bakanımız sistemi 5 gün 
süreyle açtı ve desteklemeye başvuruda 
bulunamayan 257 üyemizin mağduriyeti 
giderildi." dedi. Başkan Eyyüpoğlu 
küpeleme konusunda da büyük sorunlar 
yaşadıklarını ancak Bakan Faruk Çelik’in 
talimatlarıyla küpeleme affı getirildiğini 
ifade ederek Şanlıurfa da bir tek küpesiz 
hayvan kalmayacağını söyledi. 16 Nisan 
tarihinin Türkiye'nin kurtuluş günü, huzura 
kavuşma günü ve istikrar günü olduğunu 
söyleyen Eyyüpoğlu referandumda evet oyu 
vereceklerini belirtti.

Toplantı sonunda Genel Başkan Nihat 
Çelik ve Birlik Başkanı Hasan Eyyüpoğlu, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çelik’e çeşitli hediyeler sundular.

Toplantı öncesinde Genel Başkan Nihat 
Çelik ve Denetleme Kurulu Başkanı Necat 
Demirden Şanlıurfa İli DKKYB ye bir ziyaret 
gerçekleştirerek Birlik Başkanı Hasan Eyyü-
poğlu ile istişarelerde bulundular.



DÜNYA HAYVAN SAĞLIĞI 
ÖRGÜTÜ HEYETİ 
MERKEZ BİRLİĞİMİZİ 
ZİYARET ETTİ

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü 
(OIE) ile Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı arasında yapılan 

anlaşma çerçevesinde OIE tarafından 
sertifikalandırılmış uzmanlar veteriner 
hekimlik eğitimi ve veterinerlik hizmetle-
rinin verilişini incelemek üzere 15 Mart 
2017 tarihinde Merkez Birliğimize ziya-
rette bulunarak bir takım görüşmelerde 
bulundular.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) 
Genel Müdür Yardımcısı Dr. Matthew 
Stone, Uzman Veteriner Hekim Nadege 
Lebova, Gıda Kontrol Genel Müdürlü-
ğü, Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire 
Başkanlığından Dr. Visal Kayacık ve AB 
Uzmanı Veteriner Hekim Işık Erşan’dan 
oluşan heyet Genel Başkan Nihat Çelik 
ile hayvan sağlığı konularında bilgi alış-
verişinde bulundular.

Dr. Stone, veterinerlik hizmetleri 
için performans değerlendirmesi işini 
yaptıklarını, bu hizmetlerin uluslararası 

standartlara uygunluğunu incelediklerini 
ifade ederek performans geliştirmeye 
yönelik ülkelerin ne gibi ihtiyaçları oldu-
ğunu belirlemeye çalıştıklarını söyledi. 
Tam uyumluluk ve değerlendirme için 
Merkez Birliği ziyaretinde bulunduklarını 
söyleyen Dr. Stone, Merkez Birliğinin 
rolünün çok önemli olduğunu ve Merkez 
Birliğinin Bakanlıkla olan münasebetleri-
ni yerinde görmek amacıyla geldiklerini 
ifade etti.

Genel Müdür Yardımcısı Dr. Stone 
ziyaret sonunda, Bakanlık ve Merkez Bir-
liğinin hizmetlerinden ve yaklaşımından 
çok etkilendiklerini ve veteriner hizmetleri 
konusunda etkin bir yapı olmasının ken-
dilerini mutlu ettiklerini belirterek Genel 
Başkan Nihat Çelik ve Merkez Birliği 
personeline sorularını içtenlikle cevap-
landırdıkları için teşekkür etti.

Genel Başkan Nihat Çelik ise ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek hayvan sağlığı konusunda İl Birlikleri 

kanalıyla yetiştiricilerle sürekli iletişim 
halinde olduklarını ve sorunların anında 
çözüldüğünü söyledi. Çelik, Bakanlıkla 
tam bir uyum halinde çalışıldığına işaret 
ederek hayvan sağlığına öncelik verdik-
lerini ifade etti. 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik 12 Mart 2017 tarihinde 
Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcı Yardımcı-
sı Mehmet Topal'ın 7 Mart 2017 tarihinde babasının Hakk’ın 
rahmetine kavuşmuş olması nedeniyle Kahramanmaraş Andırın 
İlçesindeki evlerinde taziye ziyaretinde bulundu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi yetiştiricileri merkez Birliği Genel 
Başkanı Nihat Çelik taziye ziyaretinde "Sayın Başsavcımız başta 
olmak üzere kederli ailelerine başsağlığı sabır ve merhum Kemal 
Topal'a da Allah'tan rahmet diliyoruz." mesajı verdi.

HA
BE

RL
ER

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi → 19 ←

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN 
CUMHURİYET BAŞSAVCISI TOPAL’A TAZİYE ZİYARETİ
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ÖRNEK BİR DAVRANIŞ 
SERGİLEYEN HAMDU 
SENA’YA MERKEZ 
BİRLİĞİMİZ SAHİP 
ÇIKARAK ÖDÜLLENDİRDİ

R ize'de, yeni doğum yapan keçiyi 
sırtında, yavrusunu ise köpeği 
Tomi'nin sırtına bağladığı okul 

çantasına koyarak dik yamaçta taşıyan 
ve ağabeyi Ali Rahman'ın çektiği fotoğ-
rafla sosyal medyanın gündemine 
oturan Hamdu Sena, Türkiye Damız-
lık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliğince dizüstü bilgisayar ve fotoğraf 
makinesi ile ödüllendirildi. 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, Genel 
Başkan Yardımcısı Ali İlbaş, Muha-
sip Üye Şevket Avcı, Yönetim Kurulu 
Üyeleri  Bülent Oral ve Oktay Beşli, 
Denetleme Kurulu Başkanı Necat De-
mirden ve Rize İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fahrettin 
Melemşe, Kırıkkale İli damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kürşat 
Ulusoy ile İkizdere ilçesine bağlı Yağ-
cılar köyünde yaşayan Bilgin ailesini 8 
Şubat 2017 tarihinde ziyaret etti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
ziyarette, örnek davranışından dolayı 
kutladığı 11 yaşındaki Hamdu Sena’ya 
dizüstü bilgisayarla bir fotoğraf maki-
nesi, 15 yaşındaki ağabeyi Ali Rah-
man'a dizüstü bilgisayarı ve babası 
Atilla Bilgin'e ise cep telefonu hediye 
etti. Ayrıca Hamdu Sena’nın 1 yıllık 
okul masrafları nakdi olarak karşılandı.

Hamdu Sena ve Ali Rahman'ın, 
yaşları küçük olmasına rağmen örnek 
davranış sergilediklerini belirten Çelik, 
"Hamdu Sena kızımızın 'Hayvanları 
çok seviyorum. Herkesin de hayvanları 
sevmesini istiyorum. Hayvanlara kötü 

davranmasınlar' sözleri gerçekten hafı-
zalarımızda bir fotoğraf olarak kalacak-
tır. İnsanlık namına örnek teşkil eden 
davranışı dolayısıyla bu yavrularımızı 
kutluyorum." dedi.

Genel Başkan Çelik, iki çocuğun 
davranışları ile herkese insanlık dersi 
verdiklerini belirterek "İnsanlık namına 
örnek teşkil edecek bu davranışların-
dan dolayı ben yavrularımı kutluyorum. 
Hayvan sevgisi çok önemlidir. Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın doğduğu topraklar 
Rize’den yüreği şefkat dolu bu ço-
cuklarımızın çıkması bizim için sürpriz 
değildir. Rize insanının mert ve yüreği 
sevgi dolu insanlar olduğunu biz bili-
yorduk." dedi.

Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı'nda da Hamdu 
Sena Bilgin'i Ankara'ya davet edecek-
lerini kaydederek, Başkanlık koltuğunu 
küçük kıza emanet edeceklerini sözle-
rine ekledi.

Hamdu Sena Bilgin ise yaşadığı 
olayı tekrar anlatarak ziyaretleri ve 
ödüllerinden dolayı Genel Başkan 
Nihat Çelik’e teşekkür etti.
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MERKEZ BİRLİĞİ HEYETİ 
RİZE VALİSİ 
ERDOĞAN BEKTAŞ’I 
MAKAMINDA 
ZİYARET ETTİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Nihat Çelik ve berabe-

rindeki heyet 8 Şubat 2017 tarihinde 
Rize Valisi Erdoğan Bektaş’a bir 
ziyarette bulunarak küçükbaş hay-
vancılık sektörü ve Rize’de küçükbaş 
hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin 
konular hakkında bilgi alışverişinde 
bulunuldu.

Ziyarette; TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik, Genel Başkan 
Yardımcısı Ali İlbaş, Muhasip Üye 
Şevket Avcı, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Bülent Oral ve Oktay Beşli, Denet-
leme Kurulu Başkanı Necat Demir-
den ile Rize İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fahrettin 
Melemşe, Kırıkkale İli Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Kürşat Ulusoy  yer alırken Rize İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şafak 
Bulut hazır bulundu.

Ziyaret sonunda TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik ve Genel Başkan 
Yardımcısı Ali İlbaş, Vali Bektaş’a gü-
nün hatırası olarak keçi kılından imal 
edilmiş bir Türk Bayrağı hediye ettiler.

Diğer yandan Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Genel Başkanı Nihat Çelik, Denetle-
me Kurulu Başkanı Necat Demirden 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Beşli; 
Rize İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Birliği Başkanı Fahrettin Melem-
şe’ye de bir ziyarette bulunarak Birlik 
çalışmaları hakkında bilgi aldılar. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mü-
nasebetiyle, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 
davetlisi olarak Rize’den Ankara’ya ba-
bası Atilla Bilgin ile birlikte gelen Hamdu 
Sena Bilgin Ankara’da düzenlenen "Bu 
Toprağın Kadınları Buluşuyor" etkinli-
ğine katıldıktan sonra Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğine 
yaptıkları ziyarette Genel Başkan Nihat 
Çelik ile bir araya geldiler.

Rize’de, yeni doğum yapan keçiyi 
sırtında, yavrusunu ise köpeği ile dik 
yamaçtan köyüne taşıyan ve ağa-
beyi Ali Rahman’ın çektiği fotoğrafla 
sosyal medyanın gündemine oturan 

Hamdu Sena Bilgin, 8 Şubat 2017 ta-
rihinde Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı 
Yağcılar köyünde Merkez Birliğimizce 
ödüllendirilmişti.

Hamdu Sena ziyaret esnasında; 
Merkez Birliğince kendisine verilen 
ödüller için Genel Başkan Çelik’e te-
şekkür ederek, Merkez Birliği heyetince 
köylerine yapılan ziyaret sonrasında 
daha önce kayıt altında olmayan 90 
adet keçilerinin artık kayıt altına alındığı-
nı ifade etti.

Genel Başkan Nihat Çelik ise Ham-
du Sena ve babasının Merkez Birliğine 
yapmış oldukları ziyaretten dolayı 

memnuniyetini dile getirerek 11 Mart 
2017 tarihinde Adana’da Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in 
de katılacağı  Küçükbaş Hayvancılık 
Sektör Toplantısına birlikte gideceklerini 
söyledi.

HAMDU SENA BABASIYLA BİRLİKTE MERKEZ BİRLİĞİMİZE MİSAFİR OLDU
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RİZELİ KÜÇÜK ÇOBAN 
HAMDU SENA, 
23 NİSAN'DA TEMSİLEN 
TÜDKİYEB 
GENEL BAŞKANI OLDU

R ize İlinin İkizdere İlçesinde ya-
şayan ve doğum yapmış keçisi 
ve yavrusunu zor kış şartlarında 

ağabeyi ile birlikte dağdan köyüne 
taşıyarak sosyal medyanın gündemine 
oturan Hamdu Sena Bilgin 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mü-
nasebetiyle Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği ( TÜDKİYEB ) 
Genel Başkanı Nihat Çelik’in daveti üzeri-
ne Ankara’ya geldi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Merkez Birliğinde yapılan toplantı-
da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı münasebetiyle Genel Başkanlık 
koltuğunu temsilen Hamdu Sena Bilgin’e 
devretti. 

Genel Başkan Çelik koltuğunu devre-
derken şunları söyledi. "Kızımız örnek dav-
ranışıyla dünyanın gündemine oturdu. Bu 
örnek davranışı için Merkez Birliği olarak 
duyarsız kalmadık. Yönetim Kurulumuzla 
kızımızı köyünde ziyaret ettik. Bazı hedi-
yeler ile kendisini motive ettik. Bu örnek 
davranışı sektörümüzün yüz akı olmuştur. 
Ülkemizin milli meselesi olan koyunculuk 
anlamında kızımızın koyun kuzu sevgisi 
bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Biz de 23 
Nisan'da kendisini Ankara’ya davet ettik. 
O da sağolsun davete icabet etti. Sektö-
rüm adına kendisine teşekkür ediyorum. 
Bu güzel davranışı hafızalarımızda güzel 
bir fotoğraf olarak kalacaktır."

Hamdu Sena Bilgin Genel Başkan 
sıfatıyla yaptığı konuşmada 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını 
kutladıktan sonra şunları söyledi.

"Ülkemizin milli serveti olan koyun 
ve keçilerimizin gelişmesi için tüm 

Birlik ve yetiştiricilerimize sahip çıkan 
başta Tarım Bakanımız Faruk Çelik 
Bey'e ve sektörümüzün temsilcisi 
Nihat Çelik Bey'e tüm yetiştiriciler 
adına teşekkür ediyorum. Ben de bir 
yetiştirici evladıyım. Bütün hayvanları, 
koyunları ve keçileri çok seviyorum. 
Köyümde kalarak yetiştiricilik yapmak 
istiyorum. Küçükbaş hayvancılığa 
daha çok destek verilmesini istiyorum. 
Koyun ve keçi eti ile sütünü bütün in-
sanların tüketmesini istiyorum. Çünkü 
bizim yetiştirdiğimiz hayvanlar tama-
men doğaldır, organiktir. Bu ürünler 
insan sağlığı için çok önemlidir. Ko-
yun keçi eti yiyenler ve sütünü içenler 
asla ve asla hasta olmaz. Onun için 
herkesin tüketmesini istiyorum. Bugün 
burada sektörümüzü temsilen yetiş-
tiricilerimize hitap etmekten mutluluk 
duyuyorum. Küçükbaş hayvancılığın 
hak ettiği yere gelmesinde büyük 
çaba sarfeden Sayın Bakanımız Faruk 
Çelik Bey'e ve Sayın Nihat Çelik’e tek-
rar teşekkür ediyor hepinizi yürekten 
selamlıyorum." 

Hamdu Sena’nın babası Atilla Bilgin 
de yaptığı kısa konuşmada "Sayın Baş-
kanımız Nihat Çelik, köyümüze kadar 
gelerek bizleri onurlandırdı. Bize verdiği 
değerden dolayı teşekkür ediyoruz. 
Hemşerimiz olan devlet büyüğümüz 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bu ülkeye ve sektörümüze 
önemli katkılar sağlayan Nihat Çelik 
gibi değerlere sahip çıkmasını istiyoruz. 
Tüm çoban ve yetiştiriciler adına ben de 
Sayın Nihat Çelik Başkanımızı kutluyo-
rum ve başarılarının devamını diliyorum." 
dedi.

Genel Başkan Nihat Çelik, yaptığı 
konuşmada küçükbaş hayvancılığın öne-
mine işaret etti ve Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Faruk Çelik’in sektörün 
önünü açacak hamleler yaptığını ifade 
ederek "Son bir ayda düzenlediğimiz iki 
toplantıya bizzat katılarak bizleri yalnız 
bırakmadı. Kendisine sektörüm adına 
çok teşekkür ediyorum" dedi.

16 Nisan'daki referanduma vurgu 
yapan Genel Başkan Çelik, 16 Nisan'da 
Koyun Keçi Birlikleri ve Merkez Birliği 
olarak Bakan Faruk Çelik’i mahcup 
etmediklerini, Evet verenin de hayır ve-
renin de kardeş olduklarını ve oylamada 
halkın tercihinin tecelli ettiğini söyleyerek 
herkesin bu sonuca saygı göstermesi 
gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik tarafından 
Hamdu Sena Bilgin’e günün anısına bir 
plaket verildi.
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MERKEZ BİRLİĞİNDE 
DAMIZLIK KOÇ TEKE 
YETİŞTİRİCİLİĞİNİN 
DESTEKLENMESİNE 
İLİŞKİN TEBLİĞ 
ÇALIŞMASI YAPILDI

Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliğin'de 
16 Şubat 2017 tarihinde Milli 

Tarım Projesi kapsamında yer alan, 
Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliğinin 
Desteklenmesine İlişkin Uygulama 
Esasları Tebliği ile ilgili bir toplantı 
gerçekleştirildi.

Toplantıya Hayvancılık Genel 
Müdürlüğü Islah ve Geliştirme Daire 
Başkanı Dr. Bekir Ankaralı ve Daire 
Başkanlığından Ali Rıza Akıncı, Halim 
Uzun, Ömer Bedir Erdem, Merkez 
Birliğinden Genel Başkan Nihat Çelik, 
Genel Sekreter Vekili Vedat Koç ve 
Teknik İşler Müdürü Veysel Ören 
katıldılar.

Toplantı öncesinde bir konuşma 
yapan Daire Başkanı Dr. Bekir Ankaralı, 

toplantının amacının koç teke üretim 
merkezlerinin kurulmasıyla ilgili oldu-
ğunu ifade ederek bu konuda Bakan-
lar Kurulu Kararının Başbakanlıkta ol-
duğunu ve kararın çıkması ile birlikte 
tebliğin yayınlanacağını söyledi. 

Ankaralı, Tebliğ taslağının son 
şeklinin verildiğini ve Merkez Birliği ile 
birlikte maddelerin gözden geçirilme-
si için bir araya geldiklerini belirterek 
ağılların hem daha ekonomik olarak 
yapılması hem de amaca uygun bir 
şekilde hizmet vermesini hedefledik-
lerini kaydetti.

Türkiye Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik ise Dr. Bekir Ankaralı ve 
beraberindeki heyete teşekkür 

ederek, bu tür çalışmaları eskiden 
yurt dışında gördüklerini ancak 
bugün ülkemizde de bu çalışmaların 
başlamasının sevindirici olduğunu 
ifade ederek Merkez Birliğinin 
uhdesinde Ankara’da çok daha 
kapsamlı, model olabilecek bir koç 
teke istasyonu kurmak istediklerini 
söyledi. Kurulacak bu istasyonun 
yurt dışından gelecek heyetlere de 
örnek bir işletme olarak tanıtılacağını 
belirten Çelik, küçükbaş hayvancılığın 
geliştirilmesi ve büyütülmesi için 
koç teke test istasyonlarını mutlaka 
kurulması gereğine işaret etti.

Konuşmaların ardından taslak 
tebliğin maddeleri üzerinde görüş 
alışverişinde bulunularak çeşitli de-
ğerlendirmeler yapıldı.



DAMIZLIK KOÇ TEKE 
ÜRETİM MERKEZLERİ 
KURULMASINA YÖNELİK 
TOPLANTI DÜZENLENDİ
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Hayvancılık Genel Müdürlüğü 
toplantı salonunda 28 Şubat 
2017 tarihinde Milli Tarım 

Projesi kapsamında yer alan, Da-
mızlık Koç Teke Üretim Merkezle-
rinin kurulmasına ilişkin bir toplantı 
gerçekleştirildi.

Toplantıya Hayvancılık Genel 
Müdür Yardımcısı Burhan Demirok, 

Islah ve Geliştirme Daire Başkanı Dr. 
Bekir Ankaralı ve TÜDKİYEB Genel 
Başkan Nihat Çelik, Genel Sekreter 
Vekili Vedat Koç ve Teknik İşler Mü-
dürü Veysel Ören ile birlikte toplantıya 
davet edilen illerin Birlik Başkanları 
katıldı.

Toplantı açılışında bir konuş-
ma yapan Genel Müdür Yardımcısı 

Burhan Demirok, Milli Tarım Projesi 
kapsamında en az 500 baş kapasiteli 
damızlık koç teke üretim merkezle-
rinin ilk etapta 26 ilde kurulmasının 
planlandığını, planlama yapılırken de 
illerin konumu, coğrafyası mera yapısı 
ve hayvan potansiyeli gibi hususların 
göz önüne alındığını ifade ederek 26 
olarak belirlenen il sayısının artırıla-
bileceğini söyledi. Demirok, kırmızı 
et açığının kapatılması açısından 
küçükbaş hayvan  sayısının artırılması 
gerektiğine işaret ederek başka da 
bir çözüm bulunmadığını bunun için 
de üretim merkezlerinin kurulması 
gerektiğini belirtti. Bu konu ile ilgili 
mevzuat çalışmasının bakanlar Kuru-
lunda olduğu bilgisini veren Demirok, 
çıkarılacak olan tebliğ için Birliklerden 
gelecek taleplerin değerlendirileceği 
bir toplantı amacıyla bir araya gelindi-
ğini ifade etti.

Genel Müdür Yardımcısı Burhan 
Demirok’un konuşması sonrası bir 
bilgilendirme sunumu gerçekleştiril-
di. Sunumdan sonra konuşan Genel 
Başkan Nihat Çelik ise toplantıyı 
düzenlemelerinden dolayı Bakanlığa 
teşekkür ederek her zaman Bakan-
lıkla uyum içerisinde çalıştıklarını 
söyledi. Çelik, Birlik Başkanlarına 
hitaben "Sizlerden gelecek talepleri 
daha da olgunlaştırarak uygulanabilir 
olması amacıyla bir çabanın içerisin-
deyiz. Önemli olan maliyet konusu ve 
sahada uygulanabilir olmasıdır." dedi.

Genel Başkanı Nihat Çelik’in kısa 
konuşması sonrasında toplantıya 
katılan Birlik Başkanları konuya ilişkin 
görüş ve önerilerini dile getirdiler.  
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G ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık 
Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok ve Islah 
Geliştirme Daire Başkanı Dr. Bekir Ankaralı 28 Şubat 

2017 tarihinde, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret 
ederek küçükbaş hayvancılık sektörü ve Birliklerin çalışmala-
rıyla ilgili görüş alışverişinde bulundular. 

TÜDKİYEB Genel Başkan Nihat Çelik ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek Demirok ve Ankaralı’ya teşekkür 
etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü Teşkilatlanma Daire Başkanı 
M.Lokman Ramazanoğlu, 13 Şubat 2017 tarihinde 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret 
ederek çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu-
lar. Genel Başkan Çelik ve Daire Başkanı Ramazanoğlu 
görüşme sonunda verimli bir ziyaret gerçekleştirildiğini dile 
getirirken Genel Başkan Çelik, Ramazanoğlu’nun teşkilat-
lanma adına çok önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade 
ederek ziyaret sebebiyle yaptığı nezih davranıştan dolayı 
kendisine teşekkür etti. 

TEŞKİLATLANMA 
DAİRE BAŞKANI 
RAMAZANOĞLU’NDAN 
MERKEZ BİRLİĞİMİZE 
ZİYARET

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI BURHAN DEMİROK 
MERKEZ BİRLİĞİMİZİ 
ZİYARET ETTİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, 
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma 
Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı. Anma 
mesajında birlik ve beraberliğe vurgu yapan 
Çelik, "Çanakkale Savaşı’nda şehit olan 
dedelerimizi bir kez daha gerek şahsım ge-
rek sektörüm gerek Türk Milleti adına saygı 
ve rahmetle anıyorum, ruhları şad olsun ve 
rahat uyusunlar. Bu vatan sahipsiz değildir" 
dedi.

Genel Başkan Çelik mesajında, "Bundan 
102 yıl önce Çanakkale Şehitlerimizi, Ça-
nakkale Savaşı’nda vatan için, bayrak için, 
hürriyet için omuz omuza savaşan ve şehit 
olan büyüklerimizi saygıyla anıyoruz. Şunu 
da söylemek istiyorum; dedelerimiz rahat 
uyusun, bu vatan sahipsiz değildir. Türk 

milleti başka bir millete benzemez. Gidip bir 
yerden sığınma istemez, ikinci bir vatan ara-
maz. Bizim Türkiye’den başka bir vatanımız 
olması söz konusu değildir. Ya istiklal ya 
ölüm" diye konuştu. 

Çelik, açıklamasına şöyle devam etti: 
"15 Temmuz gecesi, halkımız bu mesajı 
dünyaya bir kez daha verdi. Söz  konusu 
vatan olunca herkes tek ses, tek yumruk, 
tek nefes oldu. Dolayısıyla inanıyorum ki; 
15 Temmuz bir kez daha bize bir olmayı 
beraber olmayı hatırlattı. O açıdan ben tüm 
şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anarken, bu 
acıların tekrar yaşanmamasını ve ülkemizin 
birlik beraberlik içerisinde, kardeşlik duy-
guları içerisinde, birbirine sahip çıkmasını 
istiyorum. Ben inanıyorum ve Allah’tan da 
diliyorum ki; hiç kimse birlik beraberliğimizi 

bozamayacaktır. Şartlar ne olursa olsun, biz 
kendi ülkemizin evlatlarına sahip çıkalım. 
Çünkü onlarla büyür bizim Türkiye’miz. Tür-
kiye hepimizin ve hepimize de yeter. Allah’ın 
izniyle, dünyanın  gözünde her zaman için 
güçlü bir devlet olalım, iman, vicdan sahibi, 
milletini, vatanını, hürriyetini seven bir millet 
olarak her zaman var olalım. Dedelerimiz 
de rahat uyusunlar, nur içinde uyusunlar 
inşallah. Onların bize emanet ettiği bu vatan, 
bu toprak, bu bayrak sahipsiz değildir. Söz 
konusu vatan olduğunda, dünya görüşümüz 
ne olursa olsun, tek ses, tek yürek olmalıyız. 
Milletimiz, her zorluğa göğüs geren de bir 
millettir. Son damlasına kadar mücadele 
edecek bir inanca sahiptir ve düşmana asla 
teslim olmaz. Ben de şahsım adına, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, bu vatanın bir ferdi olmak-
tan mutluluk duyuyorum."

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN 18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ MESAJI
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BOLU İLİ DAMIZLIK KOYUN 
KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ 
BİRLİĞİNİN GENEL 
KURULU YAPILDI

Bolu İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği 10 Nisan 
2017 tarihinde genel kurulunu 

gerçekleştirdi. TÜDKİYEB Genel Baş-
kanı Nihat Çelik, Genel Kurulda Divan 
Başkanı olarak Birlik üyelerine hitaben 
yaptığı konuşmada genel kurulun  
yetiştiricilerinin hayrına olmasını ve 
yapılacak seçimin kardeşçe birlik ve 
beraberlik içinde yapılmasını diledi.

Genel Başkan Çelik, yaptığı 
hizmetlerden dolayı Bolu ili DKKYB 
Başkanı İlker Duman’a teşekkür 
ederken, Merkez Birliği olarak ülkenin 
et ihtiyacının karşılanması için büyük 
çaba sarf ettiklerini, Soy kütüğü ve ön 
soy kütüğüne ilişkin protokolün imza-
landığını ve böylece kaliteli ve verimli 
ırkların yetiştirilmesi için öncülük 
ettiklerini belirtti.

Desteklerin yetersiz olduğundan 
da bahseden Çelik, 25 TL olan anaç 
koyun keçi desteğinin en az 50 lira 

olması gerektiğini ifade ederek, 
yetiştiricilerin sorunlarının çözümünde 
bakanlık ile çok iyi bir diyalog içinde 
çalışıldığını ve Bakanlığın yetiştiricile-
rin sorunlarının çözümünde her türlü 
kolaylığı sağladığını sözlerine ekledi.

Referandum döneminde istikrarlı 
bir Türkiye için Merkez Birliği olarak 
Evet diyeceklerini ancak hayır diye-
ceklere de saygılı olacaklarını söy-
leyen Genel Başkan Çelik, referan-
dumun ülkemize hayırlar getirmesini 
temenni etti.

TÜDKİYEB Yönetim Kurulu Üyesi 
Bülent Oral’ın Divan heyetinde görev 
yaptığı Genel Kurul da yapılan se-
çimlerde Bolu İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliğinin yeni Başkanı 
Mustafa Gülkaya oldu.

Genel Kurul öncesi Genel Baş-
kan Nihat Çelik Bolu Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü İsmail Taş’ı 

makamında ziyaret ederek sektöre 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve 
İl Müdürü Taş’tan Bolu ilindeki küçük-
baş hayvancılıkla ilgili bilgiler aldı.



ZİYARETLER
GENEL BAŞKAN ÇELİK, GIDA KONTROL VE HAYVANCILIK 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARETLERDE BULUNDU

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-
ricileri MerkezBirliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Oktay Beşli, 4 Nisan 2017 tari-
hinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürü 

Muharrem Selçuk’u makamında ziyaret 
ederek Küpe ve Küpeleme yetkisinin 
Merkez Birliği ve Birliklere devredilmesine 
ilişkin protokol imzalanması konularında 
bilgi alışverişinde bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 
5 Nisan 2017 tarihinde ise Hayvancılık 
Genel Müdür Yardımcılığı görevine ata-
nan Salih Çelik’e bir ziyarette bulunarak 
hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

AYDIN VE OSMANİYE İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİK 
BAŞKANLARINDAN MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET

Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Nazmi Koşar ve beraberinde Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş 
Hayvan Islahı Projesi Teknik Elemanları Zekai Çoban ve Ke-
nan Çakıcı 9 Şubat 2017 tarihinde Merkez Birliğimize ziyarette 
bulunarak Genel Başkan Nihat Çelik ile küçükbaş hayvancılık 
konularına ilişkin bir takım istişarelerde bulundular.

Aydın Birlik Başkanının gerçekleştirdiği ziyaret esnasın-
da TÜDKİYEB Denetleme Kurulu Başkanı Necat Demirden 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Oral da yer aldılar.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Nazmi Koşar’ın 
Birlik Başkanlığına yeni seçilmiş olması nedeniyle kendisine 
hayırlı olması temennilerinde bulunurken ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirdi. Aydın ili DKKYB Başkanı Koşar 
da Merkez Birliğinin çalışmalarına destek olacaklarını ve bir-
lik ve beraberlik içerisinde sektörün daha iyi yerlere gelmesi 
için çalışacaklarını söyledi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’i 14 nisan 2017 tari-
hinde makamında ziyaret eden Osmaniye İli Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanımız Mustafa Saygılı Merkez 
Birliğinin sektörümüz adına yapmiş olduğu özverili çalışmala-
rı nedeniyle duyduğu memnuniyeti ifade ettiler.
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ZİYARETLER
BURSA, KIRIKKALE VE ZONGULDAK BİRLİK BAŞKANLARINDAN 
MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET

Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Birliği Başkanı Yıldırım Oran, 
Kırıkkale İli Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Birliği Başkanı Kürşat Ulusoy 
ve Zonguldak İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı  Aziz Ka-
rakurt, Merkez Birliğimize birer ziyaret 
gerçekleştirerek Genel Başkan Nihat 
Çelik ile Birliklerinin çalışmaları ve 
küçükbaş hayvancılık konularına ilişkin 
bir takım istişarelerde bulundular.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Birlik Başkanlarına, yapmış 
oldukları ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek teşekkür etti. 
Merkez Birliğinin her zaman kendile-
rine açık olduğunu ve sorunların çö-
zümü için büyük çaba sarf ettiklerini 
ifade ederek Birliklerle el ele birlik ve 
beraberlik içerisinde sektörün daha 
iyi yerlere gelmesi için çalışacaklarını 
söyledi.

ERZURUM, ELAZIĞ, AĞRI VE IĞDIR BİRLİK BAŞKANLARINDAN 
MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET

Erzurum İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Emrullah Akpunar, Elazığ İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Yıldırım, Kars İli Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet 
Yılmaz, 01 Şubat 2017 tarihinde, Ağrı İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Nuri Samancı ve Iğdır 
İli damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri birliği Başkanı Mustafa 
Malgaz 02 Şubat 2017 tarihinde, Türkiye Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i 
makamında ziyaret ederek küçükbaş hayvancılık sektörü ve 
Birliklerin çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundular. 

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyaretlerde Birlik 
Başkanları, Merkez Birliğinin çalışmalarından duydukları 
memnuniyetlerini ifade ederlerken, TÜDKİYEB Genel Baş-
kanı Nihat Çelik ise kendilerine çalışmalarında destek olan 
Birlik Başkanlarına teşekkür etti. Ziyaret sonunda küçükbaş 
hayvancılığın daha iyi yerlere gelmesi için birlik ve bera-
berlik içerisinde çalışmalara devam edilmesi yönünde fikir 
birliğine varıldı.
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TÜRKİYE ÇEKYA 
TARIM İŞ FORMU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

D ış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) tarafından Türkiye-Çekya 
Tarım İş Formu açılış toplantısı 

ve görüşmeleri  31 Ocak 2017 tarihin-
de Ankara’da gerçekleştirildi. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çelik ve Çekya Tarım Bakanı Marian 
Jureçka başta olmak üzere Bakanlık 
üst düzey bürokratları, Sivil Toplum 
Kuruluşlarının temsilcileri ve çok 
sayıda iş adamı katılırken toplantıya 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Merkez Birliği Genel başkanı Nihat 
Çelik de iştirak etti.

Toplantının açılışında konuşan 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, Çekya ile son yıllarda can-
lı hayvan ticaretinin arttığını, ihracatta 
ise işlenmiş gıda, yaş meyve-sebze, 
kuru meyve ve su ürünleri gibi kalem-
lerin öne çıktığını belirterek “Gürcistan, 
İran ve Ukrayna ile düzenlenen tarım iş 
forumlarını yaygınlaştırarak dış ticareti 
kazan-kazan ilkesi temelinde geliştir-
meyi amaçlıyoruz” dedi.

Bakan Çelik, dünyada en fazla 
istihdam sağlayan sektörün tarım ol-
duğuna dikkati çekerek, günümüzde 
tarım arazilerinin yok edildiği, doğal 
kaynakların kirletildiği ve hızla tüke-
tildiği bir dönemde bulunulduğunu 
belirtti.

Çelik, Türkiye’nin son üç yıl içe-
risinde, terör, göçmen krizi, darbe 
girişimi ve finansal terör saldırıları-
na maruz kaldığının altını çizerek, 
"Türkiye’nin yaşadıklarını bir başka 
Avrupa ülkesi yaşasa, herhalde 
ayakta durmaya mecali kalmazdı. 

Bu ülkede, millete rağmen bir şey-
ler yapmak isteyenler hep hüsrana 
uğramıştır. İnanıyorum ki milletimizin 
‘ben de varım’ diyerek kabul ede-
ceği Anayasa değişikliği ile istikrarlı 
Türkiye yolundaki ilerleyişimiz devam 
edecek. Cumhuriyet’imizin 100’üncü 
yıl dönümünü kutlayacağımız 2023 yılı 
için koyduğumuz hedeflere sağlam 
adımlarla ilerleyeceğiz." ifadesini 
kullandı.

Milli Tarım Projesi ile 54,7 milyar 
dolar olan tarımsal hasılayı artıracak-
larına dikkati çeken Çelik, Gürcistan, 

İran ve Ukrayna ile düzenlenen tarım 
iş forumlarını yaygınlaştırarak dış 
ticareti kazan-kazan ilkesi temelinde 
geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çelik, Türkiye-Çekya Tarım Komi-
tesinin 5. Dönem Toplantısını gerçek-
leştirdiklerinin altını çizerek, şunları 
kaydetti:

"Rusya ile yaşadığımız ve kısmen 
geride kalan süreç bize tarımsal 
ticarette piyasa çeşitlendirmesinin 
önemini gösterdi. Benzer bir tec-
rübeyi, AB üyesi olması hasebiyle 
Çekya’nın da yaşadığını biliyoruz. Bu 
nedenle önümüzdeki süreçte Gümrük 
Birliğini daha iyi değerlendirerek ta-
rımsal ticaretimizi geliştirebileceğimizi 
düşünüyorum. Çekya ile son yıllarda 
canlı hayvan ticaretimiz arttı. İhracatı-
mızda ise işlenmiş gıda, yaş meyve-
sebze, kuru meyve ve su ürünleri gibi 
kalemler öne çıkıyor. Her iki ülkeden 
çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş 
insanlarımız bugün bu çatı altında bir 
araya geldi. Bugün son derece verimli 
görüşmeler ve bağlantılar gerçekleşti-
receğinize eminim."

Çekya Tarım Bakanı Marian Jureç-
ka da Çekya’nın küçük ama ekonomi 
konusunda önemli bir ülke olduğunu 
belirtti. Arsa ve arazi işlenmesinde 
Çekya’nın çok önemli buluşları bulun-
duğuna işaret eden Jureçka, "Çekya, 
son 2 yılda özellikle büyükbaş hayvan 
ticareti konusunda Avrupa Birliğinden 
Türkiye’ye en fazla ihraç eden ülke 
oldu. Burada hayvancılık, tarımsal üre-
tim, bitki koruma, kendi ürünlerini yem 
ve hayvan besleme konusunda sunan 
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şirketler ve odun işleme gibi değişik 
konularda faaliyette bulunan şirket 
temsilcileri var. En önemli konu başarılı 
olan ticaretimizin tekrarlanması ve ya-
kın dostlukların kurulması. Kapılarımız 
size daima açık." ifadesini kullandı.

Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanı 
Halil Kulluk ise yaklaşık 2003’ten beri 
Çekya yörelerinde olduklarını belir-
terek, Çekya ile iş hacmini artırmak 
istediklerini aktardı.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan da DEİK çatısı 
altında 134 iş konseyi bulunduğunu 
ve bunlardan 127’sinin diğer ülkelerle 
temas halinde olduğunu belirterek, 
"Hemen her sektörde çalışmaya 
gayret ediyoruz. Sanayinin her dalı, 
bugün olduğu gibi tarım, çeşitli tek-
nolojiler, savunma sanayi gibi aklınıza 
gelebilecek her alanda üyelerimiz var 
ve biz bu üyelerimizin ilgili ülkelerle 
temasını sağlamaya, dış ekonomik 
ilişkilerini geliştirmeye ve o ülkeler 
arasında ticaret ve yatırım hacmini 
artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Türkiye’nin Çekya ile ilişkilerinin 
çok derinlere dayandığının altını çizen 
Vardan, şöyle devam etti:

"Ticari yatırım ilişkilerini düşündü-
ğümüzde 5 milyar dolar gibi önemli 
bir hacim düşündük. 2013 yılında 
hedeflediğimiz bir rakam vardı. Fakat 
bunu gerçekleştiremedik. Dünyanın 
konjonktürel gelişmesi de bunda en 
büyük etkenlerden biri oldu. Bizim 
buna her alanda ulaşmamız lazım. 
Bugün tarımı konuşuyoruz."

İki Bakan ortak basın 
toplantısı düzenledi
Sabahki Tarım İş Forumu'nun 

ardından Bakan Çelik, bakanlıkta 
Çekya Tarım Bakanı Marian Jureçka 
ile ortak basın toplantısı düzenledi. 
İki ülke arasındaki ilişkilerin, sorunsuz 
şekilde devam ettiğini belirten Çelik, 
gün boyu süren görüşmelerde de bu-
nun nasıl daha fazla geliştirileceğinin 
değerlendirildiğini söyledi.

Çekya'yı AB içinde sağlam bir 
dost ve müttefik olarak gördüklerini 

dile getiren Bakan Çelik, "AB üyeliği-
mizi desteklemeleri ve bunun yanın-
da 15 Temmuz›da yaşadığımız darbe 
girişimi karşısındaki tutumlarından 
dolayı Sayın Bakana teşekkür ettim. 
Ayrıca Çek hükümeti, son derece 
önemli bir jestte de bulundu. TBMM 
bombalandığında, orada bulunan 
Bohemya kristalleri de zarar gör-
müştü. Onların yenilenmesiyle ilgili 
yaptıkları çalışmalardan dolayı Sayın 
Bakana teşekkürlerimizi ilettim." diye 
konuştu.

Bakanlıklar arası iş birliği anlaş-
masının, 2000'den bu yana yürürlükte 
olduğunu hatırlatan Çelik, bu çerçeve-
de bugün Tarım Yürütme Komitesinin 
5. toplantısını gerçekleştirdiklerini, 
önemli kararlar alındığını, hayvancılık 
ve hayvan sağlığı, bitkisel üretim, kırsal 
kalkınma, tarımsal araştırmalar ve tica-
ret, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 
gibi konuların değerlendirildiğini ve 
tutanağa bağlandığını anlattı.

Canlı hayvan ithalatı 
yoğun şekilde sürüyor
Çelik, Türkiye-Çekya Tarım İş 

Forumu kapsamında yaklaşık 150 
Türk ve Çek iş dünyası temsilcisi-
nin irtibatta olduğunu ve yeni ticari 
bağların gelişmesi için görüşmelerini 
sürdüklerini söyledi. İki ülke arasındaki 
ticaret hacmi 2006 yılında 1 milyar 
dolar civarında iken şu anda 3 milyar 
dolara ulaştığına dikkati çeken Çelik, 
"İnanıyorum ki bu yıl 4 milyarı bulacak 
ve hedefimiz kısa süre içinde 5 milyar 
dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak. 

Tarım alanında da ilişkilerimiz, dü-
zeyli şekilde artarak devam ediyor. 
Çekya’dan özellikle kırmızı et ihtiya-
cımızı karşılamak adına canlı hayvan 
ithalatımız yoğun şekilde devam edi-
yor. Aynı şekilde bizler de yaş sebze, 
meyve, kuru meyve, gıda maddeleri 
ve su ürünleri başta olmak üzere bir-
çok kalem ihracatımızı da Çekya’ya 
gerçekleştiriyoruz. Amacımız, ilişkileri 
geliştirmek ve ticari kalemlerin sayısı-
nı arttırmak." ifadesini kullandı.

Çekya’nın Türkiye’deki yatırımla-
rının 560 milyon dolara yaklaştığına 
işaret eden Çelik, 200 bin Çekyalı 
turistin de ülkeyi ziyaret ettiğini, iki 
ülke arasındaki ilişkilerin tarım başta 
olmak üzere her alanda pozitif seyret-
tiğini dile getirdi.

Türk şirketleri için Çekya da
önemli bir pazar oluşabilir
Çekya Tarım Bakanı Marian Ju-

reçka ise bugünkü iş forumunun çok 
başarılı olacağını ümit ettiğini belir-
terek, Türkiye’nin terörle mücadele 
ve göçmen krizinde üstlendiği görevi 
takdirle karşıladıklarını ifade etti.
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AZERBAYCAN-TÜRKİYE 
TARIM İŞ FORUMU 
YAPILDI

D ış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) tarafından Türkiye-Azer-
baycan Tarım İş Formu açılış 

toplantısı ve görüşmeleri 23 Şubat 
2017 tarihinde Bakü’de gerçekleştiril-
di. Tarım İş Forumuna Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve çok 
sayıda iş adamı katılırken toplantıya 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği Genel Başkanı 
Nihat Çelik, Sekretarya Üye İhsan 
Akın ve Muhasip Üye Şevket Avcı 
iştirak etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, Forumun açılışında yap-
tığı konuşmada; Türkiye ve Azerbay-
can’ın birlikte hareket ederek üçüncü 
pazarlara da açılabileceğini belirterek, 
"Güçlü ve istikrarlı iki kardeş olarak 
bölgede söyleyecek sözümüz ve ya-
pacak işimiz çok. Biz bugün tarımda 
yeni bir açılım başlatarak gücümüze 
güç katmak istiyoruz. Aramızdaki gü-
veni sarsmadan kendimizi kâr hırsına 
kaptırmadan geliştireceğimiz işbir-
likleri ve ortaklıklar bizi hedeflerimize 
daha da yaklaştıracaktır." dedi.

Çelik, Azerbaycan-Türkiye Tarım İş 
Forumu’nun açılışında yaptığı konuş-
mada, iki ülkenin kardeşliğini bozma-
ya çalışanların her zaman hüsrana 
uğradığını vurgulayarak, Karabağ’ın 
işgali, Hocalı Katliamı, 15 Temmuz 
hain darbe girişimiyle karşı karşıya 
bırakılmanın, iki ülkenin gelişmesi-
nin önüne konan engeller olduğunu 
söyledi.

Siyasi ilişkilerdeki yüksek sevi-
yeyi tarım alanına da yansıtmak için 

Bakü’de Azerbaycan-Türkiye Tarım 
İş Forumu düzenlediklerini belirten 
Çelik, 39 ülkede gıdaya, 80 ülkede ise 
suya erişimde sıkıntılar yaşandığına, 
dünyada her yıl 12 milyon kilometre-
kare tarım arazisinin yok olduğuna 
dikkati çekti.

Dünya nüfusunun arttığını, tarımda 
yaşanan sorunların gelecekte gıda 
eksenli çatışmaların kapısını aralaya-
cağını dile getiren Çelik, Türkiye’nin 3 
milyon tarımsal işletmeye, 24 milyon 
hektar tarım arazisine, 60 milyon 
dolar tarımsal hasılaya ve 17 milyar 
dolar tarımsal ihracata sahip olduğu-
nu, 5 milyon kişinin tarımda istihdam 
edildiğini bildirdi.

Petrolün istikrarsızlık unsuru ol-
duğu bir dönemde Azerbaycan’ın bu 
süreci sağlıklı bir şekilde yürüttüğüne 
işaret eden Çelik, Türkiye ve Azerbay-
can’ın bugün tarımsal ticarette yeni 
bir dönem başlattığını dile getirdi.

"İkili ticaret hacmimiz 1,6 milyar 
dolar ve bunun sadece 120 mil-
yon dolarlık kısmını yani yüzde 8’ini 
tarımsal ticaret oluşturuyor." diyen 
Çelik, iki ülke Cumhurbaşkanlarının 
2023’e kadar 15 milyar dolarlık ticaret 
hacmi hedefi koyduğunu hatırlattı. 
Çelik, "Azerbaycan’ın tarımsal ithalatı 
1,3 milyar dolar, Türkiye’nin tarımsal 
ithalatı 11 milyar dolar. Tarımsal tica-
retimizde ne alıp satacaksak önce-
likle birbirimize satmamız gerekiyor." 
ifadeleri kullandı.

Tarım İş Forumu’na 150 iş ada-
mıyla katıldığına işaret eden Çelik, 
iş adamlarına korkmadan yatırım 
yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Çelik, Türkiye ve Azerbaycan’ın 
birlikte üçüncü pazarlara da açılabile-
ceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin Avrupa ve Ortadoğu, 
Azerbaycan’ın ise Rusya ve Orta Asya 
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pazarlarına erişimi dikkate alındığında 
birlikteliğimizi bölgemizin ötesine taşı-
ma potansiyelimiz oldukça yüksektir. 
Mevcut tarımsal ticaretimizde yaş seb-
ze ve meyve, işlenmiş gıda ile hayvan-
sal ürünler öne çıkıyor. Gübre, ilaç, su-
lama, seracılık, organik üretim, fuarcılık 
ve tarım makine ekipmanları gibi diğer 
alanlarda da iş birliği potansiyelimiz 
mevcut. Güçlü ve istikrarlı iki kardeş 
olarak bölgede söyleyecek sözümüz ve 
yapacak işimiz çok. Biz bugün tarımda 
yeni bir açılım başlatarak gücümü-
ze güç katmak istiyoruz. Aramızdaki 
güveni sarsmadan kendimizi kâr hırsına 
kaptırmadan geliştireceğimiz işbirlikleri 
ve ortaklıklar bizi hedeflerimize daha da 
yaklaştıracaktır."

Azerbaycan Tarım Bakanı Haydar 
Asadov da forumun yüksek düzeyli 
iktisadi ilişkilerin seviyesini göstermesi 
açısından önemli olduğunu söyledi. 
Kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlen-
dirilmesi için düzenlenen forumda, 
tecrübe paylaşımının da olacağını 
vurgulayan Asadov, "Sadece menfaat 
aranmayacak, karşılıklı çıkarlar gözetile-
cek. İki tarafa da yatırımlar yapılacaktır. 
Güçlerimizi birleştirerek diğer ülkelerde 
yeni iş sahalarını hayata geçirmek için 
bu forum önemlidir." dedi.

Azerbaycan’da özellikle tarım 
alanındaki yatırımlara önemli destekler 
verildiğini bildiren Asadov, "Azerbay-
can’da birçok saha gelişiyor. Devlet 
iş adamlarının arkasındadır. Başta 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak 
üzere tüm bakanlar yatırım yapacak iş 
adamlarının arkasındadır. Devlet des-
tekleri, tedbirleri hayata geçirilecektir. 
Önemli olan iş adamlarının sağlam 
ilişkiler kurmasıdır." ifadelerini kullandı.

İlaç sanayisinin geliştirilmesi 
için ciddi destekler sağlayacaklarını 
vurgulayan Asadov, "Kimya alanında 
öğrencilerin Türkiye’de eğitim alması-
nı istiyoruz." dedi.

Forumun açılışından sonra Çelik 
ve Asadov başbaşa görüşmeye geçti. 
İki bakan daha sonra düzenledikleri 
ortak basın toplantısında, tarımsal 
alanda yapılması gerekenleri değer-
lendirdiklerini söyledi.

Azerbaycan-Türkiye Tarım Yürüt-
me Komitesinin 8. Toplantısı’nın pro-
tokolü imzalandı. Forum kapsamında 
tarım, gıda ve hayvancılık alanında 
faaliyet gösteren şirket yöneticileri ikili 
görüşmeler yaptı. 

Azerbaycan-Türkiye Tarım İş 
Formu Toplantısında Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Adına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Faruk Çelik, Koyun Keçi Çoban 
Tasarımlı Maketini Azerbaycan Tarım 
Bakanı Haydar Asadov’a hediye etti.
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TÜDKİYEB 
GENEL BAŞKANI ÇELİK, 
DOHA’DA 5.KATAR 
TARIM FUARI'NA 
KATILDI

G ıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı’nın dış pazarlara yönelik 
yeni strateji anlayışı kapsa-

mında dış ticarette işbirliği potansiyeli 
olan ülkelerde düzenlenen uluslararası 
fuarlara, Bakanlık, sektörde faaliyet 
gösteren özel sektör ve sivil toplum 
kuruluş temsilcileri ile iştirak etmekte 
ve stant açmaktadır. Bu anlayış kap-
samında Türkiye-Katar tarım işbirliği 
açısından atılan önemli adımlardan 
biri olan 5.Katar Tarım Fuarı AGRITEQ 
2017 Katar’ın başkenti Doha’da açıldı.

Fuarın açılışını Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş 
ile Katar Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
hammed Bin Abdullah Al-Rumaihi, FAO 
Temsilcisi Jose Graziano Da Silva yaptı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, Muhasip 
üye Şevket Avcı, Denetleme Kurulu 
Başkanı Necat Demirden ve Hakkari 
İli DKKYB Başkanı Reşit Akman’ın da 
katılım gösterdiği fuarda yaklaşık 150 
metrekarelik alanda Türkiye’yi temsil 
eden Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı 
standında hem Bakanlık hem de özel 
sektör temsilcileri gerçekleştirdikleri 
çalışmaları ve faaliyetleri tanıtma fırsatı 
buldular. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı standını ziyaret eden Katar 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Al-Rumaihi 
stantta Bakan Yardımcısı Mehmet 
Daniş ile görüşmeler gerçekleştirerek 
Türkiye-Katar işbirliğine dikkat çekti ve 
Katar’daki tarım alanlarının işletmeci-
liğinin Türkiye tarafından yapılmasını 
istediklerini belirtti. Al-Rumaihi, Türki-
ye’den çok sayıda ürünü ithal etmek 

istediklerini dile getirerek, Katar’a 
yatırım yapacak Türk firmalarına da 
destekleme yapılacağının sinyallerini 
verdi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik Fuar kapsamında Katar Bakanla-
rıyla bir araya geldi ve Katar Büyük El-
çisi Fikret Özer’i ziyaret ederek çoban 
ve koyun keçiden tasarımı yapılmış 
heykel hediye etti.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik ve berabe-
rindeki heyet, Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet 
Daniş ve Müsteşar Yardımcısı Mehmet 
Hadi Tunç’un da katılımıyla Katar Türki-
ye Büyük Elçi’si Fikret Özer’in davetlisi 
olarak akşam yemeğinde elçilikte bir 
araya geldiler.
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TÜRKİYE-ARNAVUTLUK 
TARIM İŞ FORUMU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

D ış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) tarafından Türkiye-Ar-
navutluk Tarım İş Formu açılış 

toplantısı ve görüşmeleri 28 Mart 2017 
tarihinde Tiran’da gerçekleştirildi. 
Tarım İş Forumuna Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve çok 
sayıda iş adamı katılırken toplantıya 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Merkez Birliği Genel başkanı Nihat 
Çelik ve Muhasip Üye Şevket Avcı’da 
iştirak etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, açılış konuşmasında Ar-
navutluk ile Türkiye arasında tarımsal 
işbirliğinin geliştirilmesi doğrultusunda 
ciddi çalışmalar yapıp yol haritasının 
belirlendiğini kaydederek "İki ülke 
Cumhurbaşkanlarının dış ticaret 
hacminin 1 milyar dolara çıkarılması 
hedefini ortaya koyduk. Değerli mevki-
daşım Bakanla da bu sürecin takipçisi 
olacağız." dedi.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar 
Nishani’nin geçen aralık ayında Türki-
ye’ye yaptığı ziyareti hatırlatan Çelik, 
"Cumhurbaşkanlarımızın Ankara’daki 
görüşmelerinde, tarım alanında iş 
birliğinin geliştirmesi talimatı bizlere 
verilmişti. Hemen teknik ekiplerimiz 
bir araya geldiler ve yoğun bir çalışma 
gerçekleştirerek bugün itibarıyla 2017-
2018 yılları arasında yapacağımız 
çalışmaların yol haritasını belirlediler. 
Bu çalışmalar bir takvime bağlandı. 
Değerli mevkidaşım Bakanla da bu sü-
recin takipçisi olacağız." diye konuştu.

Çelik, iki ülke arasındaki dış ticaret 
hacminde tarımın yüzde 11 seviyesinde 

olmasının yetersiz olduğunu kayde-
derek, iki ülke Cumhurbaşkanlarının 
dış ticaret hacminin 1 milyar dolara 
çıkarılması hedefini ortaya koyduklarını 
hatırlattı.

Türkiye’nin bugün, 192 ülkeye bin 
681 çeşit tarımsal ürün ihraç eden bir 
ülke olduğuna işaret eden Çelik, gele-
cek ay Antalya’da 54 Afrika ülkesinden 
tarım bakanları ve iş adamlarının da 
katılımıyla bakanlar toplantısı ve tarım 
iş forumu düzenleyeceklerini aktardı.

Bakan Çelik, bölgesinde adeta 
"güvenli bir liman" olan Türkiye’nin, 3 
milyon tarımsal işletme, 5 milyon ta-
rımsal istihdam, 24 milyon hektar tarım 
arazisi, 60 milyar dolar tarımsal hâsıla 
ve 17 milyar dolar tarımsal ihracat ile 
Avrupa’nın en büyük tarımsal gücü 
haline geldiğini vurgulayarak, şunları 
söyledi:

"Bir taraftan 80 milyon vatandaşı-
mıza tarımsal ürünleri arz ediyoruz, 
bir taraftan 3 milyon sığınmacı var. 
Arnavutluk’un nüfusu kadar bizde şu 
an sığınmacı var. Diğer taraftan da 30 
milyonları aşan turiste hizmet sunuyo-
ruz. Biz ortak kültürümüz gereği hep 
mazlumun yanında olmuşuz, mazlumla 

soframızı, yemeğimizi paylaşmışız. Bu 
vesileyle, sözde medeni olan Avrupa 
Birliği ülkeleri sığınmacılara kapıları 
kapatırken, aciz, çaresiz ve sularda 
boğulma ile karşı karşıya olan insanlara 
kapıları kapatırken, teröristlere sonuna 
kadar kapılarını aralamışlardır."

Arnavutluk Tarım, Kırsal Gelişim ve 
Su Yönetimi Bakanı Edmon Panariti 
de tarım iş forumunun iki ülke arasın-
daki ilişkilerin daha ileri taşınmasına 
yardımcı olacağını söyledi.

Siyasetçiler olarak, dostluk hava-
sını en iyi şekilde değerlendirip, ticari 
ilişkileri de geliştirmeleri gerektiğini 
kaydeden Panariti, özellikle tarım ala-
nındaki ilişkilerin ilerletilmesi için ortak 
zorluklarla mücadele etmeleri gerekti-
ğini ifade etti.

Bu arada, Türkiye-Arnavutluk Tarım 
İş Forumu’nun ardından bir araya 
gelen Çelik ile Panariti, tarım alanında 
iş birliği anlaşması ve iki yıllık eylem 
planını da imzaladı.

Bakan Çelik, Tiran’daki temasları 
kapsamında Arnavutluk Cumhurbaş-
kanı Bujar Nishani tarafından da kabul 
edildi.

Toplantının bir bölümünde ise 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fa-
ruk Çelik ve TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik birlikte, Arnavutluk Tarım 
Kırsal Kalkınma ve Su Kaynakları Ba-
kanı Edmon Panariti’ye Çoban Koyun 
ve Keçi tasarımlı heykel hediye ettiler.
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6. YILINA GİREN 
"OKUL SÜTÜ 
PROGRAMI"NA 
BAŞLANDI

Okul Sütü Programı’nın 6. yılı 
nedeniyle Ankara Yenima-
halle Kent Koop. İlköğretim 

Okulu’nda Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz, Ankara Valisi Ercan Topaca, 
süt sektörü temsilcileri, öğretmen ve 
öğrencilerin katıldığı bir tören düzenlen-
di. Törene Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Müsteşarı Dr. Nusret Yazıcı, 
Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, 
Hayvancılık Genel Müdür Vekili Osman 
uzun ve Türkiye damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Baş-
kanı Nihat Çelik de iştirak etti.

Açılışta konuşan Çelik, çocukların 
geleceğe sağlıklı hazırlanmaları için 
çaba gösterdiklerini dile getirerek, 
bu programın da söz konusu amaca 
hizmet ettiğini söyledi.

Sütün başta çocukluk çağı olmak 
üzere her yaşta tüketiminin alışkanlık 
haline getirilmesinin önem arz ettiğini 
vurgulayan Çelik, yarım litre sütün gün-
lük ihtiyaç duyulan kalsiyumun yüzde 
70’ini, fosforun yüzde 60’ını, iyotun 
yüzde 25’ini, B2 ve B12 vitaminlerinin 
yüzde 77’sini karşılayabildiğini kaydetti.

Çelik, Türkiye’de 19 milyon ton 
süt üretildiğinin altını çizerek üretimde 
sorun olmadığını ancak sütün yeterince 
tüketilmediğini belirtti.

AB ülkelerinde yılda ortalama 
kişi başı 80-100 litre süt tüketilirken 
Türkiye’de bu rakamın 25 litre oldu-
ğunu belirten Çelik, arada çok büyük 
fark bulunduğunu, bu açığı kapatmak, 

çocukluk yaşında süt tüketim alışkan-
lığının kazandırılması için söz konusu 
programı düzenlediklerini dile getir-
di. Çelik, "Bu yıl Okul Sütü Programı 
kapsamında 58 bin ton süt dağıtacağız. 
Bugüne kadar 305 bin ton süt dağıtıl-
dı. Bu güzel bir uygulama ama yeterli 
olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Gazlı, şekerli içeceklerden kaçınıl-
ması konusunda çocuklara uyarılarda 
bulunan Çelik, “Program kapsamında 
34 bin okulda 6 milyon öğrencimize bu 
dağıtım gerçekleşecek.” dedi.

Daha iyi bir gelecek, ancak 
sağlıklı nesillerle mümkündür
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da 

yaptığı konuşmada okul sütü progra-
mının, ilkokul çağındaki öğrencilere süt 
içme, sağlıklı ve dengeli beslenme alış-
kanlığı kazandırılması için 2011-2012 
eğitim öğretim yılında başlatıldığını 
hatırlatarak programın bu sene 6. yılına 
girdiğini söyledi.

Öğrenci ve velilerin programdan 
memnun olduğunu dile getiren Yılmaz, 
tüm vatandaşların programın daha da 
geliştirilerek devam etmesini istediğini 
ifade etti.

İmkânlar el verdiği ölçüde okul sütü 
programını hem devam ettireceklerini 
hem de genişleteceklerini vurgulayan 
Yılmaz, şunları kaydetti:

"Pazartesi, çarşamba ve cuma 
günleri süt verilecek. Salı ve perşembe 
günü de üzüm dağıtımını gerçekleşti-
receğiz. Daha iyi bir Türkiye ve daha 
iyi bir gelecek ancak sağlıklı nesillerle 

mümkündür. Sağlıklı nesiller de sağlıklı 
beslenecek, sporla uğraşacak ve sağlı-
ğını da koruyacak."

Çocuklara doğru beslenme alışkan-
lığının kazandırılması gerektiğine dikkati 
çeken Yılmaz, "Beslenme de hayatımı-
zın diğer alanlarında olduğu gibi biraz 
özen, denge ve düzen istemektedir. Bu 
kazanım hem bizim sağlıklı olmamızı 
hem de hayatta daha başarılı olmamızı 
beraberinde getirecektir." dedi.

Bakan Yılmaz, okul kantinlerinde 
satılan ürünlerin listesini Sağlık Ba-
kanlığından aldıklarını belirterek, "Okul 
kantinlerinde satılan bazı ürünler konu-
sunda itiraz alıyoruz. Bu konuyu Sağlık 
Bakanlığı ile gözden geçireceğiz. Sağlık 
Bakanlığımız bize neyi uygun görürse 
kantinlerimizde onu satmaya devam 
edeceğiz." şeklinde konuştu.

Okulların açık olduğu 
her dönemde süt dağıtılmalı
Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun 

Çallı da yaptığı konuşmada, programı, 
hem süt tüketimi alışkanlığının geliş-
tirilmesi hem de sektöre olan katkısı 
nedeniyle çok önemsediklerini belir-
terek okul sütlerinin market raflarında 
satılan sütlerden hiçbir farkının olmadı-
ğını ifade etti.

Konuşmaların ardından, Yılmaz, Ak-
dağ ve Çelik öğrencilere okul sütlerini 
dağıttı. Programa, Ankara Valisi Ercan 
Topaca, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü 
Vefa Bardakcı, öğrenciler ve veliler 
katıldı.
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"DEMOKRASİNİN 
TEMİNATI 
GENÇ YETİŞTİRİCİLER" 
ÖDÜLLERİNE 
KAVUŞTU

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve 
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştirici-
leri Merkez Birliği ortaklığında, 

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri üye-
lerinin çocukları ve torunlarına yönelik 
olarak 2009 yılından itibaren düzenle-
nen ve geleneksel hale gelen resim ve 
şiir yarışmasının dokuzuncusu bu yıl 
"Demokrasinin Teminatı Genç Yetiştiri-
ciler" konu başlığı altında düzenlendi.

T.C Ziraat Bankası desteğiyle 
gerçekleştirilen yarışmada dereceye gi-
renlere ödülleri 31 Ocak 2017 tarihinde 
Mövenpick Otel’de düzenlenen tören ile 
teslim edildi. Ayrıca Türkiye’nin birçok 
ilinden yarışmaya katılan ve dereceye 
giren çocuklar ile aileleri tören öncesin-
de Anıtkabir’i ziyaret etti.

GTHB Tarım İşletmeleri Genel Mü-
dürü Mehmet Taşan, Ankara Üniversi-
tesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardım-
cısı Prof. Dr. Mehmet Akan ve Türkiye 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Genel Başkanı Cemalettin Özden’in 
açılış konuşmalarını yaptığı "Resim ve 
Şiir Yarışması" ödül ve sergi açılış töre-
nine GTHB Hayvancılık Genel Müdür 
Yardımcısı Burhan Demirok, TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye Da-
mızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Balıkesir DSYB 
Yönetim Kurulu Başkanı M. Kemal 
Çakırca, Burdur DSYB Yönetim Kurulu 
Başkanı Kamil Özcan, Tekirdağ DSYB 
Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Durgun, 
Bolu DSYB Yönetim Kurulu Başkanı 
Muzaffer Bilici, Kocaeli DSYB Yönetim 
Kurulu Başkanı Cemil Gülfen ve Mersin 
DSYB Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Demirbaş katılım sağladı.

Resim ve şiir kategorisinde, 7-9 
yaş ve 10-12 yaş olmak üzere iki ayrı 
yaş grubunda düzenlenen yarışmada, 
birincilere diz üstü bilgisayar, ikinci-
lere tablet, üçüncülere DVD oynatıcı 
ile mansiyon ödülü kazananlara da 
çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye 
edildi. Yarışmada dereceye giren bir 
öğrenciye de ödülü TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik tarafından verildi. 
Ödül töreninin ardından dereceye 
giren ve mansiyon ödülü alan resim 
ve şiirlerin yer aldığı serginin açılışı 
gerçekleştirildi.
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TÜDKİYEB 
GENEL BAŞKANI ÇELİK,
"KOYUN KEÇİ ÜLKENİN 
SİGORTASIDIR"

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

Nihat Çelik Malatya’da basın toplan-
tısı düzenledi. Çelik, "Koyun ve keçi 
bu ülkenin milli meselesi olmakla 
beraber bu ülkenin de sigortasıdır. 
Ekonomi anlamında da çok önemli 
bir lokomotiftir. Katma değer sağ-
layan ve ekonomiye katkı sağlayan 
önemli bir sektördür." dedi

11. Güneydoğu Anadolu Tarım Tek-
nolojileri Makine, Hayvancılık ve Gıda 
Fuarı’na katılmak için Malatya’ya gelen 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-
ler Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 
Çelik düzenlediği basın toplantısında 
koyun ve keçi yetiştiricilerinin önemin-
den bahsetti. Genel Başkan Çelik, 
"Ülkemizin milli meselesi haline gelen 
koyun keçi yetiştiriciliği noktasında Ma-
latya’daki basın mensuplarının konuyla 
bu kadar alakadar olması benim son 
derece mutlu etmiştir. Ülkemizde son 
dönemde artan nüfus artışı ve bunun 
yanında kırmızı et açığı her geçen gün 
artıyor. Bu kırmızı et açığının kapatılma-
sı için ancak küçükbaş hayvancılığın 
geliştirilmesiyle olur. Bunun tek yolu 
budur. Ayrıca küçükbaş hayvancılık 
sektöründe de gerek zengin çayır ve 

mera alanlarımızla, gerek coğrafi konum 
itibariyla Avrupa’yla rekabet eder bir 
potansiyele sahibiz. Hükümet küçükbaş 
hayvancılığı önemsiyor, destekliyor. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı-
mız sorunlarla ilgileniyor ve çözüm 
için destekler veriyor. Bizim bir takım 
sorunlarımız var, bunların başında küpe 
affı geliyordu yani zamanında hayvanı-
nı kayıt altına almayan, küpelemeyen 
yetiştiricilerimiz ciddi bir ceza ile karşı 
karşıyaydı. Bu ceza ise 6 trilyon rakamı-
na çıkmıştı. Yetiştiriciler hayvanları kayıt 
altına alamıyordu. Bundan dolayı Tür-
kiye’de yüzde 30 oranının hayvanımız 
kayıt dışıydı. Kayıt dışı olmakla beraber 
desteklemelerden yararlanamamaktay-
dı. Biz bu konuyu Bakanımıza arz ettik 
ve jet hızıyla bu konuyu çözdü. Bakanlar 
Kurulundan geçirdi ve küpe af yasası 
uygulamadadır. Son ana kadar hayvan-
larımız küpelenip kayıt altına alınacak" 
ifadelerini kullandı.

Koyun ve keçide desteklemelerden 
yararlanmak için fırsatı kaçıranlara 
tekrar fırsat tanındığını dile getiren 
Genel Başkan Çelik, "Desteklenecek 
koyun-keçi var ise bu desteklerden 
yararlanacak. 25.11.2016 tarihine kadar 
müracaatını yapamayan, şehir dışında 
olan veya bu süreyi duymayıp mağdur 
olan yetiştiricilerimizin olduğunu zaman 
zaman bize taleplerin geldiğini sistemin 
yeniden açılıp destekleme müracaat-
ların yapılması gerekiyordu. Bu müra-
caatların belli bir süresi vardır, o süre 
içinde desteklemelerden yararlanmak 
için yetiştiricinin bizzat Birliğe müracaat 
etmesi gerekiyordu. Ve bu fırsatı kaçı-
ranlar vardı. Konuyu Bakanımıza arz et-
tik. Bakanımızın sistemin tekrar açılması 

talimatı vermeden desteklerin kabul 
görmesi mümkün görünmüyordu. Ba-
kanımız bu konuda da yetiştiricilerimize 
bir jest yaptı, 73 ilimizde 4 bin işletme-
miz yarım milyon civarında lirayla kayıt 
altına alındı." şeklinde konuştu.

Koyun ve keçilerin küpeleme işinin 
birliklere verildiğini söyleyen Genel Baş-
kan Çelik, "Koyun keçi dediğimizde ıslah 
konusu akla geliyor. Koyun keçi Birliği-
nin de ıslah yapması gerekiyor. Fakat 
geçen bu 11 yılda bu yetki bize veril-
memişti. Biz Merkez Birliği olarak Sayın 
Bakanımızdan talep ettik. Soy kütüğü 
tutma yetkisi merkezimize verildi. Dolayı-
sıyla 11 yıllık hayalimiz de gerçekleşmiş 
oldu. Hem insan hem hayvan sağlığı her 
şeyden önemli, il ve ilçe müdürlükleri 
hem aşı yapıyor, hem küpe ve küpele-
me işi yapıyor. Tabii bunu yetiştiremiyor 
ve özellikle hayvan hastalıklarıyla ilgili 
olarak yetersiz kalıyor. Bunu Bakanıma 
küpe ve küpeleme işlemi birliklerin asli 
görevidir, birliklerin kendi işini yapmaları 
lazım dedik. Sorunların bu şekilde çö-
zülmesi devam ederse, devrim niteliğin-
de küçükbaş hayvancılık sektörü can 
bulacaktır" şeklinde konuştu.

Çelik, koyun ve keçinin milli mese-
le olduğunu vurgulayarak, "Koyun ve 
keçi bu ülkenin milli meselesi olmakla 
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beraber bu ülkenin de sigortasıdır. 
Ekonomi anlamında da çok önemli bir 
lokomotiftir. Katma değer sağlayan ve 
ekonomiye katkı sağlayan önemli bir 
sektördür. Hele kırsaldaki insanların 
köylerinde kalması için, köyden kente 
göçlerin önlenmesi için önemli bir 
sektördür. Küçük işletmeleri destekle-
memiz lazım, bizim 79 milyon nüfusu-
muz var ama 44 milyon hayvanımız var. 
İstiyoruz ki en az her bir insanın koyunu 
keçisi olsun yani 79 milyona bu sayıyı 
çıkarmamız lazım. Bunu 79 milyona 
çıkarmak için, özellikle kuzu kesimini 
önlememiz lazım. Hele anaç olacak dişi 
kuzuların 1 yılda olsa onların kesimini 
önlememiz lazım. Bu ekonomimiz için 
çok önemli bir kayıptır. Kuzu kesimlerini 
mutlak surette önlememiz lazım. Bu 
konuda yetki sadece bize veya bakanlı-
ğa düşmüyor, belediyelerin bu konuda 
ne yaptıklarına da bakmak lazım. Bu 
konuda belediyelerin de yetiştiricileri 
desteklemesi lazım" dedi.

TÜDKİYEB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Birliği Başkanı İhsan Akın ise "TÜD-
KİYEB Genel Başkanımız Türkiye geneli 
bütün illerimizde küçükbaş hayvancılıkla 
ilgili özellikle gölgedeki gerek destek ve 
projelerle alakalı, gerekse sorunlarla ilgili 
yapılacaklarla alakalı çalışmalar yapı-
yor. Üç gün önce Urfa’daydı, bir gün 
önce Bolu’daydı, Bugün de Malatya’ya 
da kendisi biz bütün Türkiye koyun 
keçi yetiştiricilerinin Genel Başkanlığını 
yapmasından çok memnunuz. Biz de 
yol arkadaşıyız ve birlikte çalışıyoruz. 
Genel Başkanımızın yetiştiricilerle birebir 
ilgilenmesi ve sektörle alakalı yaptıkların-
dan memnunuz" diye konuştu.

Basın toplantısının ardından Genel 
Başkan Çelik, Malatya İli DKKYB Baş-
kanı İhsan Akın’a özverili çalışmaların-
dan dolayı çoban, koyun keçi tasarımlı 
bir maket hediye etti.
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11. DOĞU VE GÜNEYDOĞU 
ANADOLU TARIM 
TEKNOLOJİLERİ, 
MAKİNE, HAYVANCILIK VE 
GIDA FUARI 
MALATYA’DA AÇILDI

12- 16 Nisan günleri arasındaki 
11. Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu Tarım Teknolojileri, Makine, 

Hayvancılık ve Gıda Fuarı; düzenlenen 
törenle açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür 
A.Ş. tarafından Mişmişpark fuar alanın-
da düzenlenen açılış törenine Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali 
Mustafa Toprak, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur 
Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Çakır, Türkiye Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Nihat Çelik, Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Malatya İli DKKYB Başkanı İh-
san Akın, 12 Ülkeden Büyükelçiler, İlçe 
Belediye Başkanları, Kamu Kurum ve 
Kuruluşları Temsilcileri ile Sivil Toplum 
Kuruluşu Temsilcileri, Muhtarlar ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon 
Kurulu Başkanı Yunus Kılıç’ın konuşma-
sının ardından kürsüye gelen TÜDKİ-
YEB Genel Başkanı Nihat Çelik yaptığı 
konuşmada  Fuarın ülkemiz ve Malatya 
için ve de özellikle küçükbaş hayvan-
cılık sektörü için hayırlı uğurlu olmasını 
dilerken "Fuarın düzenlenmesinde 
büyük katkıları olan Malatya Büyükşehir 
Belediye Başkanlığımıza, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğümüze teşekkür 
ediyorum. Ayrıca bu fuarın düzenlen-
mesinde katkısı olan ve Malatya ilinin 
tarım ve hayvancılığının gelişmesi için 
öncülük ederek büyük çaba sarf eden 
Merkez Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Malatya İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sayın İhsan 
Akın’a da teşekkür ediyorum." dedi.

Günümüzdeki tarım fuarlarını, 
çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimiz arasında 
iletişim kurulmasına ve teknolojilerin 
tarımsal işletmelere girmesine yardımcı 
olması bakımından son derece önemli 
bulduğunu kaydeden Çelik, "Fuarlar, 
üreticilerin ve tüketicilerin belirli bir 
zaman ve mekân içerisinde buluş-
tukları, katılımcılara doğrudan ve etkili 
bir şekilde görgü ve bilgi sağlayan en 
önemli pazarlardır. Bu pazarlarda hem 
satış hem de tanıtım açısından çeşitli 
kazanımlar elde edilmektedir. Bu yönüy-
le bakıldığında fuarlar günümüzde daha 
da önemli bir hale gelmiştir." şeklinde 
konuştu.

Küçükbaş hayvancılığın ülkemiz 
coğrafyasında hak ettiği yere gelmesi 
için her zaman bu tür fuarların kat-
kılarının çok büyük önem arz ettiğini 
vurgulayan Genel Başkan Çelik, "Bir 
milli mücadele gibi Milli meselelerimize 
sahip çıkarak, sektörümüzün büyümesi 
yönünde tüm paydaşların katkı sağ-
lamalarını bekliyoruz. Fuar etkinlikleri 
kapsamında 15 Nisan tarihinde Malatya 
Birliğimizce düzenlenecek olan "Altıncı 
En Güzel Kuzu Yarışması" nedeniyle 
küçükbaş hayvancılık için farkındalık 
oluşturan ve fuar etkinlikleri içerisinde 
güzel bir tablo sergileyecek olan Malat-
ya Birliğimize ayrıca teşekkür ediyorum." 
dedi. 

Malatya Büyükşehir Belediyesi 
olarak yıl içerisinde çok sayıda fuar 
düzenlediklerini ve bunlar arasında 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım 
Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve 
Gıda Fuarı'na ayrı bir önem verdiklerini 
belirten Büyükşehir Belediye Başkanı 
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Ahmet Çakır, "Malatya bir tarım şehri. 
Tarım fuarının önemi de buradan çıkı-
yor. Malatya deyince akla tarım geliyor, 
kayısı geliyor. Biz sanayimizi hızlı bir 
şekilde geliştirirken, kayısı ve tarımı da 
korumamız, ileriye taşımamız gerekiyor. 
Bu yıl 11’ncisini düzenlemiş olduğumuz 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım 
Teknolojileri, Makine Hayvancılık ve 
Gıda Fuarı'mız her geçen gün daha da 
güçleniyor. Düzenlemiş olduğumuz fu-
arlarla Malatya’nın bir fuarlar şehri olma-
sı için çalışıyoruz. Tarım bizim için çok 
önemli, ilimizin geleceği ve ekonomik 
gelişmişliğini artırmak için tarım fuarına 
önem veriyoruz. Fuarı'mıza destek veren 
başta Sayın Valimiz olmak üzere bütün 
oda ve birlik başkanlarımıza teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Tarım Fuarı'na katılan Büyükelçiler 
adına bir konuşma yapan Lübnan 
Büyükelçisi Mansour Abdullah, "Malat-
ya’da bulunmaktan ve gösterilen ilgiden 
dolayı teşekkür ediyorum. Malatya’da 
bazı ziyaretlerde bulunduk gerçekten 
çok güzel bir ülkeniz var. Güzel yatırım-
lar yapılmış. Allah bu ülkeyi korusun. 
Türkiye tarihi ve kibar insanları ile çok 
güzel bir ülke. Ülkelerimizin karşılıklı 
olarak birbirini tanıması gerekiyor. Kendi 
ülkemizde Türkiye’nin refahından ve 
yatırımlarından bahsettiğimiz zaman 
büyük bir mutluluk duyuyoruz. Malatya 
insanı Malatya toprağı gibi cömert, 
meyveleri gibi tatlı insanlar. Bütün dün-
yanın barış ve huzur bulması için dua 
ediyoruz" dedi.

İnsanların yaşaması için tarım sek-
törünün çok önemli olduğunu belirten 
Malatya Valisi Mustafa Toprak ise, "Ta-
rım adına düzenlenen bu fuarın sektöre 
önemli bir katkısı olduğuna inanıyorum. 
Malatya’ya baktığımızda Malatya’nın 
tarım kenti, hayvancılık kenti, sanayi 
kenti, kültür kenti, sanat ve sağlık kenti 
olma noktasında ilerlediğini görüyoruz. 
Hükümetimizin bu alanda çok büyük 
katkılarıyla Malatya iyi bir üretim noktası-
na gelmiş bulunuyor. Yazıhan ovasında 
120 bin hektarlık alanda ilk defa sulu 
tarım yapılacak. Ülkemiz tüm zenginlik-
leri ile birlikte tarımsal noktada önemli 
zenginlikleri bulunmakta. Biz istiyoruz ki 
hem ülkemiz kazansın hem de şehir-
lerimiz kazansın. Bu fuarların dostluk 

ve barışın gelişmesine vesile olmasını 
temenni ediyorum. 11. Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, 
Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarı'mızın 
düzenlenmesinde başta Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza ve katkı sağlayan 
bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" 
dedi.

Son olarak konuşan Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Fuarlar 
üreticimizi son teknolojik gelişmeler 
ile tanıştıran, aynı zamanda tarım 
teknolojisi üreten firmalarımızın ürün-
lerini tanıtmaları açısından son derece 
önemli. Düzenlenen fuarların başarılı 
olması için geniş kesimlerle buluşması 
gerekmektedir. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’nun Tarım teknolojilerinin tanı-
tılması noktasında en büyük fuarlardan 
birinin Malatya’da yapılması çok önemli. 
Türkiye için tarım stratejik sektörlerden 
biri. Biz tarıma Hükümet olarak her türlü 
desteği vermekten çekinmiyoruz. Biz 
bir yandan sanayileşmeye çalışırken 
bir yandan da son teknolojilerle tarım 
yapmanın yollarını arıyoruz. Hükümet 
olarak çiftçimize birçok teşvikler vererek 
teknolojik gelişmelerden faydalanmala-
rını sağlamaya çalışıyoruz. Her zaman 
çiftçimizin ve üreticimizin yanında olduk 
ve olmaya devam edeceğiz. Bu fuarın 
düzenlenmesinde emeği geçen başta 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Çakır olmak üzere herkese teşekkür 
ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 11. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım 
Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve 
Gıda Fuarı, İl Müftüsü Ümit Çimen’in 
yaptığı dua ile törene katılanlar tara-
fından kurdele kesimi yapılarak açıldı. 
Daha sonra törene katılan protokol ve 
davetliler hep birlikte stantları gezdiler.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik ve TÜDKİYEB Yönetim Kurulu 
Üyesi İhsan Akın, Malatya İli Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin açtığı 
stantta konukları ile birlikte olduktan 
sonra fuarda açılan diğer stantları 
ziyaret ettiler. Diğer yandan Toprak 
TV de yayınlanan Anadolu Sevdası 
programı için de birer röportaj verdiler.
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TÜDKİYEB 
GENEL BAŞKANI ÇELİK 
MALATYA’DA ÇEŞİTLİ 
ZİYARETLERDE 
BULUNDU

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik ve Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi Malatya İli Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
İhsan Akın, 12 Nisan 2017 tarihinde Ma-
latya’da birtakım ziyaretlerde bulundular.

İlk ziyaret Malatya Büyükşehir Bele-
diyesi Tarımsal Projeler Daire Başkanı 
Hilmi Öksüztepe’ye olurken burada Be-
lediyenin küçükbaş hayvancılığa katkısı 
ve il düzeyinde küçükbaş hayvancılığın 
durumu hakkındaki konular değerlen-
dirildi. Ziyaret sonunda Genel Başkan 
Çelik, Daire Başkanı Öksüztepe’ye 
çoban koyun keçi tasarımlı bir maket 
hediyesinde bulundu.

Bir diğer ziyaret ise Malatya Bü-
yükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel 
Müdürü Sabri Akın’a gerçekleştirildi. 
Bu ziyaret kapsamında da küçükbaş 
hayvancılık sektörü ile ilgili bilgi payla-
şımında bulunuldu. 11. Malatya Tarım 
Fuarının düzenlenmesinde büyük katkı-
sı olan Kültür A.Ş Genel Müdürü Akın’a 
Genel Başkan Çelik tarafından çoban 
koyun keçi tasarımlı bir maket takdimin-
de bulunuldu.

Genel Başkan Nihat Çelik ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi İhsan Akın 10 Nisan 
Polis Haftası münasebetiyle Malatya İl 
Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı ma-
kamında ziyaret ederek kendisine Türk 
Bayrağı hediye ettiler. Emniyet Müdürü 
Urhal, 15 Temmuz Darbe girişim süreci 
hakkında bilgilendirmede bulunarak 
darbenin bertaraf edilmesinde Malat-
ya’nın önemine değindi. Genel Başkan 
Çelik ise tüm şehitlere rahmet dilerken 
Merkez Birliğinin çalışmaları hakkında 
bilgi paylaşımında bulundu.

Ziyaretlerin son durağı ise Malatya 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 
oldu. Ziyarette Gıda Kontrol Genel Müdü-
rü Muharrem Selçuk da yer aldı. Burada 
da küçükbaş hayvancılığın önemi ele 
alınarak sektördeki gelişmeler ile Malat-
ya’da küçükbaş hayvancılığın geliştirilme-
si konuları değerlendirildi. Genel Başkan 
Çelik, İl Müdürü Tahir Macit’e çoban 
koyun keçi tasarımlı bir maket verdi.
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BAKAN TÜFENKCİ,
"ET FİYATLARINDAKİ 
OYNAKLIĞI 
GİDERMİŞ DURUMDAYIZ"

T ürkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği Yönetim Kuru-
lu Üyesi ve aynı zamanda Malatya 

ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı İhsan Akın, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a küçükbaş 
hayvan yünü ve kılından yapılan Türkiye 
haritalı ve ay yıldızlı duvar halısını hediye 
etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Malatya’daki toplu açılış ve 
mitingi sonrası Başkan Akın, Malatya 
Büyükşehir Belediye binasına geçen 
Erdoğan ile görüştü.

Başkan Akın, tüm üyeleri adına 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a, üzerinde 'Tek Bayrak, Tek Millet, 
Tek Vatan ve Tek Devlet' yazılı duvar ha-
lısı hediye ederek, "Hediyemizi üreticile-
rimiz, yetiştiricilerimiz, çiftçilerimiz adına 
Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ettik. 
Cumhurbaşkanımız hediyemizi kabul 
etti. Biz de 40 bine yakın üyelerimiz adı-
na, ülkemize vermiş olduğu hizmetten 
dolayı, Fetullahçı Terör Örgütü ile tüm 
terör örgütlerine karşı vermiş olduğu 
mücadeleden dolayı kendisine teşekkür 
ettik" ifadelerini kullandı.

Et fiyatlarındaki oynaklığı 
gidermiş durumdayız
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: 

"Almış olduğumuz tedbirlerle, kamuoyu-
nun yakından izlediği gibi et fiyatlarında-
ki oynaklığı gidermiş durumdayız." dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci, kırmızı et fiyatlarına 
ilişkin, "Almış olduğumuz tedbirlerle, 
kamuoyunun yakından izlediği gibi 

et fiyatlarındaki oynaklığı gidermiş 
durumdayız." dedi.

Tüfenkci, küçükbaş hayvan etinin 
yaygınlaştırılması amacıyla Malatya 
İli Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri 
Birliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.
Burada bir konuşma yapan Bakan Tü-
fenkci, Türkiye olarak yeni bir Milli Tarım 
Politikası oluşturma adına yol haritası 
ortaya koyduklarını söyledi.

Et üretimi ve fiyatlarıyla ilgili de bazı 
tedbirlerin alındığını hatırlatan Bülent 
Tüfenkci, "Almış olduğumuz tedbirlerle, 
kamuoyunun yakından izlediği gibi et 
fiyatlarındaki oynaklığı gidermiş durum-
dayız. En azından stabil hale getirmiş 
vaziyetteyiz. İnşallah ortaya koyduğu-
muz politikalarla zaman içerisinde yerlilik 
oranını arttırdığımızda et fiyatlarının da 
düştüğünü göreceksiniz." diye konuştu.

Türkiye’nin tarımda kendi kendine 
yeter bir konuma gelmesini istediklerini 
vurgulayan Tüfenkci, ülkenin coğrafi 
konumuna bakıldığında hem küçükbaş 
hem de büyükbaş hayvan yetiştiriciliği-
ne uygun olduğunu kaydetti.
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TÜDKİYEB 
GENEL BAŞKANI 
NİHAT ÇELİK 
TARIM ZİRVESİNE KATILDI

B loomberg HT'nin düzenledi-
ği Tarım Zirvesi Programı 29 
Mart 2017 tarihinde İstanbul’da 

gerçekleştirildi. Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı Faruk Çelik’in de katıldığı 
programa Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Baş-
kanı Nihat Çelik de iştirak etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, Tarım Zirvesi'nin açılışında 
yaptığı konuşmada,  15 yılda tarıma 
90 milyar liralık destek sağladıklarını 
belirterek Milli Tarım projesini hayata 
geçirdiklerini, bu doğrultuda Türkiye'yi 
941 havzaya ayırdıklarını ve havza 
bazlı desteklere geçildiğini söyledi. 
Bu kapsamda hangi havzada hangi 
ürünün ekileceğini belirlediklerini, ayrıca 
buralarda 16 bin personeli işletme bazlı 
sorumlu hale getirdiklerini anlatan Çelik, 
7 bin 500 işletmeyle her gün düzenli 
görüştükleri bilgisini verdi. Çelik, tarım 
desteklerinde 12 aylık karmaşık modeli 
değiştirerek, ekim ve hasat zamanı ol-
mak üzere iki dönemde destek ödeme-
lerinin yapılmaya başlandığını aktardı.

Hayvancılıkta da yerli üretimi des-
tekleme modeline geçtiklerini vurgula-
yan Çelik, "Et meselesini dert meselesi 
olmaktan çıkaracağız. 'Bütün işleri 
bıraksak da acaba hayvancılık mı yap-
sak?' diyebileceğiniz son derece önemli 
destekler var." diye konuştu.

Bakan Çelik, et fiyatlarıyla ilgili son 
günlerdeki tartışmaya değinerek, şun-
ları kaydetti: "Bu referandum süreciyle 
uğraşırken, arada baktık ki hiç gereği 
yokken et fiyatlarında birkaç lira artış 
söz konusu oldu. Karkas olarak 24 lira, 

24,50'ye kesilen hayvanların bir anda 
27 liraya falan kesilmeye başlandığını 
gördük. Et ve Süt Kurumunun göre-
vi piyasa regülasyonudur. Bu görev 
çerçevesinde, sütte nasıl Ulusal Süt 
Konseyi'nin belirlediği fiyatın altına indiği 
an müdahale alımları yapıp süt tozu-
na dönüştürüyorsak, aynı şekilde ette 
de siz hiç gereği yokken bu süreçten 
yararlanarak gereksiz ve anlamsız bir 
artış yaparsanız Et ve Süt Kurumu dev-
reye girer. Girdik ve dedik ki 22,5 liraya 
karkas et veriyoruz kasaplara. Entere-
sandır kasaplar itiraz ediyor. Yahu sana 
ucuz et veriyoruz, niye itiraz ediyorsun? 
Bırak bu itirazı başkası yapsın. 27 liraya 
alacağına, sana 22,5 liraya veriyoruz. 
Neye itiraz ediyorsun.

Bu müdahale piyasayı regüle etme 
açısından Et ve Süt Kurumunun asli 
görevidir. Yoksa Et ve Süt Kurumu şu 
anda 23,80'den hayvanı alıp kesimini 
yapıyor. O devam ediyor. Bizim üreticiyi 
mağdur etme gibi, üreticinin elindeki 
hayvanı görmezlikten gelme gibi bir 
yaklaşımımız yok. Biz onu destekliyo-
ruz. 'Ahırını doldur, hayvan varlığını artır, 
biz yanındayız.' diyoruz. Ama ortada 
spekülatörler var. 10 bin hayvanı var, 
fiyatı yükseltmek için piyasadaki 500 
veya bin hayvanı yüksek fiyattan toplu-
yor, fiyatı yükselttikten sonra kendi 10 
bin hayvanını piyasaya sürüyor uyanık 
adam... Bunların maliye açısından can-
larını yakacağız. Buna hakları yok. Keyfi 
uygulamalara müsaade etmeyeceğiz."

Bakan Çelik, 2018'den itibaren 
tarım alanlarının kuraklık da dâhil tüm 
yönleriyle TARSİM sigorta kapsamına 
alınacağını ifade etti.

Çelik, 3,5 milyon tonluk lisanslı 
tarımsal ürün depo yapımlarının devam 
ettiğini belirterek, bunun 1 milyon 
tonluk kısmının gelecek yılın ağustos 
ayına yetişeceğini ve mevcut 650 bin 
tonla birlikte ilk etapta 1 milyon 650 bin 
tonluk kapasitenin hazır olacağını dile 
getirdi.

Bakanlık olarak tarımsal ürünlerin 
dünyaya pazarlanması konusunda 
öncülük edeceklerini kaydederek, gıda-
da da katma değeri yüksek, kaliteli ve 
markalı ürünlerin öne çıkması gerektiği-
ni söyledi.

Çelik, "Esnafın kullandığı limit ve fa-
izdeki krediyi niye biz çiftçiye kullandır-
mıyoruz? Çiftçiye gelince yüzde 8'lerde, 
11'lerde, esnafa gelince yüzde 5'lerde... 
Esnaf da bizim, çiftçi de bizim. Kredi ve 
faiz limitleriyle ilgili yol almamız gereken 
daha çok hususlar var." değerlendirme-
sinde bulundu.
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TÜDKİYEB 
GENEL BAŞKANI ÇELİK 
VAN’DA İŞLETME 
ZİYARETLERİNDE 
BULUNDU

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Nihat Çelik, 18 Şubat 

2017 tarihinde Van’ın merkez mahal-
lelerinde bulunan küçükbaş hayvancı-
lık İşletmelerini ziyaret ederek yetiştiri-
cilerin sorunlarını dinledi. 

Yetiştiricilerin büyük bir coşku ile 
karşıladıkları Genel Başkan Çelik, 
ziyaret esnasında sektör adına yaptık-
ları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 
Van ilinde küçükbaş hayvancılığın 
mutlaka daha fazla geliştirilmesine 
dikkat çekerek, sektörün çok daha 
iyi yerlere gelmesi için çalıştıklarını ve 
sorunları çözme noktasında Bakanlık-
la birlikte uyum içerisinde bulundukla-
rını söyledi. 

Genel Başkan Çelik’in işletmeleri 
yerinde ziyaret ederek sorunları dinle-
mesi yetiştiriciler tarafından büyük bir 
memnuniyetle karşılandı.
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 BAKAN ÇELİK, 
HİZMET BİNALARI AÇILIŞI 
İLE VAN GÜÇBİRLİĞİ 
PLATFORMUNUN 
TOPLANTISINA KATILDI

G ıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nı Faruk Çelik, Van Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde 

il müdürlüğü ile Erciş ve Edremit ilçe 
müdürlükleri hizmet binalarının açılış 
töreninde yaptığı konuşmada, çeşitli 
programlar dolayısıyla Van’a gelmekten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tarımın ülkelerin gelişmesinde en 
önemli sektörlerden biri olduğunu vur-
gulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Dünya, sanayi devriminden sonra 
tarımla ilgili meslek kavramlarını küçük 
görme anlayışından hızlı şekilde çıkıyor. 
AB, bütçenin yüzde 40’ını tarıma ayırı-
yor. Dünyayı bekleyen büyük felaketler, 
sıkıntılar var. Dünya önümüzdeki 30-40 
yıl içinde ciddi açlık ve yoksullukla karşı 
karşıya kalma tehlikesiyle iç içe. Bura-
dan çıkışın yolu tarımı, tarım arazilerinin 
kıymetini bilmektir. Tarıma olduğundan 
daha fazla değer vermektir. Hele Van 
gibi tarıma son derece elverişli, en 
geniş mera arazilerine sahip olan bu 

coğrafyada mutlaka yapmamız gere-
ken önemli hizmetler vardır."

Çelik, kentteki gençlerin işsizlik 
nedeniyle başka illere göç etmesini 
değil, kendi doğdukları yerlerde huzur 
içinde çalışmalarını, kendi el emekleriy-
le daha büyük imkânlara sahip olma-
larını istediklerini, bunu sağlamak için 
önemli tedbirler aldıklarını ve bunların 
hayata geçirilmesinde kararlı olduklarını 
vurgulayarak "Müdürlük binalarımız 
hizmet açısından önemlidir. Tarım 
dediğimiz sektörün, işin merkezi bu 
binalardır. Çalışma arkadaşlarımız bu 
binalarda sağlıklı ortamlarda istihdam 
edilirse kente büyük katkı sağlayacaktır. 
Bu binaları buradaki arkadaşlarımız ve 
Van halkı hak ediyor. Milletimiz de bu 
imkânlarla hayırlı hizmetlerin üretilme-
sini, personelin vatandaşların derdiyle 
dertlenmesini, güler yüzle muamele 
etmesini bekliyor. Memur olsan, bakan 
olsan ne olacak insanlara tepeden 
baktıktan sonra. İnsanlara tepeden 
bakmak yok. İl müdürümüz başta 

olmak üzere ilçe müdürlerimiz, tüm 
personelimiz, buralara gelen, tarımla 
ilgilenen eli nasırlı olan kardeşlerimizin 
dertleriyle dertlenecek. Sorunu yalnız 
burada çözmeyecek. Gerekirse araziye 
gidecek. Masa başında tarım olmaz. 
Masa başında oturarak tarımı bir yere 
getiremeyiz. Sahada, tarlada, mera-
da, ahırda olacağız ve böylece tarımı 
yeniden gelinen noktadan daha ileriye 
taşımış olacağız." dedi.

Van, Erciş ve Edremit İl ve İlçe 
Müdürlüğü Yeni Hizmet Binalarının açılı-
şının yanı sıra Van Güçbirliği Platformu-
nun 'Kırsal Kalkınma ve Tarım' konulu 
Toplantısı, 3 Şubat 2017 tarihinde 
Bakan Faruk Çelik’in katılımıyla gerçek-
leştirildi. Van Tarımı ve Kırsal Kalkınma-
nın ele alındığı toplantıya TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik de katılarak 
görüşlerini dile getirdi. Genel Başkan 
Çelik, Türkiye genelinde küçükbaş 
hayvancılık sektörünün büyümesinde 
kendilerine katkı ve desteklerini hiçbir 
zaman esirgemeyen Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’e, temsil 
ettiği sektör adına teşekkür etti.

Van İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu 
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Üyeleri ile birlikte Bakan Çelik’i 
karşılamak üzere Erciş’ten Van’a 
hareket etmeden önce birtakım 
açıklamalarda bulunan TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik, ülke 
genelinde temsil ettikleri sektörün 
daha iyi yerlere gelmesi için sürekli risk 
analizi yapmak suretiyle sektörün artı 
ve eksilerini değerlendirdiklerini ve bu 
doğrultuda çalışmalar yaptıklarını söyledi. 

Bakan Çelik’in Van, Edremit ve Erciş 
il ve ilçe müdürlüğü yeni hizmet bina-
larının açılışının yanı sıra Van Güçbirliği 
Platformunun ‘kırsal kalkınma ve tarım’ 
konulu toplantısına de katılacağını 
belirten Çelik, Van Güçbirliği Mütevelli 
Heyeti Başkanı AK Parti Van Milletvekili 
Prof. Dr. Beşir Atalay’ın da Van’ın geliş-
mesi ve kalkınması adına tüm gayretiy-
le çalıştığına şahit olduklarını belirterek, 
"Sayın Bakanımızın Van ziyaretleri bizleri 
ziyadesiyle mutlu etmiştir. Milli Tarım 
Projesi için Sayın Bakanımıza, bürok-
ratlarına sektörüm adına canı gönülden 
teşekkür ediyor ve bu projenin başarıya 
ulaşması hususunda gayret edip, tam 
destek vereceğimizi de ifade etmek 
istiyorum. 

Küçükbaş hayvancılık sektörünün 
hak ettiği yere gelmesinde birinci ön-
celiğimiz olan küçük aile işletmelerinin 

desteklenmesini fazlasıyla önemsi-
yoruz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerimizde yaşayan 
insanlarımızın metropol şehirlere göç 
etmesini önlemek için küçük aile işlet-
melerinin daha fazla desteklenmesi ile 
birlikte kentlere göçün de önlenebilece-
ği düşüncesindeyiz. Ayrıca, 80 ilimizde 
250 bin üyemizle birlikte teşkilatlanmış 
bir kuruluş olarak asli görevimiz; ıslah 
çalışmaları ile hayvanlarımızın verimleri-
ni yükseltmektir. Bu çerçevede Bakan-
lığımız ile merkez birliğimiz arasında 
küçükbaş hayvanlarda Soy Kütüğü 
Bilgi Sisteminin uygulamaya konulma-
sına ilişkin bir protokol imzalanması 
Sayın Bakanımızın onayından sonra 
gerçekleşecektir. Protokol sonrası soy 
kütüğü yetkisinin alınacak olmasıyla 
küçükbaş hayvancılık sektöründe ıslah 
çalışmalarının önünün açılacak olması 
ve sektörümüzde yeni bir döneme 
girilmesiyle yerli koyun ve keçi ırklarının 
ıslah çalışmalarında 10 yıllık hayalimiz 
de gerçeğe dönüşecektir. 

Soy kütüğü yürütme yetkisiyle 
birlikte en önemli konularımızdan biri de 
halen tarım il ve ilçe müdürlüklerimizce 
gerçekleştirilen küpe ve küpeleme iş-
lerinin birliklerimiz tarafından yapılması 
konusudur. Gerek küpeleme ücretleri-
nin pahalı olması ve ilden ile farklı fiyat 

uygulamasının yapılması, gerekse kulak 
küpesi takma işlemlerinin birliklerimizde 
görev yapan teknik elemanlarımızca 
yapılması ile Bakanlığımızın iş yükünü 
hafifletecek ve zaman açısından da 
büyük bir kazanım sağlanacak olması 
bakımından ülke genelinde faaliyet 
gösteren 80 il birliğimizden altyapısı 
uygun olan birliklerimize yetkinin devre-
dilmesini arz ediyor, birliklerimiz adına 
bu önemli konuda Sayın Bakanımızdan 
yardımlarını talep ediyoruz. 

Öte yandan, ıslah çalışmalarımızın 
başarıya ulaşmasında en önemli fak-
törlerden biri olan damızlık adayı koç ve 
tekelerin performans testine tabi tutul-
maları bir zorunluluk arz etmektedir. Her 
ırk için asgari bir test istasyonu kuruldu-
ğunda dahi en az 25-30 test istasyonu-
nun kurulması gerekmektedir. Kurulacak 
bu test istasyonları ile ülkemizin test 
edilmiş, damızlık belgeli üstün verimli 
koç ve teke ihtiyacı karşılanabilecektir. 
Bu nedenle koç-teke test istasyonlarının 
kuruluşunun bütün illerde teşvik edilme-
si ve genel bütçeden maddi destek sağ-
lanması ve suni tohumlama ve ebeveyn 
testi ile diğer laboratuvar analizleri için 
Bakanlığımız kuruluşlarının da destek 
sağlamasının uygun olacağını düşünü-
yor ve bu konuda da Sayın Bakanımız-
dan desteklerini talep ediyoruz" dedi.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, 
KANAL A’DA YAYINLANAN 
A PLUS EKONOMİ 
PROGRAMINDA ÖNEMLİ 
AÇIKLAMALARDA 
BULUNDU

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

Nihat Çelik 25 Şubat 2017 tarihinde 
Kanal A ‘da yayınlanan A Plus 
Ekonomi programına katılarak önemli 
açıklamalarda bulundu.

Van ilinde gerçekleştirilen çekimler-
de Genel Başkan Nihat Çelik, küçük-
baş hayvancılık sektörünün Van ve ülke 
genelindeki durumuna dikkat çekti.

Çelik, yaptığı işi gönülden ve seve-
rek ve inanarak yaptığını belirterek bu 
sektörde emek veren insanların takdir 
ve teveccühleriyle seçilmiş olmanın 
sorumluluğu ile hareket ettiğini söyledi. 

Küçükbaş hayvancılığın ülkemiz 
için önemine işaret eden Çelik, Hü-
kümet ve Bakanlığın sektörün önünü 
açtıklarını ifade ederek "2002 yılından 
önce küçükbaş hayvancılık destekleme 
kapsamında bile değildi. Ama bugün 
hükümetimiz ve Bakanlığımız küçükbaş 
hayvancılığı el üstünde tutuyorlar." dedi.

Van Milletvekilleri Prof. Dr Beşir 
Atalay ve Burhan Kayatürk’ün büyük 
deneyimlere sahip olduklarına vurgu 
yapan Çelik, kendilerinin her zaman 
kendilerine büyük kıymet verdiklerini ve 
sektörün daha da gelişmesi için proje 
talebinde bulunduklarını ifade etti.

Ülkemizin küçükbaş hayvancılıkta 
Avrupa’da birinci sıraya gelmesinde 
Van ilinin önemli rol oynadığına dikkat 
çeken Genel Başkan Çelik şunları 
söyledi. "Küçükbaş hayvancılıkta 
Avrupa’da birinci sıradayız ve Avrupa 

ile rekabet edebilecek potansiyele 
sahibiz. Ülkemizde de en çok küçük-
baş hayvan sayısına sahip olan ilimiz 
Van’dır. Bugün 43-44 milyon civarında 
koyun keçimiz vardır. Bunun 2 milyon 
700 bini Van’dadır. Küpesiz, kayıtsız 
hayvanları da dikkate alırsak bu rakam 
3 milyon civarındadır. Bu sayı ve mera 
yapımızla ülkemizin Merkez Bankası 
konumundayız."

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik’in Van’da küçükbaş hay-
van sayısının en az 5 milyona çıka-
rılması gerektiğini söylediğine dikkat 
çeken Genel Başkan Çelik, birtakım 
eksikliklerin giderilmesi halinde bunun 
mümkün olabileceğini ifade ederek 
Hükümetin ve Bakanlığın değerli 
katkılarına ihtiyaç olduğunu söyledi. 
Çelik bu anlamda kırsalı ve küçük aile 
işletmelerini pozitif ayrımcılık yaparak 
daha çok desteklenmesi gerektiğini, 
verilen desteklemelerin dolaylı olarak 
değil doğrudan yetiştiricilere veril-
mesi gerektiğini ve anaç koyun keçi 
desteğinin en az 50 TL olmasını talep 
ettiklerini belirtti.

Genel Başkan Çelik, destekle-
melerde sadece anaç koyun keçiye 
değil, koçuna ve kuzusuna da destek 
verilmesinin daha doğru olacağını söy-
leyerek küçükbaş hayvancılığın sadece 
Van’da değil Türkiye’de hak ettiği yere 
geleceğini ifade etti. Van’da insanların 
%80'inin geçim kapısının küçükbaş 
hayvancılık olduğuna vurgu yapan 
Çelik, çoban bulma sıkıntısı yaşandığını 
ve bu konuda İşkur tarafından %25 ora-
nında çoban istihdamının sağlanması 
gerektiğini kaydetti.

Et ve Süt Kurumunun etkin olarak 
küçükbaş hayvan ürünlerini alım ve sa-
tışı noktasında rol oynaması gereğinin 
altını çizen Çelik, Et ve Süt Kurumu'nun 
Van’da örnek olacak şekilde mağa-
zalarını kurması gerektiğini söyledi. 
Çelik, ayrıca küçükbaş hayvancılığın 
da organik hayvancılık desteklemeleri 
kapsamına alınması gerektiğini ifade 
ederek bu konuları Bakan Faruk Çelik’e 
iletileceğini belirtti.

Mera ve orman kanununa da dikkat 
çeken Genel Başkan Çelik, Mera ko-
misyonlarında Birlik başkanları veya bir 
temsilcinin doğal üye olarak bulunması 
gereğine işaret etti. Çelik, yetiştiricilerin 
yeşil kart uygulamasından mağdur 
olmamak için destekleme başvuru-
sundan kaçındıklarını ifade ederek "Bu 
ülkede koyun keçi bir milli mesele ise 
ben Devlet büyüklerimize ve özellikle 
Valilerimize buradan seslenmek istiyo-
rum. Lütfen koyun keçi desteği alanları 
bu işten mahrum etmeyin. Hatta ödül-
lendirin." dedi.

Küpe ve küpeleme işlerinin de alt 
yapısı uygun Birlikler tarafından ya-
pılması gereğini belirten Çelik, genç 
çiftçi hibe projesi kapsamında yapı-
lan hayvan alımlarının Merkez Birliği 
koordinasyonunda İl Birlikleri kanalıyla 
yapılmasını istedi. 

Genel Başkan Çelik programdaki 
konuşmasını, on yıllık hayalleri olan 
soy kütüğü yürütme yetkisinin Bakanlık 
tarafından Merkez Birliği ve İl Birliklerine 
verileceğini ifade etmesiyle sonlandırdı.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, 
MERKEZ TV’DE 
CANLI YAYIN 
KONUĞU OLDU

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

Nihat Çelik 10 Nisan 2017 tarihinde 
Bolu’dan yayın yapan Merkez TV'nin 
canlı yayınına katılarak sektördeki 
gelişmeleri değerlendirdi.

Cudi Ökten’in hazırlayıp sunduğu 
Bugüne Özel programının canlı yayın 
konuğu olan Genel Başkan Çelik, 
her zaman her yerde "Biz yöneticiler 
insanlarımızı muhabbetle besleye-
bilirsek karıncayı bile ezmeyecek bir 
toplum ortaya çıkar" diyerek birlik 
beraberlik mesajları verdi. Çelik, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı'nın Türkiye’nin yüzde yüzüne hitap 
eden zor bir bakanlık olduğunu ancak 
Bakan Faruk Çelik’in çözüm Bakanı 
olması, projeler üretmesiyle bu zorlu-
ğun üstesinden geldiğini ifade ederek 
"Bizde bakanlığın bir paydaşıyız. Aynı 
takımın oyuncularıyız. Sayın Baka-
nımızın elini güçlendirmek, doğru 
olarak yönlendirmek ve yetiştiricilerle 

Bakanlık arasında 
köprü olmak boy-
numuzun borcudur. 
Sayın Bakanımızın 
ağzından çıkan her 
cümle bizim için 
değerlidir." dedi.

Genel Başkan 
Çelik programda 
Merkez Birliği ve 
Birliklerin kuruluştan 
bu yana geldikleri 
durum hakkında 
bilgiler vererek 
ana hedeflerinin ıslah olduğunu ve 
Birliklerin ıslah ile hayvanlarda verim 
ve kalitenin artırılmasına çalıştıkları-
nı, 11 yıllık süreçte ilk defa Bakanlık 
tarafından Merkez Birliğine soykütüğü 
tutma yetkisinin verildiğini ifade ede-
rek soykütüğü ve getirileri hakkında 
bilgilendirmede bulundu.

Çoban konusuna da değinen 
Genel Başkan Çelik, öncelikle İşkur 

tarafından %25 oranında çoban alımı 
yapılmasını talep ettiklerini B planı 
olarak da başta Afganistan olmak 
üzere yasal yollardan yabancı çoban 
çalıştırma izninin verilmesi gereğine 
işaret etti.

Avrupa ile rekabet edebilecek 
tek sektörün küçükbaş hayvancılık 
olduğuna dikkat çeken Çelik, artan 
nüfusun sağlıklı bir şekilde beslen-
mesi için de küçükbaşın vazgeçilmez 
olduğunu, küçükbaş hayvancılığın 
ülkenin bir milli meselesi ve sigortası 
olduğunu söyledi.

Programda başta desteklemeler, 
küçükbaş hayvan et ve süt ürünlerinin 
değerlendirilmesi, Merkez Birliğine 
Bakanlık tarafından verilen küpe 
ve küpeleme yetkisi olmak üzere 
sektörün birçok konusuna değinen 
Çelik, 16 Nisan tarihinde yapılacak 
olan referandum ile ilgili görüşlerini 
açıklarken, Merkez Birliği ve 260 bin 
üyesi ve aileleriyle birlikte 2 milyon 
kişinin referandumda Evet diyeceğini 
sözlerine ekledi. 
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KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK 
SEKTÖR TOPLANTISI 
BEREKET TV DE 
DEĞERLENDİRİLDİ

11 Mart 2017 tarihinde Adana’da 
gerçekleştirilen Küçükbaş Hayvan-
cılık Sektör Toplantısının ardından 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 
13 Mart 2017 tarihinde Bereket TV ve 
Bereket Hayvancılık TV kanallarının 
ortak yayınında toplantıyla ilgili birtakım 
değerlendirmelerde bulundu.

Umut Özdil İle Gündemin Bereketi 
programına canlı yayın konuğu olarak 
katılan Genel Başkan Çelik, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in 
Bakanlığa gelmesiyle birlikte çok 
önemli mesajlar verdiğini, sorunların 
sahada tespit edilmesini ve yetiştiricile-
rin beklentilerinin neler olduğunu ortaya 
konulmasını istediğini belirterek "Biz Fa-
ruk Beye Tarım Bakanından çok çözüm 
Bakanı diyoruz. Bu anlamda bize ciddi 
mesajlar verdi. Biz de Birlik Başkanları-
mız kanalıyla yetiştiricilerimizle iletişime 
geçtik. Bir risk analizi yaptık. Olumsuz 
giden ne varsa bunları Sayın Bakanıma 
yaptığım ziyarette kendisine sundum. 
Bütün Birlik Başkanlarımız illerindeki 
yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile 

birlikte 560 yönetici ve 260 bin yetişti-
ricinin temsilcileri olarak bir araya gel-
mek istiyoruz dedik. Sayın Bakanım da 
buyurun çalışmanızı yapın ben hazırım 
dedi. Ben bu manada Sayın Bakanıma 
müteşekkirim." dedi.

Genel Başkan Çelik, küçükbaş 
hayvan varlığının 70-80 milyonlara 
çıkarılması hedefine ilişkin öncelikle %30 
civarında olan küpesiz hayvanların kayıt 
altına alınması gerektiğini diğer yandan 
sosyal yardımdan mahrum olmamak 
için yetiştiricilerin destekleme başvuru-
sunda bulunmadıklarını dile getirerek 
"Küçükbaş hayvancılık destekleme-
lerinden yararlanan yetiştiricilerimizin 
sosyal yardımdan mahrum edilmemesi 
gerektiğini düşünüyorum. Devlet hiçbir 
güvencesi olmayan insanlarımıza sade-
ce sağlık açısından bir imkan sağlıyor. 
Ama tarımsal destek aldığı için bunlar bir 
şekilde mahrum ediliyor. Biz bu konuyu 
aşarsak bir de küpe ve küpeleme işlerini 
Birliklerimiz yaparsa hayvan sayımız ar-
tacaktır. Çözüm Bakanımız bu anlamda 
bize cesaret veriyor." şeklinde konuştu.

Genel Başkan Çelik, destekleme-
lerden yapılan kesintilere de dikkat 
çekerek, Tarım il ve ilçe Müdürlüklerin-
ce destekleme başvuruları sırasında 
yetiştiricilerden alınan döner sermaye 
dosya parasının ve güncel bilgisayar 
çıktısı için ödenen paraların kaldırıl-
ması gerektiğini ayrıca Ziraat Bankası 
tarafından yapılan kesintilerle %2 gelir 
vergisi stopajının da alınmamasını ifade 
ederek Bakanın bu kesintiler konusun-
da sonuna kadar takipçisi olacaklarını 
söylediğini belirtti.

Küçükbaş hayvancılığın organik 
hayvancılık destekleme kapsamına 
alınacağının da altını çizen Çelik, "Or-
ganik hayvancılık denildiğinde ilk akla 
gelen koyun ve keçidir. Meraya dayalı 
bir sektördür. %100 organik bir hay-
van türüdür. Küçükbaş hayvanların da 
organik hayvancılık kapsamına alınarak 
ilave destekleme ödenmesini sayın Ba-
kanımızdan talep ettik. Bu konuda bir 
taslak hazırlayacağız. Sayın Bakanımız 
küçükbaş hayvancılığın organik hay-
vancılık kapsamına alınması müjdesini 
bütün Türkiye’ye verdi." dedi.

Genel Başkan Çelik, Adana top-
lantısında alınan önemli kararlardan 
birinin de Koyun Keçi Kayıt Siste-
mine girişi yapılamayan yetiştiriciler 
için sistemin 15-20 Mart tarihlerinde 
açılacağını kaydederek, "Fakat bu 
sistemin açılması diye bir usul yok. Bu 
tamamen Sayın Bakanımızın takdiridir. 
Bakanımız kimse mağdur olmasın 
diye bu 5 günün iyi değerlendirilmesini 
istiyor." şeklinde konuştu. Çelik, ayrıca 
destekleme ödemelerinin yetiştiricilerin 
en çok paraya ihtiyaç duyduğu Mart 
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ayı içerisinde yapılmasını ve destek-
leme miktarının en az 50 lira olması 
gerektiğini ifade etti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, toplantıyı değerlendirirken alınan 
en önemli kararın küpeleme ve soykü-
tüğü yürütme yetkilerinin Merkez Birliği 
ve İl Birliklerine devredileceği müjde-
sinin verilmesi olduğunu vurgulayarak 
bu konuda da Bakan Faruk Çelik’e 
teşekkür etti. 

Genç Çiftçilere hibe desteği proje-
sinin de önümüzdeki yıllarda devam 

edeceğini ifade eden Çelik, Toplantıda 
Bakan Faruk Çelik’in küçükbaş hayvan 
eti tüketimi noktasında akademisyenle-
re karşı verdiği sert tepkiye değinerek 
"Bütün Birlik Başkanları ve yetiştirici-
ler olarak yürekten alkışladık. Sayın 
Bakanımız mütevazi bir insandır. Az bile 
söyledi. Bugün küçükbaş hayvan etinin 
tüketilmesini istemeyen bir bilim adamı 
olamaz." dedi.

Genel Başkan Çelik programın 
son bölümünde ise şunları söyledi. 
"Biz Merkez Birliği ve İl Birlikleri olarak 
11 yaşındayız. Bu yapmış olduğumuz 

toplantı bir ilk olarak tarihe geçmiş-
tir. Ben tabiki o toplantıda çok mutlu 
oldum. Bizim bir kurumsal yapıya 
kavuştuğumuzu, Devlet adabını idrak 
etme seviyesine ulaştığımızı hissettim. 
Birlik Başkanlarıma nerde ne sorun 
var, kimler konuşacak dedim. Dediler 
ki bizim Genel Başkanımız var, bizim 
adımıza çıkıp konuşacak. Onun için 
Birliklerimiz kurumsal yapıya ulaşmış 
ve tarihe geçecek örnek bir toplantı 
gerçekleştirilmiştir. Bu başarının da baş 
mimarı Çözüm Bakanımız Faruk Çelik 
beydir. Ben bu başarıların devamını 
diliyorum."

GENEL BAŞKAN ÇELİK, BEREKET TV VE BEREKET HAYVANCILIK TV 
ORTAK YAYININDA GÜNDEMİN BEREKETİ PROGRAMINA KATILDI

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

Nihat Çelik, 01 Mart 2017 tarihinde 
Bereket TV ve Bereket Hayvancılık 
TV ortak yayınında Umut Özdil’in 
hazırlayıp sunduğu Gündemin Bereketi 
programına telefonla bağlanarak 
gündeme dair önemli açıklamalarda 
bulundu.

Genel Başkan Çelik konuşmasında 
Başbakanın grup toplantısında mazot 
ve gübre destek ödemelerinin mart 
ayında yatacağı müjdesini verdiğine 
dikkat çekerek "Sayın Başbakanımız ve 
hükümetimize son derece müteşekkiriz. 
Fakat mart ayında en çok finansmana 
ihtiyacı olan koyun keçi yetiştiricisidir. 
Koyun keçi destekleme ödemelerinin 
mart ayında ödenmesini talep ediyoruz. 
Koyun keçi yetiştiricisinin bu yönde çok 
büyük bir beklentisi vardır" dedi.

Türkiye’de kırmızı et açığının söz ko-
nusu olduğunu belirten Çelik, ülkemizin 
gerek mera ve çayır yapısıyla gerekse 
küçükbaş hayvancılığın gelişmesi ile et 
açığı ve ithalatın önüne geçilebileceğini 
ifade ederek ‘’Meranın asıl sahibi koyun 
keçi yetiştiricileridir. Birliklerin 10 yıllık 
bir geçmişi vardır. Mera kanunları daha 
bir geçmişe sahiptir. Oluşturulan mera 
komisyonlarında alakası olmayan mes-
lek grupları vardır. Birliklerin kimsenin 
aklına gelmemiş olabilir, gözden kaç-

mış olabilir. Fakat biz meraları 
daha etkin kullanmak üzere 
bu komisyonlara birliklerimizin 
üye olarak yer almasını talep 
ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

Desteklemeler konusuna 
da değinen Çelik şunları söy-
ledi. "Yetiştiricilerimizin aldığı 
desteklemeler Sayın Bakanı-
mızın talimatı ile direk yetiştirici 
hesabına yatırıldı. Fakat yetiş-
tiricimizden %2 stopaj vergisi 
kesildi. Bu durumlar bizi üzmektedir 
çünkü bu bir kredi değil devletin verdiği 
bir destektir. Biz yetiştiriciler adına bu 
durumu doğru bulmuyoruz. Sayın 
bakanımıza bu durumu arz ettik. Bu 
para bir şekilde sıfırlanmaya çalışılıyor. 
ATM kullanmasını yetiştirici bilmediği 
için ve şubeden para çektiği için büyük 
rakamlarda kesinti yapıyor. Biz bunları 
ifade ederken direk kendi talebimiz değil 
yetiştiricinin taleplerini yerine getiriliyo-
ruz. Yetiştiriciler şevkinin kırıldığını ifade 
ediyor. İl ve ilçe tarım müdürlüklerinden 
alacağımız çıktı için 10 TL, döner ser-
maye ve 4 TL çıktı parası alıyor. Bu tür 
dolaylı kesintiler alınan desteği sıfırlıyor.

Yetiştirici birliklere karşı hak ve 
ödevlerine yerine getirmek zorundadır. 
Devlet tarafından verilen binde bir gelir 
vardır. Türkiye için söylüyorum verilen 
rakam 480 bin liradır. Bazısına hayvan 
varlığına göre eksik ya da fazla olabilir. 

Bu rakamı 80 birliğe böldüğünüzde her 
birine 6500 lira düşüyor. Bir müdürün 
bir aylık maaşı ortada. Dolayısı ile bu 
birliklerin hizmet etmesi lazım, koç teke 
test istasyonlarını kurması lazım. Bu 
meslek alışagelmişin dışında teknoloji 
ile hayvan verimlerini artırmaları lazım. 
Kendi damızlığını üretebilmesi lazım. 
Bunların olması için de paraya ihtiyaç 
vardır.

Kimi ilde hayvan başına 3 kimin-
de 7 lira kesiliyor. İnsanların kafasını 
karıştıran şudur. Neden Karadeniz’de 
2 lira alınıyor da Marmara da 7 lira para 
kesiliyor. Bizim de zaman zaman sayın 
bakanımızla istişarelerimiz oldu. Yetişti-
rici parayı birliğin hesabına yatırdığında 
da banka bundan kesinti alıyor. Bir 
gününü ve 30 lira havale parasını harcı-
yor. Hayvan başına kesilecek miktarın 
bakanlar kurulu kararı ile kesilip direk 
birliklerin hesabına yatırılarak yetiştirici 
rahat etsin."
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, 
ÇİFTÇİ TV’DE 
HABERİNİZ OLSUN 
PROGRAMINA 
BAĞLANDI

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

Nihat Çelik, 28 Şubat 2017 tarihinde 
Çiftçi TV’de Taner Öztürk’ün hazırlayıp 
sunduğu Haberiniz Olsun programına 
telefonla bağlanarak gündeme dair 
önemli açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Çelik, konuşmasında 
yaklaşık 9 aylık görev süresi içerisin-
de yetiştiriciler ve birlik başkanları ile 
olan iletişimlerden elde edilen bilgi ve 
verileri, sahada yaşanan sıkıntıları Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çelik’e arz etme fırsatını bulduklarını ve 
Bakan tarafından ilgili birimlere gerekli 
talimatların verildiğini söyledi. 

Desteklemeler hakkındaki görüş-
lerini açıklayan Genel Başkan Çelik, 

mevcut destekleme kapsamında olan 
küçükbaş hayvancılık desteklerini yeterli 
bulmadıklarını, 2016 yılı için ödenecek 
olan 25 liralık anaç koyun keçi destek-
lemelerinin en az 50 TL ye çıkarılmasını 
talep ettiklerini söyleyerek "Tabiki takdir 
Sayın Bakanıma aittir." dedi.

Destekleme ödemelerinin her yıl 
haziran ayı başında yapıldığına dikkat 
çeken Çelik, küçükbaş hayvan yetiştiri-
cilerinin bundan muzdarip olduklarını ve 
ödemelerin yetiştiricinin en çok finans-
man ve yeme ihtiyaç duyduğu Mart ayı 
sonunda yapılması gerektiğini ifade etti. 

Organik hayvancılık deyince ilk akla 
gelen şeyin küçükbaş hayvancılık oldu-
ğunu vurgulayan Çelik, küçükbaş hay-
van yetiştiricilerinin bu konuda da destek 
almaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Soybis konusunda da açıklamalarda 
bulunan Çelik bu konuda şunları söyledi. 
"Soybis bizim 10 yıllık bir hayat gerçeği-
miz. Biz 10 yıldır merkez ve il birliklerimiz 
olarak amacımıza uygun işimizi yapamı-
yoruz. Çünkü bizim Soybis yetki devri-
miz yok. Bakanlık bize bu konuda yetki 
vermemiştir. Sayın Bakanımızdan bunu 
talep ettik. Soybis Allah nasip ederse 
Merkez Birliğimize verilecek. Merkez Bir-
liği de alt yapısı müsait olan birliklere bu 
soy kütüğü yürütme yetkisini verecektir. 
Tabi ki siz Soybis devreye girdiğinde 
getirileri neler olarak diye sorabilirsiniz. 
Merkez Birliği ve İl Birliklerinin kuruluş 
amacı olan ıslah çalışmaları yürütülecek. 
Damızlık olabilecek hayvanlar kayıt altına 
alınacak, Pedigri dediğimiz yani anne 
babası belli olan, verim kayıtları tutulan 
ve bu sistemde de uluslararası kayıtları-
mız olacak, koyun keçi hayvan türünde 
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ilk kez ülke genelinde var olacak, ülke 
genelini kapsayan ıslah programına 
kavuşulacak. Küçükbaş ıslah çalışmala-
rının gerçek anlamda başlangıcı olacak. 
Bu bizim için bir devrim niteliğindedir. 
Onun için hayvanlarda et süt ve yapa-
ğılarında verim artışı sağlanacak. Bu 
da yetiştiricilere maddi yönden büyük 
bir avantaj sağlayacak. Dolaysıyla ülke 
ekonomisine büyük bir katkı sağlaya-
cak, soybise kayıtlı olan yetiştiricilerin 
hayvanlarına Merkez Birliği tarafından 
damızlık belgesi verilecek. Yetiştirici bu 
belge ile hayvanlarını daha yüksek fiyat-
lara satacak. Yetiştiriciler en iyi damızlık 
hayvana sahip olmak için bir yarış içinde 
olacak. Dolayısıyla Birlikler bir farkındalık 
oluşturacak. Soybis kapsamında kayıtlı 
yetiştiricilere pozitif ayrımcılık sağlanarak 
hayvan başına 50-80 TL arasında bir 
destekleme talep ediyoruz."

Genel Başkan Nihat Çelik, küçük-
baş hayvan yetiştiriciliğinin çok meşak-
katli bir meslek olduğunu, İnsanlarımı-
zın meralarımızı sahipsiz bırakmamak 
adına, hayatlarını idame ettirmek ve 
ülke ekonomisine katkıda bulunarak 
yaşanan kırmızı et açığının kapanması 
adına çok emekler sarf ettiğini belirte-
rek kırmızı et açığının kapatılmasının 
ancak ve ancak küçükbaş hayvancılığın 
gelişmesiyle mümkün olacağını ifade 
etti.Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin 
destekleme müracaatı yaparken bütün il 
ve ilçe müdürlüklerince döner sermaye 
adı altında 10 TL dosya masrafı ücreti 

alındığına dikkat çekerek "Oysa hiçbir 
yetiştiricinin bireysel olarak bir dosyası 
il ve ilçe müdürlüklerinde bulunmamak-
tadır. Bu dosyaları tutan bağlı olduğu il 
birlikleridir. Dolayısı ile bu ödemeyi doğ-
ru bulmuyorum ve sayın Bakanımızın bu 
konuda kökten bir çözüm getireceğine 
inanıyorum. Ayrıca yetiştirici başvuru 
esnasında güncel hayvan çıktısını 
aldığına 4 TL çıktı ücreti alınıyor. 10 lira 
dosya ücreti ile birlikte yetiştiricimizin 
cebinden 14 TL çıkıyor. Çiftçide bu para 
olmayınca destekleme müracaatından 
kaçıyor. Dolayısı ile bu dolaylı kesintile-
rin ivedilikle ortadan kaldırmasını talep 
ediyorum" şeklinde konuştu.

Diğer taraftan bir yetiştiricinin destek-
leme ödemesini bankamatikten değil de 
şubeden çektiği zaman ciddi miktarda 
kesinti yapıldığını söyleyen Çelik, "Ban-
kalar usullere uygun değil de keyiflerine 
göre kesinti yapabiliyorlar. İnsanların 
aldığı destekleme miktarına göre sanki 
paranın ortağıymış gibi o aldığı paraya 
göre bir kesinti yapmaktadır. Devletçe 
bakanlıkça buna da bir çözüm bulunma-
sı lazım. Bu dolaylı kesintilere kesinlikle 
bir çözüm bulunması gerekiyor." dedi. 

Şu anda Ülkemizde küçükbaş 
hayvanların yüzde 30 unun küpesiz 
olduğunu ve desteklemeden faydala-
namadıklarını ifade eden Çelik, küpe 
ve küpeleme işinin birliklerin asli görevi 
olduğunu, bu işin birliklere verildi-
ği takdirde küpesiz tek bir hayvan 

kalmayacağını ve yetiştiricinin cebine 
daha çok destek gireceğini söyledi. 
Bütün zorluklara rağmen küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliği yapan yetiştiricilerin 
destekleme alıyor diye yeşil kart denilen 
hizmetten yararlanamadıklarını söyle-
yen Çelik, "Bu insanlar ödüllendirilmesi 
gerekirken bunlar sağlık güvencesin-
den mahrum kalıyor. SGK ile iletişime 
geçerek bu mantıksız uygulamanın 
kaldırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Anaç koyun keçi desteklemelerinin 
25 Kasımda başvurularının son bulma-
sının bazı yetiştiricilerin farklı nedenlerle 
başvuru yapamadan sistemin kapan-
masıyla mağdur olduklarını ifade eden 
Çelik, sistemin yeniden bir haftalığı-
na açılmasını da talep edeceklerini 
kaydetti. Bazı bölgelerimizde Et ve 
Süt Kurumunun kesim ve alım yerleri 
bulunmadığına vurgu yaparak acilen 
faaliyete geçirilmesi gerektiğini söyledi. 
Çelik, İş ve işçi bulma kurumu tarafın-
dan istihdam edilmek üzere her ilde 
işçi alımı yapıldığını ve en az yüzde 25 
çoban kontenjanı koyulması gerektiğini 
sözlerine ekledi. 

Genel Başkan Çelik, son olarak 
şuan küçükbaş hayvan sayısının 44 
milyon civarında olduğunu ve talepleri-
nin gerçekleşmesi durumunda yeniden 
bir şahlanma olacağını, Ülkemiz çayır 
ve meralarının da göz önüne alınarak 
küçükbaş hayvan sayısının 60-70 mil-
yonlara çıkabileceğini kaydetti.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, 
ÇİFTÇİ TV’DE 
HABERİNİZ OLSUN 
PROGRAMININ 
CANLI YAYIN 
KONUĞU OLDU

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, 20 Mart 2017 tarihinde Çift-
çi Tv’de Taner Öztürk’ün hazırla-

yıp sunduğu Haberiniz Olsun programı-
na telefonla bağlanarak 11 Mart 2017 
tarihinde Adana’da yapılan Küçükbaş 
Hayvancılık Sektör Toplantısına ilişkin 
bir takım değerlendirmelerde bulundu. 

Genel Başkan Çelik, konuşmasının 
başında Merkez Birliğinin Bakanlıkla, 
yetiştiriciler ve Birlikler arasında bir 
köprü vazifesi gördüğünü ve önemli 
olanın bu köprüyü yıkmadan bağları 
daha da güçlendirmek olduğunu ifade 
ederek yetiştiricilerle yapılan iletişim ve 
risk analizleri sonucunda tespit edilen 
hususların Bakana iletildiğini bu mana-
da Adana’da yapılan toplantıdan çıkan 
sonuçlardan mutlu olduklarını söyledi.

Çelik, destekleme başvurularında far-
lı nedenlerden dolayı müracaat edeme-
yen 5 bin civarında yetiştirici için Bakanın 
talimatıyla 15-20 Mart tarihleri arasında 
sistemin açıldığını belirterek bu konuda 
yetiştiricilere bir imkân daha sağlandı-
ğını ifade etti. Küçükbaş hayvancılığın 
organik hayvancılık kapsamına alınacak 
olmasını da önemli bulduklarına vurgu 
yapan Çelik, çalışmaların başladığını ve 
çıkarılacak tebliğin sahada uygulanabilir 
olması için katkı sağlayacaklarını ve 
yetiştiricilerin bu destekten 2018 yılında 
faydalanacaklarını söyleyerek sektörü 
şahlandıracak bu uygulama için Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çelik’e teşekkür etti. Toplantıda alınan 
önemli kararlardan birinin de küpe ve 
küpeleme işleri ile soykütüğü yürütme 
yetkilerinin Merkez Birliği ve İl Birliklerine 
verileceği olduğunu söyleyen Genel 

Başkan Çelik, talep eden Birliklere yetki-
nin Merkez Birliği tarafından verileceğini 
ve çipli küpe uygulamasına geçileceğini 
ifade ederek küpe ücretlerinin yetiştirici-
lerden çıkacağı için bu yıl verilecek olan 
hayvan başına 25 liralık desteğin yeter-
siz olduğunu ve artırılması gerektiğini 
kaydetti. Soykütüğü tutmanın Birliklerin 
asli görevi olduğunu da hatırlatan Çelik, 
bugüne kadar bu yetkinin verilmediğini 
ve Bakan Faruk Çelik’in talimatlarıyla 
çalışmaların protokol aşamasına getiril-
diğini ve böylece ilk kez ülke genelinde 
ulusal ıslah programına kavuşulacağını 
ve gerçek anlamda ıslah çalışmalarının 
başlayacağını söyledi.

Genel Başkan Çelik Adana toplantı-
sına davet ettiği Rizeli Hamdu Sena için 
de örnek davranışı nedeniyle gençlerin 
küçükbaş hayvancılığa yönlenmesine 
ve sempatinin artmasına vesile olduğu-
nu ifade ederek geçen gün Başbakan 
Binali Yıldırım’a köyünü ziyaret ettiğinde 
iki adet kuzu hediye edildiğini ifade 

ederek "Başbakanımıza hediye edi-
len kuzular özel uçakla Erzincan’dan 
Ankara’ya getirildi. Ümit ediyoruz ki 
Başbakanımızın kuzu sayısı 50 olur ve 
biz de işletmesini ziyaret ederiz. Devlet 
büyüklerimizin hayvan sevgisi bizleri ve 
yetiştiricilerimizi mutlu ediyor" dedi.

Bakan Faruk Çelik’in, siz yetiştiricilere 
hizmet edin biz de size hizmet edelim 
sözünün oldukça samimi bir ifade 
olduğunu söyleyen çelik, Merkez Birliği 
Genel Başkanı olarak şeffaf olmak ve 
yetiştiricilerin menfaatlerini korumak gibi 
sorumlulukları olduğunu, Birlik Başkan-
larını doğru yönlendirmek ve özellikle 
Bakan Çelik’in kendisine duyduğu güve-
ni boşa çıkarmamak açısından sektörü 
geliştirmek için sahaya inerek büyük 
gayret sarf etmeleri gerektiğini ifade etti.

Genel Başkan Çelik’in küçükbaş 
hayvancılık sektörüne ilişkin diğer 
konulardaki bilgilendirmelerle program 
sonuçlandırıldı.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, 
ÇİFTÇİ TV’DE 
SEKTÖRÜ 
DEĞERLENDİRDİ

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

Nihat Çelik, 30 Mart 2017 tarihinde 
Çiftçi TV’de Taner Öztürk’ün hazırlayıp 
sunduğu Haberiniz Olsun programına 
canlı yayın konuğu olarak katılarak 
küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin 
bir takım değerlendirmelerde bulundu.

Adana’da yapılan Küçükbaş Hay-
vancılık Sektör toplantısında görüşülen 
konuları değerlendiren Genel Başkan 
Çelik, 800 e yakın bir katılımla çok 
anlamlı ve seviyeli bir toplantı gerçek-
leştirildiğini ifade ederek "25 Kasım 
2016 tarihi itibariyle destekleme müra-
caatında bulunamayan yetiştiricilerimiz 
vardı. Bunu Sayın Bakanımıza ilettik. 
Bakanımız bir genelgeyle sistemi 5 
gün süreyle açtı ve bu sürede 4 bine 
yakın işletmeyi kayıt altına aldık. Yani 
73 ilden yarım milyon hayvan destek-
leme kapsamına alındı. Bu bizim için 
fevkalade memnuniyet vericidir. Çünkü 
o insanların mağdur edilmesi noktasın-
da bir lüksümüz yoktur. Bizim çözüm 
üretmemiz lazım. Sayın Bakanımız 
da bu konuda duyarlı davrandı. Biz 
zaten sayın bakanımıza çözüm bakanı 
diyoruz." dedi.

Arnavutluk ve İstanbul’da gerçek-
leştirilen Tarım Zirvesi programları 
kapsamında Bakan Faruk Çelik ile 
bire bir görüşme imkânı olduğun-
dan da bahseden Çelik, Birliklere 
küpe ve küpeleme yetkisi devrinin 
onaydan geçtiğini ve protokol imza-
lanacağını vurgulayarak, "Küpe ve 
küpeleme konusunu ilk kez buradan 
açıklıyorum. Makam onayından geçti. 

Protokol aşamasındayız. Birlikler ile 
yetiştiricilerin karşı karşıya gelmemeleri 
için protokol metnini dikkatle gözden 
geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Adana toplantısında bir diğer 
önemli konunun da soykütüğü tutma 
yetkisinin Merkez Birliği ve Birliklere 
verilmesi olduğunu kaydeden Çelik, 
bu konunun da onaydan geçtiğini ve 
protokol imza aşamasında olduğunu 
söyleyerek "Asli görevimiz ama yıllardır 
bu rüyamız bir türlü gerçekleşmiyordu. 
Sayın Çözüm Bakanımız bu sorunu-
muzu da çözdü." dedi.

Küçükbaş hayvancılığın organik 
hayvancılık destekleme kapsamına 
alınması hususunda ise çalışmaların 
devam ettiğini belirten Çelik, bu konu-
nun mevzuatlar çerçevesinde Tarımsal 
Destekleme ve Yönlendirme Kurulunca 
karar alacağı bir konu olduğuna işaret 
etti.

Yetiştiricilerin farkında olmadan 
cezalı duruma düştükleri ve 6 katril-
yon lira civarında bir borcu olduğuna 
dikkat çeken Genel Başkan Çelik, bu 
konunun da Bakan Faruk Çelik tarafın-
dan çözüldüğünü ifade etti.

Desteklemeler konusunda da mik-
tar olarak yeterli olmadığını söyleyen 
Çelik, gerek %2 stopaj vegisi gerekse 
banka tarafından yapılan kesintilerin 
haksız olduğuna dikkat çekerek bu 
kesintilerin önüne geçilmesi gerektiğini 
ve hayvan başına verilen destekleme 
tutarının da en az 50 lira olması gerek-
tiğini sözlerine ekledi ve destekleme 
ödemeleri ile ilgili olarak da "10-15 gün 
içinde ödemelerin yapılması gibi bir 
sürpriz olabilir" dedi.

Küçükbaş hayvancılığın bir sağ-
lık bankası olduğunu ve yüzde yüz 
organik olduğuna dikkat çeken Genel 
Başkan Çelik, küçükbaş hayvancılığına 
şifa hastanesi benzetmesi yaparak kü-
çükbaş hayvan eti tüketen insanlarda 
hastalık görünmediğini ve bu yönüyle 
daha çok önem kazandığını belirtti. 
Çelik, fiyat yönüyle de hem yetiştirici-
nin ve hem de tüketicinin zarar gör-
düğünü söyleyerek aracıların ortadan 
kaldırılması gereğine işaret etti.

Sektörün birçok konuları hakkında 
da değerlendirmelerde bulunan Çelik, 
program esnasında yetiştiriciler ve 
izleyicilerden gelen soruları cevapladı.
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TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, 
Anadolu Yetiştiriciler, Canlı 
Hayvan ve Çobanlar Fuarı'nın 

tüm dünyaya örnek olmasını diledikle-
rini söyledi.

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, 
Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan 
ve Çobanlar Fuarı'nın tüm dünyaya 
örnek olmasını dilediklerini söyledi.

Türkiye Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, 
Türkiye'de ilk defa 18-21 Mayıs 2017 
tarihleri arasında düzenlenecek olan 
Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan 
ve Çobanlar Fuarı'nın tüm dünyaya 

örnek olmasını dilediklerini söyledi. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ana 
sponsoru olduğu Fuar Ankara'daki 
Atatürk Kültür Merkezi'nde 
düzenlenecek.

"Çoban adının geçmesi 
mutluluk verici"
Fuarın adında "çoban" geçmesinin 

mutluluk verici olduğunu dile getiren 
Çelik, "Bu fuarımızın tüm dünyaya 
örnek olması ve dünyada ilk 5 fuar 
arasına girmesi beklentisindeyiz. 
Ülkemiz, bu konuda zengin olsun is-
teriz. Fuara destek veren çok değerli 
insanlar, çok değerli kurumlar var. 
Küçükbaş hayvancılık da bu fuarda 
çok önemli bir yerde. "Çoban" adının 

geçmesi de ayrı bir mutluluk verici" 
ifadelerine yer verdi.

Ülkemiz fuarcılıkta çok gelişti
Çelik, şu ifadelere yer verdi:
"Biz de bu fuarın bir sahibi olarak, 

canı gönülden destekliyoruz. "Çoban" 
adının bir fuarda geçmesi çok önemli-
dir. Ben bu zamana kadar, 30'a yakın 
devlette bulundum ve çoğunda da 
fuar için bulundum. Eskiden, 2000'li 
yılların başında yurtdışındaki fuarlara 
özenirdik, fuarları orada görürdük. 
Türkiye'de fuarcılık kültürü yoktu. Ama 
son yıllarda, ülkemiz fuar konusunda 
Avrupa ve dünyayla yarışır duruma 
geldi. Bu bizim için büyük gurur."
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