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Nihat ÇELİK
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı

Merhaba; 

36. Sayımıza ulaşmanın mutluluğu ile yeniden 
merhaba derken başta yetiştiricilerimiz olmak üzere 
tüm okuyucularımıza sağlık sıhhat huzurlu ve bereketli 
günler diliyorum.

Küçükbaş hayvancılık sektörümüz geçtiğimiz 
üç ay içerisinde önemli gelişmelere sahne olmuştur. 
Öncelikle belirtmem gerekirse küçükbaş hayvan 
varlığımız zor geçen ekonomik şartlara rağmen artış 
kaydetmiştir. 2021 yılsonu rakamlarına göre sayımız 57 
milyon 520 bin civarındaydı. TÜİK’in açıkladığı resmi 
verilere göre içerisinde bulunduğumuz 2022 yılının ilk 
6 ayı sonunda küçükbaş hayvan sayımız 1,6 oranında 
yani 930 bin civarında bir artış sağlanarak 58 milyon 
450 bine ulaşmıştır. Bu artışı yeterli görmemekle 
birlikte sektörümüz açısından bir gerileme olmaması 
bakımından kayda değer ve memnuniyet verici olarak 
görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın nüfus başına bir küçükbaş hayvan hedefine 
odaklanarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bu hedefe ulaşmanın en önemli yolunun 
desteklemelerden geçtiği bugün açık ve net bir 
şekilde bir kez daha anlaşılmıştır. 2006 yılı öncesinde 
31 milyon seviyesine inen küçükbaş hayvan varlığımız 
bugün desteklemelerin de etkisiyle neredeyse iki 
katına çıkmıştır. 2022 yılı tarımsal desteklemeler 
kararında küçükbaş hayvancılık için verilen destekler 
yaklaşık yüzde 60 ile yüzde 100 oranlarında artırılmıştır. 
Küçükbaş hayvancılığa verilen destekleme kalemleri 
içerisinde bizim için en önemli destek anaç koyun 
keçi desteğidir. Bu destek yetiştiricilerimize doğrudan 
giden destektir. Anaç koyun için hayvan başına 30 lira 
anaç keçi başına 35 lira verilen destekte 2 yıldır bir artış 

yapılmaması yetiştiricilerimizi olumsuz yönde etkilemişti. 
Buna karşılık yetiştiricilerimiz üretimlerine devam ederek 
hayvan sayımızda ve et ve süt üretimimizde bir gerileme 
yaşatmamıştır. 2022 yılı için koyun keçi ayırımı kaldırılarak 
anaç koyun keçi destek miktarı yaklaşık yüzde 60 
artırılarak 50 lira olarak belirlenmiştir. Her ne kadar 
bizim beklentimiz en az 80-100 lira olsa da yine de 50 
liralık desteği önemsiyor, Hazine ve Maliye Bakanımıza, 
Tarım ve Orman Bakanımıza ve Bakan Yardımcılarımıza 
sektörümüz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kıymetli Okuyucularımız;

Eylül ayı içerisinde Tarım ve Orman Bakanımız 
Sayın Prof.Dr. Vahit Kirişci, Van Valimiz Sayın Dr. 
Ozan Balcı, Bakanlık Bürokratları ve tarım sektörünün 
Van’daki temsilcilerinin katılımıyla “Van Tarım Sektörü 
Temsilcileri” toplantısına katılarak sektörümüzün 
içinde bulunduğu sorunları dile getirdim.  Sayın 
Bakanımızın sektörümüze karşı olan duyarlılığı ve 
samimi duruşu bizlere çalışmalarımızda ayrı bir 
güç ve heyecan vermektedir. Ayrıca zaman zaman 
Bakanlığımız üst düzey bürokratlarını makamlarında 
ziyaret ederek yetiştiricilerimizin beklentileri ve 
talepleri hususunda bilgilendirmelerde bulunuyorum. 
Sektörümüzün sorunlarını sahada bizzat yaşayarak ve 
yetiştiricilerimizden bize gelen sorunlara ilişkin konulara 
ait reçeteyi doğru yazmak ve bu reçeteyi Sayın Bakanımız 
ve bürokratlarına iletmek her zaman bizim önceliğimiz 
olmuştur. Bundan sonra da sektörümüzün menfaatleri 
doğrultusunda doğru bildiklerimizi anlatmaya devam 
edeceğiz.

Dergimizin bir sonraki sayısında buluşmak üzere tüm 
okuyucularımıza mutlu huzurlu günler diliyorum. 

Kalın sağlıcakla…
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Bakanlık Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı (EYDB), 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Hay-

vancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), Tarım İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü (TİGEM), Türkiye Ziraat Odaları Birli-
ği (TZOB) ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricile-
ri Merkez Birliği’nin (TÜDKİYEB) ‘aktif işgücü piyasası 
programlan işbirliği protokolü’ kapsamında yurt gene-
linde çobanlara yönelik 2013 yılından bu yana kurslar 
düzenleniyor. 

İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Halk Eğitim Merkezle-
rinde teknik elemanlarca verilen 2029 eğitim programı-
na katılan 47 bin 359 kişi, sertifika aldı. Eğitimlerde sürü 
yönetimi elemanı veya sürü yönetimi elemanı olmaya 
aday kişilere; koyun ağılı ve keçi barınağı kurma, koyun 
ve keçi ırkını seçme, küçükbaşlarını besleme ve bakımını 
yapma, çoğaltma, yetiştirme, bulaşıcı ve hayvan hasta-
lıklarına karşı koruyabilme ve mücadele edebilme, bi-
yogüvenlik uygulamalarına hakim olma ve sağım yapma 
gibi konular öğretiliyor. 

Bakanlıktan destek ödemesi Tarım ve Orman Bakanlığı, 
sertifika sahibi sürü yöneticilerine istihdam sağlayan iş-
letmelere 6 bin lira destek ödemesi yapıyor. Hayvancılık 
Genel Müdürlüğü’nce 2013-2021 yıllarında 42 bin 346 iş-
letmeye destek ödemesi gerçekleştirildi. Ayrıca Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nın çiftçi eğitimleri de sürdü. Eğitim ve 
Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde teknik 
elemanlarca 450 alt konuda eğitim veriliyor. Eğitimler; 

tarla bitkileri, meyvecilik, hayvancılık, sebzecilik, mekani-
zasyon, sera sebzeciliği gibi başlıklarda veriliyor. 

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, konuya ilişkin yap-
tığı açıklamada, tarımda eğitime büyük önem verdikleri-
ni bildirdi. Sürü yönetimi ve çiftçi eğitimleri başta olmak 
üzere tarımın her alanında eğitim programlan düzenle-
diklerini vurgulayan Kirişci, “Bilinçli tarımı önemsiyoruz. 
Çiftçilerimize ne kadar çok eğitim verirsek tarımda ve-
rimliği de o kadar artırmış oluruz” dedi. Ülkede tarımın 
daha da ileri götürülmesi açısından, yeni adıyla ‘sürü yö-
netimi elemanlarının önemine işaret eden Kirişci, “Binler-
ce çobanımız, il ve ilçe tarım müdürlüklerimizde eğitim-
den geçti, geçmeye devam edecek. Böylece istihdama 
da destek sağlıyoruz. Çobanlarımızın işlerini bilinçli şekil-
de yapmalarını önemsiyoruz. Bunun yanında hayat şart-
larının iyileştirilmesi için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren tarım orman aka-
demisi ile tarım, gıda, hayvancılık, orman ve su ürünleri 
gibi alanlarda çiftçinin hizmetinde olduklarını anımsa-
tan Bakan Kirişci, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları 
protokol ile metruk köy okullarını restore ederek, birer 
sosyalleşme merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını 
belirtti. Kirişci, stratejik bir sektör olan tarımın daha da 
geliştirilmesi için kırsala bakış açısını değiştirmek arzu-
sunda olduklarının altını çizerek, bu çerçevede kırsaldaki 
halkı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
çobanlara yönelik 

‘sürü yönetimi elemanı (çoban) benim’ 
projesi kapsamında 47 bin 359 çoban, 

eğitimleri başarıyla tamamlayıp, 
sertifika almaya hak kazandı. 

SERTİFİKALI ÇOBAN SAYISI
50 BİNE YAKLAŞTI
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Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr. 
Vahit Kirişci, Van Valisi Dr. Ozan 

Balcı, Bakanlık Bürokratları ve tarım 
sektörünün Van’daki temsilcilerinin 
katılımıyla 20 Eylül 2022 tarihin-
de düzenlenen “Van Tarım Sektörü 
Temsilcileri” toplantısına küçükbaş 
hayvancılık sektörü adına TÜDKİ-
YEB Genel Başkanı Nihat Çelik de 
iştirak etti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çe-
lik katılımcılarla görüş alış verişinde 
bulunarak bir dizi görüşmeler ger-
çekleştirdiği toplantıda söz alarak, 
sektörün karşı karşıya bulunduğu 
sorunlara dikkat çekti ve acilen bu 
sorunların çözülmesi gerektiğini ifa-
de etti. Toplantıda diğer katılımcılar 
da benzeri sorunları dile getirdi. 

Genel Başkan Çelik, toplantıda Ta-
rım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit 
Kirişci’ye göreve geldiği günden bu-
güne kadar ülke tarımına yapmış ol-
duğu özverili çalışmalarının anısına 
üzerinde “Göreve geldiğiniz andan 
itibaren tarım ve hayvancılığımıza 
yapmış olduğunuz değerli hizmet-

leriniz sektörümüz tarafından daima 
takdir ve şükranla anılacaktır. Kü-
çükbaş hayvancılığın Merkez Ban-
kası ve lokomotifi konumunda olan 
Van İlimizi onurlandırmanız anısına… 
Saygılarımla” yazılı bir plaket takdi-
minde bulundu. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK,

“VAN TARIM SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ’’ 
TOPLANTISINA KATILDI

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi4
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Çelik, daha sonra yaptığı açıklamada 
“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Ne-
denim Var” Projesinin ilk mimarı olan ve 
projeye start veren Vali Dr. Ozan Balcı’nın 
Van’da göreve başlamasından itibaren 
de söz konusu Projenin amacına ulaşma-
sı ve Van İlinin 3 milyon olan küçükbaş 
hayvan sayısının 5 milyona çıkarılması 
konusundaki çalışma ve çabalarını büyük 
bir memnuniyetle izlediklerini, Vali Bal-
cı’nın başta küçükbaş hayvancılık sektö-
rü olmak üzere Van’da yaptığı hizmetler-
den dolayı Van halkının sevgi ve saygısını 
kazanarak gönlünde yer edindiğini belir-
ten Çelik, “TÜDKİYEB Genel Başkanı ve 
aynı zamanda bir Vanlı olarak kendilerini 
şahsım ve sektörüm adına yılın en başa-
rılı valisi ilan ediyorum” diyerek küçükbaş 
hayvancılığa yaptığı katkılardan dolayı 
bir plaket takdim etti.  

YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ YILDIRIMTEPE’NİN ACI KAYBI

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Bayburt 
İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abuzer Yıldırımtepe’nin kıymetli babaları Tahsin 
Yıldırımtepe hakkın rahmetine kavuşmuş, cenazesi 13 Eylül Salı Günü Bayburt il merkezine bağlı Taşocağı 
Köyü camiinden İkindi Namazına müteakip köy mezarlığına defnedmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, 
Sayın Abuzer Yıldırımtepe’e ve kederli ailesi ile sevenlerine Allah’tan sabırlar dileriz. Ruhu şad, mekânı 
cennet olsun.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi 5
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği (TÜD-
KİYEB) Genel Başkanı Nihat 

Çelik 2022 Tarımsal Destekler Karar-
namesi kapsamında Bakan Prof. Dr. 
Vahit Kirişci’ye teşekkür ederek veri-
len müjdeleri değerlendirdi. 

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Va-
hit KİRİŞÇİ, sosyal medya aracılığı ile 
açıklamış olduğu bazı destekleme 
kalemlerinden olan; ~Sürü yöneticisi 
desteğinin yüzde 100 arttırılmasının 
işletmelerimizde kullanılan iş gücünü 
ve istihdamı olumlu yönde etkileye-
ceğini, zor şartlar altında yetiştirici-
lik yapan yetiştiricilerimizin çoban 
sorununa etki edeceğini ve pozitif 
yansıyacağı kanaatinde olduğunu 
belirtti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,Tür-
kiye genelinde küçükbaş sürü bü-
yütme ve yenileme desteğinin etkisi, 
işletmelerde ki hayvan sayısının artı-
şına kati suretle yön veren olumlu bir 
destek olduğunu belirterek üç yıldır 
verilmekte olan bu desteğin 200 
TL’ye yükseltilmesi memnuniyet ve-
rici olduğunu söyledi.

Genel Başkan Çelik, ESK tarafından 
karkas kesim fiyatlarının artırılması-
na ilişkin olarak da “ Küçükbaş ke-
sim fiyatları ile son dönemde sayın 
bakanımızın açıkladığı Et ve Süt Ku-

rumu karkas fiyatları 90 TL’ye kadar 
yükseldiğini görmüştük. Yine sayın 
bakanımızın açıkladığı Kuzu karkas 
alım fiyatının 92 TL olmasının yetişti-
ricilerimizi memnun etmesi için et ve 
süt kurumlarımızın küçükbaş kesim 
kapasitelerini arttırması ve stokta 
bekleyen erkek kuzular için ihracatın 
devamlılığı önemlidir. Ancak yetişti-
ricimizin üretim maliyetini karşılama-
sı ve kar etmesi için bu fiyatın en az 
100 TL olması gerektiği kanaatinde-
yim” dedi. 

Çelik, anaç koyun keçi destekleri ile 
ilgili olarak şunları söyledi.

“ Sayın bakanımızın açıklamış oldu-
ğu destekleme kalemleri arasında 
bulunmayan anaç koyun keçi des-
teğinin yakın zamanda biran evvel 
açıklanmasını ümit ediyorum.  Anaç 
olan koyun keçinin yok pahasına ke-
sime gitmesi küçükbaş hayvancılığı 
derinden etkilemektedir. Küçükbaş 
hayvancılığın devamlılığı için anaç 
koyun keçi desteğinin yetiştiricimizi 
memnun edecek makul bir seviyeye 
yükseltilmesi müjdesini sayın baka-
nımızdan beklemekle birlikte olumlu 
adımları atacağına inancımız tamdır. 
Son üç yılda anaç koyun keçi des-
teklerinde herhangi bir artış sağlan-
mamış olması küçükbaş sektörünün 
ederini belirlemekte ve biz yetiştiri-
cileri derinden etkilemektedir. Anaç 

desteğinin günümüz şartlarına göre 
değerlendirilip en az 100 TL olarak 
belirlenmesi, sektörümüzün devam-
lılığının sağlanması açısından  çok 
önemlidir”  

Genel Başkan Çelik, yem desteği 
konusuna da vurgu yaparak “ Ar-
tan girdi maliyetleri bütün tarım ve 
hayvancılık sektörünün sekteye uğ-
ramasına sebep olmuştur. Sektör-
de İhtiyacımız olan yem desteğinin 
mera dönüşü olan bu dönemde bi 
karar yetiştiricilerimizin hayvanları-
nı elden çıkarmadan ya da kesime 
göndermeden bir kereye mahsus ol-
mak üzere anaç başı 50 TL yem des-
teği hibe edilmesinin açıklanmasını 
ve sayın bakanımızın bu konuda da 
bir müjde vermesini beklemekteyiz” 
ifadelerini kullandı.

Çelik, Toprak Mahsulleri Ofisinin arpa 
satış fiyatlarını da açıklaması ve ekim 
ayı itibariyle müracaatların açılması 
gerektiğine vurgu yaparak bunun 
son derece önemli olduğunu belir-
terek “ Sayın bakanımızın açıkladığı 
ve açıklayacağı tüm gelişmeleri dört 
gözle takip ediyor, başta sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan olmak üzere, Sayın Bakanımız 
Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin desteklerini 
küçükbaş yetiştirici ailesi olarak yanı 
başımızda canı gönülden hissediyor 
ve teşekkür ediyorum” dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK’DEN BAKAN KİRİŞCİ’YE 
DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi6
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılı-
ğa verilen desteklerde artış yapıl-
dığını belirterek, “2022 yılı tarımsal 
desteklemeler kararında küçükbaş 
hayvancılık için verilen desteklerin 
yaklaşık yüzde 60 ile yüzde 100 artı-
rılmış olması sektörümüz açısından 
memnuniyet vericidir.” dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Kararı yürür-
lüğe giren 2022 yılı için tarımsal des-
teklemeleri değerlendirdi. Destekle-
rin sürü büyütme, yenileme, ıslah ve 
çoban desteği gibi kalemleri içerdi-
ğini hatırlattı.

Kararda küçükbaş hayvancılık açı-
sından geçen yıla göre önemli sayı-
labilecek artışlar yapıldığını belirten 
Çelik, “2022 yılı tarımsal destekle-
meler kararında küçükbaş hayvan-
cılık için verilen desteklerin yaklaşık 
yüzde 60 ile yüzde 100 artırılmış 
olması sektörümüz açısından mem-
nuniyet vericidir.” ifadesini kullandı.

Çelik, iki yıldır anaç koyun keçi des-
teğinde bir artış yapılmadığına işa-
ret ederek, anaç koyun keçi deste-
ğinin yetiştiricilere doğrudan giden 
sektörün en önemli destekleme ka-
lemlerinden birisi olduğunu vurgu-
ladı.

Anaç koyun keçi desteğinin, baş-
lamasından bu yana hayvan varlığı 
artışında en önemli faktör olduğu-
nun altını çizen Çelik, “Anaç koyun 
için hayvan başına 30 lira anaç keçi 
başına 35 lira verilen destekte 2 yıl-
dır bir artış yapılmaması yetiştirici-

lerimizi olumsuz yönde etkilemişti. 
Buna karşılık yetiştiricilerimizin fe-
dakarlıklarıyla hayvan sayımızda ve 
et ve süt üretimimizde bir gerileme 
olmamıştır. 2022 yılı için koyun keçi 
ayırımı kaldırılarak anaç koyun keçi 
destek miktarı yaklaşık yüzde 60 ar-
tırılarak 50 lira olarak belirlenmiştir. 
Bizimde beklentimiz en az 80-100 
liraydı ama yine de 50 liralık desteği 
önemsiyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Çelik, anaç tiftik keçisi ve tiftik üre-
timi için 50 liralık anaç desteğine 
ilaveten 20 lira ödeneceğini anım-
satarak, desteğin tiftik keçisi yetiş-
tiricilerini memnun edecek düzeyde 
olduğunu söyledi.

- Sürü büyütme ve yenileme desteği 
200 liraya çıkarıldı

Sürü büyütme ve yenileme desteğin 
de küçükbaş hayvan varlığının belir-
lenen hedefine büyük katkıda bulu-
nacak çok önemli bir destek oldu-
ğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

“Koyun Keçi Bilgi Sistemi veri taba-
nında bir önceki yılın anaç koyun 
keçi desteğini alan ve destekleme 
yılında anaç koyun keçi sayısını artı-
ran işletmelerimizde, bir önceki des-
tekleme yılındaki kuzu ve oğlakların, 
destekleme yılında anaç koyun keçi 
vasfına ulaşanlara Bakanlığımızca 
belirlenecek artış oranı tavanını aş-
mamak kaydıyla hayvan başına 125 
lira sürü büyütme ve yenileme des-
teği ödemesi yapılıyordu. Bu destek 
miktarı da 200 liraya çıkarıldı. Bu 
destek kaleminin artırılmış olmasıy-
la hem yetiştiricilerimize hem de ül-

kemiz hayvancılığına önemli ölçüde 
katma değer sağlanacaktır.” ifadele-
rini kullandı.

- Küçükbaş hayvan ıslah desteğinde 
de artış sağlandı

Çelik, küçükbaş hayvan ıslahında 
sürdürülebilirliğin sağlanması için 
desteklerin çok önemli olduğuna 
vurgu yaparak, halen Bakanlık ön-
derliğinde Birlikler ve Üniversitele-
rin paydaşlığında 1 milyon 200 bin 
küçükbaş hayvanda yürütülen Halk 
Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülke-
sel Projesi kapsamında yetiştiricilere 
destek verildiğini aktardı.

Bu çerçevede yetiştiricilerin elit sü-
rülerindeki anaç koyun keçi ve yav-
rularına 150 lira taban sürüsünde-
ki anaç koyun keçi ve yavrularına 
100 lira destekleme ödemesinde 
bulunulacağına işaret eden Çelik, 
“Bu desteklerin de geçen yıla göre 
yüzde yüzün üzerinde artırılmış ol-
masını ıslah çalışmalarımızın daha 
iyi yürütülmesi adına kayda değer 
buluyoruz. Küçükbaş hayvancılıkta 
ıslah çalışmalarına büyük katkı ve-
recek olan bu desteğin önümüzde-
ki süreçte artırılarak devam etmesi 
ülkemiz küçükbaş hayvancılığına en 
değerli katkı olacaktır.” değerlendir-
mesinde bulundu.

- Çoban istihdam desteği yüzde 100 
artırıldı

Çelik, yeni kararda çoban istihda-
mı desteğine ilişkin olarak desteğin 
yüzde 100 artırılacak 12 bin lira oldu-
ğuna dikkati çekerek, söz konusu ar-
tışın sektörde yaşanan çoban sıkın-
tısına çözüm olabileceğini kaydetti.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK DESTEK 
MİKTARLARINDA ARTIŞ SAĞLANDI
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GENEL BAŞKAN 
ÇELİK, BAKAN 
YARDIMCILARI 
GÜRCAN VE 
PAKDİL İLE 
DESTEKLEME 
GÖRÜŞMELERİNDE 
BULUNDU

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Ge-
nel Başkanı Nihat Çelik, 15 Eylül 2022 
tarihinde Hazine ve Maliye Bakan 
Yardımcısı Mahmut Gürcan ile Tarım 
ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat 
Pakdil’i makamlarında ziyaret ederek 
küçükbaş hayvancılık sektörüne iliş-
kin bir takım görüşmelerde bulunarak 
özellikle yem desteği ve destekleme 

miktarlarının artırılması konusundaki 
taleplerini dile getirdi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik ziya-
retlere ilişkin olarak “ Hazine ve Mali-
ye Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut 
Gürcan ve Tarım ve Orman Bakan 
Yardımcımız Sayın Dr. Nihat Pakdil’i 
makamlarında ziyaret ederek gün-
demimize dair başta arpa ve nakdi 
yem desteği olmak üzere anaç koyun 
keçi desteği, sürü büyütme ve yeni-
leme desteği, Halk Elinde Küçükbaş 
Hayvan Islahı Projesi destekleri ile 
Çoban istihdam desteği gibi destek-
leme miktarları üzerinde çok önemli 
görüşmelerde bulundum. Cumhur-
başkanı kararıyla yayımlanacak olan 
Tarımsal Desteklemeler kararnamesi 
öncesinde desteklemelerin artırılması 
noktasındaki taleplerimizi dile getir-
dim. Sektörümüz için hayırlara ve-
sile olması dileklerimle Sayın Bakan 
Yardımcılarıma ilgi ve alakalarından 

dolayı şahsım ve sektörüm adına te-
şekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Genel Başkanı Çelik, Bakan Yardımcı-
ları Gürcan ve Pakdil’e yaptığı ziyaret-
ler sonrasında Et ve Süt Kurumu Ge-
nel Müdürü Mustafa Kayhan’a yaptığı 
ziyarete ilişkin olarak da”  Et ve Süt 
Kurumu Genel Müdürümüz Sayın 
Mustafa Kayhan ile bir araya gelerek 
küçükbaş hayvan ihracatı konuları 
üzerinde gerekli birtakım değerlen-
dirmelerde bulunduk. Sayın Genel 
Müdürüme samimi ve sıcak ilgisinden 
dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında 
başarılar diliyorum” dedi.

Küçükbaş hayvancılık sektörü adına 
yapılan görüşmelerde önerilen ta-
leplerin Hazine ve Maliye Bakanlığı 
ile Tarım ve Orman Bakanlığınca ye-
rine getirilmesini beklediklerini ifade 
eden Genel Başkan Çelik, görüşme-
leri daha da sıklaştırmak suretiyle so-
runların çözümüne katkıda bulunmak 
istediklerini sözlerine ekledi.

TARIM VE 
ORMAN BAKAN 
YARDIMCISI 
YUMAKLI, GENEL 
BAŞKAN ÇELİK’İ 
MAKAMINDA 
KABUL ETTİ

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı 
İbrahim Yumaklı 01 Eylül 2022 tari-
hinde Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜD-
KİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’i 
makamında kabul ederek sektöre 

ilişkin bir takım görüşmelerde bu-
lundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, zi-
yaret sonrası yaptığı açıklamada “ 
Bugün Et ve Süt Kurumu, TMO ve 
TİGEM’in de bağlı olduğu Bakan 
Yardımcımız Sayın İbrahim Yumak-
lı’ya makamında bir ziyarette bulun-
dum.  1 saat süren görüşmemizde 
özellikle ESK’nın küçükbaş hayvan 
alımları ile küçükbaş hayvan ihracatı 
hususunda Birliklere etkin rol veril-
mesi gibi konuların yanında TMO ta-
rafından arpa dağıtımına biran evvel 
başlanması hususlarını dile getirdim. 
Ayrıca sektörümüzle alakalı birçok 
konuda istişarelerde bulunduk. Önü-
müzdeki süreçte de Bakanlığımız ile 
diyaloglarımızın kesintisiz bir şekilde 

sürdürülmesi gerektiği yönünde fikir 
birliğine vardık.

Kıymetli Bakan Yardımcımıza sami-
mi ve sıcak ilgisinden dolayı şahsım 
ve sektörüm adına sonsuz teşekkür-
lerimi arz ediyorum” dedi.
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REHBERLİK 
VE TEFTİŞ 
BAŞKANI RECEP 
SEMİZ GENEL 
BAŞKAN ÇELİK’E 
ZİYARETTE 
BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanlığı Rehber-
lik ve Teftiş Başkanı Recep Semiz, 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği’ne bir ziyarette 
bulunarak Genel Başkan Nihat Çelik 
ile birtakım görüşmelerde bulundu.

Genel Başkan Çelik, ziyarete ilişkin 
olarak “ Tarım ve Orman Bakanlığı 
Rehberlik ve Teftiş Başkanı Sayın Re-
cep Semiz, Merkez Birliğimize iade-i 
ziyarette bulundular. Bakanlığımız-
da yaptığı bütün görevlerde başarılı, 
ilkeli ve özverili hizmetlerde bulunan 
Sayın Recep Semiz’e günün anısına 
bir şükran plaketi takdiminde bulun-

dum. Yeni görevine başlamasından 
sonra ilk iade-i ziyaretlerini Merkez 
Birliğimize yapan Sayın Semiz’e bu 

nazik ziyaretlerinden dolayı teşek-
kür ediyor, çalışmalarında başarılar 
diliyorum” dedi.

GENEL BAŞKAN 
ÇELİK, TARIM 
REFORMU GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNE 
ATANAN 
DEMİROK’A 
ZİYARETTE 
BULUNDU

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği Genel Başkanı 
Nihat Çelik, Tarım ve Orman Bakan-
lığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
görevine atanan Burhan Demirok’a 
makamında bir ziyarette bulunarak 
hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Genel Başkan Çelik ziyaretle ilgili 
olarak “ Tarım ve Orman Bakanlığı 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-
ne atanan Sayın Burhan Demirok’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak 
sorunlarımıza ilişkin bir takım görüş-

melerde bulunduk. Kendisine günün 
anısına sektörümüzü temsilen ko-
yun keçi çoban maketi takdiminde 
bulundum. Sayın Genel Müdürümü-

ze yeni görevinde  başarılar diliyo-
rum” ifadelerini kullandı.
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GENEL BAŞKAN 
ÇELİK, HUKUK 
HİZMETLERİ 
GENEL MÜDÜRÜ 
GÜÇLÜ’YE 
ZİYARETTE 
BULUNDU

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği Genel Başkanı 
Nihat Çelik, Tarım ve Orman Bakan-
lığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür-
lük görevine atanan Yaşar Güçlü’ye 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan Çelik ziyarete ilişkin 
olarak “Tarım ve Orman Bakanlığı 
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğüne atanan Sayın Yaşar Güçlü’ye 
hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak 
sorunlarımıza ilişkin bir takım gö-

rüşmelerde bulunduk. Kendisine 
günün anısına sektörü temsilen ko-
yun keçi çoban maketi takdiminde 
bulundum. Sayın Genel Müdürümü-
ze yeni görevinde başarılar diliyo-
rum” dedi.

TÜDKİYEB 
GENEL BAŞKANI 
ÇELİK’TEN 
ESK GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNE 
ZİYARET

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, 23 Ağus-
tos 2022 tarihinde Et ve Süt Kuru-
mu (ESK) Genel Müdürlüğüne bir 
ziyarette bulundu. 

TÜDKİYEB Genel Sekreteri Veysel 
Ören’in de hazır bulunduğu ziyaret-
te koyun keçi sektörüne ilişkin bir 
takım görüşmelerde bulunuldu.

Genel Başkan Çelik, ziyarete ilişkin 
olarak “ ESK Genel Müdürü Sayın 
Mustafa Kayhan, Genel Müdür Yar-
dımcısı Sayın İbrahim Sarıtosun 
ve AR-GE Müdürü Sayın Dr. İsmail 
Erim Köseoğlu ile Et ve Süt Kuru-
munda bir araya gelerek sektörü-
müze ilişkin birtakım değerlendir-
meler ve istişarelerde bulunduk. 
Sektörümüzün geleceğine yönelik 
önemli mesajlar aldığımız ziyaret 
dolayısıyla Bakanımız Sayın Prof. Dr. 

Vahit Kirişci beyefendinin şahsında 
Genel Müdürümüz Sayın Kayhan 
ve mesai arkadaşlarına yakın ilgi ve 
alakalarından dolayı sektörüm adı-

na teşekkür ediyor, birlikte güzel 
işlere imza atmak adına çalışmala-
rında başarılar diliyorum” ifadelerini 
kullandı.
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GENEL BAŞKAN 
ÇELİK’DEN TİGEM 
GENEL MÜDÜR 
YARDIMCILARINA 
HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği Genel Başkanı 
Nihat Çelik, Tarım İşletmeleri Genel 
Müdür Yardımcısı Hakan Nalban-
toğlu’nu göreve yeni atanması mü-
nasebetiyle ziyaret ederek hayırlı 
olsun temennilerinde bulundu.

Genel Başkan Çelik ziyarete ilişkin 
olarak  “Tarım İşletmeleri Genel Mü-
dür Yardımcısı kıymetli hemşerimiz 
Sayın Hakan Nalbantoğlu’ na ma-
kamında hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunarak yeni görevinden dolayı 
başarı dileklerimi ilettim “ dedi.

Çelik, TİGEM Genel Müdür Yardım-
cısı Hakan Nalbantoğlu’na   günün 
anısına sektörü temsilen koyun keçi 
çoban maketi takdiminde bulundu.

Genel Başkan Çelik, TİGEM’de yeni 
göreve atanan bir diğer Genel Mü-
dür Yardımcısı Ergün Erol’a da bir 
ziyarette bulunarak hayırlı olsun te-
mennilerinde bulundu.

Genel Başkan Çelik ziyarete ilişkin 
olarak; “Daha önce TİGEM’de Hay-

vancılık Daire Başkanlığı görevinde 
bulunarak 300 Koyun Projesi başta 
olmak üzere sayısız hizmetleri ger-
çekleştiren Tarım İşletmeleri Ge-
nel Müdür Yardımcısı Sayın Ergün 
Erol’a makamında hayırlı olsun zi-
yaretinde bulunarak, kendisine yeni 

görevinde başarı dileklerimi ilettim“ 
ifadelerini kullandı.

Çelik, TİGEM Genel Müdür Yardım-
cısı Ergün Erol’a günün anısına sek-
törü temsilen bir koyun keçi çoban 
maketi takdiminde bulundu.

GENEL 
BAŞKAN ÇELİK, 
TEŞKİLATLANMA 
DAİRE BAŞKANI 
KARA’YI 
MAKAMINDA 
ZİYARET ETTİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği Genel Başkanı 
Nihat Çelik, Tarım ve Orman Bakan-
lığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
Teşkilatlanma Daire Başkanlığı göre-
vine atanan Fatih Kara’ya hayırlı ol-
sun ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan Çelik ziyarete ilişkin 
olarak “ Tarım ve Orman Bakanlığı-
mız Teşkilatlanma Daire Başkanlığı 
görevine atanan Sayın Fatih Kara’ya 
hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak 

sorunlarımıza ilişkin bir takım görüş-
melerde bulunduk. Sayın Başkanı-
mıza yeni görevinde başarılar diliyo-
rum” dedi.
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Genel Başkan Çelik, Gıda Ko-
mitesi kararlarından biri olan 
uygun fiyatla arpa ve mısır 

satışının sektör açısından son dere-
ce isabetli bir karar olduğunu ifade 
ederek “ Öncelikle Hazine ve Mali-
ye Bakanımız Sayın Dr.Nureddin 
Nebati’ye, Tarım ve Orman Baka-
nımız Sayın Prof.Dr. Vahit Kirişci’ye, 
Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet 
Muş’a ve Gıda Komitesi üyelerine 
ayrı ayrı sektörümüz adına teşek-
kür ediyoruz. Bizim en büyük sıkın-
tılarımızdan biri yem başta olmak 
üzere girdi maliyetlerinin oldukça 
yüksek olmasıdır. Dolayısıyla et ve 
süt üreticilerimizin girdi maliyetle-
rinin düşürülmesine direk katkıda 
bulunacak olan Toprak Mahsulleri 
Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa 
ve mısır satışının tekrar başlaması 
kararını sektörümüz adına memnu-
niyetle karşılıyoruz. Komitenin yeni 

kararlarından sonra et ve sütte belli 
oranlarda indirimler görebiliriz an-
cak denetim mekanizmalarının aktif 
olarak hayata geçirilerek market ve 
kasaplardaki fiyat değişimleri mut-
laka mercek altına alınması gerek-
mektedir. Tüm zor şartlara rağmen 
üretimde bir sorunumuz yok. Dün 
olduğu gibi bugün de yarınlarda 
da rafları ürünsüz bırakmayız. Ama 
raflardaki ürünlerin de uygun fiyat-
lardan tüketicilerimize ulaşması en 
temel arzumuzdur” dedi.

İlave tedbir olarak bir defaya mah-
sus hayvan başına 50 lira nakit 
yem desteği verilmeli

Gıda Komitesi toplantısında uygun 
fiyatlı arpa ve mısır satışları yanında 
alınabilecek ilave tedbirlerin de de-
ğerlendirildiğine dikkat çeken Çelik 
“ Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde 
gerek kaba yem gerekse kesif yem 

destekleri sektörümüz için can suyu 
olacaktır. Bu destekler sayesinde 
girdi maliyetlerinin düşmesiyle piya-
sa şartlarında da olumlu gelişmeler 
olacak ve sonuç itibarıyla da tüketi-
cilerin ucuz et ve süt ürünlerine ula-
şabilmesi sağlanacaktır. Dolayısıyla 
gıda komitesince ilave tedbirler de-
ğerlendirilirken yetiştiricilerimize bir 
defaya mahsus olmak üzere hayvan 
başına 50 lira nakdi yem desteği ve-
rilmesinin de sektörümüzün önünü 
açacağına inanıyoruz. Ayrıca Gıda 
Komitesi kararınca gıda ve tarımsal 
ürünlerde tarladan sofraya kadar 
tüm aşamaların analiz edilerek ge-
rekli çalışmaların ivedilikle hayata 
geçirilecek olmasını ülkemiz ve hay-
vancılığımız adına çok değerli bir 
hamle olarak görüyor, sektörümüz 
için hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz 
“ dedi.

ÇELİK; UYGUN FİYATLI ARPA VE MISIR SATIŞLARI 
SEKTÖRÜMÜZ İÇİN İSABETLİ VE MEMNUNİYET 
VERİCİDİR

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanan Gıda Komitesi kararlarına ilişkin bir-
takım değerlendirmelerde bulundu.
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TÜDKİYEB GENEL 
BAŞKANI ÇELİK’TEN 
TMO VE OGM 
ZİYARETİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birli-
ği Genel Başkanı Nihat Çelik ve beraberinde Antalya İli 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeliha 
Öztürk ile birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel 
Müdürü Ahmet Güldal ve Orman Genel Müdürü (OGM) 
Bekir Karacabey’i makamlarında ziyaret etti.

Genel Başkan Çelik ziyarete ilişkin “ TMO Genel Mü-
dürümüz Sayın Ahmet Güldal ve Orman Genel Müdü-
rümüz Sayın Bekir Karacabey’i makamlarında Antalya 
Birlik Başkanımız Sayın Zeliha Öztürk ile birlikte ziyaret 
ettik. TMO Genel Müdürümüze arpa dağıtımındaki sıkın-
tılarımızı giderdiği için teşekkür ederken Orman Genel 
Müdürümüze ise ormanlık alanlarda küçükbaş hayvan 
otlatmasındaki sıkıntılarımızı dile getirdik. Sayın Genel 
Müdürlerimize göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dola-
yı sektörümüz adına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Çiğ sütte olduğu gibi yem için de referans fiyat 
açıklanmalı

Genel Başkan Çelik, açıklamasında yem için referans 
fiyat oluşturulması gerektiğine işaret ederek “ Sek-
törümüzü dar boğaza sürükleyen en önemli açmazı 
yetiştiricilerin yem giderlerinin yüksek olmasıdır. Yem 
giderleri maliyeti yükselten en önemli faktördür. Yem 
hayvancılığın olmazsa olmazı ve işletme giderlerinin 
yüzde 70’ini oluşturan en önemli kalemidir. Yem ma-
liyetleri aşağı çekilmeden hayvancılıktan ne yetiştirici 
kazanç sağlayabilir ne de tüketici uygun fiyatlardan 
et ve süt tüketebilir. Yem fiyatları serbest piyasa şart-
larında belirlenerek kontrolsüz bir şekilde gün aşırı 
zam görmektedir. Maliyetleri en çok etkileyen yem fi-
yatları piyasanın insafına bırakılmamalıdır. Dolayısıyla 
TMO’nun uygun fiyattan arpa ve mısır satışı yanın-
da fabrika yemi dediğimiz kesif yemde de birtakım 
tedbirler alınması gerekmektedir. Bu çerçevede Ulu-
sal Süt Konseyinin çiğ sütte yapmış olduğu referans 
fiyat uygulamasının yemde de uygulanabileceğini 
düşünüyoruz. Yemdeki fahiş zamların ve dolayısıyla 
elde edilen yüksek karların önüne geçebilmek için 
yemde de referans fiyat uygulaması sektörümüz adı-
na olumlu bir adım olacaktır “ ifadelerini kullandı.
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Türkiye damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Genel Başkanı Nihat Çelik, 26 

Ekim 2022 tarihinde Ulusal Med-
yada görev yapan gazetecilerle 
Merkez Birliğinde bir araya gelerek 
sektörün gündemine ilişkin çeşitli 
değerlendirmelerde bulundu. Soh-
bet havasında geçen toplantıda 
değerlendirmeler sonrasında Genel 
Başkan Çelik, gazetecilerin soruları-
nı cevapladı.

Çelik toplantıya ilişkin olarak “ Bu-
gün Merkez Birliğimizde ulusal ba-

sınımızın çok değerli temsilcileriyle 
sektörümüzün gündemine ilişkin 
oldukça verimli bir sohbet toplantısı 
gerçekleştirdik. Sohbetimize iştirak 
eden Hürriyet Gazetesinden Sayın 
Aysel Alp’e, Milliyet Gazetesinden 
Sayın Meltem Güneş’e, Sabah Ga-
zetesinden Sayın Barış Şimşek’e, 
Sözcü Gazetesinden Sayın Erdoğan 
Süzer’e, Türkiye Gazetesinden Sayın 
Fırat Aydoğmuş’a, Ticari Hayat Ga-
zetesinden Sayın Elif Aydın’a ve Yeni 
Şafak Gazetesinden Sayın Yasemin 
Asan’a katılımlarından dolayı şahsım 
ve sektörümüz adına çok teşekkür 

ediyor, çalışmalarında başarılar dili-
yorum” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerle sohbet toplantısı son-
rasında ulusal gazeteler ve ulusal TV 
Kanalları haber programlarında Ge-
nel Başkan Çelik’in yaptığı açıklama-
lara geniş bir şekilde yer verdi. 

Çelik, ayrıca “ Ulusal TV kanallarında 
kırmızı et ile ilgili bazı açıklamalarda 
bulundum. Basınımızın emekçileri 
olan muhabir ve kameraman arka-
daşlarıma kuruluşları nezdinde şah-
sım ve sektörüm adına teşekkürleri-
mi sunuyorum” dedi.

MERKEZ BİRLİĞİNDE
GAZETECİLERLE SOHBET TOPLANTISI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Et ve süte yüzde 35 zam gele-
cek” iddiasına üreticiler cevap 
verdi: Bizde fiyatlar aynı. An-

cak tedarikçi ve satıcılar ortak hare-
ket ediyor, kazanan onlar, kaybeden 
üretici ve vatandaş oluyor. Devlet, 
bu fırsatçılara imkân tanımamalı. 
Girdi maliyetlerinde taban ve tavan 
fiyat olsun.
TÜDKİYEB  Genel Başkanı Nihat 
Çelik, dışarıda kesilen bir  koyun  ile 
mezbahada kesilen koyunun tadının 
farklı olduğunu belirterek, bunun se-
bebinin de mezbahalarda karkas ete 
su sıkılması olduğunu ifade etti. Çe-
lik “Mezbahalarda kesilen karkas ete 
su sıkılmamalı. Bu etin tadının bozul-
masına sebep olmaktadır” dedi. 
Et ve süte önümüzdeki günlerde 
yüzde 35 zam geleceği yönündeki 
açıklamalara tepki gösteren Türki-
ye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği  (TÜDKİYEB)  Genel Başka-
nı Nihat Çelik, üreticide fiyatların de-
ğişmediğini belirterek raflarda zam-
ma gerek olmadığına dikkat çekti. 
Çelik, “Bu açıklamayı yapan gerçek-
ten yetiştiriciyse, benim karkas et 
fiyatımda bir artış yokken hatta ma-
liyetinin altında satıyorken asıl konu-
şulması gereken bu olmalı. ‘Ete zam 
geliyor’ diyenlerin kime hizmet et-
tiklerini anlayamıyorum. Bende fiyat 
artmadı ki ete yüzde 35 zam gelsin. 
Bu açıklamaları yapanların kimin de-
ğirmenine su taşıdığının araştırılması 
lazım” dedi. 

Market raflarında fahiş fiyat uygu-
landığına da dikkat çeken Çelik, 
şunları söyledi: Süt üretiminin bir 
bedeli var, üretimde bir emek söz 
konusu. Ulusal Süt Konseyi, sütte 
referans fiyat belirlerken maliyet 
çalışması yapar. Sütte referans fiyat 
olduğu gibi, bütün et ve et ürünle-
rinde de üreticiden alımlarda refe-
rans fiyat belirlenerek yetiştiricilerin 
piyasa şartlarında korunması sağ-
lanmalı. Başta yem olmak üzere 
gübre ilaç ve benzeri girdi maliyet-
lerinde taban ve tavan fiyat belirle-
nerek istikbalimiz piyasanın insafına 
bırakılmamalı. Market reyonlarında-
ki etiketlerin her gün güncellenme-
si alışkanlık hâline getirilmiş. Buna 
‘Dur’ demenin zamanı gelmiştir. 
Bütün lobiler birleşmiş. Tedarikçi 
ve satıcılar, birlikte hareket ediyor. 
Burada ne üretici ne de tüketici ka-
zanıyor. O zaman ‘Üreticimiz, yetiş-
tiricimiz kazanmadığına göre kim 
kazanıyor?’ sorusuna cevap bu-
lunmalı. Ayrıca, sütte A firması var, 
B firması var. Hepsinin içindeki süt 
inek sütü ama birinin fiyatı 14 lira, 
birinin fiyatı 22, birinin fiyatı 25, di-
ğerinin fiyatı 26 lira. Taban ve tavan 
fiyatlar belirlenmeli. Ürünün üreti-
cinin elinden çıkan maliyeti ve rafa 
gidene kadarki maliyetin bir tablo-
su çıkarılmalı. Tabloya göre kâr payı 
incelenmeli. Mesela yüzde 50 kâr 
payı yerine yüzde 250 yazan mar-
kete cezai işlem yapılmalı.”
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, UKON DENETLEME 
KURULU ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
UKON Denetim Kurulu Üyeliğinden 
istifasına dair yaptığı açıklamada şu 
ifadelere yer verdi;

“ Ulusal Kırmızı Et Konseyinin De-
netleme Kurulu Üyeliğine seçildi-
ğim 25 Nisan 2018 yılından bu yana 
konsey tarafından sadece bir defa 
denetleme kurulu toplantısına da-
vet edildim. Bunun dışında bugüne 
kadar geçen süre içerisinde Ulusal 
Kırmızı Et Konseyinin üretici örgüt-
lerinden ziyade sanayicilerin ve bel-
li adreslerin güdümünde hareket 
ettiğini ve dolayısıyla bu konseyin 
hayvancılığımıza daha da önemlisi 
temsilcisi olduğum küçükbaş hay-
vancılık sektörümüze herhangi bir 
katkısı ve faydasının olmadığını, açık 
bir şekilde ifade etmek isterim. Sa-
dece birileri için etiket haline gelen 
Kırmızı et Konseyi ve benzeri kon-
seyler kendileri çalıp kendilerinin 
oynadığı bir düzende bugüne kadar 

sektörümüz hayrına herhangi bir 
hizmetleri olmamıştır.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği olarak; yetiştiri-
cilerimizin onca emek ve zahmetine 
ve artan girdi maliyetlerine rağmen 
zararına karkas et sattığı ve bu sa-
tılan etlerin tüketicinin sofrasına gi-
dene kadar en az üç kat arttığı,  so-
nuç itibariyle hem yetiştiricinin hem 
de tüketicinin ciddi manada maddi 
kayıplara uğrayarak mağdur olduğu 
bir ortamda kılını bile kıpırdatma-
yan,  altı boş, hiçbir projesi olmayan, 
sektörden çok kendi ego ve menfa-
atlerini gözeten, tabela konseyi gö-
rüntüsündeki adı Ulusal Kırmızı Et 
Konseyi olan bir şemsiyenin altında 
bulunmayı yetiştiricilerimize karşı 
bir haksızlık olarak görmekteyim. 

Kaldı ki ismi Ulusal Kırmızı Et Konse-
yi olan bir kuruluşun bugüne kadar 
kırmızı et politikalarıyla ilgili ve ye-

tiştiricinin düştüğü durumdan ötürü 
Merkez Birliğimizden herhangi bir 
görüş alma ihtiyacı bile duymayan 
bir zihniyet ile bir arada olmamız 
mümkün görülmemektedir. Dola-
yısıyla toplam kırmızı et üretimin-
deki payımızın %30’lara ulaştığı bir 
dönemde sektörümüzü temsilen 
yönetimde bir kişinin dahi bulunma-
ması bu konseyin gerçek amacından 
uzak olmasının açık bir örneğidir. 

Şu ana kadar aidat almaktan başka 
herhangi bir hizmet vermeyen ve 
sektörümüzün yanından bile geç-
meyen, Merkez Birliğimizin nerede 
olduğunu dahi bilmeyen böyle bir 
konseyi tanımamız mümkün değil-
dir. Dolayısıyla şu andan itibaren ye-
tiştiricilerime olan saygımdan ötürü 
Ulusal Kırmızı Et Konseyindeki De-
netleme Kurulu Üyeliği görevimden 
istifa ediyorum. Kamuoyuna arz 
ederim “

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Denetleme Kurulu Üyeliğinden 

istifa ettiğini açıkladı.
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- 2022 yılının ilk 6 ayı sonunda 
küçükbaş hayvan sayısı 58.4 mil-
yona ulaştı…

Ankara – 12.08.2022 – Türkiye Da-
mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik, TÜİK tarafın-
dan yayımlanan 2022 Haziran ayı 
hayvancılık verilerini değerlendi-
rerek, hayvan sayısında az da olsa 
artış elde edildiğini açıkladı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, TÜİK 
tarafından yayımlanan 2022 Hazi-
ran ayı hayvancılık verilerini değer-
lendirerek, hayvan sayısında az da 
olsa artış elde edildiğini açıkladı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
2022 yılı Haziran ayı hayvancılık 
üretim istatistiklerini değerlendirdi. 
Koyun sayısının Haziran ayı sonu 
itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayı-
na göre yüzde 2,1 artarak 46 milyon 
123 bin baş, keçi sayısının ise yüzde 
0,1 azalarak 12 milyon 325 bin baş 
olarak gerçekleştiğini bildirdi. Çelik 
2021 yılında 57 milyon 520 bin olan 
toplam küçükbaş hayvan sayısının 
2022 yılının ilk altı ayında yüzde 1,6, 
2021 yılının haziran ayına göre ise 
yüzde 1,8 artarak 58 milyon 450 
bine ulaştığını söyledi.

Çelik, küçükbaş hayvan sayısındaki 
artıştan dolayı memnuniyet duy-
duklarını belirterek, “2021 yılsonu 
rakamlarına göre bizim küçükbaş 

hayvan sayımız 57 milyon 520 bin 
civarındaydı. Bu yılın ilk 6 ayı için en 
azından 60 milyonun üzerinde bir 
beklentimiz vardı. Ancak küçükbaş 
hayvan sayımızda bu altı aylık di-
limde yüzde 1,6 oranında yani 900 
bin civarında bir artış sağlanmıştır. 
Geçen yılın Haziran ayı verilerine 
göre değerlendirildiğinde ise yine 
yüzde 1,8 oranında bir artış olduğu-
nu görmekteyiz. Dolayısıyla küçük-
baş hayvan sayısındaki artışı yeterli 
görmemekle birlikte sektörümüz 
açısından bir gerileme olmaması 
bakımından kayda değer ve mem-
nuniyet vericidir” ifadelerini kullan-
dı.

Çelik, açıklamasının devamında 
küçükbaş hayvancılığın ülkemiz 
coğrafyasına en uygun hayvancılık 
faaliyeti olduğunu belirterek, “Kü-
çükbaş hayvancılık günümüz eko-
nomik şartları göz önüne alınarak 
daha fazla desteklenmelidir. 2006 
yılından itibaren destekleme kap-
samına alınan küçükbaş hayvancı-
lık o tarihlerde 31 milyon küçükbaş 
hayvan varlığına sahipken bugün 
58 milyonlara kadar özellikle des-
teklemelerin sayesinde yükselmiş-
tir. Ancak son iki yılda anaç koyun 
keçi desteklerinin artırılmaması ne-
deniyle hayvan sayımızdaki artış da 
önceki yıllara kıyasla beklenenden 
az olmuştur. Dolayısıyla destekle-
me miktarlarının mutlaka güncel-
lenerek artırılması sektörümüzün, 
hayvancılığımızın ve nihayetinde 

ülkemizin geleceği açısından son 
derece önem arz etmektedir” açık-
lamasında bulundu. 
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Türkiye  Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİ-
YEB) Genel Başkanı  Nihat Çelik, 
“Küçükbaş hayvancılık, devlet 
destekli tarım sigortalarında atağa 
geçerek en yüksek yıllık artış yüz-
desine ulaşmıştır” dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, TÜİK tarafından yayınlanan 
2021 yılına ilişkin devlet destekli 
tarım sigortaları (TARSİM) istatis-
tiklerini değerlendirdi. Devlet des-
tekli tarım sigortalarında küçük-
baş hayvan hayat sigortasının tüm 
branşlar içerisinde en fazla artış 
sağlanan sektör olduğunu vurgu-
layan Çelik, «Küçükbaş hayvancılık 
devlet destekli tarım sigortaların-
da atağa geçerek en yüksek yıllık 
artış yüzdesine ulaşmıştır. TÜİK 
tarafından yayınlanan 2021 yılına 
ait tarım sigortaları verilerine göre 
devlet destekli tarım sigortaların-
da toplam sigorta bedeli, geçen yıl 
bir önceki yıla kıyasla yüzde 49,6 

artarak 124 milyar 397 milyon lira 
olmuştur. Branş özelinde ise 11 mil-
yar 155 milyon liralık sigorta bedeli 
ile en yüksek yıllık artış yüzde 71,2 
ile küçükbaş hayvan hayat sigor-
tasında görülmüştür. Dolayısıyla 
sektör olarak yetiştiricilerimizin 
tarımsal sigortaların önemini kav-
rayarak hayat sigortası yaptır-
maktaki hassasiyetlerinden dolayı 
oldukça memnunuz» ifadelerini 
kullandı.

Küçükbaş hayvan hayat sigorta-
sında poliçe sayısındaki artışa da 
dikkat çeken Çelik, “2020 yılında 
küçükbaş hayvan hayat sigorta-
sı kapsamındaki poliçe sayısı 57 
bin 244 adet iken, bu rakam 2021 
yılında 80 bin 526 olmuştur. Yani 
2021 yılında 2020 yılına göre po-
liçe sayısında yüzde 40,7 oranın-
da artış sağlanmıştır. Temennimiz 
önümüzdeki yıllar için bu oranın 
daha da artmasıdır. Çiftçilikte, ye-
tiştiricilikte risk faktörleri çok fazla 

olduğundan devlet destekli tarım 
sigortalarının önemi gün geçtikçe 
daha iyi anlaşılmaktadır” dedi.

Küçükbaş hayvan hayat sigortala-
rındaki olumlu gelişmelerin yanısı-
ra primlere ilişkin olarak da talep-
lerini dile getiren Çelik, “Küçükbaş 
hayvan hayat sigortalarında gerek 
poliçe sayısı gerekse sigorta be-
deli hususundaki veriler sektörü-
müz adına kayda değer sonuçlar 
olmakla birlikte yetiştiricilerimi-
zin çok az bir kısmına tekabül et-
mektedir. Sektörümüzdeki riskle-
ri minimize etmek ve daha fazla 
yetiştiricimizin sigorta teminatına 
kavuşması için TARSİM primlerine 
sağlanan devlet desteğinin artırıl-
ması önem arz etmektedir. Dolayı-
sıyla çok daha fazla yetiştiricimiz 
hayvanlarına hayat sigortası yap-
tırabilecektir” açıklamasında bu-
lundu.

TARIM SİGORTALARINDA 
KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ATAĞA

GEÇTİ
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TARSİM GENEL MÜDÜRÜ
SERPİL GÜNAL GENEL BAŞKAN ÇELİK’E 
ZİYARETTE BULUNDU

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi 
Genel Müdürü Serpil Günal ve Ge-
nel Müdür Yardımcısı Tufan Özel, 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çe-
lik’e bir ziyarette bulundular. Ziyaret 
sonrasında açıklamalarda bulunan 
Genel Başkan Çelik, küçükbaş yetiş-
tiricilerinin Devlet Destekli Küçük-
baş Hayvan Hayat Sigortasına ilişkin 
memnuniyet düzeyinin arttırılması 
ve sigortanın yaygınlaştırılmasının 
gerektiğini söyledi.

Genel Başkan Çelik, tarım sigorta-
larında yüzde 50 devlet desteğinin 
önemine dikkat çekerek “ Cumhur-
başkanlığı kararı ile uygulamaya 
konulan küçükbaş hayvan hayat si-
gortalarında yüzde 50 devlet des-
teği sektörümüz için çok değerli-
dir. Yetiştiricilerimizin karşılaştıkları 
hastalıklar, doğal afetler ve çeşitli 
risklere karşı hayvanlarını, %50 dev-
let prim desteği ve indirim imkânla-
rından faydalanarak, güvence altına 
almalarını sağlayan Tarım ve Orman 
Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Ki-
rişci’nin şahsında hükümetimize ve 
TARSİM yönetimine teşekkürlerimi-
zi sunuyoruz” dedi.

Çelik, son yıllarda sigortalanan kü-
çükbaş hayvan sayısının artmasının 
memnuniyet verici olduğunu belir-
terek “ 2019 yılında yüzde 7 civarın-
da olan sigortalı küçükbaş hayvan 
sayısında ciddi bir artış yaşanarak 
2021 yılında yüzde 18 seviyelerine 
ulaşılmıştır. Ayrıca 2021 yılında si-
gortalanan küçükbaş hayvan sayısı 
10 milyona yaklaşmış olmakla bir-
likte içinde bulunduğumuz 2022 
yılı sonunda da bu sayının en az 
12 milyon olmasını bekliyoruz. Bu 
rakamlar sektörümüz için memnu-
niyet verici olmakla beraber sigor-
talanan küçükbaş hayvan oranının 
önümüzdeki süreçte yüzde 50 lere 
çıkarılmasının hedeflenmesini arzu 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sigorta prim miktarlarının makul 
seviyelere çekilmesi hususunda da 
görüşlerini dile getiren Çelik, “Kü-
çükbaş hayvanlarını sigorta yap-
tıran yetiştiricilerimizin ödedikleri 
primlerin yarısının devletimiz tara-
fından karşılanması yetiştiricilerimi-
ze maddi olarak büyük katkısı var. 
Ancak diğer yarısı için ödenen prim 
miktarlarının kolaylıkla ödenebile-
cek makul seviyelere çekilmesini ta-

lep ediyoruz. Halen yetiştiricilerimiz 
1 yıllık poliçe için 1200 lira sigorta 
bedeli olan bir hayvanını hastalıkla-
rın da dahil olduğu geniş kapsam-
lı tarifede 33 lira prim, 3750 liralık 
sigorta bedeline karşılık ise 102 lira 
prim ödemektedir. Ayrıca hastalık 
riskinin hariç olduğu dar kapsamlı 
tarifede ise 1200 liralık sigorta be-
deline karşılık 3 lira, 3 bin 750 lira 
sigorta bedeli olan bir hayvan için 
ise 8 lira prim ödemesi yapmakta-
dır. Biz bu tutarların revize edilerek 
daha makul seviyelere çekilmesi 
talebinde bulunduk. TARSİM Genel 
Müdürü Sayın Serpil Günal’ın ziya-
retinde bu konularda gerekli adım-
ların atılabileceği mesajını vermiş 
olmasından dolayı da kendisine te-
şekkürlerimi sunuyorum “ dedi.

TARSİM Genel Müdürü ziyaret kap-
samında Genel Başkan Çelik’e bir 
çini porselen vazo hediyesinde bu-
lunurken, Çelik ise sigortalanan kü-
çükbaş hayvan sayısının yüzde 7 
lerden yüzde 18 lere çıkarılmasında 
büyük katkıları olan Genel Müdür 
Günal’a günün anısına bir plaket 
takdiminde bulundu.
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, 15 Ekim Dünya Çiftçi Ka-
dınlar Günü münasebetiyle açıkla-
malarda bulundu.

Genel Başkan Çelik, Uluslararası Ta-
rım Üreticileri Derneği tarafından 15 
Ekim tarihinin “Dünya Kadın Çiftçiler 
Günü “ olarak ilan edildiğini belirte-
rek “ Her yıl 15 Ekimde kadın çiftçile-
rin gününü çeşitli etkinliklerle kutlu-
yoruz ama burada önemli olan kadın 
çiftçilerin kırsalda yaşadığı sorunlarla 
alakalı çözüm yollarını dile getirmek 
suretiyle çiftçi kadınların toplumdaki 
sosyal statüsünü yükseltmenin gay-
retinde olmalıyız” dedi.

Çelik, açıklamasında tarımsal işlet-
melerin yüzde 85’inin küçük aile iş-
letmelerinden oluştuğunu ve kadın 
çiftçilerin baş tacı olduğuna işaret 
ederek “Kadın aile işletmelerinin te-
mel direğidir. Tarımın sürdürülebilir-
liği için olmazsa olmazıdır. Tarımın 
sigortası olan aile işletmelerinin en 
önemli unsuru olan eli öpülesi ka-
dınlarımızın tarımsal üretimimize 
yaptığı katkılar inkâr edilemez. Tarla-
sında, bağında, bahçesinde ahırında 
ağılında yoğun çaba gösteren aynı 
zamanda ev işleri ile birlikte anne-
liğin sorumluluklarını da yerine ge-

tiren, kısacası günde on beş saatin 
üzerinde tarımsal faaliyetlerin birço-
ğunda aktif görevler üstlenerek eko-
nomiye önemli katkılarda bulunan 
çiftçi kadınlarımızın hatırlanması bir 
güne sığmaz. Onlar yılın 365 günü 
hatırlanması gereken başımızın tacı 
insanlardır. Bu ülkede yaşayan her 
vatandaşımızın bu insanlara saygı 
duyması yanında birer teşekkür bor-
cu vardır”  ifadelerini kullandı.

Çelik, kadın çiftçilere hak ettiğinden 
çok daha fazla değer verilmesi ge-
rektiğinin altını çizerek “Kırsalda ta-
rımsal istihdamın yarıya yakınını çiftçi 
kadınlarımız oluşturmaktadır. Buna 
rağmen kadınların büyük bir çoğun-
luğunun sosyal güvenceden yoksun 
olması, ülkemizde üzerinde önemle 
durulması gereken bir konudur. Zira 
bu durum kayıt dışılığı beraberinde 
getirmekte, cinsiyete dayalı ayrım-
cılık ve toplumsal kurallar nedeniyle 
kadınlarımızın emekleri resmi istatis-
tiklere yansımamaktadır. Hal böyley-
ken son yıllarda iklim değişikliğinin 
özellikle tarımsal üretimdeki olum-
suz etkileri, Rusya Ukrayna savaşının 
neden olduğu küresel şoklar, ülke-
lerin korumacı politikalar izlemeleri, 
ülkemizin içerisinde bulunduğu ağır 
ekonomik koşullar, kentlerdeki milli 
gelirin sadece üçte birini alan kırsal 

kesimi de etkilemiş, bu durum çiftçi 
kadınlarımızın içerisinde bulunduğu 
olumsuz şartları daha da artırmıştır” 
dedi.

Kadın çiftçilerin içinde bulunduğu 
olumsuz şartlara ilişkin bazı öneriler-
de de bulunan Genel Başkan Çelik, 
açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“ Kırsalın sosyo ekonomik bakımdan 
kalkınmasına, özellikle de genç çift-
çiler ile kadın çiftçilere yönelik pro-
jelere daha fazla kaynak ayrılmalıdır. 
Tarımımızın sigortası olan küçük aile 
işletmelerine verilen destekler artırıl-
malı, tarımın değişik konularında ka-
dınlarımıza yönelik eğitimlere daha 
fazla ağırlık verilmelidir. Çiftçi kadın-
larımıza sosyal güvence sağlama 
noktasında pozitif ayrımcılık sağlan-
malı, kırsalda önemli görevler üstle-
nen kadınların toplumdaki statüleri 
yükseltilmelidir. Halen faaliyet gös-
teren kadın kooperatifleri daha fazla 
desteklenmeli, kadınlarımızın tarım-
sal faaliyetlerinde ihtiyaç duyacağı 
finansa erişimi kolaylaştırılmalıdır”

Genel Başkan Çelik, açıklamasında 
sorunların çözümü halinde çiftçi ka-
dınların ekonomiye daha fazla katkı-
da bulunacağını belirterek, 15 Ekim 
Dünya Çiftçi Kadınlar Gününün kutlu 
olması temennilerine yer verdi.

ÇÜKBAŞIN PAY

- Çiftçi kadınlarımıza sosyal güvence sağlama noktasında
pozitif ayrımcılık yapılmalı…

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi20

HA
BE

RL
ER



Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, 16 Ekim 
Dünya Gıda Günü nedeniyle açıkla-
malarda bulundu.

Genel Başkan Çelik, tarım ve gıdanın 
önemine vurgu yaparak  “ Tarım ve 
dolayısıyla gıda canımız kadar değer-
lidir. Gıda hayatımızı sürdürebilmenin 
en önemli yoludur. Gıdasız bir gelecek 
düşünülemez. Son dönemde Dünya-
da yaşanan iklim değişikliği, pandemi 
süreci ve devam eden Rusya Ukray-
na savaşı, ülkelerin kendi insanının 
gıda güvencesini sağlamaya yönelik 
uyguladığı korumacı politikalar gıda-
nın ne kadar önemli olduğunu bir kez 
daha ortaya koydu.” dedi.

“ İsraf eden iflas eder ”
Gıda israfının önüne geçilmesi gerek-
tiğine dikkat çeken Çelik, “ Birleşmiş 
Milletler Raporuna göre Dünyada 811 
milyon kişi yani her 9 kişiden biri aç 
diğer yandan yoksulluk çeken insan 
sayısı ise 800 milyon civarındadır. 
Durum böyleyken Dünyada yılda 1,3 
milyar ton,  Ülkemizde ise bir yılda 
7,7 milyon ton gıda israf edilmek-
tedir. Ülkemizde her gün 6 milyon 
ekmeğin çöpe gitmesi vicdanları 
sızlatan acı bir gerçektir. Dünyada 
milyonlarca insan açlık çekerken gı-
daların ölçüsüzce kullanılarak çöpe 
gitmesi kabul edilebilir bir durum 
değildir. Dolayısıyla gıdayı israf eden 
iflas eder. Sadece gıda israfıyla sınır-
lı olmayıp hayatımızın her alanında 
yaptığımız israf bizi iflasa götürür. 
Onun için dinimizce de haram olan 
israftan kaçınmamız geleceğimiz 
adına son derece önem arz etmek-
tedir” dedi.

“ Gıda israfının önüne geçecek yeni 
acil eylem planlarına ihtiyaç var “

Genel Başkan Çelik, gıda israfının 
önüne geçmek için yeni acil eylem 
planlarına ihtiyaç olduğunu belir-
terek “ Raporlara göre 30 yıl içinde 

dünya nüfusunun 9 milyara ulaşması 
bekleniyor. Bu nüfusu beslemek için 
mevcut tüketime göre gıda üretimi-
nin yüzde 70 artırılması gerektiği ifa-
de edilmektedir. Ancak gıda üretimi-
nin artırılması tek başına bir şey ifade 
etmiyor. Gıda israfının da önlenmesi 
veya en aza indirilmesi üretimin ar-
tırılması kadar önem kazanmaktadır. 
Dolayısıyla ülkemiz için söylemek 
gerekirse Tarım ve Orman Bakanlı-
ğımız ile FAO arasında gıda israfının 
önüne geçmek adına hazırlanmış bir 

“Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Pla-
nı” bulunmakla birlikte gıda israfının 
boyutu düşünülerek yeni acil eylem 
planlarının devreye sokulması gerek-

mektedir” dedi.

Çelik, açıklamasının sonunda “ İn-
sanların sağlıklı gıdaya erişerek bes-
lendiği, açlığın olmadığı bir dünya 
temennisiyle 16 Ekim Dünya Gıda 
Gününü kutluyorum” ifadelerini kul-
landı. 

- Gıdamızı israf edip çöpe atmayalım.

- Dünyada yılda 1,3 milyar ton gıda israf edilirken Ülkemizde bir yılda israf edilen gıda 
7,7 milyon ton. 

- Gıda israfının önüne geçmek için yeni acil eylem planlarına ihtiyaç var…

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK;

İSRAF EDEN İFLAS EDER…
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Çelik, açıklamasında, sözleşmeli 
besiciliğin desteklenmesine ilişkin 
Cumhurbaşkanı Kararı’nın hayvan-
cılığa yeni bir ivme kazandıracağını 
ifade etti.
Küçükbaş hayvancılığın da bu ka-
rar kapsamında değerlendirilmesi 
talebinde bulunan Çelik, sözleşmeli 
besicilik üretim modelinin hayvan-
cılık açısından örnek bir uygulama 
olacağını vurguladı. Çelik, “Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile 
sözleşmeli besicilik desteklemeleri 
kapsamında, Et ve Süt Kurumunca 
üreticilere karkas ağırlığına göre ya-
pılacak destek ödemeleri ve şartları 
belirlenmiştir. Bu karar her ne kadar 
büyükbaş hayvancılığı ilgilendiriyor 
olsa da yetiştiricilerimiz ve hayvan-
cılığımız adına örnek bir model ol-
duğunu düşünüyor ve bu modelin 
hayvancılığımıza yeni bir soluk, yeni 
bir ivme kazandıracağını umuyoruz. 
Sözleşmeli besiciliğin desteklenme-
siyle başta yetiştiricilerimiz olmak 
üzere nihayetinde tüketicilerimiz de 
kazançlı çıkacaktır.” değerlendirme-
sinde bulundu.
Sözleşmeli besicilik modelinin ülke 

hayvancılığı ve yetiştiricilerine sağ-
layacağı faydalara dikkati çeken 
Çelik, uygulamanın pazar ve fiyat 
garantisi sağlayacağının altını çizdi.
“Küçükbaş hayvancılığı da uygula-
ma içinde görmek istiyoruz”
Çelik, Türkiye’nin ihtiyaçları doğrul-
tusunda üretim planlaması yapıla-
cağını belirterek, şunları kaydetti:
“Daha da önemlisi aylık maliyetlerin 
hesaplanarak belirlenen maliyetlere 
göre alım fiyatlarının güncellenecek 
olması yanında, alım ve fiyat ga-
rantisiyle 5 yıllık üretim planlaması 
yapılabilecek. Uygulamanın yetişti-
ricilere bir avantajı da herhangi bir 
hak kaybına uğramadan besicilik 
sözleşmesinden tek taraflı çekile-
bilecek olmasıdır. Ayrıca bu uygu-
lamada hayvan sağlığı, refahı ve 
besleme gibi konularda yetiştirici-
lere işletmelerinde eğitim verilecek 
olmasını da önemli bir ayrıntı olarak 
görmekteyiz. Kırmızı et üretiminde 
yüzde 25 gibi bir paya sahip olan 
küçükbaş hayvancılığın göz ardı 
edilmeyerek bu modele dahil edil-
mesinin sektörümüz ve ülkemiz 
adına önemli bir kazanım olacağını 
düşünüyoruz. Dolayısıyla küçükbaş 

hayvancılığı da bu uygulamanın 
içinde görmek istiyoruz.”
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kiriş-
ci’nin sözleşmeli üretim modellerini 
cazip hale getirmeyi arzuladıklarını 
söylediğini anımsatan Çelik, “Dola-
yısıyla küçükbaş hayvancılığın da 
sözleşmeli üretim modeli kapsa-
mına alınarak desteklenmesini sek-
törümüz ve 280 bin yetiştiricimiz 
adına Sayın Bakan’ımızdan talep 
ediyoruz. 2006 yılı öncesine kadar 
hiçbir şekilde destek görmeyen 
küçükbaş hayvancılığa bu tarihten 
sonra çok önemli destekler veren 
Bakanlığımızın bu konudaki talebi-
mizi değerlendirebileceğini umuyor 
ve desteklerini bekliyoruz.” ifadele-
rini kullandı.

TÜDKİYEB, 
KÜÇÜKBAŞ 

HAYVANCILIĞIN 
“SÖZLEŞMELİ 

BESİCİLİK 
DESTEĞİ” 

KAPSAMINA 
ALINMASINI 
TALEP ETTİ

Türkiye Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, 
küçükbaş hayvancılığın 

sözleşmeli besiciliğin 
desteklenmesi kapsamına 

alınması gerektiğini bildirdi.
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“REFERANS FİYAT 
BELİRLENMEDİĞİ İÇİN BİRİLERİ 
KENDİ RANTLARINA RANT 
KATIYOR” 
Bugün özellikle ana sütü ile eşdeğer 
olan keçi sütünün litre fiyatı bana 
göre 15 TL olması lazım, İnek sütü-
nün ise iki katı bir fiyata satılması 
gerekir. Süt konseyi halen referans 
fiyatlarımızı belirlemiş değil, biz bu 
konseylerin sektörümüze hiçbir kat-
kısını görmedik. Bize hiçbir faydası 
da yok, ben her zaman söylüyorum, 
bugün tekrar ediyorum; ne kırmızı 
et konseyini ne de süt konseyini ta-
nımıyorum. Bunlar amaçlara hizmet 
ediyor, sektörün derdi ve sorunla-
rıyla ilgilenmiyorlar. Eğer keçi sütü 
süt değilse, koyun sütü süt değilse, 
bunlar buna bir isim bulsunlar ya da 
kendi tabelalarının isimlerini değiş-
tirsinler. Genel olarak düşünüldü-
ğünde bize bir haksızlık yapılıyor, bir 
inkar vardır, görev ve sorumluluktan 
kaçma vardır. Acilen koyun ve keçi 
süt konseyinin kurulması gerekir. 
Çünkü küçükbaş hayvancılık, geç-
mişten günümüze kadar hep böyle 
hakir görülmüş, kendisine ailenin 
üvey evladı muamelesi yapılmıştır. 
Sektörümüz hak ettiği değeri bu-
lacak, Bakanlığımızın da bu konuda 
olumlu adımlar atacağına canı gö-
nülden inanıyorum. TUİK’in verile-
riyle her şey inek sütünün etrafında 
dönmüyor, belli bölgelerde sadece 
koyun ve keçi sütü tüketiliyor. Özel-
likle dondurmada keçi sütü olmaz-
sa olmazımızdır ve yok pahasına 
satılıyor. Referans fiyat belirlenme-
diği için birileri kendi rantlarına rant 
katıyor. Dolaysıyla bu işin ne ahlaki 
ne de hukuki olduğunu düşünmü-
yorum. Özellikle keçi ve koyun sü-
tünün değerinin bilinmesi lazım, 
sağlıklı ve dengeli beslenme açısın-
dan önemli olduğunu da belirtmek 
istiyorum. 
“İNSANLARIN BOĞAZINDAN 
UCUZ SÜT GEÇMESİ İÇİN 
MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ 
GEREKİR” 
Öğrencilerimizin ve çocuklarımı-
zın ucuza süt tüketebilmeleri için 
Sadece hayvancılık olarak düşün-
mememiz gerekir. Özelikle tarım 
politikalarının üretime dönüşmesi 
noktasında verilen desteklerin ama-
cına ulaşması ve bunun döngüsü-
nün olması noktasında, bu kararlar 
alınırken, bu işin bürokrasi ve saha 
ayağının birbiriyle uyuşması ve pro-

jelerin sahada uygulanabilir olması 
lazım. Bugün verilen yem desteği 
ve süt desteğinin gecesinde zam 
yapıyorlar. Asıl önemli olan bu rant 
çarkını çürütmektir, bunun önüne 
geçmektir. Devlet büyüktür, kimse 
devlet ile dalga geçmesin. Eskiden 
yılda bir zam yapılırdı, şimdi ise ayda 
bire, sonra da haftada bire indirildi. 
Baktılar kimse sesini çıkarmıyor, her 
gün zam yapmaya başladılar. Gün-
lük yaptıkları zama da zam demi-
yorlar, güncelleme yaptıklarını be-
lirtiyorlar. Zamlar neler yapılabilir? 
Nasıl bir politika izlenebilir? Olaya 
sadece öğrenciler açısından değil, 
genel anlamda bakmamız gerekir. 
Genel olarak baktığımızda bütün 
gıda ürünleri içerisinde en ucuz olan 
yine et ve süttür. Alın terini döken, 
bütün zamanını harcayan üretici 
ürününü zaten zararına satıyor. Bu-
nun altında bir fiyatın olması müm-
kün değildir ama tabi ki sosyal dev-
let anlayışı çerçevesinde okullara 
süt alınır ve ucuza verilir. Bu durum 
Mili Eğitim Bakanlığımızın inisiyati-
finde olan bir şeydir, buna kendileri 
katkı sağlar ve sütü yüklü alır. İnek 
sütüne 1 TL prim desteği veriliyorsa, 
keçi ve koyun sütüne de 2 TL prim 
desteği verilmesi lazım ve maliyet-
lerin düşürülmesi gerekir. İnsanların 
sofrasına ve boğazına ucuz süt git-
mesi için maliyetlerin düşürülmesi 
lazım. Bunun da olumlu olarak halka 
yansıyacağını düşünüyorum. 
“ESKİDEN YILDA BİR ŞİMDİ İSE 
GÜNDE BİR ZAM YAPILIYOR” 
Süt ürünleri (özelikle peynir ve yo-
ğurt) fiyatlarının sık sık artmasını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Hay-
vancılık konusunda izlenen politika-
ların buna etkisi nedir? 
Yem sanayisi, helale haram katarak 
yüzde 30 veya yüzde 50 civarın-
da zam yapıyor. Devlet 1 TL prim 
vermeden bunlar kilo başına 10 TL 
almış başını gidiyor, dün aldığımız 
ürün ile bugün aldığımız ürünün fi-
yatı birbirini tutmuyor. Bunun önü-
ne geçilmesi için devletimizden, 
özellikle Ticaret ve Maliye Bakanlı-
ğımızdan destek bekliyoruz. Bunla-
ra gerekilen müdahalelerin yerinde 
ve zamanında yapılması gerekir. 
Bu konuda kalıcı çözüm; devletin 
birliklerin elini güçlendirerek, el bir-
liğiyle bir yem fabrikasını kurdura-
rak insanların yem tedarikini kendisi 
yapmasıdır. Çözümün yolu bu pro-
jelerden geçer, başka türlü herkesin 

rantını bulduğu bu serbest piyasa-
nın önüne geçmek mümkün değil. 
Yetiştirici girdi maliyetlerinin altında 
ezilmekte ve her geçen gün biraz 
daha alım gücü zayıflamaktadır. Bu 
durum böyle olunca aracı kazanıyor 
ve tüketicinin de alım gücü düşüyor. 
Bunu önüne kalıcı projelerle geçil-
mesi kaçınılmaz hale gelmiştir. 

“ÜRETİCİLERİMİZ ÜRETİME 
DEVAM ETSİNLER, ÜRETİMDEN 
KESİNLİKLE ELLERİNİ 
ÇEKMESİNLER” 
Son olarak eklemek istediğiniz bir 
şey var mı? 

Üreticilerimiz üretime devam et-
sinler, üretimden kesinlikle ellerini 
çekmesinler. Çünkü biz bir günü-
müze sahip çıkarsak, aramıza sızan 
ve özellikle baron dediğimiz lobileri 
kendiliğinden çürütmüş olacağız. 
Biz 280 bin yetiştiriciyiz onlar ise 
80 kişi ama bizden daha fazla ses 
çıkarıyorlar. Biz de bu birlik ve be-
raberliğimizi sağlayarak devletimiz-
le, bakanlığımızla diyalog içerisinde 
olarak, reçeteyi doğru yazarak, çö-
zümleri üretme noktasında bilinçli 
hareket etmeliyiz.
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, 24 Ekim 
2022 tarihinde TRT1 de Nilgün 
Esin’in sunduğu “Bu Toprağın Sesi” 
programına canlı yayın konuğu oa-
rak katılarak küçükbaş hayvancılık 
gündemine dair birtakım değerlen-
dirmelerde bulundu. 

Genel Başkan Çelik, program ba-
şında sunucu Nilgün Esin’e küçük-
baş hayvancılığı sembolize eden bir 
koyun keçi çoban maketi takdimin-
de bulundu.

Veteriner Hekim Tahir Yavuz ile bir-
likte küçükbaş gündeminine dair 
sorulan soruları cevaplayan Genel 
Başkan Çelik ayrıca yetiştiricilerden 
gelen sorular hakkında da detaylı 
bilgiler verdi. 

Çelik, öncelikle Merkez Birliği ve İl 
Birliklerinin kuruluşundan itibaren 
gelinen noktadaki çalışmalardan 

bahsederek “ Yaylasında, merasın-
da ağılında koyunlarını, kuzularını 
yetiştiren insanlarımız bu toprağın 
gerçek sesidir. Biz Türkiye’nin her 
karış toprağında varız.” dedi.

Küçükbaş hayvancılığa verilen de-
teklerden söz eden Çelik, küçükbaş 
hayvancılığın 2006 yılından beri 
destekleme kapsamına alınmasıyla 
birlikte küçükbaş hayvan sayısının 
yıllar itibariyel ciddi artışlar kayde-
dildiğini ifade ederek kırmızı et üre-
timinde de yüzde 10 olan küçükbaş 
payının yüzde 25’e çıkarıldığını söy-
ledi.

Genel Başkan Çelik, program bo-
yunca; girdi maliyetleri başta olmak 
üzere et ve süt fiyatlarındaki durum 
hakkındaki görüşlerini belirterek 
ürünlerin yetiştiricilerden market 

raflarına gelinceye kadar üç kat ar-
tırıldığını bunu da Hükümetin değil 
vatandaşların yaptığını dile getirdi.

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri-
nin karşılaştıkları sorunlardan ve 
özellikle de çoban sorunundan 
bahseden Çelik, doğrudan verilen 
desteğin amacına ulaştığını ve bu 
anlamda anaç koyun keçi deste-
ğinin sektör açısından son derece 
önemli olduğunu belirterek bir de-
faya mahsus olmak üzere işletme-
lerdeki tüm kayıtlı hayvanlara 50 
lira yem desteği verilmesini istedi.

Programda küçükbaş hayvan has-
talıkları ile ilgili sorular Veteriner 
Hekim Tahir Yavuz tarafından ce-
vaplandırıldı. Yavuz, ayrıca koyun 
ve keçi süt ve etinin önemi ve fay-
dalarından bahsetti.



GENEL BAŞKAN 
ÇELİK: KÜÇÜKBAŞTA 
DAMIZLIK KESİMİ SÖZ 
KONUSU DEĞİL!

TÜDKİYEB GENEL 
BAŞKANI ÇELİK, 
TV100’DE ET FİYATLARI 
AÇIKLAMASINDA 
BULUNDU

ÇELİK,
TV100’DE KUZU 
ETİNDEKİ İNDİRİMİ 
DEĞERLENDİRDİ

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
Gizem Çetin’in sunduğu haber 
programında damızlık hayvanların 
özellikle de süt üreticilerinin elin-
de bulunan damızlık hayvanların 
kesime gittiği yönündeki haber-
lere son günlerde sıkça rastlandı-
ğını belirterek “ Burada damızlık 
hayvan diye kastedilenler büyük 
çoğunlukla büyükbaş hayvanlar-
dır. TÜİK 2022 Haziran ayı sonu 
itibarıyla hayvancılık üretim verile-
rini yayımladı. Bu verilere baktığı-
mızda büyükbaş hayvan sayısında 
yüzde 0,9 oranında bir azalma ol-
duğunu görüyoruz. Bu azalışı da-
mızlık hayvanların kesime gitmiş 
olabileceği şeklinde değerlendiri-
lebiliriz “ dedi.

Çelik, küçükbaş hayvancılıkta da-
mızlık hayvanların kesime gitmesi 
gibi bir durumun söz konusu ol-
madığına dikkat çekerek “piyasa-
da kesimi yapılan damızlık koyun-
lar reforme niteliği kazanmış yaşlı 
hayvanlardır. Bu da zaten olması 
gereken normal bir durumdur. So-
nuç itibariyle genç ve yetişkin da-
mızlık koyun keçi kesimi söz konu-
su değildir. Ancak her halükarda 
yem fiyatlarındaki fahiş artışlar 
yetiştiricilerimizi oldukça zorla-
maktadır. Yem fiyatlarıyla karkas 
et fiyatları arasında ya da yem süt 
paritesinde olması gereken denge 
kurulamazsa bunun sonuçları hay-
vancılığımız ve dolayısıyla da ülke-
miz için vahim sonuçlar doğurabi-
lir ve sürdürülebilirliğe büyük zarar 
verebilir ” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Çelik programda şu 
ifadelere yer verdi. “ İç Piyasada 
et ihtiyacını karşılayacak şekilde 
fazlasıyla hayvanımız mevcuttur. 
Kurban bayramı öncesinde ve 
sonrasında yetiştiricilerin elinden 
çıkan hayvanların satış fiyatla-
rında herhangi bir değişiklik ol-
mamıştır.Kurban öncesi satışları-
mız neyse bugün de aynı bantta 
seyrediyor.Dolayısıyla kasapta 
markette et fiyatlarının sürekli 
arttığını görüyoruz. Sahada ye-
tiştiricinin karkas et fiyatında artış 
olsaydı bunun kasapta markette 
yansıması normal karşılanabilirdi. 
Artan gıda fiyatları karşısında en 
az artış olan gıda ürünlerinden 
biri ettir.  Şu an stoklarda ciddi 
manada hayvan sayısında şişme 
vardır. Bizim ihracat yapacak po-
tansiyelimiz vardır. Girdi fiyatları-
nın artmasına rağmen bizim satış 
fiyatlarımızda artış yok. Bırakın ar-
tışı yetiştiricimiz fiyatlar düşecek 
diye endişe içindeler. Zaten zara-
rına üretiyorlar. Zamlar yapılırken 
sahaya bakmadan alışılagelmiş 
şekilde zamlar yapılıyor. Bunu ya-
panları merhametli olmaya davet 
ediyorum “

Çelik programda asgari ücret art-
tıkça tarım bağ-kur primlerinin de 
arttığını söyleyerek bunun çiftçi-
ler ve yetiştiriciler için ödemede 
büyük sorun olduğunu ama as-
gari ücret artışını bahane ederek 
gıda ürünleri başta olmak üzere 
her şeye zam yapıldığını kaydetti.

Genel Başkan Çelik programda 
kuzu etindeki indirimin sadece 
ESK satış mağazalarında geçerli 
olduğunu belirterek “ Ekonomik 
durumu iyi olmayan vatandaş-
ların evine et götürebilmesi için 
ESK kuzu eti satışlarında yüzde 
25 indirime gitti.Burda bir zarar 
olursa Maliye görev zararı olarak 
karşılar. Burda önemli olan vatan-
daşın menfaatini kollamaktır. Dev-
let hem yetiştiriciyi hem de tüketi-
cileri kollar “ dedi.

Çelik, ESK’nın kuzu eti satışında-
ki indirimin yetiştiricileri olumsuz 
manada etkilemediğini ifade ede-
rek “ESK yüzde 25 olarak yaptığı 
indirimde bizim yetiştiriciden aldı-
ğına da yüzde 25 indirim yapmış 
olsaydı telafisi mümkün olmayan 
hadiselerle karşılaşabilirdik. ESK, 
88 liraya aldığı kuzu karkas et fi-
yatını 2 liralık artışla 90 liraya çı-
karmıştır. Ancak bizim talebimiz 
en az 100 lira ve üzeridir. Bunu da 
ESK’nın peyder pey yapacağına 
inanıyoruz. Karkas et ihracatında 
ise fiyat en az 92 lira olacak. Bu 
fiyat bölgelere göre değişebilir. 
Biz bu rakamın da yükseltilmesini 
talep ediyoruz” dedi.

Küçükbaş hayvan et tüketiminin 
yaygınlaştırılması gerektiğini vur-
gulayan Çelik, “Küçükbaş hay-
vancılık olarak toplam kırmızı et 
üretimindeki payımız yüzde 25’in 
üzerindedir. Eğer tüketimimiz 
yüzde 25’in altına düşerse sektör 
olarak zarar görürüz’’ dedi.
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, 9 Ağus-
tos 2022 tarihinde önce sabah 10:00 
da Çiftçi Tv de Taner Öztürk’ün ha-
zırlayıp sunduğu “Çiftçiden Haber” 
programına görüntülü bağlanarak 
Saat 17:00 de ise Kon TV de Recep 
Cingöz’ün hazırlayıp sunduğu “Ta-
rım Masası” programının canlı yayın 
konuğu oarak küçükbaş hayvancılık 
gündemine dair birtakım açıklama-
larda bulundu. 

Genel Başkan Çelik katıldığı prog-
ramlarda Et ve Süt Kurumunca yapı-
lan kuzu etindeki yüzde 25 indirimle 
ilgili görüşlerini dile getirerek kararın 
doğru bir karar olduğunu, yetiştiri-
cilerin aleyhine bir karar olmadığını 
ve toplam kırmızı et üretimindeki 
küçükbaş hayvan payının tüketimde 
de bu oranın çok üzerinde olması 
gerektiğini söyledi.

Çelik, ESK yaptığı indirimle alım 
gücü zayıf olan vatandaşlara kuzu 
eti alma ve tüketme şansını verdiğin-
den bahsederek küçükbaş hayvan 
etinin tüketiminin yaygınlaştırılması 
açısından da olumlu bulduğunu dile 
getirerek Bakan Kirişci ve ESK Genel 
Müdürü Kayhan’a teşekkürlerini ilet-
ti.

Kuzu etindeki yüzde 25 lik indirimin 
sadece tüketicilere yönelik olduğu-
nu ve yetiştiricilere olumsuz bir et-
kisi bulunmadığını ifade eden Çelik, 
aksine yetiştiriciden alınan karkas et 
fiyatlarının iç piyasada kilogramı 88 
liradan 90 liraya, karkas kuzu eti ih-
racatında ise 92 liraya çıkartıldığını 
söyledi.

Çelik, karkas kuzu eti alım fiyatının 
en az 100 liranın üzerinde olması 
gerektiğini belirterek, açıklanan 90 
liranın dip fiyat olduğunu yetiştiri-
cilerin serbest piyasa koşullarında 
bölgelere göre değişmekle birlikte 
daha yüksek fiyatlardan satış yapa-
bileceklerinden bahsetti.

Kuzu etindeki yüzde 25 indirimi bazı 
çevreler yanlış yerlere çekerek yetiş-
tiricide de indirim oldu algısı yaparak 
ucuza alma çabasında olduklarına 
dikkat çeken Çelik, yetiştiricilerin bu 
oyunlara gelmemesi ve endişelen-
memeleri hususunda çağrıda bulun-
du.

Küçükbaş hayvancılık sektörünün en 
önemli sorunu haline gelen yem fi-
yatlarının indirilmesi noktasında Ba-
kanlık ve yetkililerden denetimlerin 
artırılmasını talep eden Çelik, üreti-
min önündeki en büyük engelin yem 

başta olmak üzere artan girdi mali-
yetleri olduğunu sözlerine ekledi.

Gaziantep Kilis yolunun eylem ama-
cıyla kapatılmasını tasvip etmedikle-
rini belirten Çelik, yetiştiricilerin hak-
larını demokratik yollarla aramaları 
gerektiğini ifade etti.

Çelik, karkas et ihracatı konusunun 
Devletin politikası gereği yapıldığını 
vurgulayarak canlı hayvan ihracatını 
talep etmekle birlikte karkas et ih-
racatıyla da son zamanlarda en de-
ğerli hale gelen sakatatın ülkemizde 
kalacağını bu yönüyle de ülkemize 
katma değer sağlanacağını kaydetti.

280 bin küçükbaş hayvan yetiştirici-
sinin hak ve menfaatlerini savunmak, 
korumak ve onların sorunlarını dile 
getirmek, çözüm önerilerini yetkili 
mercilere taşımak için gece gündüz 
çalıştıklarını ifade eden Genel Baş-
kan Çelik, Bakan Kirişci ve ekibinin 
ileride yapacağı hamleler üzerinde 
çalıştıklarını ve sektöre müjdeli ha-
berler vereceğine inandıklarını söy-
ledi.

Genel Başkan Çelik Çiftçi Tv de yak-
laşık 1 saat ve KON TV de 2 saat sü-
ren programlarda ayrıca küçükbaş 
hayvancılığın sorunlarına ilişkin gö-
rüşlerini de izleyicilerle paylaştı.

TÜDKİYEB 
GENEL BAŞKANI 
ÇELİK, ÇİFTÇİ TV 
VE KON TV’NİN 
CANLI YAYIN 
KONUĞU OLDU
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Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Birliği Başkanı Yıldırım Oran, 
küçükbaş hayvan yetiştiricileri Emre 
Tınaz, Afife Küçükbenli ve Meltem 
Kol’un katıldığı ve canlı olarak ya-
yınlanan programda TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik’in adının 
geçmesi üzerine cevap hakkını kul-
lanmak üzere canlı yayına katılarak 
görüşlerini dile getirdi.

Program sunucusu Cemil Bektaş’ın 
ESK nın kuzu etindeki yüzde 25 in-
diriminden memnuniyet duyarak 
Bakana teşekkür ettiği yönünde 
yetiştiricilerden olumsuz mesajlar 
geldiği yönündeki sorusunu cevap-
layan Çelik, verdiği beyanatın başka 
yerlere çekilmek istendiğine vurgu 
yaparak “ Ben dedim ki; ESK, 88 
lira olan karkas etimizi 90 lira yap-
tı. Birincisi bu. 90 lira bizim maliyeti 
karşılamıyor. Bu rakamın en az 100 
lira olması lazım. Bazı bölgelerde 110 
lira olması lazım. Ben bu bir devlet 
politikasıdır dedim. Devlet yetiştiri-
ciyi de tüketiciyi de korusun, girdi 
maliyetleri düşürülsün dedim. Be-
nim sözlerim niye çarpıtılıyor. Dev-
let arpayı 5 bine alıp bize 3 bine 
satıyor. İsterse bedava da verir. Ette 
de böyle. Bizim asıl konumuz girdi 

maliyetlerinin düşürülmesi ve yetiş-
tiricimizin hayvanının değer fiyattan 
satmasıdır” dedi.

Genel Başkan Çelik, stüdyo konuk-
larından Meltem Kol’un iş bilenlerin 
işin başına gelmesi gerektiği söy-
lemine ilişkin olarak “ Biz seçimle 
geliyoruz. 280 bin üyenin iradesiyle 
burda oturuyoruz. Onların seçtiği 
üst kurul delegeleriyle burdayız. 80 
Birlik ve Merkez Birliğinin temelini 
atarak, çobanı hakir görenlere kar-
şı bayrağı dalgalandırdık.Çok zor 
şartlardan buralara geldik. Ben Kızı-
lay’da 4 katlı bina tuttum. 12 perso-
nelle 2 yıl masraflarını kendim karşı-
ladım ve Birlikleri şu anda konuşulur 
duruma getirdim. İnsanlar konuşur-
ken biraz merhametli olsun. Bu sek-
törde yer alanların benim emeğime 
saygı duyması lazım.Ben sektörün 
düşmanı değil dostuyum” ifadelerini 
kullandı. 

Çelik, sosyal medyada lobi oluştu-
rarak kendisini hakaret boyutunda 
eleştirenlere karşı suç duyurusunda 
bulunduğunu ve yasal sürecin baş-
ladığını sözlerine ekledi.

Programda desteklemeler konusu-
na da açıklık getiren Çelik, şunları 
söyledi; “ Desteklemelerin artırılması 

için Maliye Bakanımızla, Bakan Yar-
dımcımızla görüştüm. Tarım Bakanı-
mızın elini güçlendirelim dedim. Ta-
rım Bakanımızla yönetim kurulumla 
beraber 3 saat boyunca sorunlarımı-
zı bir bir anlattım. Desteklemelerin 
en az yüzde 400 oranında artırılma-
sı talebinde bulundum.Destekleme-
lerin en az 3, 4 kat artırılması nokta-
sında hem yazılı hemde sözlü olarak 
beklentilerimizi ilettim. Şu an üzerin-
de bir çalışma yapılıyor. Anaç koyun 
keçi desteğinde 150 lira istiyoruz. 
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı 
Projesinde 300 lira istiyoruz. Çoban 
istihdam desteği olarak 25 bin lira 
istiyoruz. Tarım bağ-kur primlerinin 
çok yüksek olduğunu söylüyoruz. 
Bütün destekleme kalemlerinin ar-
tan enflasyon oranlarında artırılma-
sını istiyoruz. Bir an önce Tarımsal 
Desteklemeler Kararnamesinin ya-
yımlanmasını bekliyoruz “

Genel Başkan Çelik, gerek stüdyoda 
bulunan yetiştiricilere gerekse me-
sajla sorularını ileten yetiştiricilerin 
sorularına gerekli cevapları verdik-
ten sonra program sonlandırıldı.

Programın tamamı web sitemizin ( 
www.turkiyekoyunkeci.org ) video-
lar bölümüne yüklenmiştir…

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK,
KÖY TV CANLI YAYININA KATILARAK CEVAP HAKKINI KULLANDI
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, 13 Eylül 2022 tarihinde KON 
TV’nin yeni yayın döneminde Re-
cep Cingöz’ün hazırlayıp sundu-
ğu ilk “Tarım Masası” programının 
canlı yayın konuğu olarak sektöre 
ilişkin çeşitli değerlendirmelerde 
bulundu.

Genel Başkan Çelik yeni yayın dö-
neminin ilk canlı yayın konuğu ol-
duğu programın başında program 
yapımcısı ve sunucusu Recep Cin-
göz’e üzerinde “ Sektörümüzün 
her zaman sesi soluğu olan “Tarım 
Masası” na yeni sezonda başarı di-
leklerimle… Başarılarınız daim ol-
sun” yazılı bir plaket takdiminde 
bulundu.

Çelik plaket takdiminde Cingöz’e 
hitaben “ Tarım masası tarımın 
dostu, sektörümüzün sorunlarına 
her zaman a’dan z’ye kadar şeffaf 
bir şekilde gündeme getiren bir 
program. Usta gazeteciliğinizle, 
büyük emekler ve fedakârlığınız ile 
bizlere bu güzel hizmetleri sundu-
ğunuz için şahsınızda Tarım Masa-
sı ve KON TV ailesine şükranlarımı 
sunuyorum. Bugün sizlerle olmak, 
Tarım Masasının yeni yayın dönemi 
açılışında ilk programınızda birlikte 
olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 
Şahsım ve Genel Merkezim adına 

bu manevi ödülü takdim etmek is-
tedim. “ ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Çelik, diğer taraf-
tan TÜDKİYEB Genel Başkan Yar-
dımcısı ve aynı zamanda Konya İli 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Fettah Öztürk’e de 
üzerinde “ Küçükbaş hayvancılıkta 
Türkiye ikincisi olan Konya ilimizin 
Birlik Başkanlığı görevini başarıyla 
yürütmenizi takdir ediyor, çalışma-
larınızda başarılar diliyorum” yazılı 
bir plaket vererek “ Hem mütevazi, 
hem hizmet adamı olarak sektörü-
müze verdiğiniz hizmetler birçok 
noktada yol gösterici olmakla bir-
likte gücümüze güç katmaktadır. 
Bende bu hizmetlerin anısına ta-
rımın beşiği olan Konya’mızda bu 
manevi ödülü takdim ediyorum” 
dedi.

Öztürk ve Cingöz almış oldukları 
plaketler için Çelik’e teşekkür et-
tikten sonra yaklaşık 1 saat süren 
programda Genel Başkan Çelik 
sektörün çeşitli konularında birta-
kım değerlendirmelerde bulunarak 
gelen soruları da açık bir şekilde 
cevaplandırdı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, program boyunca, küçükbaş 
hayvan ihracatı, ESK tarafından 

yapılan kuzu etindeki indirim ve 
karkas alım fiyatları, ESK ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri Marketlerin-
deki indirimli satışlar, yem desteği 
ve TMO tarafından dağıtılan arpa 
konusu, mera ıslah ve kiralama 
problemleri, çoban sorunu ve des-
teklemelerle ilgili birçok konuda 
görüşlerini dile getirdi.

ÇELİK; YENİ YAYIN DÖNEMİNDE İLK TARIM MASASI

PROGRAMININ CANLI YAYIN KONUĞU OLDU
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik’le normal 
ırklara göre 2 kat süt verimiyle bili-
nen “ Türk Saanen keçisi” ni konuş-
tuk.  
-Ezine peyniriyle ünlü Çanakkale 
başta olmak üzere Marmara Bölgesi 
illerinde yoğun olarak yetiştirilmek-
tedir. 
Saanen keçisinin ana vatanı ve fiziki 
özellikleri hakkında bilgi verirmisiniz?

Saanen keçisinin anavatanı İsviçre 
olup yaygın olarak İsviçre’nin kuzey 
ve batı bölgelerinde yetiştiriliyor. Yük-
sek süt verimleri, farklı iklim ve çevre 
koşullarına iyi uyum sağlamaları ne-
deniyle süt keçisi yetiştiren pek çok 
ülke tarafından süt keçisi ırklarının ge-
liştirilmesinde de yararlanılan bir ırktır. 

Saanen keçisinin vücudu beyaz olup 
kılları serttir. Derisi pembe renklidir. 
Ağız, meme ve kuyruk çevresinde 
siyah pigmentleri bulunur.  Saanen ır-
kının keçileri boynuzsuz olup boyun-
larının altında bir çift küpe bulunur. 
Canlı ağırlıkları Saanen tekelerinde 
75 kilogram, dişilerinde ise 50-55 ki-
logramdır. Erken gelişirler, süt ve döl 
verimleri yüksektir. 

Ülkemizde saf ırk Saanen keçisi yetiş-
tiriliyor mu?

Ülkemizde saf ırk Saanen keçisi ye-
tiştirilmekle beraber elimizdeki yerli 
keçileri bir anda elden çıkarıp, yerine 
Saanen gibi yüksek verimli kültür ırkı 
hayvanları koymak ekonomik olma-
yacağından, yurt dışından 1959’da 
getirilen Saanenler ülkemizde süt ke-
çiciliğini geliştirmeye yönelik bölge 

koşullarına adapte keçilerle melez-
leme çalışmaları yapılmış ve bu ça-
lışmalardan süt verimi yerli ırka göre 
yüksek geleneksel yetiştiriciliğe uy-
gun Türk Saaneni gibi melez genotip-
ler elde edilmiştir. 
Saanen keçisi hangi illerimizde yoğun 
olarak yetiştiriliyor?
Ülkemizde melezleme çalışmaları 
sonucu elde edilen ve Türk Saane-
ni olarak adlandırılan melezler, Ezine 
peyniriyle ünlü Çanakkale başta ol-
mak üzere Marmara Bölgesi illerinde 
yoğun olarak yetiştirilmektedir. 
Günde kaç defa sağılır, ortalama süt 
verimleri ne kadardır?
Türk Saanen keçisi doğum yaptıktan 
sonra süt vermeye başlar, ancak ilk 
15 gün yavruların ihtiyacı için sağım 
yapılmaz. Sonrasında keçiler sabah 
ve akşam olmak üzere günde 2 defa 
sağılır. Laktasyon(süt verme) süreleri 
250-300 gün, yıllık süt verimleri 700-
1000 litredir. Sütteki yağ oranı yüzde 
2,5-3’tür.
Yılda kaç defa yavrular, bir doğumda 
ortalama kaç oğlak dünyaya getirir.
Yılda  bir kez doğum yapan Saanen 
keçileri 1 ve 3 arasında yavru dünyaya 
getirirler.
Sayın Başkanım. Son olarak eklemek 
istediğiniz başka bir husus varmı?
Türk Saanenler Ülkemizde Saf  Sa-
anen keçileri  ile bölgede bulunan 
Maltız (malta keçisi: ada keçisi) ve kıl 
keçilerinin melezlenmesi ile oluşturul-
muş melez genotiplerdir. Süt verimle-
ri yüksektir. Bu nedenle Türk Saanen-
lerin yerli keçiler gibi verimsiz mera 
şartlarında otlatılarak ek yemleme 

yapılmadan 700-1000 litre gibi yük-
sek rakamlara ulaşmaları mümkün 
değildir Süt verimleri yüksek oldu-
ğundan Türk Saanen keçileri ülkemiz-
de entansif veya yarı entansif olarak 
yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yarı entan-
sif yetiştiricilikte yem kaynağı olarak 
mera ve diğer kaba yemler ile birlikte 
süt yemi de verilmektedir. 

-“Yetiştiricimizin sorunu yem maliyet-
leri ve süt fiyatlarıdır.” 

Sütün fiyatlandırılmasında yetiştiri-
cilerimiz sorun yaşamaktadır. Ulusal 
Süt Konseyi sadece inek sütü için re-
ferans fiyat açıklaması nedeniyle inek 
sütü ile aynı fiyata alınmaktadır. Şu 
anda USK ‘nın açıkladığı yürürlükte 
olan fiyat 7,5 TL/Litre’dir. 

Türk Saanenlerde yetiştiricilik kıl ke-
çiler gibi tamamen meraya dayalı ol-
madığından sütün maliyeti yüksek. 
Aynen holştayn inek gibi düşünün 
yem verirseniz verim alırsınız. Şu anda 
yetiştiricimize 1 litre keçi sütünün ma-
liyeti 7,0-7,5 TL. Bu maliyete refah payı 
yetiştirici karı gibi unsurlarda eklen-
meli. Maalesef bu böyle olmuyor. Al-
dığı sütü “Ezine Peyniri” olarak işleyen 
Sanayici keçi sütünü USK’nın açıkladı-
ğı fiyattan yetiştiriciden almaktadır.

Bizim Merkez Birliği olarak Yetkililer-
den talebimiz USK’da küçükbaş hay-
van yetiştiricilerin de temsil edilmesi 
ve koyun keçi sütü için de referans fi-
yat açıklamasıdır. Ayrıca yetiştiricileri-
mize verilen desteklerin artırılmasıdır. 
Aksi takdirde bu şartlar sürdürülebilir 
değildir. Bu şartların devamı halinde 
dayanma gücü kalmayan yetiştirici-
miz üretimden uzaklaşacaktır. 

TÜM YÖNLERİYLE

 “SAANEN KEÇİSİ”

TARIMCA DERGİSİ
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Söze her konuda olduğu gibi” Ölçmüyor-
sanız Yönetemezsiniz “ gibi bir öz deyişle 
başlamak yararlı olacaktır. Aksi takdirde 
hep bana göre diye başlayan cümlelerle 
kendi elimizdeki yetiştirdiğimiz hayvanın 
damızlık değeri en iyi diyeceğiz. Oysa ölçüp 
yada kayıt tutup kaydedip  bu en iyinin bü-
yüklüğünü miktarını  bilmiyorsak mukayese 
anlamsız olacaktır. Hayvan ıslahı temelde 
hayvanların nesilden nesile aktarabildikleri 
genetik değerlerin tahminlenmesi ve ge-
lecek neslin ebeveynlerinin istenilen verim 
yönü için mevcut popülasyon içinden en 
iyilerin belirlenmesi olgusunu içermektedir. 
Bir sürüyü ya da popülasyonu oluşturan, bi-
reylerin verimleri arasında gözlediğimiz ve-
rim farklarının çevre yönetim ve/veya tesa-
düfi etkilere ve bireyler arasında ki genetik 
değer farklarına bağlıdır. Bireylerin Tahmini 
genetik değeri genetik nedenlerden ileri 
gelen farklılığın oranını belirlemek demektir. 
Çevre koşulları dediğimiz hususlar barınak, 
mera, yemleme, sağlık, yönetim gibi husus-
ları tanımlar. Bireyler arasındaki farklı çevre 
koşullarından ileri gelen etkileri gidermek 
bireyleri ayni temele göre karşılaştırmak için 
düzeltme faktörleri kullanılır. Böylece me-
sela aynı cinsiyette aynı ana yaşında aynı 
besleme rejiminde, aynı yönetim koşulunda 
yetiştirilmiş bireyler arasındaki farkın gene-
tik farklılıktan ileri geldiğine hükmedilerek 
en üstün genetik değerli bireyin seçimine 
olanak sağlayacak birey seçilmiş olur.

Bir bireyin tahmini Damızlık değeri o bire-
yin aynı koşullardaki akranlarından çağdaş-
larından üstünlüğünü gösterir. Islah ya da 
genetik iyileştirme çabalarının pratik anlamı 
sürüde erkek ve dişilerin içinden en iyileri 
seçmek ve gelecek generasyonların sürü 
yenileme materyalini bunlardan yada bun-
ların yavrularından oluşturmaktır. En iyi te-
rimi hayvanları hangi özellikleri (canlı ağırlık, 
süt verimi gibi) yetiştiriyorsak o bakımdan 
bireyler arasında çevre koşulları bakımından 
standartlaşma yapılmış verim değerlerine 
göre yapılan hüner üstünlük sıralamasında 
en üstte yer almak demektir. Çeşitli  koyun  
ırklar için ülkemizde uygulanagelen Halk 
elinde hayvan  ıslahı projesi damızlıkların 
seçimi safhalarında Damızlıkların mevcut 
proje materyali içinden doğan kuzular  ara-
sından Doğum Ağırlığı, sütten kesim ağırlığı   
ve Bir yaş ağırlığı Anne süt verimi gibi hangi 
özellikler için seleksiyon(en iyilerin seçimi)
uygulanıyorsa o özellikler iççin ölçülen ve-

rim   verilerine göre ya bir özellik için se-
çim yaparken yada hepsini dikkate alarak  
bir index değeri şeklinde ağırlıklandırılarak 
verilerden en iyi erkek ve dişi bireylerin 
geleceğin damızlığı olarak seçimini öngör-
mektedir. Böylece ilerleyen nesiller boyunca 
arzu edilen karakterlerin seleksiyon yoluyla 
iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu süreçte dişi yada  erkek damızlıklarının 
seçimi bireylerin çevre etkileri bakımından 
En Küçük Kareler adını da verebileceğimiz 
istatistik metotlarla düzeltilmiş Doğum, 45 
gün, sütten kesim ağırlığı , Ana süt verimi 
değerlerine göre mesela Doğum ağırlığının. 
0.28 Katı, 45 gün ağırlığının  0.15 katı, sütten 
kesim  ağırlığının 0.15 Katı ve ana süt verimi-
nin 0.42 Katı alınarak her birey için bir index 
değeri(I.D.) oluşturulması söz konusudur.

Konuya ilişkin mesele sürüdeki bütün da-
mızlıklar için mesela  eğer elimizdeki  iş-
letmemizdeki sürüdeki  materyali genetik 
hünerlerine göre listelemek şeklinde  bir 
katalog hazırlama söz konusu ise Bireylerin 
yukarıda belirtilen ilkelerine göre  index de-
ğerinin genel olarak bütün ayni koşullardaki 
akranlarının (popülasyonun index değerleri 
ortalaması) ndan farkı  şeklinde belirtilmek-
tedir. Bireylere ilişkin genetik değerin dışın-
daki ana yaşı. Cinsiyet, doğum şekil, gibi 
çevresel unsurlar bakımından standartlaş-
tırılmış diğer bir deyişle bu genetik değeri 
maskeleyen unsurların etkisi çeşitli istatistik 
metotlarla (mesela En küçük kareler meto-
du veya en sade biçimde düzeltme faktör-
lerine kullanılarak )giderilerek bireyler arası 
genetik hüner üstünlük sıralaması sadece 
genetik değeri ve özellikle genetik değerin 
eklemeli genetik değer unsuruna göre ya-
pılmış bir sıralama söz konusu olacaktır.

Özellikler için elde edilen bu değerlerinin  
bu bireylerin bulunduğu sürüye ilişkin genel 
Ortalamalardan Farkı da ifade edilerek İlgi-
li bireylerin görece seleksiyon üstünlükleri 
de gösterilmektedir. Bu işlem bir anlamda 
çağdaşlar emsaller karşılaştırıması demek-
tir. Bireyin mutlak index değerinin bulundu-
ğu işletme deki akranlarının ortalamasına 
oranı da index değeri özellik oranı olarak 
ifade edilebilir . Aynı şekilde bireyin mutlak 
index değerinin o yılkı bütün işletmelerdeki 
genel sürü ortalamasına oranı da Genel İn-
dex özellik oranı olarak ifade edilebilir . Bu 
değerin mesela ID Özellik oranı (sürü)140 
olması demek o bireyin düzeltilmiş stan-

dardize edilmiş verilerden elde edilen index 
degeri [mesela birey ölçülen düzeltilmiş de-
ğeri  7 ise sürü ortalaması da 5 ise bu birey 
[(5/7)=1.4] yani  sürü ortalamasının, yüzde 
40 üzerinde olması demekdir. Bu şekilde 
oluşturulan potansiyel koç adayı listeleme-
lerı yada kataloğunun Her yıl için mesela 6 
ay yada bir yaşını dolduran erkek bireyler 
için düzenlenerek üreticilerin Damızlık er-
kek birey seçimlerini yapabilmelerini farklı 
bölgelerden gelen talepleri karşılamalarını 
ve seçimlerini genetik temele göre seçme-
leri amaçlamaktadır.

Geçen sayıda buna ilişkin örnekler sunul-
muş idi. Şüphesiz ülkesel düzeyde ırk esa-
sına göre  böyle nitelik sıralamaları düzen-
lemeleri daha çok hesaplama kapasiteli 
“ En iyi doğrusal sapmasız Öngörü” gibi 
hesaplama programları yada yazılımlara 
yapılmaktır. Konuya ilişkin Damızlık değer-
leri sürü düzeyinde hesaplanabilmesi için 
çeşitli Excell tablolama yazılımını içeren  uy-
gulama ile sürüyü oluşturan bütün bireyler 
değişkenlik kaynağı bütün faktörler bakı-
mından aynılaştırıldıklarından elde edilen 
üstünlük sıralaması bireyin emsallerine göre 
ortalamanın ne derecede üstünde yada ne 
derece altında olduğunu belirteceğinden 
bireyler arasında kıyaslamaya olanak veri-
lip Damızlık olarak alıkoyma yada sürüden 
çıkarma kararlarının alınması sağlanır. Uy-
gulama ayrıca bütün ölçümlerin genetik 
ve ekonomik önemlerine göre ağırlıklandı-
rarak bir arada değerlendiren İndex değe-
ri hesaplayabilmektedir.Uygulamada çeitli 
çevre faktörlerinin etkisi  En Küçük Kareler 
Exceel ( LSM - Ex ) yöntemi ile standartlaş-
tırılmakta ve seçilim yapılabilmektedir (Do-
ğan,Ş.,M.İ.Soysal(2019) Damızlık seçiminde 
Çevre faktörlerinin Etkisi ve standartlaştır-
ma, İstanbul Manda Dergisi Eylül 2019 sayı 
7) Açık erişim ile yazılım ilgili siteden indi-
rilip yetiştiricileri kendi sürülerinde bu uy-
gulamayı edinmeleri mümkündür (http://
www.istanbulmanda.org/damizlik-belirle-
me-exel-uygulamasi/).Benzer şekilde ayni 
bireyde gözlemlenen  birden fazla özellik 
için ölçümlerin ekonomik önemlerine göre 
ağırlıklandırılarak  index değerleri oluştur-
ma ile ilgili uygulamada bu eseri ileleyen 
bölümlerinde açıklanmıştır.

Burada bir fikir vermek için farklı ana yaşı 
farklı cinsiyet farklı doğum şekli vb. birey-
lerden oluşan sürü bireylerinin önce çeşitli 
katsayılar yardımı ile düzeltilip bir örnek ya-
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pılmasını yanı ayni ana yaşlı ayni cinsiyette 
ayni  doğum şeklinde bireyler haline getiril-
mesini yanı standartlaştırılmasını sağlayan 
bir örnek tablo aşağıda sunulmuştur. Kuş-
kusuz isabet derecesini yükseltmek için bu 
katsayıları elde mevcut sürüye özgü hesap-
lanması istatistik metotlarla yapılmaktadır.

Tablo 1 Ana yaşı uzu cinsiyeti doğum tipi, 
büyütme tipine göre çarpımsal düzeltme 
faktörleri

Kaynak (Koyun üretimi el kitabı (2002)
Sheep Productıon Hand Book, 2002, 
Amerıcan, Sheep Ind. Assoc.

Koyun üreticileri başlangıçtaki genetik ka-
zanımlarını, mevcut ırklar arasından belirli 
bir cins veya çevrelerinde verimli koyun 
üretimi için önemli olan özellikler için üstün 
genetik değere sahip ırkları seçerek yapar-
lar.

VERİM KAYDI ESASINA GÖRE KOYUN 
SEÇİMİ
 Damızlık için koyun seçerken, performans 
kayıtları (eğer varsa) genellikle bir hayva-
nın nasıl göründüğünden çok gelecek per-
formansını tahmin eder. Ona bakarak bir 
koyunun üretim yeteneği hakkında fazla 
bir şey söyleyemezsiniz. 

Koyun üretiminde çiftlik içi verim kayıtları, 
merkezi ülkesel verim kayıtları ve bunlar-
dan elde edilmiş Tahmini damızlık değerleri 
söz konusu olabilir. 

Herhangi bir koyun çiftliği ve yetiştiricisi, 
çiftlik içi verim kayıtlarını tutabilir. 

Tek gereken, kulak küpe no ile karakterize 
bireysel hayvan kimliklendirme, bir kayıt 
defteri ve bir ağırlık ölçedir . Doğum ta-
rihleri ve sütten kesme ağırlıkları vb. o ırk 
hangi özellikleri için yetiştiriliyorsa (büyü-
me özellikleri yanı toplam satış gibi ağır-
lığı diğer bir deyişle et yada karkas ağırlık 
miktarı yada süt verim miktarı yada ikizlik 
oranı, doğan yavru sayısı, gebe kalma oranı 
sütten kesim oranı gibi döl verimi özellikleri 
kaydedilmelidir. 

Sütten kesme ağırlıkları genel bir yaşa göre 
düzeltilmeli ve doğum tipi, yetiştirme tipi 
ve ana yaşı için düzeltilmelidir. Diğer gene-
tik etkiyi maskeleyen çevsesel unsurlar için 
yukarıda belirtilen düzeltme katsayıları ya-
rımıyla yada gene yukarıda belirtilen excel  
tablolama yardımı ile en küçük kareler esa-

sına göre veriler standart hale getirilir. Daha 
sonra bireysel değerler sürü ortalamasın-
dan farklar şeklinde ifade edilir. Bu olguda 
Bireyin belirlenen sürü ortalamasından fark 
değerinin onun gerçek genetik değerini 
belirleme konusunda belirleyiciliğini ifade 
eden kalım değeri ile çarpımı söz konusu 
olacaktır.

Şekil 1.Fenotipik değerleri etkileyen çeşitli 
unsurlar
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Aksi takdirde, seleksiyon sürecinde genetik 
üstünlüğü değil çevresel avantajı olan kuzu-
lar tercih edilecektir. Daha açıkçası ilkine do-
ğan analardan elde edilen kuzular ve daha 
büyük ana yaşlı koyunlardan elde edilen 
kuzular karşılaştırması objektif karşılaştırma 
olmaz. 

Seleksiyon en ağır bir batında doğan yavru 
ağırlıklarına sahip analardan en ağır düzeltil-
miş sütten kesme ağırlıklarına sahip kuzuları 
tercih etmelidir. 

En azından ikiz ve üçüz doğan koyun ku-
zuları, üretim ortamında çoklu doğumlar 
bir dezavantaj olmadığı sürece üreme için 
saklanmalıdır. 

Aynı zamanda, yalnızca aynı çağdaş grup-
tan kuzuları karşılaştırmak önemlidir. 

Çağdaş bir grup, aynı yönetim ve besleme 
ile birlikte yetiştirilen benzer yaştaki bir hay-
van grubudur. Ocak ayında doğan kuzularla 
Nisan ayında doğan kuzuları karşılaştırmak 
doğru olmaz. 
Merkezi verim testi, ya da koç teke istas-
yonlarında farklı sürülerden gelen koçların 
performans kaydı için merkezi bir konuma 
getirildiği yerdir. Merkezi bir performans tes-
tinde, koçlar arasında gözlemlenen farklılık-
ların, aktarılmayacak çevresel farklılıklardan 

ziyade sonraki nesillere aktarılacak olan ge-
netik farklılıklar nedeniyle daha olası olduğu 
kabul edilir. 
Merkezi bir performans testi, kuzu pazarla-
mak için kullanılacak bir koç satın almak için 
ideal bir yerdir. Annelik özelliklerinin değer-
lendirilmesi çok daha zordur ve yıllarca ve-
rim kaydı tutmayı gerektirir. 
Tahmini damızlık değeri (TDD) Expected 
Breeding Value.( EBV), bir hayvanın dölle-
rine aktarılacak olan genetik değerinin bir 
tahminidir. Tahmini damızlık Değeri bir bire-
yin yetiştirme bakımından genetik hünerini 
belirtir. TDD Hayvanın ekonomik bakımın-
dan önemli özellikleri için bilgi işleme ile elde 
edilen matamatiksel bir tahmin değerdir. 
TDD Verisi elde edilen bütün özellikler için 
hesaplanabilir.
Örneğin, bir kuzunun ebeveynlerinin TDD’le-
ri mesela  +1 kg ise sütten kesme ağırlığı için 
bu, kuzunun ortalama ve tahmin olarak ırkın 
ortalamasından 1 kg daha ağır olacağı anla-
mına gelir. TDD’ler çeşitli büyüme, annelik, 
zindelik, yapağı ve karkas özellikleri için he-
saplanır. Bunlar, sürüler arası doğru karşılaş-
tırmalar yapmanın tek yoludur. 
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Şekil 2. Bir özelliğin ölçülen değeri(Fenotip) 
hayvanın yetiştirildiği çevrenin olduğu kadar 
hayvan genetiğinin(Genotip)sonucudur.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Tahmini 
damızlık değerleri EBV’ler Ulusal Koyun 
Geliştirme Programı (NSIP) aracılığıyla dü-
zenlenir ve yayımlanır . Veriler Avustralya’ 
da bu süreç LambPlan adlı düzenleme ile 
ülkesel düzeyde düzenlenir. 

Yeni Zelanda, Kanada ve Birleşik Krallık’ta 
benzer verim testi ve koç referans düzen-
lemeleri kullanılmaktadır. Verim kaydı olan 
koyunlar, olmayanlardan daha değerlidir. Bir 
tür verim kaydı olan koyunlar, özellikle koç-
lar satın almak için her türlü çaba gösteril-
melidir. Performansı test edilmiş hayvanlar 
için daha yüksek fiyatlar beklenmelidir.

 

1 
 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.Gözlenen ölçülen verime ilişkin çeşitli 
değerlerin değişkenlik nedensel bileşenleri. 
Bir bireyin ölçülen herhangi bir verimi (Fe-
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notipi=P) değişkenlik unsurları bakımından 
birçok alt bileşenleri ile asıl olarak çevresel 
ve genetik unsurlardan etkilenir. Genetik 
değer ise alt bileşenler olarak hem eklemeli 
gen etkisini ve hem de eklemeli olmayan 
genetik etki tesirlerini içerir. Oysa damızlık 
değer sadece eklemeli gen etki tesirlerini 
içerir. Gerçek verim kabiliyeti sürekli etkili 
çevre tesirleri ile eklemeli gen tesirlerini bir-
likte içerir .Kısaca Metinde belirtilen bütün 
işlemler resimde soru işareti ile gösterilen 
A= Damızlık değer kısmını isabetli biçimde 
tahmin etmeye dairdir .Bunu yapabilmek 
için ölçülen gözlemde diğer etkileri çeşit-
li istatistik metotlarla gidermek ve sadece 
A= eklemeli genetik etkiyi içeren  tahmin 
değerini elde  etmek gerekir .

Bir ırk veya popülasyon içindeki seleksi-
yon ve Anahtar Denklem 
Yetiştirici hangi ırkdan hayvanla çalışıyorsa 
diğer bir deyişle bir ırk  seçildikten sonra, 
üreticinin sürüsü içindeki ve başta koçlar 
olmak üzere sürü yenileme (ikame ) hay-
vanların satın alındığı sürüler içindeki selek-
siyon süreci ile  daha fazla genetik gelişme 
sağlar . Bir popülasyonda seleksiyondan 
(yıllık damızlık  değerindeki değişim)sağ-
lanan  ilerleme, aşağıda belirtilen yetiştirici 
(Anahtar )Denklemi  ile sağlanır. Örneğin, 
her biri 20. haftalık ağırlık kaydına sahip 
olan her iki cinsiyetten   (1. generasyon).   
Bu gruptan, her cinsiyetten 20 haftalık yaş-
ta en yüksek ağırlıktaki kuzular birbirleriyle 
çiftleştirmek üzere seçilir. 
 Aynı 20. haftalık yaştaki ağırlık performan-
sı, bunların döllerinde (2. nesil) kaydedil-
miş olsun . 2. generasyondaki (örneğin, 1. 
Generasyondan çiftleştirmek için seçilen 
hayvanların dölleri) kuzuların tümünün or-
talama performansı ile 1. generasyondaki 
bütün kuzuların ortama performansı kar-
şılaştırılarak seleksiyonda sağlanan genetik 
ilerleme ölçülür.  Bu durumda,  generasyon 
başına  seleksiyonda sağlanan ilerleme (R),  
elde   edilen  seleksiyon üstünlüğü  (S) ve   
üzerinde durulan özelliğin kalıtım derecesi 
(h2 ) gibi iki unsura bağlıdır.
 R = S × h2
Aşağıdaki şekilde  (a) 20 haftalık yaşta ve-
rim kaydı yapılmış bir gruptan en ağır koç 
adayı kuzularının seçilmesiyle erkeklerde 
elde edilen seleksiyon üstünlüğü gösteril-
miştir.  Erkekler arasındaki seleksiyon üs-
tünlüğü, seçilen erkeklerin ortalama ağır-
lığının bir bütün olarak erkek grubunun 
ortalamasından farkıdır.  Şekildeki (b) ise  
Kayıtlı bir gruptan aynı yaştaki koyun adayı 
kuzularının daha büyük bir oranının seçil-
mesiyle elde edilen dişi seleksiyon üstünlü-
ğü gösterilmiştir. 
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Bu örnekte erkeklerde elde edilen selek-
siyon üstünlüğü +10 kg, dişilerde ise +2 
kg’dır, dolayısıyla elde edilen ortalama se-
leksiyon üstünlüğü +6 kg’dır [(10 + 2] / 2].  
Yüksek verim için ne kadar az hayvan se-
çilirse ortalamadan o kadar uzaklaşacakla-
rını ve dolayısıyla seleksiyon üstünlüğünün 
o kadar yüksek olacağını göstermektedir.   
Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, 
grubun performansındaki varyasyon ne 
kadar geniş olursa elde edilebilecek selek-
siyon üstünlüğü o kadar yüksek olur.  

Kalıtım derecesini tahmin etmenin en ba-
sit yolu, bu özellik için ebeveynleri seçmek, 
elde edilen seleksiyon üstünlüğünü ölçmek, 
sonra bunları çiftleştirmek ve elde edilen 
yavrularında aynı özelliği ölçmek ve sonra 
regresyon tekniklerini kullanarak ebeveyn-
lerin seleksiyon üstünlüklerini ne miktarda 
yavrulara aktarıldığını hesaplamaktır. 

Farklı akraba sınıfları arasındaki verimlerin 
benzerlik derecesini ölçmeyi içeren daha 
karmaşık başka yöntemler de vardır.   Bir 
özelliğin kalıtım derecesi, o özellikteki ek-
lemeli genetik varyansın (damızlık değerle-
rindeki varyasyonun) bu özellikteki toplam 
fenotipik varyasyona oranı olarak ifade 
edilen kısmıdır. Kalıtım derecesinin iki var-
yansın oranı şeklinde ifade edilmesi, neden 
h2  olarak kısaltma sembolü ile gösterildi-
ğini açıklar. h sembolü ile gösterilen kalıtım 
derecesinin karekökü,  bir özelliğe ait ekle-
meli genetik standart sapmasının  fenotipik 
standart sapmaya oranıdır.  Sembolik ola-
rak göstermek gerekirse 
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Generasyon  aralığı  Örneğin, %50’si 2 ya-
şında ve %50’si 3 yaşında olan bir koyun 
sürüsüne sahip olsaydık, ortalama yaş ba-
sitçe 2.5 yıl olurdu. %60’lık kısmı 2 yaşında 
ve %40’lık kısmı 3 yaşında olsaydı, koyun-
ların ortalama yaşı (0.6 × 2) + (0.4 × 3) = 
2.4 yıl olurdu.

Ortalama generasyon aralığı 2.67 yıl olan  
bir sürüde her yıl 20 haftalık ağırlık için 
seleksiyonla uygulasaydık ve seleksiyon 

üstünlüklerini   elde ettiysek sonuçta; S = 
6 kg, h2 =0.3 ve L=2.67 Yıl için  yıllık seleksi-
yonda sağlanan ilerlemenin yaklaşık olarak 
R = [(6 × 0. 3) /(2. 67 )]= 0.67 kg /yıl olma-
sını bekleriz.
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Yıllık değişim miktarını delta (Δ) ile gösterir-
sek ( r DD,TDD) terimi gerçek damızlık De-
ğer(DD) ile Tahmini damızlık değer(TDD) 
arasındaki korelasyon katsayısı ( r DD,TDD) 
, Standart sapma (SS ) ve   intensite (selek-
siyon yoğunluğu ) ise standart sapma biri-
mi cinsinden seçilen hayvanların  ortalama-
sı ile Seçildikleri tüm grubun ortalaması 
arasındaki fark (i) olmak üzere bu değer şu 
şekilde belirlenir .

Δ[ (Damızlık Değeri)/(Yıl )]=

=[[(SeleksiyondaİsabetDerecesi)(Seleksi-
yonYoğunluğu)(GenetikDeğişkenlik)]/[ne-
sil)aralığı]]

= [( r DD,TDD)(i)( SSDD)/(Nesil Aralığı)]

      Bir hayvanın damızlık değerinin bir 
tahmini, kendi ölçülen verimine dayanarak 
elde edilebilir. Ancak böyle bir tahminin 
isabet derecesi yani doğruluğu, yani ger-
çek eklemeli genetik değerini tahmin ede-
bilme derecesi doğrudan özelliğin kalıtım 
derecesine bağlı olacaktır. Dar anlamda 
kalıtım derecesinin  bir başka tanımı veya 
yorumu damızlık değerleri ile fenotipik 
değerler arasındaki  korelasyonun karesi-
ni  ifade eder, bu da sonuç olarak damızlık 
değerlerinin fenotipik değerler üzerindeki 
regresyonuna karşılık gelir. Kalıtım derecesi 
tahmini mevcutsa, bir bireyin damızlık de-
ğeri(A), o bireyin ölçülen bir verimi (P) ile 
popülasyon ortalamasının(Port) tahmini 
arasındaki farkla verilen, fenotipik sapma-
sının bir regresyonu (h2)olarak   [A = h2(P-
Port) ] ile tahmin edilebilir.

     Düşük kalıtım dereceli özelliklere iliş-
kin değerlerinin, Fenotipik sapmaları sıfıra 
doğru güçlü bir şekilde gerilediği dikkat 
çekmektedir. Çünkü düşük kalıtım dereceli 
özellikler için, fenotipik varyasyonun çoğu 
çevresel (ve eklemeli olmayan genetik) et-
kilerden kaynaklanmaktadır. Buna karşılık, 
yüksek kalıtım derecli özellikler için, bir bi-
reyin fenotipik değeri, eklemeli genetik et-
kilerinden daha fazla etkilenir. Bu nedenle, 
fenotipik sapmalar sıfıra doğru kuvvetli bir 
şekilde gerilemez. Son olarak, farklı koşul-
larda yetişen bireyleri (örneğin, farklı yıl ve 
mevsimlerde doğan veya farklı sürülerde 
tutulan hayvanlar) karşılaştırabilmek için, 
fenotipik sapmalar, tek bir ortalama(Port) 
yerine benzer koşullarda yetiştirilen hayvan 
gruplarının ortalama performansı (Çağ-
daşlar, Emsaller grubu Ortalaması; ÇO) kul-
lanılır. Bu gibi durumlarda, tahmini damızlık 
değerleri(A)  değeri A=h2(P-ÇO) şeklinde 
elde edilir.

Ayni bireyde ölçülen X ve Y özellikleri için 
X özelliğinin fenotipi  (PX) ile Y özelliğinin 
fenotipi (PX) arasında birlikte değişimin  
yani kovaryansının [Cov (PX ,PY)] bu iki 
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özelliğin herbirinin fenotipik  değişkenlikle-
rinin[Var(PX) ile Var(PY)] (varyanslarının ) 
geometrik ortalamasına  oranını ifade eden   
fenotipik birlikde değişim derecesi(kore-
lasyon) şu şekilde genetik[(GX)ve(GY)] ve 
çevre[(EX)ve(EY)] bileşenlerine ayrılabilir 
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Eklemeli Genetik korelasyon  şu şekilde 
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Çevre (Environment; E ) korelasyonu  ise 
şu şekilde belirlenir  

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fenotipik korelasyonun bileşenlerine  ayrıl-
ması

rP  = hX hY rA  + eX  eY  rE

Bu ifadelerde hX ve hY, her bir (X ve Y ) 
özellikleri için aşağıdaki şekilde hesaplanan 
kalıtım derecelerinin  kareköküdür 

h2 =[(Eklemeli genetik varyans)  / (Fenoti-
pik varyans)]  = [[ Var (G) / Var(P]]

Benzer şekilde eX ve eY  ise şu şekilde be-
lirlenir eX =√ 1 – h2X ve eY =√ 1 – h2y

Mesela  10 koyunda  Sütten kesim ağırlığı  
(kg) aşağıdaki değerlerde 

[66.6 ;67.5 ; 54 ;53.3 ;65.2 ;62.6; 55.4 ;54.1 
;57.2; 59.2]  ve ayni bireylerde

ile kirli yapağı ağırlığı  (kg) 
[2.2;2.4;1.7;1.8;2.3;2.8 ; 1.9 ;1.8 ;2,2.1] değerle-
rinde ise 

Sütten kesim ağırlığı  (X) ile kirli yapağı ağır-
lığı  (Y) arasındaki Kovaryans [SXY = 1.4611] 
. Sütten kesim ağırlığı varyansının karekökü 
olan   standart sapması [SX = 5.09877,]Kirli 
yapağı ağırlığı varyansının karekökü olan  
standart sapması .[ SY = 0.36128 ]ve Bu iki 
özellik arasındaki fenotipik korelasyon kat-
sayısı rxy=[( SXY) / [(SX )(SY )] =

=[(1.4611) /[(5 .09877 )(0. 36128 )]]=0. 
67299 olmaktadır . Bu örneklerin verilmesi-
nin nedeni her türlü damızlık seçim işlemle-
rinde isabet bu parametrelerin bilinmesine 
dayalıdır. Diğer bir deyişle sürüde nesiller 
boyu seçim işleminde isabetli olmak yanı 
gerçek damızlık değeri isabetli tahmin an-
cak bu parametrelerin bilinmesine bağlıdır.

Bu tanımlamalar aşağıda sembolize edil-
miştir. 
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Bir koyunun ekonomik önemi olan hemen 
hemen her özelliği, hem hayvanın genetik 
değerinden hem de hayvanın maruz kal-
dığı spesifik çevre koşullarından  (genetik 
olmayan nedenler) etkilenir.

Üstün çevre koşullarından  ziyade yüksek 
genetik değerler nedeniyle yüksek verim 
seviyelerine sahip sürü yenileme(ikame) 
hayvanları seçmek istediğimizden, seleksi-
yon  uygulanmadan önce bilinen çevresel 
etkiler için fenotipik özellikler düzeltilme-
lidir.. Ham yani ölçülen fenotipler yerine 
çevresel etkiler için düzeltilmiş fenotipler 
üzerindeki seleksiyon kararları verilmelidir. 
Anahtar Denklemdeki seleksiyonun isabet 
derecesini yani doğruluğunu artırarak se-
leksiyonla sağlanan ilerlemeyi iyileştirir.

Ham fenotipik ölçümler, hem genetik hem 
de olası çevresel etkileri içeren istatistiksel 
modeller kullanılarak çevresel etkiler için 
düzeltilebilir. Ancak, bu tür modeller, çev-
resel etkilerin doğru tahminlerini sağlamak 
için çok büyük veri setleri gerektirir. Araş-
tırmadan elde edilen standart düzeltme 
faktörleri, bilinen çevresel etkiler için ham 
fenotipik kayıtları düzeltmek için sıklıkla 
kullanılır.

Bir koyun üreticisi,  için önemli olan özellik-
ler için ortalamanın üzerinde performansa 
sahip bir ırk seçerek ilk genetik kazancını 
sağlar. Ancak Dünyada 1500’den fazla ko-
yun ırkı veya ırkı ve ülkemizde ‘de 10’dan 
fazla ırk vardır. Bu ırklar, üreme, büyüme, 
karkas, yün ve süt özellikleri açısından ırklar 
arasında önemli farklılıklar gösteren değerli 
bir genetik kaynaktır.

Bir koyun ırkının geçerliliğini koruyabilmesi 
için, genetik değeri veya “damızlık değeri” 
bakımından öncekinden daha fazla geliş-
meye devam etmesi gerekir. Buda seleksi-
yonla mümkün olabilir.

Koyun yetiştiricisinin üzerinde bir miktar 
kontrole sahip olduğu sürü damızlık değe-
rindeki değişimi belirleyen faktörler, (1) tah-
min edilen damızlık değerinin isabet dere-
cesi (doğruluğu), (2) seleksiyon yoğunluğu 
ve (3) nesil (generasyon ) aralığıdır.

 Damızlık değerinin doğruluğu, özelliğin 
kalıtım derecesine bağlıdır. Genel olarak 
üreme özellikleri en düşük kalıtım derecesi-
ne sahiptir, büyüme ve süt özellikleri kalıtım 
derecesi açısından orta düzeydedir ve yün 
ve karkas özellikleri en yüksek düzeyde ka-
lıtsallığa sahiptir.

Tüm özellikler için damızlık  değerinin isa-
betli tahmin derecesi, bireyde yada akra-
balarında daha çok fenotipik kayıtlar ol-
duğunda artar. Ulusal Koyun Genetik ıslah 
Programı gibi ulusal genetik iyileştirme 
programları, yetiştiricilere damızlık değer-
lerinin doğru tahminlerini sağlar. Koyunlara 
göre koçlarda seleksiyon yoğunlukları (in-
tensitesi ) hemen hemen her zaman daha 
yüksek ve nesil(generasyon ) aralıkları 
daha düşüktür, bu da sürü genetik kazan-
cının büyük çoğunluğunun koç seçiminden 

gelmesine neden olur.

Burada ifade edilmek istenen husus 100 
bireylik bir sürü büyüklüğünde her yıl 120 
kuzu elde edilse yarısı erkek yarısı dişi olsa  
yılda bunların gelecek generasyonun ebe-
veynlerini oluşturmak için  dişilerde yüzde 
25 i  yani [(60)(0.25)] 15 dişi seçilse elde 
edilen seçim yoğunluğu ( 15/60) yani %25 
olurken erkeklerde 25 dişiye bir koç hesabı 
ile ( 4/60)yani  % 6 olacaktır. Bu durum da 
seçilenlerin ortalaması ile seçildikleri tüm 
sürünün ortalaması arasındaki fark (selek-
siyon üstünlüğü) artacaktır.

Yetiştirici denklemi diye Lush isimli bir araş-
tırıcın önerdiği isimlendirme ile bu miktarın 
kalıtım derecesi kadarı bir sonraki nesile bir 
önceki neslin verim ortalamasının üzerinde 
ilaveye yol açacaktır bu değer ayni zaman-
da seleksiyonda sağlanan ilerleme olarak 
bilinir. Seleksiyon üstünlüğü standardize 
edilerek yani fenotipik standart sapma-
ya(SS) bölünerek de [ S/(SSP )]ifade edi-
lebilir. Bu durumda genetik ilerlemeyi ifade 
eden R=S h2 ifadesi Normal dağılış özellik-
lerinden yararlanarak seçilenlerin toplam 
sürüye oranına göre   [S/(SSP)] şeklindeki 
standart sapma cinsinden seleksiyon üs-
tünlüğü (i) olmak üzere R=](SSP)(h2)(i)]
şeklinde belirlenir.

Standart sapma birimlerinde ifade edilen, 
seleksiyonla seçilen hayvanların üstünlü-
ğüne, standardize edilmiş seleksiyon üs-
tünlüğü veya seleksiyon entansitesi ya da 
seleksiyon yoğunluğu denir (i sembolü ile 
gösterilir ). Seleksiyon entansitesinin büyük 
ölçüde seçilen hayvan oranının bir fonksi-
yonu olduğunu göstermektedir. Seleksi-
yonla seçilenlerin oranı ne kadar düşükse 
seleksiyon entansitesi o kadar yüksek olur.
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Burada da görüldüğü gibi eğer Gözlenen 
fenotipe göre seçim yaparsak 2 nolu birey 
en yüksek genetik hünerde görülmekte ise 
de gerçek genetik değere göre seçimde 1 
nolu hayvan emsallerine göre  genetik üs-
tündür 
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Diyelim ki elimizde 1 nolu  koç ve 2 nolu koç 
gibi hangisinin genetik olarak iyi olduğunu 
seçeceğimiz iki koç adayı olsun. Eğer bun-
ların genetik geçmişlerini veya hangi ko-
şullarda yetiştirdiklerini bilmiyorsak hangi 
Koç’un genetik olarak daha iyi olduğunu 
bilmek kararı zorlaşmaktadır Her iki koc 
adayında fiziksel olarak   da benzer gibi 
görünüyorsa hangisinin daha iyi olduğunu 
hangi koşulda yetiştirdiğini hangi koçun 
nesillerine hangi genetiği aktaracağını nasıl 
bileceğiz. 

Fiziksel olarak aynı görünse bile bu koşul-
lardan hangisinin daha genç yaşta ana-
dan hangisinin daha yaşlı andan olduğunu 
bilmesek karar iyice zorlaşır. Bunlardan 
bir tanesi biz karar verme sürecine de bu 
hayvanları elimize aldığından önce daha iyi 
besleme koşuluna maruz kalmış veya bir 
başkası önceden bir hastalık hoşuna maruz 
kalmış koç adayı da olabilir. Yani bunlara 
sadece dıştan bakarak hangisinin yavrula-
rının genetik olarak daha iyi olduğunu söy-
leyemeyiz. O zaman bu tahmini damızlık 
değeri dediğimiz belirlemeyi de yaparız.

Bu damızlık değeri bu hayvanın döllerinin 
yavrularının   potansiyel olarak ne kadar 
verim vereceğinin tespitini sağlar. Bir  ben-
zetme ile bu iki koç adayı aynı bir Terazi-
nin iki kefesi ne koyduğumuzu varsayalım 
hangisinin genetik değer olarak ağır bastı-
ğı yani diğerine daha üstün olduğu kararını 
tahmini damızlık Değere göre veririz . Bu iki 
koçun hangisinin nesillere aktaracağı gene-
tik değerler arasındaki gerçek farkı tahmini 
damızlık değeri ile karşılaştırırız.

Hangi özelliği ölçüyorsak onun için damız-
lık değerini ölçebiliriz. Mesela doğum ağır-
lığı için damızlık değeri, bir yaş ağırlığı için 
damızlık değeri , sütten kesim ağırlığı için 
damızlık değeri, yapağı verimi bakımından 
damızlık değeri gibi gibi ya da bunların 
hepsini bir arada değerlendiren bir ortak 
index bakımından damızlık değer belirlenir 
. Bütün bu damızlık değerler eğer mesela 
doğum ağırlığı için kilogram olarak ölçül-
müşse kilogram olarak damızlık değer ya 
da yapağı inceliği olan için ölçülmüşle mik-
ron olarak damızlık değer gibi ölçüldükle-
ri birimlerde raporlanır. Damızlık değerleri 
söz konusu hayvanın kendi verimlerinden 
veya damızlık değeri tahmin edilen bireyin 
akrabalarından ebeveynlerinden toplanan 
verilerden de üretilebilir. Mesela fiziksel öl-
çüm değeri olarak bir yaş ağırlığı bakımın-
dan 1 nolu koç 2 nolu koçdan ağır olabilir. 
Ama eğer damızlık değeri hesaplandığında 
1 nolu koçun Tahmini Damızlık değeri +10 
kg 2 nolu koçum Tahmini damızlık değeri 
+ 15 kg olabilir Bu durumda fiziksel ağırlı-

ğa bakarak seçim yapsaydık ve 1 nolu koçu 
en iyi diye seçseydik yanlış karar vermiş 
olacaktır. Çünkü bir yaş ağırlığı Tahmini 
damızlık değeri bakımımdan  1 nolu koçun 
genetik değeri + 10 kg ,2 nolu koçun gene-
tik değeri + 15 kg dır .Yani gerçek damızlık 
değer bakımından 2 nolu koç adayı daha 
genetik niteliklidir.
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Yukarıda gösterilen bir excell  tablolama ile 
bu örnekde yapağı ağırlığı  ve Yapağı ince-
liği için iki değeri ayni anda belirliyor ve bu 
iki özellik için birlikte hangi bireyin bu özel-
likler için daha iyi damızlık olacağına karar 
veriyor olalım. Tablonun üst kısmada bu 
iki özelliğin kalıtım dereceleri (h2)standart 
sapmaları(varyansın karekökü) ve bu iki 
özellik arasında Fenotipik ( rp) ve Genoti-
pik (ra) korelasyon katsayıları ve ekonomik 
ağırlıkları (bi)verilmiştir .

Burada yapağı ağırlığı için daha ağır olmak 
yapağı elyaf inceliği içinde daha ince olmak 
makbul olduğundan incelik için -1 ağırlık 
için +5 alınmıştır. Kısacası ilerleyen generas-
yonlar boyunca bu iki özelliğe göre seçim 
yapılınca üçülen birim cinsinden ağırlık için 
kg arışın ekonomik getirisi ile incelik için 1 
mikron inclmenin ekonomik getirisi ağır-
lıkları belirler. Buradaki gibi hangi özellikler 
isteniyorsa (mesela Doğum ağırlığı ve Süt-
ten kesim ağırlığı gibi) herhangi iki özellik 
içinde oluşturulur.

Tablo matematik işlem olarak Fenotipler 
matrisi(P),indeks regrasyon katsayılar mat-
risi(b),Genotipler matrisi(G),eklemeli ge-
netik yada damızlik değerler matrisi(A) ve 
Ekonomık ağırlıklar matrisi(a) ve bunlardan 
türetilen Fenotipler matrisinin Tersi (P-1  )  
ve genotipler matrisi ile Genetik matris çar-
pimi [(P-1  ) * (G)] çözümü Excell tablolama 
hesaplayıcısı ile çözümünden oluşur.

Matris tablolamada hücrelerin değerleri  
b(1) ve b(2) iki özelliğin ekonomik ağırlığı

P(1,1)  , P(2,2) sırasıyla 1 ve 2 özelliğin fenoti-
pik varyansı(ilgili özellikler standart sapma-
larının kareleri),  P(1,2), P(2,1)  değerleri ise 1 
ve ikinci özellik arasında ve 2 ile birinci özel-
lik arasında kovaryans ları temsil eder ve 
bu iki özellik arasındaki fenotipik korelas-
yon katsayısını ( rp) her iki özellik standart 
sapmaları ile[ SS1 ve SS2 ]çarpımı şeklinde 
bulunur. G(1,1) , G(2,2)  sırasıyla 1 ve 2 özellik 
için  genetik varyans olup ilgili özellik ka-
lıtım derevesi ile fenotipik varyans çarpımı 
şeklinde tahminlenir.Benzer şekilde ,G(1,2) , 
G(2,1) ise  bu özellikler arasındaki genetik 

kovaryans olup iki özellik arasındaki ekle-
meli genetik yada damızlık değerleri arası 
korelasyon katsayısı (ra)  ile  her iki özellik 
kaşıtım dereceleri ile fenotipik varyansları-
nın çarpımının kareköküdür .

Hesaplamaları Excell tablolama yazılım bu 
işlemlerin tümünü yapmakta 

ve[ Indeks Değeri=1.609 (yapağı ağırlığı) – 
0.434(Yapağı inceliği] 

şeklinde aşağıdaki netice elde edilmektedir. 

4 
 

 

 

 
Netice olarak sürüdeki bütün bireyler bu 
formül çerçevesinde puanlanır ve genetik 
hüner bakımından üst sıralarda olanlar da-
mızlık bireyler seçilmiş olur.

Bir an için yetiştirici koşullarında bunu yap-
mak nasıl mümkün olabilir sorusu akla ge-
lebilir. Ancak hatırlamalıyız her ülke ulusal 
ıslah sistemine sahip olup bu işlemleri ulu-
sal damızlık yetiştiriciler birliği aracılığı ile 
yürütmektedirler. Ülkemizde de bu konu-
daki yapılanmalar bulunmaktadır. Bilindiği 
gibi bu tarz bir kayıtlanma yada ulusal ıslah 
programları mevcut bütün hayvan varlı-
ğını kapsamaz. Programa katılan üyelerin 
genetik hünerine göre seçilen  elit seçilmiş 
damızlıklarının yetiştirme piramiti olarak 
adlandırılan katmanların taban sürüler ve 
ara elit sürülere tahsisi şeklinde süreçler 
yürütülmektedir.

Ancak böyle bir programa dâhil olunma-
dığında bile yetiştirciler kendi sürülerinde 
“en iyi” yi seçerken bu sistemleri kullana-
bilirler. En iyi yi belirlemekte en temel ilke 
benzer koşullardaki sürü arkadaşlarını or-
talamasından daha yukarıda iyi ya da daha 
aşağıda kötü şeklindedir. Böyle bir amaç 
en basit şekliyle “özellik oranı “diye adlan-
dırılır. Söz gelimi 2 birey arasında bir karar 
verirken bunların Doğum ağırlıkları sırasıyla 
mesela sırasıyla 4 ve 5 kg olsun. Birinci bi-
reyin ayni koşullardaki sürü ortalaması 3.5  
ve ikinci bireyin ayni koşullardaki sürü orta-
laması 5.5 ise. Birinci bireyin sürü ortalama-
sına oranı [ (4)/(3.5)] =1.14 ve ikinci bireyin 
özellik oranı [ (5)/(5.5)] =0.91 olur. Bu duru-
mun anlamı birinci birey sürü ortalamasının 
% 14 üstünde ( 1.14 ün birden farkı ) altında 
ikinci bireyin ise sürü ortalamasının % 9 al-
tındadır(0.91) in birden farkıdır.
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, İzmir 
İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Ferhan Eroğlu, Başkan Yardımcısı Mustafa Filizli ve 
yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik ziyarete ilişkin olarak 
“İzmir Birliğimizin Çok Değerli Başkanı aynı zamanda 
Merkez Birliğimiz Denetim Kurulu üyesi Ferhan Eroğlu 
ve İzmir Birliğimizin Başkan Yardımcısı Mustafa Filizli 
ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Merkez Birliğimize 
yapmış oldukları ziyarette sektörümüzün durumu ve 
sorunları ile alakalı birtakım görüşmelerde bulunduk.  
Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür 
ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKAN ÇELİK İZMİR BİRLİK BAŞKANI EROĞLU 
VE HEYETİNİ MAKAMINDA KABUL ETTİ

TBMM 18. Dönem Van Milletvekili Merhum Reşit 
Çelik’in oğlu Bülent Çelik ve iş insanı Ali Yılmaz, 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’e 
nezaket ziyaretinde bulundular. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin olarak 
“ TBMM 18. Dönem Van Milletvekili Merhum Sayın 
Reşit Çelik’in oğlu Sayın Bülent Çelik ve Kıymetli aile 
dostum iş insanı Sayın Ali Yılmaz Merkez Birliğimize 
yapmış oldukları ziyaret ile şahsımı onurlandırdılar. 
Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, iş 
hayatlarında başarılar diliyorum “ dedi.

İŞ İNSANLARI ÇELİK VE YILMAZ
TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’E ZİYARETTE BULUNDULAR

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 
Kahramanmaraş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birlik Başkanı Vakkas Kuzu’yu makamında kabul 
ederek küçükbaş hayvancılığa ilişkin birtakım 
görüşmelerde bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin olarak 
“ Kahramanmaraş Birliğimizin Çok Değerli Başkanı 
Vakkas Kuzu’nun Merkez Birliğimize yapmış olduğu 
ziyaretinde sektörümüze ilişkin birtakım istişarelerde 
bulunduk. Kıymetli Başkanıma ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” 
dedi

GENEL BAŞKAN ÇELİK, KAHRAMANMARAŞ BİRLİK
BAŞKANI KUZU’YU MAKAMINDA KABUL ETTİ
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 
Isparta Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik 
Başkanı Süleyman Yaşar Köroğlu ve beraberindeki 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarıdaş, Muhasip Üye 
Abdullah Yılmaz ve Proje Teknik Elemanı Tuğrul Sak’ı 
makamında kabul ederek küçükbaş hayvancılığa 
ilişkin birtakım görüşmelerde bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin 
olarak “ Isparta Birliğimizin Çok değerli Başkanı 
Süleyman Yaşar Köroğlu, Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Sarıdaş, Muhasip Üye Abdullah Yılmaz ve Proje 
Teknik Elemanı Tuğrul Sak Merkez Birliğimize yapmış 
oldukları ziyarette sektörümüze ilişkin görüşmelerde 
bulunduk. Kendilerine nazik ziyaretlerinden 
dolayı şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyor, 
çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

ÇELİK, ISPARTA BİRLİK BAŞKANI KÖROĞLU VE 
BERABERİNDEKİ HEYETİ MAKAMINDA KABUL ETTİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 
Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik 
Başkanı İhsan Akın ve Hakkari İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birlik Başkanı Reşit Akman’ı makamında 
kabul ederek küçükbaş hayvancılığa ilişkin birtakım 
görüşmelerde bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin 
olarak “Malatya Birliğimizin Değerli Başkanı İhsan 
Akın ve Hakkâri Birliğimizin Değerli Başkanı Reşit 
Akman’ın Merkez Birliğimize yapmış oldukları 
ziyaretlerinde sektörümüze ilişkin bazı konularda 
çeşitli istişarelerde bulunduk. Kıymetli Başkanlarıma 
nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, birlik ve 
beraberlik içerisinde sektörümüze hizmet yolunda 
çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, MALATYA VE HAKKÂRİ BİRLİK 
BAŞKANLARINI MAKAMINDA KABUL ETTİ

TBMM Milletvekili Danışmanı Erol Baykara ve Van’lı İş 
İnsanı Harun Bilici 22 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’e nezaket 
ziyaretinde bulundular. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin 
olarak “ TBMM Milletvekili Danışmanı Sayın Erol 
Baykara ve Van’lı İş İnsanı Sayın Harun Bilici’nin 
Merkez Birliğimize yapmış oldukları ziyaretten dolayı 
memnuniyet duymakla birlikte nazik ziyaretleri için 
kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar 
diliyorum” dedi.

BAYKARA VE BİLİCİ’DEN
TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’E ZİYARET
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Van İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Neşe Uğurlu 
Çabuker’in, 24 Ağustos 2022 tarihinde TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik’e yapmış olduğu ziyarette sektörle 
alakalı görüşmelerde bulunuldu. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin olarak 
“Küçükbaş Hayvancılığımızın Merkez Bankası konumun-
da olan Van İlimizde uzun yıllar görevini başarıyla sürdü-
ren ve sektörümüzün gelişimine önemli katkılar sağlayan 
Van İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcımız Sayın Neşe 
Uğurlu Çabuker’in Merkez Birliğimize yapmış olduğu zi-
yaretten büyük memnuniyet duydum. Ziyarette küçük-
baş hayvancılık ile ilgili birtakım görüşmelerde bulunduk. 
Nazik ziyaretleri ve anlamlı hediyelerinden dolayı şahsım, 
sektörüm ve Vanlı hemşehrilerim adına kendisine çok te-
şekkür ediyor, birlikte çok daha güzel işlere imza atma 
temennisiyle çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

VAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜR YARDIMCISI ÇABUKER, 
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARETTE BULUNDU

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Diyarbakır 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ab-
dullah Çetinkaya ve Gaziantep Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birlik Başkanı Osman Türkman’ı maka-
mında kabul ederek küçükbaş hayvancılığa ilişkin 
birtakım görüşmelerde bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin olarak 
“ Diyarbakır Birliğimizin Değerli Başkanı Abdullah 
Çetinkaya ve Gaziantep Birliğimizin Değerli Başkanı 
Osman Türkman’ın Merkez Birliğimize yapmış olduk-
ları ziyaretlerinde sektörümüze ilişkin bazı konularda 
çeşitli istişarelerde bulunduk. Kıymetli Başkanlarıma 
nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, birlik ve 
beraberlik içerisinde sektörümüze hizmet yolunda 
çalışmalarında başarılar diliyorum “ dedi.

ÇELİK, DİYARBAKIR VE GAZİANTEP BİRLİK BAŞKANLARINI 
MAKAMINDA KABUL ETTİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Trab-
zon Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başka-
nı Arslan Çalık ve kardeşi Raşit Çalık’ı makamında 
kabul ederek küçükbaş hayvancılığa ilişkin birtakım 
görüşmelerde bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin ola-
rak “ Trabzon Birliğimizin Çok Değerli Başkanı Arslan 
Çalık ve Kardeşi Raşit Çalık Merkez Birliğimize bir zi-
yarette bulundular. Ziyarette sektörümüze ilişkin bir-
takım istişarelerde bulunduk. Kıymetli Başkanım ve 
kardeşine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür edi-
yor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, TRABZON BİRLİK BAŞKANI ÇALIK’I 
MAKAMINDA KABUL ETTİ
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TRT HABER Muhabiri Muhammet Mücahit Dereli ve 
Türkiye Gazetesi Muhabiri Cevdet Fırat Aydoğmuş 
3 Ekim 2022 tarihinde TÜDKİYEB Nihat Çelik’e bir 
nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette küçükbaş 
hayvancılık sektörüne ilişkin birtakım görüşmeler 
gerçekleştirildi.
Başkan Çelik, ziyarete ilişkin olarak “TGRT HABER’den 
TRT HABER’e geçen Muhabir Muhammet Mücahit 
Dereli ile Türkiye Gazetesi Cumhurbaşkanlığı Muha-
biri Cevdet Fırat Aydoğmuş’un ziyaretlerinden büyük 
memnuniyet duydum. Bu vesile ile yeni görevine ata-
nan Can dostum Muhammet Mücahit Dereli ’ye yeni 
görevinde üstün başarılar diliyorum. Değerli dostlarım 
Muhammet Mücahit Dereli ve Cevdet Fırat Aydoğ-
muş’a yaptıkları nazik ziyaretlerinden dolayı şahsım 
ve sektörüm adına şükranlarımı sunuyor, yaptıkları bu 
kutsal görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK’E 
GAZETECİLERDEN NEZAKET ZİYARETİ

Albay Atilla Güler, 20 Ekim 2022 tarihinde Türkiye 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’e makamında 
bir ziyarette bulundu. Güler, ziyaret esnasında kendi 
yazdığı bir kitabı Genel Başkan Çelik’e hediye etti.

Genel Başkan Çelik ziyarete ilişkin olarak “Genel 
Kurmay Başkanımız Sayın Yaşar Güler’in kardeşi 
Albay Sayın Atilla Güler bugün Merkez Birliğimize bir 
ziyarette bulundular. Ziyaret esnasında kendi yazdığı 
bir kitabı şahsıma hediye etmesinden büyük mutluluk 
duydum. Kıymetli eseri ve benim için oldukça anlamlı 
ve değerli ziyaretleriyle şahsımı onurlandıran Sayın 
Albayıma Genel Kurmay Başkanımın nezdinde çok 
teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlıklı 
mutlu yıllar diliyorum” dedi.

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK’E ALBAY 
GÜLER’DEN ANLAMLI ZİYARET

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Siirt 
İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı 
Ali İlbaş’ı makamında kabul ederek küçükbaş 
hayvancılığa ilişkin birtakım görüşmelerde bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin 
olarak “ Siirt Birliğimizin çok değerli Başkanı, Merkez 
Birliğimiz Eski Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ali İlbaş 
Merkez Birliğimize nezaket ziyaretinde bulundular. 
Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı şahsım ve 
sektörüm adına teşekkür ediyor, çalışmalarında 
başarılar diliyorum” dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, SİİRT BİRLİK BAŞKANI İLBAŞ’I 
MAKAMINDA KABUL ETTİ
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 
Antalya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik 
Başkanı Zeliha Öztürk ve Birliğin Sorumlu Müdürü 
Yılmaz Gökçay’ı makamında kabul ederek küçükbaş 
hayvancılığa ilişkin birtakım görüşmelerde bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin olarak 
“ Antalya Birliğimizin Çok Değerli Başkanı Sayın 
Zeliha Öztürk ve Birliğimizin Sorumlu Müdürü Sayın 
Yılmaz Gökçay’ın Merkez Birliğimize yapmış oldukları 
ziyarette sektörümüze ilişkin birtakım istişarelerde 
bulunduk. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik yolunda 
çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, ANTALYA BİRLİK BAŞKANI 
ÖZTÜRK’Ü MAKAMINDA KABUL ETTİ

Van Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Başkanı Yakup Çelik ve beraberindeki Bahadır Yetiş-
kin, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-
kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’e 
bir ziyarette bulundular.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin ola-
rak “Van Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Başkanı Sayın Yakup Çelik ve beraberindeki Sayın 
Bahadır Yetişkin’in Merkez Birliğimize yapmış ol-
dukları nazik ziyaretleri için kendilerine çok teşekkür 
ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini 
kullandı.

ERCİŞ ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI 
BAŞKANINDAN GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 
Kastamonu İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik 
Başkanı Adem Canbaz’ı makamında kabul ederek 
küçükbaş hayvancılığa ilişkin birtakım görüşmelerde 
bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin 
olarak “ Kastamonu Birliğimizin Çok Değerli Başkanı 
Sayın Adem Canbaz ve misafiri Merkez Birliğimize 
nezaket ziyaretinde bulundular. Kendilerine nazik 
ziyaretlerinden dolayı şahsım ve sektörüm adına 
teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” 
dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, KASTAMONU BİRLİK BAŞKANI CAMBAZ’I 
MAKAMINDA KABUL ETTİ
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Ziraat Bankası Çankaya Yıldızevler Şube Yöneticisi 
Abdurrahman Murat Demirel ve Müşteri İlişkileri 
Temsilcisi Bürde Tetik, Türkiye Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik’e nezaket ziyaretinde 
bulundular. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete 
ilişkin olarak “ Ziraat Bankası Yıldızevler Şube 
Yöneticisi Sayın Abdurrahman Murat Demirel 
ve Müşteri İlişkileri Temsilcisi Sayın Bürde Tetik, 
Merkez Birliğimize yapmış oldukları ziyaretten 
memnuniyet duydum. Kendilerine nazik ziyaretleri 
için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar 
diliyorum “ dedi.

DEMİREL VE TETİK,  TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’E 
ZİYARETTE BULUNDULAR

AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın 
Sancar ve beraberindeki heyet Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı 
Nihat Çelik’e makamında bir ziyarette bulundular.
Genel Başkan Çelik, ziyarete ilişkin olarak “ Bugün, 
AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Sayın 
Esengül Aydın Sancar, İl Sekreteri Sayın Gönül Mazi, 
İl AR-GE Başkanı Sayın Şeyma Kan, İl Tanıtım ve 
Medya Başkanı Sayın Gurbet Aydemir ve Midyat İlçe 
Kadın Kolları Başkanı Sayın Muazzez Acar Merkez 
Birliğimize bir ziyarette bulundular. Kendilerine 
nazik ziyaretleri ve Mardin İl Kadın Kolları Başkanı 
Sayın Sancar’ın şahsıma takdim ettikleri hediyeden 
dolayı çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar 
diliyorum” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ MARDİN İL KADIN KOLLARI BAŞKANI SANCAR VE 
BERABERİNDEKİ HEYET ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ
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