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Çok değerli okuyucularımız; Hepimizin bildiği üzere tüm 

Dünyada olduğu gibi Covid-19 salgını nedeniyle ülkemiz-

de de birçok sektör çok zor günler geçirmektedir. Pan-

deminin hayatı derinden etkileyen sonuçlarını hep birlik-

te yaşıyoruz. Ancak peşinen söylemeliyiz ki, Devletimiz 

bu kapsamda vatandaşlarımızın sağlığını korumak ama-

cıyla birçok tedbir almış ve almaya da devam etmektedir.

İnsanlarımızın sağlığı için öncelikle sağlık çalışanlarımız 

olmak üzere tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarımızın 

gösterdiği gayretler takdire şayandır. Söz konusu salgın 

hastalık nedeniyle günümüzde gıda üretimi ve gıdanın 

tüketicilere sağlıklı bir şekilde ulaştırılması hususunun ha-

yati önem arz ettiği bir kez daha gözler önüne serilmiştir. 

Dolayısıyla çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve yetiştiricilerimiz 

de gece gündüz üretmeye ara vermeden devam etmek-

tedir. Tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm üreticile-

rimizin hizmetleri de bu zor günlerde çok daha iyi an-

laşılmış olup bu uğurda verdikleri emekler, çabalar son 

derece değerli ve önemlidir.

Maliyetlerin her geçen gün arttığı tarım sektöründe, ge-

rek hayvansal gerekse bitkisel üretim yapan üreticileri-

miz girdi fiyatlarından dolayı büyük tedirginlik yaşama-

sına rağmen yine de fedakârca üretime devam etmekte 

ve ülkemiz insanları için de bu zor günlerde moral kay-

nağı olmaktadır.

Yaşamakta olduğumuz süreçte sektörümüze ilişkin aci-

len alınması gereken tedbirler mevcuttur. Bu anlamda 

Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli tedbirleri başarılı 

bir biçimde alıyor. Biz de sürece ilişkin bir takım öneri-

lerde bulunuyoruz. Sayın Bakanımız başta olmak üzere 

Bakanlığımız ve ilgili birim yetkilileriyle sürekli istişareler-

de bulunuyoruz. Zaman zaman basın yoluyla açıklama-

larımız oluyor. Yaptığımız açıklamaların bir kısmına dergi-

mizin sayfalarında yer verdik. Aynı gemide olduğumuzu 

unutmadan yapabileceğimiz ne varsa onun gayreti içeri-

sindeyiz. Bu inançla da üretmeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki süreçte tarım ve özellikle de hayvancılık 
içerisinde yer alan küçükbaş hayvancılık çok daha stra-
tejik öneme haiz olacaktır. Nitekim her fırsatta küçükbaş 
hayvancılığın bu ülkenin bir milli meselesi olduğunu söy-
lüyorduk. Bugün gelinen noktada bu sözümüzün haklılığı 
da ortaya çıkmış oldu. Altını çizerek bir kez daha küçük-
baş hayvancılığın milli meselemiz olduğunun artık kabul 
görmesini tüm kamuoyundan bekliyoruz. Bu çerçevede 
öncelikle kendi sektörümüzü göz önüne alarak şu zor 
günlerde tarımda milli seferberlik ilan edilerek önerdiği-
miz hususların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği-
ne inanıyoruz. Sektörümüzün sürdürülebilirliği açısından 
önerilerimizin Bakanlığımızca dikkate alınmakta olduğu-
nu görmekle birlikte acil eylem planlarımızın da uygula-
maya aktarılması hususunu önemle talep etmekteyiz.

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri olarak insanlarımızın sağ-
lıklı beslenmesi ve gerekli hayvansal proteini alabilmeleri 
için üretimi devam ettirme noktasında yoğun bir çabanın 
içerisindeyiz. Bizler her şartta üretmeye mecburuz ve bu 
yönde sorumluluğumuzun bilincinde üretmeye devam 
edeceğiz…

Netice itibarıyla; Gün üretim ve birliktelik günüdür diye-
rek, ülkemize ve tüm insanlığa içerisinde bulunduğu bu 
zorlu süreci en kısa sürede en az zararla atlatabilmesi 
adına kolaylıklar ve sabırlar diliyorum. 

Önümüzdeki sayıda sağlıklı günlerde buluşmak temen-
nilerimle tüm okuyucularımızı ve insanlarımızı Allah’a 
emanet ediyorum.

Sağlıcakla kalın…

MERHABA

Nihat ÇELİK
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı

Ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, 

huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, yaşadığımız 

zor süreçte bu mübarek günlerin sağlıklı günlere 

vesile olarak Ramazan Bayramına ulaştırmasını Yüce          

Yaradanımızdan  temenni ediyorum.

NİHAT ÇELİK
TÜDKİYEB Genel Başkanı
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya katılarak 3 ay-
lık maaşını ilgili hesaba yatırdı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği   
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz bize Yeteriz Türkiye’m” 
kampanyasına 3 aylık maaşıyla destek verdi.

Genel Başkan Çelik, milli dayanışmanın önemine dikkat çe-
kerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyayı 
canı gönülden desteklediğini ifade ederek 3 aylık maaşını 
ilgili hesaba yatırdığını açıkladı.

Genel Başkan Çelik, açıklamasında tüm birlik başkanlarının 
da kampanyaya destek olmaları çağrısında bulunarak, “Birlik 
Başkanlarımızı da bu anlamlı kampanyaya en az bir asgari 
ücretle destek olmaları hususunda duyarlı olmaya davet edi-
yorum. Tüm üyelerimizin, yetiştiricilerimizin ve odalarımızla 
sivil toplum kuruluşlarımızın bu kampanyaya tam destek 
olacaklarına canı gönülden inanıyorum. Milletimiz her zaman 
milli meselelerde dün olduğu gibi bugünde birlik ve beraber-
lik içerisinde her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi bilmiştir. 
Tarihimizde sayısız örnekleri bulunan böyle zor günleri de 

gerek maddi gerekse manevi dayanışmayla atlatacak tek 
ülke bizim ülkemizdir. İnşallah el birliği ile bu günleri de geri-
de bırakıp daha güzel günlerde üretmeye devam edeceğiz” 
dedi.

Türkiye’nin selameti açısından üretmekten başka bir yolun 
olmadığını vurgulayan Çelik, “Bakanımız Dr. Bekir Pakdemir-
li’nin bize verdiği talimatlar doğrultusunda biz de yetiştiriciler 
olarak aralıksız bir şekilde üretime devam edeceğiz. Yeter ki 
insanlarımız Devletimizin çağrılarına uyarak evlerinde kalsın-
lar. Salgının yayılmasına fırsat vermesinler. Biz gece gündüz 
demeden çalışıp insanlarımızın gıda ihtiyaçlarını üretmenin 
çabası içerisinde olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ba-
kanımızın da ifade ettiği üzere, tüm temel gıda maddelerini 
kendimiz ürettiğimiz için stoklarımız ve tedarik zincirlerimi-
zin işleyişi ihtiyacımızı karşılayacak düzeydedir. Tüm tarım ve 
hayvancılık ürünleri üretiminde kendi kendimize yeteriz. Ta-
rımda olduğu gibi hayvancılıkta da, Bakanımızın da her daim 
üreticimizin yanında olması ile, desteklemelerin yarıya yakını 
bugüne kadar ödendi, ödenmeye de devam ediyor. Devleti-
miz bizlere destek olurken, bizlerin de milletimiz için üretimi 
hiç durmadan devam edecektir” şeklinde değerlendirmede 
bulundu.

-TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik “Bu zor sü-
reçte sürü büyütme desteği yetiştiricilerimize büyük 
moral olmuştur.”

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafın-
dan küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 187 milyon lira 
tutarında sürü büyütme ve yenileme desteği ödene-
ceği hususunda bir açıklama yapan Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, zor günler geçirdiğimiz bu 
dönemde böyle bir desteğin sektöre büyük moral ol-
duğunu söyledi. 

Genel Başkan Çelik, ayrıca Bakanlık tarafından kü-
çükbaş hayvanların tanımlanmasında kullanılacak 
elektronik küpe uygulamasının ücretsiz olacağı açık-
lamasını da anlamlı bularak Bakan Pakdemirli’ye ye-
tiştiriciler adına teşekkür etti. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik açıklamasında şunları 
kaydetti. “Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Be-
kir Pakdemirli küçükbaş hayvancılığımız yönünden 
Cumhuriyet tarihimizde bir ilke daha imza atarak 187 
milyon lira tutarındaki Sürü Büyütme ve Yenileme 
Desteğinin ödemelerine bu hafta başlanacağı yönün-
de bir açıklamada bulundu. Öncelikle oldukça zor bir 
dönemden geçtiğimiz bu günlerde böyle bir deste-

ği almak Birliklerimiz ve yetiştiricilerimiz için büyük 
moral kaynağı olmuştur. Adeta küçükbaş hayvan-
cılığa can suyu verilmiştir. Yetiştiricilerimiz bu des-
tekle rahat bir nefes almış moralleri yerine gelmiştir. 
Dolayısıyla Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye 
Birliklerimiz ve tüm yetiştiricilerimiz adına teşekkür 
ediyoruz. Devletimiz sektörümüzü desteklemek ve 
canlandırmak adına çok değerli işler yapıyorlar. Bizler 
de her zorluğa rağmen üretmeye devam ediyoruz. İn-
şallah bu zor günleri el birliği ile atlatacağız.” 

Genel Başkan Çelik, açıklamasında küpe uygulama-
sı hususuna da dikkat çekerek “Bakanlığımız Gıda ve 
Kontrol Genel Müdürlüğü 81 Tarım Orman İl Müdür-
lüklerine elektronik yani mikro çipli küpelerin küçük-
baş hayvanların tanımlanmasında ücretsiz uygulan-
ması konusunda gereğini bir yazı ile bildirmiştir. Bu 
konuda da Bakanlığımıza minnettarız. Birliklerimiz 
ve Yetiştiricilerimiz de memnuniyetlerini sürekli bize 
bildiriyorlar. Yetiştiricilerimiz için bu son derece an-
lamlı uygulamaya da canı gönülden teşekkür ediyo-
ruz. Korona virüsün olumsuz etkilerini azaltıcı bu tür 
çalışmalar bu zor günleri aşmada en büyük güven-
cimiz oluyor. Küpe uygulamasının ücretsiz yapılması 
hususunda da Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyor, 
üretimde yılmadan, azimle yola devam diyoruz” dedi.

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, MİLLİ DAYANIŞMA
KAMPANYASINA 3 AYLIK MAAŞI İLE DESTEK VERDİ

BAKAN PAKDEMİRLİ BİR İLKE DAHA İMZA ATTI
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T
ürkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik ülkemiz-

de de etkili olan Coronavirüs ve sektörü-
müze ilişkin bir açıklamada bulundu. 

Genel Başkan Çelik, açıklamasında şu ifa-
delere yer verdi:

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de 
virüs salgını nedeniyle zor bir süreçten 
geçiyor. Öncelikle bu süreçte hayatını kay-
beden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
ailelerine baş sağlığı, hastanelerde tedavi 
görmekte olan vatandaşlarımıza ise acil 
şifalar diliyorum.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm Bakan-
lıklarımızın gayret ve çabalarıyla aldıkları 
tedbirler sayesinde bu zor süreci en kısa 
zamanda atlatacağımıza inanıyor tüm 
vatandaşlarımızı alınan tedbirlere harfiyen 
uymaya davet ediyorum. 

Gıda güvenliğimizin teminatının yerli üre-
tim olduğu ve şu zor günlerde “gıda”nın 
her şart altında vazgeçilmezimiz olduğu 
bir kez daha ispatlanmıştır. Dolayısıyla Ta-
rım ve Orman Bakanımız sayın Dr. Bekir 
Pakdemirli’nin önderliğinde ülkemizi bes-
leyen tarım sektörünün çalışmaları aralık-
sız ve yoğun bir şekilde devam etmektedir. 

Sayın Bakanımız, yılın 365 günü ve günün 
24 saati çalışarak sektörün menfaatleri 
doğrultusunda yoğun emek sergilemek-
tedir. Bu zorlu dönemde de devlet ba-
banın her daim bizimle olduğunu bir kez 
daha göstermiş ve birçok alanda destek 
müjdelerini bize vermiştir.

Tarımsal üretim için düşük faizli kredi kul-
lanım imkanı tanınmıştır. Bu kapsamda 
Geleneksel hayvansal üretim yapan işlet-
melerimiz, 100 bin TL’ye kadar yüzde 100 
sübvanse kredi kullanabilecekler. 100 bin 
üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranın-
da sübvanse edilecek. Son olarak ise Sa-
yın Bakanımız bizim de talebimiz olan bir 
desteği öne çektiklerini müjdelemişlerdir. 
Buradan duymayan üreticimiz var ise ben 
de müjdemizi yinelemek istiyorum; Anaç 
koyun keçi desteği kapsamında 80 ilde 
196 bin 116 yetiştiricimize 580 milyon lira 
27 Mart Cuma günü Saat 18.00 itibarıyla 
hesaplarına yatmış olacak.

Hepimize hayırlı uğurlu olsun derken, Sa-
yın Bakanımıza da bir kez daha teşekkür-
lerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Merkez Birliğimiz ve İl Birlik Başkanlarımız 
da bu süreçte Sayın Bakanımızın yanında-
dır ve talimatları doğrultusunda gece gün-
düz her göreve hazırlardır. 

Bu zor günlerde salgının daha da yayılma-
ması için insanlarımızın evde kalması, dışa-
rı çıkmaması ilan edilmiş olsa da hayvan 
yetiştiricilerinin evden çalışma ya da işe 
gitmeme gibi bir şansları yoktur.

Salgının yayılmaması noktasında yetiştiri-
cilerimizin sürülerini en az kişi ile mümkün-
se toplu yaşamın olduğu yerlerden uzakta 
gütmesini tavsiye ediyorum. Kamu spot-
larını dikkatle takip edip kişisel sağlığa ve 
üretimdeki hijyen tedbirlerine uyulması da 
hayati önem taşımaktadır. Coronavirüse 
karşı bilgilendirme amaçlı yapılan açıkla-
malarla, özellikle kişisel hijyeni, el hijyeni, 
alet-ekipmanların ve işletmelerin dezen-
feksiyonu, maske, bone ve eldiven kulla-
nımı, işletmelerin havalandırılması, açıkta 
gıda satışının yapılmaması gibi konuların 
virüsün yayılmamasında büyük önem arz 
ettiği dikkate alınmalıdır. Bu ve benze-
ri tedbirlerin alınması Coronavirüsünün 
yayılmasını engelleyecek ve bir an önce 
normal hayatımıza dönmemizi hızlandıra-
caktır. 

Netice itibarıyla, Covid-19 virüsünün ya-
yılmasının asgari seviyede olması için kü-
çükbaş hayvan yetiştiricileri olarak gerekli 
hassasiyetin gösterileceğine ve topyekûn 
bu krizin en kısa zamanda üstesinden ge-
leceğimize inanıyorum.”

Tarım ve Orman Bakanlığı Hay-
vancılık Genel Müdürü Zekeriyya 
Erdurmuş’un başkanlığında 20 

Nisan 2020 tarihinde video konferans 
halinde bir toplantı gerçekleştirildi. Top-
lantıya Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, TİGEM Genel 
Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, Et ve Süt 
Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun 
ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez 
Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç katılım 
sağladı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, toplan-

tıda sektörün çözüm bekleyen önemli 
sorunlarının yanı sıra kırmızı et piyasası 
üzerindeki görüşlerini aktardı.

Diğer yandan Hayvancılık Genel Mü-
dürlüğünde 16 Nisan 2020 tarihinde 
Korona virüs salgını nedeniyle alınması 
gereken acil önlemler kapsamında bir 
toplantı gerçekleştirildi.

Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Sa-
lih Çelik Başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantıya Genel Müdür Yardımcısı Cen-
giz Ceylan ve Islah ve Geliştirme Daire 
Başkanı Adem Bölükbaşı, Altyapı ve 
Çevre İzleme Daire Başkanı Emre Gür-

çay, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık 
Daire Başkanı Dr. Ender Burçak  ile Tür-
kiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Baş-
kanı Nihat Çelik katıldı.

Toplantıda Tarım ve Orman Bakanı Dr. 
Bekir Pakdemirli’ye sunulmak üzere kü-
çükbaş hayvancılık sektörünün mevcut 
durumu ile ilgili birtakım istişarelerde 
bulunuldu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 
toplantının oldukça verimli geçtiğini be-
lirterek Merkez Birliği ve İl Birlikleri olarak 
her göreve hazır olduklarını ifade etti.

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK’TEN CORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ İLE KIRMIZI ET KONULARI VE SEKTÖRÜN
SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği        
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, şu an itıbarıyla kırmızı et 
için yeterli stokların mevcut olduğu-
nu ve tüketicilerin kırmızı et stoğu 
yapmalarına gerek olmadığını belir-
terek bu durumdan fırsatçıların fay-
dalanacağını söyledi. Genel Başkan 
Çelik, Devletimizin fırsatçılara göz aç-
tırmadığını ifade ederek tüketicilerin 
telaşa kapılmasına gerek olmadığını 
söyledi.

Genel Başkan Çelik yaptığı açıklama-
da küçükbaş hayvancılığın yıllarca 
lokomotif görevini yerine getirdiğini 
ifade ederek ‘‘Kırmızı et sektöründe 
küçükbaş hayvancılığın ayrı ve özel 
bir önemi vardır. Bizim şu anda ku-
zulama döneminde 15 milyon kuzu 
ve oğlağımız ile 50 milyon civarında 
küçükbaş hayvanımız mevcuttur. Et 
sektöründe şu an herhangi bir sıkın-
tı söz konusu değildir. Bu ülkenin lo-
komotifi durumunda olan küçükbaş 
hayvancılık sektörü sayesinde geç-
mişten bugüne gelinen süreçte gerek 
savaşlarda gerekse bugün yaşadığı-
mız bu tür süreçlerde küçükbaş hay-
van stoğu hiçbir zaman azalmamıştır. 

Dolayısıyla sektörümüz her zaman 
için insanlarımızın kırmızı et ihtiyacını 
karşılamak noktasında bacasız fab-
rika misali üretmeye devam etmiştir. 
Onun için tüketicilerimizin paniğe 
kapılarak et stoğu yapmalarına ge-
rek yoktur.  Tüketicilerimizin panik 
yapması durumunda fırsatçı ve kötü 
niyetli insanlara ithalat yolu açılmak-
tadır.’’ dedi.

Genel Başkan Çelik, açıklamasında 
besilik hayvan ve kırmızı et ithalatına 
gerek olmadığı konusuna da deği-
nerek ‘‘Geçmişte olduğu gibi bugün 
de et sıkıntısı var diyerek kendi men-
faatleri uğruna ithalat için fırsatçılık 
yapanlara itibar edilmemelidir. Sayın 
Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, gerek 
tüm gıda ürünlerinde gerekse ette 
ülkemizin tüm sorunlarına karşı son 
derece duyarlıdır. Bizler de sektör 
temsilcileri olarak Bakanlığımızla bir 
ekip ruhuyla çalışıyor ve Sayın Baka-
nımıza tam destek veriyoruz. Sayın 
Bakanımızın günün 24 saati değil 
yılın 365 günü milletimize hizmet 
için yoğun çaba sarfettiğini görüyor 
ve her zaman takdir ediyoruz. Dola-
yısıyla Sayın Bakanımızın duyarlılığı 
sayesinde herhangi bir ithalata an 

itibariyle ihtiyaç duyulmadığını ifade 
etmek istiyorum. Sonuç olarak gerek 
gıda ürünlerinde ve gerekse et olarak 
mevcut stokların yeterli olduğunu ve 
insanlarımızın hiçbir şekilde paniğe 
kapılmalarına gerek olmadığını düşü-
nüyorum.’’ dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı açıkla-
masında virüs salgını nedeniyle tüm 
Dünyada ve ülkemizde zor bir süreç 
yaşandığını belirterek ‘‘Bu zor süreci 
Allah’ın izniyle aşacağız. Devletimizin 
açıkladığı tedbirleri yerine getirerek 
kısa zamanda düze çıkacağımıza 
inanıyor, bu konuda büyük mücade-
le veren başta Sayın Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere tüm Bakanlarımıza ve kurum-
larımıza sektörüm adına teşekkür 
ediyorum. Bu zor günleri fırsat bilip 
ülkemizi ve vatandaşlarımızı telaş-
landırmaya yönelik çabaları da esefle 
karşılıyorum. Bir kez daha söylemek 
istiyorum ki yetiştiricilerimiz ve tüke-
ticilerimiz rahat olsunlar. Çok şükür 
ülkemizde başta kırmızı et olmak 
üzere gıda konusunda herhangi bir 
sıkıntı yoktur.’’ şeklinde değerlendir-
mede bulundu.

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK: KIRMIZI ETTE 
SIKINTI YOK, TÜKETİCİLERİMİZ RAHAT OLSUN 
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Türkiye Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açık-
lamada koronavirüs salgınının 
etkilerini azaltmak için küçükbaş 
hayvancılık ve tarım sektöründe 
de milli seferberlik ilan edilmesi 
gerektiğini bildirdi.

Çelik, yaptığı açıklamada, sadece 
insan sağlığı ve toplumsal hayat-
ta değil ekonomide de tüm dün-
ya ve Türkiye’yi etkisi altına alan 
yeni tip koronavirüs (COVID-19) 
salgınının, küçükbaş hayvancılık 
ve tarım sektörünü olumsuz et-
kilediğini, bu etkinin azaltılması 
gerektiğini belirtti.

Hayvansal üretim ve gıda ihti-
yacının karşılanmasında aksak-
lık yaşanmaması için acil eylem 
planı uygulanmasının önemine 
dikkat çeken Çelik, salgınla mü-
cadele son derece yerinde bir 
karar olan ve ülkedeki herkesin 
desteklemesi ve uyması gereken 
“Evde Kal” çağrısının koyun eti 
talebinde azalmaya yol açtığını 
söyledi.

Çelik, “COVID-19 pandemisinin 
ekonomiye etkisi küçükbaş hay-
vancılık sektörüne de yansımıştır. 
Koyun eti daha çok lokanta ve 
restoranlarda tüketilir. Lokanta ve 
restoranların geçici olarak kapa-
tılması, piknik ve mesire alanları-
nın yasaklanması ve vatandaşla-
rımızın doğru bir hareket tarzıyla 
“Evde Kal” çağrısına uyarak ev-
lerinden çıkmaması koyun etine 
olan talebi azaltmıştır.” dedi.

YETİŞTİRİCİLER ZARARINA 
ÜRETİM YAPIYOR

Koronavirüsün etkisiyle yükselen 
maliyetler ve talebin düşmesiyle 
birlikte yetiştiricilerinin üretimde 
sıkıntı içine girdiğine dikkati çe-
ken Çelik, şunları kaydetti:

“Hayvancılıkta üretim ve pazar-
lamada devamlılık çok önemlidir. 
Üretimde belli bir seviyeye gel-
mek zaman ister. Kısa zaman-

da üretim kapasitesini artırmak 
mümkün değildir. Fakat, üretim 
sıkıntıya girerse çok kısa zaman-
da üretim kapasitesinde büyük 
kayba uğramak mümkündür. 
Yetiştiricilerimiz yatırımların heba 
olmaması adına koronavirüsün 
getirdiği zorluklarla mücadele et-
meye çalışmaktadır. Bu ortamda 
başta yem fiyatları olmak üzere 
üretim maliyetleri artmışken, ke-
sim fiyatlarının düşmesi, talebin 
de azalması yetiştiricilerimizi için-
den çıkılmaz bir duruma doğ-
ru itmektedir. Yetiştiricilerimizin 
daha çok desteklenmeleri şarttır. 
Zararına üretim yapmaya ilelebet 
devam edemezler.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da hemen her 
konuşmasında vurguladığı gibi, 
salgınla mücadele sürecinde,  
kendi kendine yeten ve üretimde 
kesintinin olmadığı bir ülke olmak 
artık daha çok önem taşımakta-
dır. Bu durumu devam ettirmeli-
yiz.”

ÖNLEM ALINMALI

Ülkenin gıda üretiminin etkilen-
memesi, sektörün ve yetiştiricile-
rin sorun yaşamaması için gerekli 
tedbirlerin alınması, sektörde ‘Acil 
Eylem Planı’ uygulanması gerek-
tiğine dikkati çeken Çelik, Merkez 
Birliği olarak üretimin sekteye uğ-
ramaması için alınması gereken 
önlemleri de şöyle sıraladı:

“Küçükbaş hayvan yetiştiricileri-
ne yönelik ‘sıfır faizli işletme kre-
dileri’ verilmeli, sektörün finansal 
sorunları çözülmelidir.

Yem bitkisi üreten yetiştiricilere 
faizsiz, uzun vadeli finansman 
sağlanmalıdır.

Yem bitkisi üretiminin artırılması 
için, yem bitkisini kendi üreten 
yetiştiricilerin yem maliyetlerinin 
yarısı sübvanse edilmelidir.

Kuzu kesim fiyatlarına müdahale 
edilmeli, fiyatların üretimi etkile-
yecek düzeylere inmesinin önü-
ne geçilmelidir.

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’TEN KÜÇÜKBAŞ 
HAYVANCILIK VE ÜRETİM İÇİN MİLLİ SEFERBERLİK TALEBİ
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GENEL BAŞKAN ÇELİK: ATIL HAZİNE ARAZİLERİNE
YEM BİTKİSİ EKİLMELİ

Et ve Süt Kurumu piyasaya müda-

hale etmeli, kesim çağına gelmiş 

hayvanların etleri ‘kavurma’ gibi et 

ürünlerine dönüştürülerek raf ömrü-

nü uzatmalıdır.

Küçükbaş hayvan ihracatına bir süre 

ara verilmelidir.

Özellikle piyasa ihtiyacının üzerindeki 

keçi sütü, keçi yetiştiricilerinden alına-

rak süt tozuna çevrilmelidir.

Hayvansal üretim yapan yetiştiricile-

rin kredilere başvuru koşulları kolay-

laştırılmalıdır.

Genç çiftçi hibe projeleri uygulanma-
ya devam etmelidir.

Köye dönüş yapan çiftçilere yönelik 
300 koyun desteği projesi sürdürül-
melidir.

Küpe ve küpeleme işlemleri birliklere 
devredilmelidir.

Hayvan hastalıklarıyla mücadele için 
altyapısı uygun olan birliklere hayvan 
hastanesi kurma imkanı tanınmalıdır.”

TARIM İSTİŞARE KURULU 
OLUŞTURULMALIDIR

Çelik, Tarım ve Orman Bakanımız Sa-

yın Dr. Bekir Pakdemirli’nin başkan-
lığında, tarımdaki bütün tarafları bir 
araya getirecek, sorunları ve çözüm 
önerilerini değerlendirecek Tarım İs-
tişare Kurulu oluşturulmasının yararlı 
olacağını bildirerek, “Bu kurul sorun-
ların kısa zamanda çözümüne katkı-
da bulunacak, konuyla ilgisi olmayan 
kişilerin kamuoyunu yanlış yönlendir-
mesinin de önüne geçecektir.” dedi.

Nihat Çelik, Merkez Birliği olarak bu 
zorlu sürecin en kısa sürede atlatı-
labilmesi, yetiştiricilerin sorunlarının 
çözümü için canla başla çalıştıklarını 
ifade etti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, atıl 
durumdaki hazine arazilerine yem 
bitkileri ekilerek, hayvancılığın ihtiyaç 
duyduğu kaba yemin bir kısmının 
karşılanabileceğini bildirdi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı 
açıklamada, tüm dünyada olduğu 
gibi yeni tip coronavirüs (Covid-19) 
salgını nedeniyle Türkiye’de de bir-
çok sektörün zor günler geçirdiğini 
ifade etti.

Türkiye’nin salgınla mücadele kap-
samında birçok tedbiri vatandaşların 
sağlığını korumak amacıyla aldığını 
ve almaya da devam ettiğini belirten 
Çelik, salgın nedeniyle gıda üretimi 
ve gıdanın tüketicilere sağlıklı ulaştı-
rılmasının çok önemli olduğunu vur-
guladı.

Çelik, çiftçilerin ve üreticilerin gece 
gündüz demeden üretimi sürdürdü-
ğünü, tarım sektörü çalışanlarının hiz-
metlerinin de bu zorlu günlerde sağ-
lık çalışanları kadar önemli olduğunu 
kaydetti.

Salgın nedeniyle ülkelerin ürün ihra-
catında bazı kısıtlamalara gittiklerine 
dikkati çeken Çelik, bu durumun ta-
rımda girdi maliyetlerinin artmasına 
sebep olduğunu bildirdi.

Lokanta ve restoranların kapanması 
talebi düşürdü

Çelik, girdi maliyetleri artarken üre-
ticinin elindeki ürünlerin fiyatlarının 
düştüğüne işaret etti. Küçükbaş hay-
van etinin en çok tüketildiği lokanta 
ve restoranlara müşteri alınmaması-
nın bu süreçte etkili olduğunu belir-
ten Çelik, talep düşüşünün kısıtların 

ortadan kalkmasıyla yeniden üreticiyi 
memnun edecek seviyelere gelece-
ğini ifade etti.

Türkiye’nin tarım alanında kendi ken-
dine yeten bir ülke olmasının bu sü-
reçte en önemli avantajı olduğunu 
vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

“Hayvansal üretim açısından hazine 
arazilerinin acilen üretime kazandı-
rılması konusundaki girişimler yem 
maliyetlerinin düşürülmesi adına çok 
faydalı olacaktır. Atıl durumdaki ha-
zine arazilerine yem bitkileri ekilerek, 
hayvancılığımızın ihtiyaç duyduğu 
kaba yemin bir kısmı elde edilebilir. 
Sektörün sürdürülebilirliği açısından 
üreticilerimiz adına Tarım ve Orman 
Bakanlığımızdan bu yönde bir tedbir 
uygulanmasını önemle talep etmek-
teyiz.”
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KÜÇÜKBAŞ ÜRETİCİLERİNDEN KESİM UYARISI

T
ÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik: - “Kesim fi-
yatlarının gerilemesi ve 

bazı bölgelerde dişi kuzuların 
da kesime gönderilmesi, hay-
van varlığımızın sürdürülebilir-
liği ve karlı hayvancılık açısın-
dan birçok sorunu beraberinde 
getirecektir” - “Damızlık hay-
van üreticilerinin bu süreçte 
desteklenmesi ve yem girdisi-
nin sübvanse edilmesi sektöre 
can suyu olacaktır”

ANKARA (AA) - MUSTAFA 
ÇALKAYA - Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-
kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik, kesim fi-
yatlarının gerilemesi ve bazı 
bölgelerde dişi kuzuların da 
kesime gönderilmesi gibi ge-
lişmelerin hayvan varlığı açısın-
dan sorun yarattığını söyledi.

Çelik, AA muhabirine Kovid-19 
sürecinde sektör olarak yaşa-
dıkları sıkıntılara ilişkin değer-
lendirmede bulundu.

Koyun etinin daha çok resto-
ranlarda satıldığını ya da piknik 
yapan ailelerin tercih ettiğini 
aktaran Çelik, restoranların ka-
patılmasının koyun etine talebi 
düşürdüğünü vurguladı.

Çelik, salgınla mücadele süre-
cinde doğru beslenmenin öne-
mine dikkat çekerek, “Hayvan-
sal ürünlerin özellikle kırmızı 
etin, insan sağlığı, bağışıklık 
sistemi ve dengeli beslenme 
üzerindeki etkisi artık bilinen 
bir gerçektir.” dedi.

Çelik, hayvan kesim fiyatlarının 
bölgesel olarak gerilediğine ve 
dövize bağlı olması nedeniyle 
yem fiyatlarının arttığına işa-
ret ederek, “Kesim fiyatlarının 
gerilemesi ve bazı bölgelerde 
dişi kuzuların da kesime gön-

derilmesi, hayvan varlığımızın 

sürdürülebilirliği ve karlı hay-

vancılık açısından birçok so-

runu beraberinde getirecektir. 

Bu sürecin ortaya çıkmasında 

hastalığı bahane eden kişi ya 

da kuruluşların tespit edilmesi, 

dişi kuzu kesimlerinin önlen-

mesi gibi tedbirlerin alınması 

önem taşımaktadır. Damızlık 

hayvan üreticilerinin bu süreç-

te desteklenmesi ve yem girdi-

sinin sübvanse edilmesi sektö-

re can suyu olacaktır. Süt veren 

hayvanların kesime gönderil-

mesi, ülkemiz hayvancılığına 

çok büyük zarar verecektir.” 

değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle fır-

satçılık yapanların en ağır şe-

kilde cezalandırılması gerekti-

ğine işaret eden Çelik, üretici 

ve tüketicinin birlikte kazanç 

sağlayacağı ortamın oluşturul-

masını her zaman arzu ettikle-

rini aktardı.

- “Marketlerde fiyat düşmüyor”

Çelik, bu süreçte yetiştiricinin 
daha fazla desteklenmesi ge-
rektiğinin altını çizerek, şunları 
kaydetti:

“Şu an yetiştiricilerimiz hay-
van pazarlarının kapalı olması 
nedeniyle hayvanlarını değe-
rinden satamama gibi zorluk-
lar yaşıyor. Kapalı olan hayvan 
pazarlarının haftanın iki günü 
de olsa açık tutulması yetişti-
ricilerimizin yararına olacaktır. 
Kuzu canlı ağırlık baskül fiyatı 
26 liralardan 20-21 liralara ge-
riledi. Yetiştiriciler mecburen 
hayvanlarını yok pahasına ara-
cılara satmak zorunda kalıyor. 
Buna rağmen marketlerde ve 
kasaplarda fiyatlar düşmüyor. 
Dolayısıyla tüketici de mağdur 
oluyor. Neticede üretici ürünü-
nü düşük fiyattan satıyor, tü-
keticiler de pahalıya tüketiyor 
gibi bir manzarayla karşı karşı-
yayız.”



Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi 9

HA
BE

RL
ER

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi 9

GENEL BAŞKAN ÇELİK KON TV’DE TARIM
MASASI PROGRAMINA KATILDI

T
ürkiye Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Baş-

kanı Nihat Çelik, 15 Nisan 2020 
tarihinde KON TV’de Recep 
Cingöz’ün hazırlayıp sunduğu 
Tarım Masası programının canlı 
yayın konuğu oldu.

Genel Başkan Çelik, konuşma-
sının başında Koronavirüs sal-
gınına dikkat çekerek “Salgın 
nedeniyle tedavi gören vatan-
daşlarımıza Allah’tan acil şifa-
lar, kaybettiğimiz vatandaşla-
rımıza da Yüce Yaradan’dan 
rahmet ve yakınlarına sabırlar 
diliyorum. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ve Ta-
rım Orman Bakanımız Dr. Bekir 
Pakdemirli başta olmak üzere 
gece gündüz demeden çalışan, 
emek veren herkese teşekkür 
ederim.” dedi.

Sokağa çıkma yasağına da de-
ğinen Çelik “Sektörümüzde 
hayvanlarımızın meraya çıkma-
sı çok önemlidir. Geçen hafta 
yaşanan sokağa çıkma yasa-
ğıyla birlikte yetiştiricilerimiz 
hayvanlarını malesef meraya 
çıkaramadı. Sayın Bakanımız 
Dr. Bekir Pakdemirli, İçişleri Ba-
kanımız Sayın Süleymen Soylu 
ile yaptığı görüşme sonrasında 
tarım ve hayvancılıkla iştigal 
edenlerin kısıtlamadan muaf 
tutulacağı müjdesini verdi. 
Tüm üretici ve yetiştirici birlik-
lerimiz adına bize bu müjdeyi 
veren Sayın Bakanımıza sonsuz 
saygılarımı sunuyor, çalışmala-
rında başarılar diliyorum.’’ şek-
linde konuştu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
Koronavirüsün etkilerine ilişkin 
yaptığı değerlendirmede şun-
ları söyledi. “Koronavirüs’ten 
sadece bizim sektörümüz za-
rar görmedi, hatta bizim sek-

törümüz belkide en az zarar 
gören sektörlerden biridir. Hay-
van pazarlarının da kapatılma-
sı sebebiyle hayvan fiyatları 
gerilemiş durumda. Talepleri-
miz doğrultusunda Et ve Süt 
Kurumu’nun derhal harekete 
geçerek piyasaya müdahale et-
mesi gerekmektedir. Herkesin 
sorumluluk bilinciyle hareket 
etmesi gerektiğini düşünüyo-
rum. Bugünlerde süt fiyatların-
da da dalgalanma olacak diye 
düşünüyorum. Sütlerimizin süt 
tozuna dönüştürülmesi ile ilgi-
li bir Bakanlar Kurulu Kararna-
mesi’nin de yayımlanarak Sayın 
Bakanımızın elinin kuvvetlendi-
rilmesi gerektiğine inanıyorum. 
Çünkü bugün Tarım ve Orman 
Bakanlığı Sağlık Bakanlığı ka-
dar önemlidir. 

Bizim sektörümüz çok hassas 
bir sektör. İnsanları üretimden 
el çektiği zaman bunun telafi-
si çok uzun zaman alır. Sütün 
süt tozuna dönüştürülmesi, et 
alımlarına zamanında müda-
hale edilmesi üreticinin en az 
zararla bu dönemi atlatmasını 
sağlayacaktır.’’

Genel Başkan Çelik, Tarım İsti-
şare Kurulunun kurulması ge-
reğine işaret ederek “İşin sa-

kinleri değil sahibi olan üretici 
ve yetiştirici örgütlerinin baş-
kanları bu kurulda görev alma-
lıdır.  Üretimde devamlılık aşa-
masında ortaya çıkan sorunlara 
müdahale edilmesi için iller ba-
zında çalışma yapılmalıdır. Sa-
yın Bakanımızın başkanlığında 
oluşturulan Tarım İstişare Ku-
rulu 6 aylık raporlar hazırlama-
lıdır ve bu raporlar sonucunda 
elde edilen verilerin hizmete 
dönüştürülmesi için çalışmalar 
yapılarak kamuoyuyla payla-
şılmalıdır. Yetiştiricilere verilen 
hibe ve desteklemelere hak 
sahibi olan yetiştirici ve üre-
ticilerin rızası olmadan haciz 
konulmamalıdır. Tarım İstişare 
Kurulu’nun bu gibi birçok soru-
nun çözüme kavuşturulması ve 
kendi kendine yeten bir ülke ol-
mamız için kurulması oldukça 
büyük önem taşımaktadır. Dışa 
bağımlı kalmamız demek yok 
olmamız demektir.’’ dedi.

Programda Genç çiftçi projesi 
ve 300 koyun projesi ile ilgili 
görüşlerini açıklayan Çelik “Biz 
devletimizin küçükbaş hay-
vancılıkla ilgili her organizas-
yonunda Merkez Birliği olarak 
içinde olmak istiyoruz.’’ ifade-
lerine yer verdi.
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BAKAN PAKDEMİRLİ “VAN KÜÇÜKBAŞ ÜRETİM MERKEZİ 
HALİNE GELMELİ”

T
arım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli’nin katı-
lımlarıyla; 24 Şubat 2020 

tarihinde Van Merkezde bir 
otelde “Van Sektör Buluşma 
Toplantısı’’ düzenlendi. Toplan-
tıya;, Bakan Yardımcısı Mustafa 
Aksu, Tarım Orman ve Köyişle-
ri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. 
Yunus Kılıç, Hayvancılık Genel 
Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, 
Bakanlığın tüm Genel Müdürle-
ri, Van Yüzüncü Yıl Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Hamdullah 
Şevli ve Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği    
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik, Genel Başkan Yar-
dımcısı Ali İlbaş, ve doğu ille-
rinden bazı Birlik Başkanları ile 
çok sayıda sektör temsilcileri 
katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Be-
kir Pakdemirli yaptığı konuş-
mada Bakanlığın çalışmaları ve 
desteklemeler hakkında bilgiler 
verirken, kırsal kalkınma hibe-
leriyle binlerce vatandaşa is-
tihdam sağladıklarını, tarımsal 
hasılanın 17 yılda yüzde 500 
arttığını söyledi. 

Bakan Pakdemirli, 190 ülkeye 
bin 827 tarımsal ürün ihraç et-
tiklerini belirterek, “18 milyar 
dolar ihracat ile Türkiye itha-
latçı bir ülke değil ihracatçı, 
kendi kendine yeterli bir ülke-
dir. Tarımda dış ticaret fazlamız 
5,3 milyar dolar olarak gerçek-
leşti” dedi. 

17 yılda çiftçilere 140 milyar lira 
tarımsal destek verildiğini dile 
getiren Pakdemirli, 4,5 milyar 
fidanın toprakla buluşturdukla-
rını, tohum üretimini 8 kat ar-
tırdıklarını vurguladı. 

Tarımsal hasılanın 2018 itiba-
rıyla 217 milyar liraya geldiğini, 
2019’da bunun 250 milyar lira-

ya yakınlaşacağını ifade eden 
Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

“Her sene sizlerin gayreti sa-
yesinde ülkemiz büyüyerek 
ilerliyor. 190 ülkeye bin 827 
tarımsal ürün ihraç ediyoruz 
ve dış ticaret fazlamız 5,3 mil-
yar dolar. Bunun anlamı şu, 18 
milyar dolar ihracat ile Türki-
ye ithalatçı değil ihracatçı bir 
ülke, kendi kendine yeterli bir 
ülkedir. 2002’de 1,8 milyar lira 
toplam destek varken geçen 
yıl 16, 8 milyar liraya, bu yıl da 
22 milyar liraya çıktı destek-
lerimiz. Yüzde 36,7 arttı. Hay-
vansal üretim desteğinde de 
45 kat bir artış var. 83 milyon 
lira olan desteklerimizi inşallah 
2020 yılında 6,6 milyar liraya 
çıkartıyoruz. Bugün 68 milyon 
küçükbaş varlığıyla Avrupa’da 
birinci sırada, büyükbaş varlı-
ğıyla da ikinci sıradayız. 2023 
yılına kadar da nüfusumuz ka-
dar küçükbaş hayvana sahip 
olmamız lazım. Allah’a şükür 
sükûnet sağlandı. Terör orta-
mından da kurtulduk, bunu ar-
tık avantaja çevirmemiz lazım. 
Çünkü yaylalarıyla, otlaklarıyla 
burada küçükbaş için çok bü-
yük bir potansiyel var.”

Bakanlık olarak Van’a yaptıkları 
yatırımlar hakkında bilgi veren 
Pakdemirli, Van’ın büyükbaş 
hayvandan çok küçükbaş üre-
tim merkezi haline gelmesi ge-
rektiğini ifade etti.

Van’a 2,8 milyar lira toplam ta-
rımsal destek verdiklerini anla-
tan Pakdemirli, “Genç çiftçile-
rimizin 708 projesini 21 milyon 
lira destekledik. KKYDP ve 
İPARD kapsamında 338 proje 
için 88 milyon lira hibe desteği 
verdik. Sadece Van’ın otlu pey-
nirini satmayı becerebilirsek, 
bunu ülke olarak yapabilirsek 

inanılmaz bir katma değer elde 
edebiliriz. Geçen yıl itibarıyla 
Van’dan Katar’a 32 binden faz-
la koyun ihracatı yapıldı. Ben 
istiyorum ki 100 binler olsun. 
İstiyorum ki, Türkiye gerçekten 
tekrar Orta Doğu’nun hayvan-
cılık merkezi olsun. Tüm Orta 
Doğu coğrafyasına Türkiye ih-
racat yapsın. Türkiye’de bu po-
tansiyel var. Van’a 3 milyon 493 
bin metrekare alanda Tarıma 
Dayalı İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’ni kuruyoruz. Bin va-
tandaşımıza burada istihdam 
sağlanacak.” diye konuştu. 

Bakan Pakdemirli, daha son-
ra sektör temsilcilerinin sorun, 
talep ve önerilerini dinledi. 
Bu bölümde TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik de küçük-
baş hayvancılık sektörüne yö-
nelik soru ve önerileriyle birta-
kım katkılarda bulundu.

Genel Başkan Çelik, “Çiftçileri-
mizin ve kırsal hayatın Devle-
timizden en büyük isteği: her 
gün her an tabiatla, doğa ile 
her türlü canlılarla, iklimle yüz 
yüze gelen ve ona karşı ön-
lemler almaya çalışan, onunla 
birlikte üretim yapan, verimi 
artıran çiftçinin emekçinin ihti-
yaçlarını taleplerini çabuk, ba-
sit ve esaslı kararlar alarak ya-
nımızda durması ve yolumuzu 
açmasıdır.

Sayın Bakanımız bu konuda 
yeterince piyasa deneyiminde 
bulunmuş siyasetin içinde piş-
miş ve bürokrasiyi çözmek ve-
rimli hale getirmek için Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından 
atanmış, görevlendirilmiş de-
ğerli bir kişidir.

Sayın Bakanımızdan isteğimizi 
tekrar ediyor ve diyoruz ki en 
basit, en çabuk ve en dolaysız 
şekilde devletin tüm kurumla-
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rıyla önümüzü açması ve işlem-
leri basitleştirerek çabuklaştır-
masıdır.

Kendisinin bu talebimizi rahat-
lıkla yerine getireceği ötesin-
de büyük tarımsal girişimlere 
ve atılımlara vesile olacağına 
inancımız tamdır. Sektörümüz 
adına Sayın Bakanımıza teşek-
kür ederiz.’’ şeklinde konuştu.

Toplantının son bölümünde 
ise Genel Başkan Çelik, Bakan 
Pakdemirli’ye Van kedisi hedi-
yesinde bulundu. 

Çelik, ‘‘İslamiyet’te kediler “te-
mizlik” ile simgelenmiştir. Hz. 
Muhammed kedileri çok seven 
bir kedi dostudur. Peygamber 
Efendimiz UHUD seferinde, or-
dunun önüne yavrularını em-
ziren bir kedi çıkınca, kedinin 
yanına ezilmemesi için bir nö-
betçi dikip koca bir orduyu o 
kedinin etrafından dolaştırmış-
tır. Ve seferden döndüğünde o 
nöbetçiden kediyi istemiş ve 
sahiplenerek adını Müezza koy-
muştur.

Ben de; Van İlimizin simgelerin-
den biri olan ve ismini Müezza 
koyduğumuz bu Van kedisini 
Sayın Bakanımıza Van ilimizin 
bir hatırası olarak hediye etmek 
istiyorum.’’ şeklinde konuştuk-
tan sonra Van kedisini Bakan 
Pakdemirli’ye hediye etti. 

Genel Başkan Çelik ayrıca Ba-
kan Pakdemirli’ye Merkez Bir-
liği tarafından hazırlanan Kü-
çükbaş Hayvancılıkta 5 Yıllık 
Eylem Planı kitabını takdimin-
den sonra bir de Van’ın meşhur 
Otlu Peyniri hediyesinde bu-
lundu.

Diğer yandan Genel Başkan 
Çelik ile birlikte TÜDKİYEB Ge-
nel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş 
ise Bakan Pakdemirli’ye Siirt 
Battaniyesi ve namazlığı hedi-
ye etti.
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DEVLETİMİZ VAN BAŞKALE’DE DEPREMZEDELERİN
YANINDA OLDU YARALARINI SARDI 

M
erkez üssü İran’ın Hoy 

kenti olan 5,9 büyük-

lüğündeki depremde 

Van’ın Başkale ilçesine bağlı 

Özpınar ve Güvendik mahalle-

lerinde enkaz altında kalarak 

hayatını kaybeden 9 vatandaş 

toprağa verildi.

Cenaze törenine, Tarım ve Or-

man Bakanı Dr. Bekir Pakde-

mirli, Bakan Yardımcısı Mustafa 

Aksu, AK Parti Kars Milletvekili 

Tarım Orman ve Köyişleri Ko-

misyon Başkanı Prof. Dr. Yunus 

Kılıç, AK Parti Van Milletvekille-

ri Osman Nuri Gülaçar ve İrfan 

Kartal, Tarım ve Orman Bakan-

lığı bürokratları ve çok sayı-

da vatandaş katılırken  Bakan 

Pakdemirli’ye Türkiye Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez Birli-

ği Genel Başkanı Nihat Çelik ve 

Doğu Anadolu Birlik Başkanları 

da refakat etti.

Tarım ve Orman Bakanı Be-

kir Pakdemirli, beraberindeki-

lerle birlikte kurulan çadırda 

ailelere taziyelerde bulundu. 

Depremde hayatını kaybeden 

vatandaşların yakınlarıyla gö-

rüşen Bakan Pakdemirli, “Rab-

bim bir daha milletimize böyle 

musibetler göstermesin. Devlet 

yanınızda. Dün Cumhurbaşka-

nımızın talimatıyla Bakanımız 

Süleyman Soylu Bey bölgeye 

geldi. Bugün de yine kendisi-

nin talimatlarıyla bölgeye ben 

geldim. İnşallah bu yaraları hep 

birlikte saracağız. 8 vatandaşı-

mızın hayatını kaybettiği Özpı-

nar köyümüzdeyiz. Toplamda 9 

kişi hayatını kaybetti. 66 yara-

lımız vardı, çoğu taburcu oldu, 

şu an hastanelerde 32 yaralımız 

kaldı. Rabbimden vefat edenle-

re rahmet diliyorum. Yaralılara 

acil şifalar diliyorum. 5 köyü-

müz etkilenmiş. Tüm bunlarda 

ilk günde hemen hasar tespiti 

başlattık. Tabi ki en önemli olan 

şey canlarımızı kaybettik. Di-

ğer taraftan yaralarımızın sarıl-

ması için çalışma başlattık. 233 

ahırımız yıkıldı, bunlar ekmek 

kapımız. 3 bin 329 küçükbaş, 

72 büyükbaş telef gözüküyor. 

Cumhurbaşkanımızın talima-

tıyla bu zararlar karşılanacak. 

Devlet tüm kurumlarıyla bura-

da, ne yapılması gerekiyorsa 

yapılacak. Geride kalanlara Al-

lah sabır versin. Allah sizlere ve 

evlatlarınıza uzun ömürler ver-

sin.” dedi.

Bakan Pakdemirli, “Başkale il-

çemize ilk etapta 200 küçük-

baş hayvan getirdik. Dağıtıma 

da başlayacağız. Telef olan 

hayvanların yerine yenileri ve-

rilecek. Tabi ki gidenin yerine 

konulmuyor, ancak dediğim 

gibi çiftçimizin ve köylümüzün 

hayatını idame etmesi için üze-

rimize düşen ne varsa yapaca-

ğız. 108 ahır çadır getirdik. 200 

civarında ahır çadırımız yolda 

getiriliyor. Hayvanlarımızın im-

hası için de çalışmalar yapılı-

yor.” diye konuştu.

Pakdemirli, hayvanların temini 

noktasındaki katkılarından do-

layı TÜDKİYEB Genel Başkanı 

Nihat Çelik’e de teşekkür ede-

rek ayrıca TİGEM’e bağlı Cey-

lanpınar Tarım İşletmesi’nden 

50 ton yonca otu ve 25 ton 

samanın bölgeye sevk edildiği 

bilgisini verdi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Ni-

hat Çelik ise, “Bakanımız Sayın 

Dr. Bekir Pakdemirli ile birlikte 

depremde yaşamını kaybeden 

vatandaşlarımızın ai lelerine 

taziye ziyaretinde bulunduk. 

Depremden etkilenen yetişti-

ricilerimizle bir araya geldik. 

Süratle yaraların sarılması için 

Sayın Bakanımız ve Bakanlık 

bürokratlarımızın devletin tüm 

imkânlarıyla vatandaşımızın 

yanında olması bizleri onurlan-

dırdı. Sayın Bakanımız Dr. Bekir 

Pakdemirli’ye, İçişleri Bakanı-

mız Sayın Süleyman Soylu’ya, 

ve Bakan Yardımcımız Sayın 

Mustafa Aksu’ya, Bakanlığımız 

bürokratlarına bizleri yalnız bı-

rakmadıkları için Van halkı adı-

na teşekkür ediyoruz. Allah bir 

daha böyle acılar yaşatmasın. 

Kaybettiğimiz vatandaşlarımı-

za Allahtan rahmet, yaralılara 

acil şifalar diliyorum.” dedi.
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TÜDKİYEB’DEN VAN DEPREMİ SONRASI VERİLEN
DESTEKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

T
ürkiye Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, “Bakanı-
mızın talimatlarıyla deprem-
de telef olan hayvanlarımızın 
yerine hemen hayvan deste-
ğine başlanması ve akabinde 
hayvan yemi sağlanması, dev-
letimizin bütün imkanları ile 
vatandaşlarımızın normal ha-
yatına daha çabuk dönebilme-
si adına oldukça önemli” dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik, “Bakanımızın tali-
matlarıyla depremde telef olan 
hayvanlarımızın yerine hemen 
hayvan desteğine başlanması 
ve akabinde hayvan yemi sağ-
lanması, devletimizin bütün 
imkanları ile vatandaşlarımı-
zın normal hayatına daha ça-
buk dönebilmesi adına oldukça 
önemli” dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Ni-
hat Çelik, Van depreminden 

sonra verilen desteklerle ilgili 
yazılı bir açıklama yaptı. Çelik, 
“Son bir ayda yaşanan fela-
ketler, yüreğimizi yakarken bir 
kez daha, Cumhurbaşkanımı-
zın da dediği gibi, ‘devletimiz, 
milletinin yanında’ olduğunu 
gösterdi. Van’da son bir ayda 
yaşanan çığ felaketi ve dep-
rem canlarımızı alıp, evlerimizi, 
ekmek teknelerimizi yıkarken, 
Tarım ve Orman Bakanlığımız 
da ilk andan itibaren teyakku-
za geçerek, desteklerini eksik 
etmediler, Bakanlığımızın ekip-
leri çalışmalarını sürdürmeye 
devam ediyorlar. Bakanımız Dr. 
Bekir Pakdemirli depremden 
kısa süre sonra Van’ımıza biz-
zat gelerek, vatandaşlarımızın 
yaralarına merhem, acılarına 
ortak oldu. Bakanımızın tali-
matlarıyla depremde telef olan 
hayvanlarımızın yerine hemen 
hayvan desteğine başlanması 
ve akabinde hayvan yemi sağ-
lanması, devletimizin bütün 
imkanları ile vatandaşlarımı-
zın normal hayatına daha ça-
buk dönebilmesi adına oldukça 

önemli. Bakanımız, depremze-

delerimizin tüm ihtiyaçlarının 

karşılandığını ve karşılamaya 

devam edeceklerini ifade et-

tiler. Kendilerine buradan bir 

kez daha teşekkür ediyorum. 

Bakanımız Pakdemirli, sektörü-

müzün Van’daki temsilcileri ile 

de bir araya geldiler. Çiftçimiz, 

üreticimiz ile beraber, ilimize, 

sektöre ilişkin gelişmeleri de 

değerlendirme fırsatı sundu. 

Üreticimizin çiftçimizin besici-

mizin yanında olduğunu gös-

terdiler. Mütevazılığı ve hoş-

görüsü ile sadece Birliğimizin 

değil, Vanlı hemşehrilerimizin 

de büyük sevgisini kazanan 

Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye 

verdikleri desteklerden ötürü 

tüm hemşerilerim adına min-

netlerimi sunarak, teşekkür 

ediyorum” ifadelerine yer verdi.
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BAKAN PAKDEMİRLİ, TARIM ORMAN ŞURASI EYLEM
PLANLARINI AÇIKLADI

T
arım ve Orman Bakanı Be-
kir Pakdemirli, 30 Ocak 
2020 tarihinde Orman Ge-

nel Müdürlüğünde düzenlenen 
Tarım Orman Şurası Eylem Planı 
Tanıtım Toplantısı’na katılarak, 18-
21 Kasım 2019’da gerçekleştirilen 
şurada alınan tavsiye kararlarının 
hayata geçirilmesine ilişkin eylem 
planlarını açıkladı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşti-
rilen toplantıya Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik de iştirak etti. 

Tarım ve Orman Bakanı Pakde-
mirli toplantıda yaptığı konuşma-
da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın sonuçlarını açıkladığı 
şura kapsamında 38 eylem planı 
belirlendiğini ifade ederek, “Bun-
ların alt eylemi olarak da 333 
eylem bulunuyor. Bazı eylemler 
2023 yılı sonrasında tamamlana-
cak. Bu yıl 38 eylemin tamamına 
başlıyoruz ancak bazıları 2021, 
2022 ve 2023 yıllarında bitecek. 
Bu yıl 16 eylemi bitirmeyi hedef-
liyoruz. 2021’de 8, 2022’de 11, 
2023’te ise 3 eylemin hayata ge-
çirilmesi planlanıyor.” dedi.

2020 – 2023 yılları arasında ta-
mamlanacak olan eylem planları 

arasında küçükbaş hayvancılıkla 

ilgili eylem planları da yer alırken 

‘‘Mera, yaylak ve kışlakların tespit 

ve tahdit çalışmalarının tamam-

lanması’’ eylem planı 2021 yılında, 

“Küçükbaş hayvan sayısının artı-

rılması - kırmızı et üretimindeki 

küçükbaş eti payının artırılması” 

ile ‘‘Küçükbaş hayvan eti tüke-

timinin özendirilmesi ve pazar 

payının artırılması’’ eylem planla-

rının 2022 yılında hayata geçiril-

mesi amaçlandı.

“Küçükbaş hayvan sayısının artı-

rılması - kırmızı et üretimindeki 

küçükbaş eti payının artırılması” 

eylem planında Anadolu coğraf-

yasının küçükbaş hayvancılığa 

daha uygun olduğu, yetiştirme 

maliyetinin daha düşük olduğu, 

Damızlık amaçlı koç ve teke yetiş-

tirmeye yönelik barınak yapımının 

destekleneceği, Üreticilere koç ve 

teke dağıtımı yapılacağı, çoban 

istihdamının artırılmasına yönelik 

çalışmalar yapılacağı, Yetiştirici-

lerin ormanlık alanlarda planlı ot-

latma yapmalarının sağlanacağı, 

kırmızı et ihtiyacının yurt içinden 

temini ve küçükbaş et tüketimin 

artırılması ve küçükbaş hayvan 

ihracatının artırılmasının planlan-

dığı gibi hususlar yer aldı.

“Küçükbaş hayvan sayısının artı-
rılması - kırmızı et üretimindeki 
küçükbaş eti payının artırılma-
sı” eylem planında ise nüfusun 
yeterli ve dengeli beslenmesi ve 
küçükbaş etine olan önyargının 
giderilmesi için çalışmalar yapıla-
cağı, Küçükbaş hayvan sayısının 
2020’de 56 milyona çıkarılması 
ve 2023’te de nüfusumuz kadar 
küçükbaş hayvanın hedeflendi-
ği, bu plan kapsamında, Tarımsal 
işsizliğin azaltılması ve genç nü-
fusun kırsalda istihdam edilmesi 
için de çalışmalar yapılmasının 
amaçlandığı ifade edildi.

Toplantı sonrasında bir değer-
lendirmede bulunan TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik ‘‘Mer-
kez Birliğimiz olarak sektörümüz 
ve Hükümetimizin 2023 hedefleri 
için canla başla çalışmaya devam 
edeceğimiz hususunu toplantı 
sonrasında yaptığım görüşmede 
Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakde-
mirli ile paylaştım. Hayırlı uğurlu 
olması dileklerimle Sayın Baka-
nımıza sektörüm adına teşekkür 
ediyor, saygılarımı sunuyorum’’ 
dedi.

Toplantı Bakan Pakdemirli ile bir-
likte aile fotoğrafı çekimiyle so-
nuçlandırıldı.
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KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK SEKTÖRÜ TARIM ORMAN ŞURASI 
EYLEM PLANLARININ UYGULANMASINA ODAKLANDI

T
ÜDKİYEB Genel Başkanı 
Çelik, “Küçükbaş hayvan 
sayısının artmasıyla vatan-

daşlarımızın daha uygun fiyattan 
kırmızı et tüketebilmesini arzu-
luyoruz.” dedi. Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başka-
nı Nihat Çelik, Tarım Orman Şura-
sı eylem planlarındaki kararların 
küçükbaş hayvancılık sektörünü 
mutlu ettiğini belirterek, “Küçük-
baş hayvan sayısının artmasıyla 
vatandaşlarımızın daha uygun fi-
yattan kırmızı et tüketebilmesini 
arzuluyoruz.” dedi. 

Çelik, AA muhabirine, 3’üncü Ta-
rım Orman Şurası’nda alman ka-
rarlar doğrultusunda Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 
tarafından açıklanan eylem plan-
larının uygulanmasına odaklan-
dıklarını söyledi. Açıklanan 38 
maddelik eylem planında küçük-
baş hayvan üretiminin artırılma-
sına yönelik maddelerin bulun-
duğunu anımsatan Çelik, “Alman 
kararlar sektörü mutlu etti.” diye 
konuştu. 

Çelik, eylem planında, “2023’te 
her Türk vatandaşına bir küçük-
baş hayvan düşmesi” hedefi için 
çalışmalarına hız verdiklerini ifade 

ederek, “Eylem planında kırmızı 
et üretiminde küçükbaş hayva-
nın payının yüzde 10’dan yüzde 
20’ye çıkarılması hedefleniyor. 
Küçükbaş hayvan sayısının art-
masıyla vatandaşlarımızın daha 
uygun fiyattan kırmızı et tükete-
bilmesini arzuluyoruz. Ayrıca kü-
çükbaş hayvan sayısının artması 
ülke ekonomisine de fayda sağ-
layacaktır.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Eylem planında, gıda tüketimi 
konusundaki bilgi kirliliğine karşı 
önlemler alınacağının vurgulan-
dığına dikkati çeken Çelik, sektör 
olarak bu konuda yasa değişikli-
ği çalışmalarının sonuçlanmasını 
beklediklerini dile getirdi. Çelik, 
küçükbaş hayvancılığa özel pa-
rantez açılarak hedeflerin ortaya 
konulması ve eyleme dönüştürül-
mesinin sektörü daha güzel bir 
geleceğe taşıyacağına işaret ede-
rek, eylem planının uygulamaya 
konularak süratle yol alınması ge-
rektiğini kaydetti. 

TÜDKİYEB olarak, Tarım Orman 
Şurası kararları ışığında küçükbaş 
hayvancılığa yönelik 5 yıllık eylem 
planı hazırladıklarını hatırlatan 
Çelik, gerekli çalışmalara odak-
landıklarını bildirdi. Çelik, özellikle 

aile işletmelerine önem verilmesi 
gerektiğini belirterek, “Hayvanla-
rın da telef olmaması için koru-
yucu önlemler alınmalı.” ifadesini 
kullandı. 

5 yıllık eylem planında öncelik 
verdikleri hususlara dikkati çeken 
Çelik, bunları şöyle sıraladı: Başta 
et ve süt olmak üzere küçükbaş 
hayvan ürünlerinin tüketiminin 
yaygınlaştırılması sağlanmalı. Her 
yıl 1,5 milyon baş civarında mey-
dana gelen kuzu ve oğlak ölüm-
lerinin engellenmesi için tedbir-
ler alınmalı. Hastalıkların ortaya 
çıkması engellenmeli. Yerli gen 
kaynaklarının gerçek verim düze-
yi ortaya konulmalı, özellikle döl 
veriminin artırılması sağlanmalı. 
Yabancı çoban çalıştırılması bir 
mevzuata bağlanmalı. Çobanlık 
yapanlara sigorta imkanı geti-
rilmeli ve çoban desteği miktarı 
artırılmalı. Destek, hibe ve kredi 
koşulları makul hale getirilmeli 
ve hayvancılık yapanlara öncelik 
sağlanmalı. Desteklemeler üreti-
min planlanması, verimliliğin ve 
kalitenin artırılması yönünde ya-
pılmalı. Mera alanlarının kapasite-
sinin iyileştirilmesi için mera ıslahı 
projeleri başlatılmalı.
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, 3. Tarım Orman Şura-
sında alınan kararlar sonrasında 
Bakan Pakdemirli tarafından açık-
lanan eylem planlarına ilişkin yap-
tığı açıklamada, “Sayın Bakanımız 
tarafından açıklanan 38 eylem pla-
nı içerisinde küçükbaş hayvancılı-
ğa verilen özel önem sektörümüz 
için büyük mutluluk olmuştur. Ay-
rıca Sayın Bakanımızın üreticileri 
koruyup tüketicileri kollayacağım 
ifadeleri oldukça önemli ve mani-
dardır.” dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Tarım Orman Şurası sonra-
sında açıklanan eylem planlarına 
ilişkin birtakım değerlendirmelerde 
bulundu.

Genel Başkan Çelik, Bakan Pakde-
mirli’nin açıkladığı eylem planlarına 
göre 2023 yılı sonuna kadar nüfus 
başına bir koyun olacak şekilde kü-
çükbaş hayvan varlığının artırılması 
ve 2020 yılında halen 50 milyon 
civarında olan sayının 56 milyona 
çıkarılmasının hedeflendiğini belir-
terek Merkez Birliği olarak bu he-
defleri yakalamak için ülke gene-
linde var olan potansiyeli harekete 
geçireceklerini ifade etti. 

Çelik, eylem planlarında küçükbaş 
hayvancılığın gelişimine ışık tuta-
cak çok önemli ve değerli tespit-
lerin bulunduğuna dikkat çekerek, 
“Sayın Bakanımız kırmızı et tüke-

timinde küçükbaş hayvan etinin 
daha sağlıklı ve lezzetli olduğuna 
dikkat çekerek toplam kırmızı et 
üretimi içindeki yüzde 10 olan pa-
yın yüzde 20’ye çıkarılacağını söy-
lemiştir. Bu da iki kat olmak üzere 
yüzde yüzlük bir artış anlamına 
gelmektedir.  Ayrıca Sayın Bakanı-
mızın üreticileri koruyup tüketici-
leri kollayacağım ifadeleri oldukça 
önemli ve manidardır. Üretici ile 
tüketici menfaatlerinin ortak bir 
paydada gözetilecek olması ko-
nusundaki beyanlar hem sektörü-
müz için hem de vatandaşlarımız 
için memnuniyet verici olmuştur. 
Merkez Birliğimiz ve İl Birliklerimiz 
olarak yetiştiricilerimizin emeği-
nin karşılığını almaları yanında in-
sanlarımızın da uygun fiyatlardan 
özellikle küçükbaş eti tüketmesi en 
büyük arzumuz ve önceliğimiz ola-
caktır.”  dedi.

Genel Başkan Çelik, eylem planla-
rının uygulamaya konularak süratle 
yol alınması gereğine işaret ederek, 
“Başta Sayın Cumhurbaşkanımız 
ve Sayın Bakanımız olmak üzere 
3. Tarım Orman Şurası’ndan çıkan 
kararlar doğrultusunda ortaya ko-
nulan eylem planlarının gerçekleş-
tirilmesinin takipçileri olacaklarına 
olan inancımız tamdır. Bizler de 
üzerimize düşen görevleri layıkıyla 
yerine getirmenin çabasında ola-
cağız. Gerek küçükbaş hayvan sa-
yımızın belirlenen hedeflere ulaştı-
rılması gerekse küçükbaş hayvan 
etinin insanlarımız tarafından daha 

çok tüketilmesi için hem Bakanlı-
ğımızın açıkladığı eylem planlarını 
hem de Merkez Birliğimizce daha 
detaylı olarak açıkladığımız eylem 
planları dahilinde hedeflerimize 
ulaşacağımız bilinci ve heyecanıyla 
yolumuza devam edeceğiz.” şek-
linde konuştu.

Açıklanan eylem planında gıda tü-
ketimlerine ilişkin olarak bilgi kirliliği 
için de önlemler alınacağına dikkat 
çeken Çelik, önümüzdeki dönem-
de oluşturulacak bir kurul tarafın-
dan bu konuların ele alınması için 
yasa değişikliği çalışmalarının de-
vam ediyor olmasını da memnuni-
yetle karşıladığını ifade etti.  

Çelik, değerlendirmesinin sonunda, 
küçükbaş hayvancılığın hak ettiği 
yere gelmesinde çok büyük mesa-
feler kaydedildiğine vurgu yaparak, 
“Son 15 yıl öncesine kadar esamesi 
bile okunmayan, sahipsiz, kimsesiz 
kalan sektörümüz bugün itibarıyla 
Sayın Cumhurbaşkanımızın önder-
liğinde sahiplenilmiş ve hak ettiği 
yere emin adımlarla yürümektedir. 
Sayın Bakanımızın açıkladığı eylem 
planlarında da küçükbaş hayvancı-
lığa özel parantez açılarak hedefle-
rin ortaya konulması ve eyleme dö-
nüştürülmesi sektörümüzü daha 
güzel bir geleceğe taşıyacaktır. 
Ülkemiz hayvancılığı adına hayırlı 
olması temennilerimle Bakanımız 
Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye sek-
törüm adına teşekkürlerimi sunu-
yorum.” dedi.
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-
kez Birliği Genel Başkanı Çelik, 2019 
yılı anaç koyun keçi destekleri için 1 

Kasım 2019’a kadar başvuruda bulunama-
yan yetiştiricilerin, 12-17 Şubat döneminde 
müracaatlarını yapabileceklerini bildirdi. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik, küçükbaş hayvancılık sektörüne ve-
rilen desteklerin hayvan sayısının artması 
için önemli olduğunu söyledi. Küçükbaş 
hayvancılıkta birçok destek ve katkıların 
olduğunu belirten Çelik, anaç koyun keçi 
başına da 25 lira destek verildiğini ifade 
etti. 

Çelik, 2019’a ait anaç koyun keçi deste-
ği için başvuruların 1 Kasım 2019’da sona 
erdiğini hatırlatarak, “Çeşitli sebeplerden 
dolayı 2019 yılı anaç koyun keçi destek-
leme başvurusunda bulunamayan yetişti-
ricilerin mağduriyetini gidermek amacıyla 
Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir 
Pakdemirli’den bir talebimiz oldu. Baka-
nımız Pakdemirli de bu talebimize olumlu 
bakarak, Koyun Keçi Bilgi Sistemi’nin 12-17 
Şubat döneminde tekrar açılacağını bil-
dirdi. Dolayısıyla çeşitli sebeplerden dola-
yı anaç koyun keçi desteklemesi için mü-
racaatta bulunamayan yetiştiricilerimiz, 
başvurularını 12-17 Şubat döneminde sis-
teme kaydedilebilecek. Yetiştiricilerimizin 
destekleme ödemelerinden faydalanabil-
mesi için 17 Şubat’ı geçirmemeleri nokta-
sında hassasiyet göstermelerini bekliyo-
ruz.” dedi. 

Koyun Keçi Bilgi Sisteminin bir hafta daha 
açık olmasının destekleme kapsamına gi-
recek hayvan sayısında artışı beraberinde 
getireceğine işaret eden Çelik, “Geçen yıl, 
2018 destekleri kapsamında 187 bin 209 
yetiştiriciye 21 milyon 495 bin 428 anaç 
koyun keçi için 537 milyon 385 bin 700 
lira ödeme yapıldı. Bir önceki destek öde-
mesinde ise 180 bin 54 yetiştiriciye öde-
mede bulunulmuştu.” diye konuştu. 

Küçükbaş hayvan sayısının artması için 
üretici ile yetkililer arasında köprü olmaya 
devam edeceklerini vurgulayan Çelik, söz 
konusu destek ödemelerinin en kısa sü-
rede yapılması için talepte bulunduklarını 
dile getirdi. Çelik, başvuru sürecinde bağlı 
birliklerin çalışmalarını titizlikle sürdürece-
ğini belirterek, “Sistemin tekrar açılmasıy-
la yarım milyon hayvanın daha kaydedil-
mesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi 17
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK “KÜÇÜKBAŞ 
HAYVANCILIKTA TİGEM’İN YENİ PROJELERİNE TALİBİZ”

T
BMM Tarım Orman ve Köyiş-
leri Komisyonu Üyesi Kırkla-
reli Milletvekili Selahattin Min-

solmaz, TİGEM Genel Müdürü Ayşe 

Ayşin Işıkgece ve TİGEM Genel Mü-

dür Yardımcısı Ali Osman Kıyak ile 

İş Adamları Cihan Sezgin ve Murat 

Uzunyurt, 31 Ocak 2020 tarihinde 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği’ne bir ziyarette 

bulunarak TÜDKİYEB Genel Başka-

nı Nihat Çelik ile TİGEM ile işbirliği 

halinde yürütülen projeler hakkında 

birtakım değerlendirmelerde bulun-

dular.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik yaptığı konuşmada TİGEM’in 

yaptığı çalışmaları gönülden des-

teklediklerini ifade ederek “Sayın 

Genel Müdürümüzün çalışmaları-

nı önemsiyoruz ve yol arkadaşımız 

olarak görüyoruz. Birlikte güzel pro-

jeler tamamladık. Hem Genç Çiftçi 

Projesi’nde beraber olduk hem de 

300 Koyun Projesi tamamen bizim 

üzerimizden yürütüldü. Biz de Sayın 

Genel Müdürümüzün hassasiyetini 

bildiğimiz için işin birebir takipçisi 

olarak yoğun bir mesai harcadık. Al-

lah’a şükürler olsun bitirme noktası-

na geldik.” dedi.

Genel Başkan Çelik, TİGEM ile iş-

birliği halinde yürütülen projelerin 

devam etmesinden yana oldukları-

nı ifade ederek “Tabii ki biz bu gibi 

projelerin bitmesinden yana değiliz; 

Ziraat Bankası da bu anlamda istek-

lidir. Sayın Genel Müdürümüzden de 

300 Koyun Projesi’nin devam etti-

rilmesinden yana bir duruş sergile-

mesini istiyoruz. Çünkü en azından 

piyasalar da canlılık ve hareketlilik 

oluyor. Sayın Genel Müdürümüzün 

göreve geldiği günden bugüne ka-

dar sektörümüzde ve özellikle kamu 

düzeni içerisinde kazanmış olduğu 

saygınlık her zaman takdire şayandır. 

Biz de takdir ediyoruz. Bugünün anı-

sına da kendisine bu takdir plaketini 

arz ediyoruz. Kabul buyurursa bizle-

ri mutlu eder.” şeklinde konuştu.

Genel Başkan Çelik, ayrıca TİGEM İş-

letmelerinde satışa çıkarılan küçük-

baş hayvanlara talip olduklarını da 

belirterek “Kendi aramızda bir pro-

tokol yapalım. Piyasa şartlarına göre 

bize biraz da indirim yaparsınız. %10 

olabilir %15 olabilir. Organizasyonu 

da biz yaparız sizin yükünüzü de ha-

fifletiriz. En azından hayvanların hak 

sahibine ulaştırılması ve sektöre ka-

zandırılması noktasında çok olumlu 

bir adım olacaktır.’’ dedi.

Genel Başkan Çelik, konuşmasının 

ardından Genel Müdür Ayşe Ayşin 

Işıkgece’ye bir takdir plaketi takdi-

minde bulundu. Ardından TBMM Ta-
rım Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Üyesi Kırklareli Milletvekili Selahattin 
Minsolmaz’a ve TİGEM Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Osman Kıyak’a günün 
anısına olmak üzere koyun keçi ço-
ban tasvirli birer maket hediyesinde 
bulundu.

TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin 
Işıkgece plaketten dolayı Genel Baş-
kan Çelik’e teşekkür ederek göreve 
başladığı 2018 yılı itibarıyla bugüne 
kadarki dönemde Genç Çiftçi ve 
300 Koyun Projesi ile ilgili bilgiler 
vererek bu projelerde doğru adre-
sin TÜDKİYEB olduğunu söyledi ve 
“Başkanımla ilk tanıştığımızda 300 
Koyun Projesini konuşmaya başla-
dık. Dedim ki bu işi yapacaksanız siz 
yapacaksınız. Daha önce yaptığımız 
projelerde bazı zorluklar yaşamışız 
Kurum olarak ben de o zaman işin 
içinde değildim ama biz bundan 
sonra yolumuza sorunsuzca devam 
etmek istiyoruz. Son derece tecrü-
beli ve işi Türkiye’nin her tarafından 
yapabilecek bir çalışmaya ihtiyacı-
mız var. Oturduk hemen protokolü 
imzaladık ve bir yola girdik. Bugün 
gelinen noktada projenin süresi dol-
du. Türkiye’de küçükbaş hayvancılı-
ğın gelişmesine yönelik bir proje ki 
Türkiye’nin buna çok ihtiyacı oldu-
ğunu düşünüyoruz. Çünkü 3. Tarım 
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Orman Şurasında’da biliyorsunuz hem TİGEM 

tarafında hem de Tarım Bakanlığı’nın genel po-

litikaları kapsamında koyunculuk tarafı bizim 

gideceğimiz yön olarak çizildi. Çünkü Türkiye 

toprakları buna son derece uygun. Türkiye’nin 

küçükbaş yatırımına daha fazla ihtiyacı var. 

Tersine göçü desteklemek adına bu önemli bir 

proje. Dolayısıyla biz TİGEM olarak projelerimizi 

300 Koyun Projesi gibi koyunculuk projelerine 

doğru yönlendirdik. Küçükbaş hepimizin gide-

ceği yön. Onda hiçbir soru işareti yok.” dedi.

Genel Müdür Işıkgece, projenin devamı hu-

susunda ise “Tarım Orman Şurası Eylem Planı 

Lansmanı sırasında Sayın Bakanımız Dr. Bekir 

Pakdemirli ile yaptığımız ayaküstü bir konuşma 

sırasında Başkanımız da projelerimize devam 

edelim sinyalini verdi. Dolayısıyla bizim için de 

su götürmez ve çok güzel bir beraberlik. Ba-

kanlığın birbiriyle ilgili birimlerinin el ele verece-

ği bir proje olacak. Biz her zaman sizinle yürü-

meye hazırız.” Şeklinde konuştu. 

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu 

Üyesi Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz 

da yaptığı konuşmada Merkez Birliğinin sektö-

rün sesi ve temsilcisi olduğuna dikkat çekerek 

“Hepimizin ortak amacı milletimizin refahı ve 

huzurudur. Ortak amacımız üretimin artırılması, 

kalitenin artırılmasıdır. Bir de üretici ve tüketici 

tarafı vardır. Burada toplam faydayı gözetmek 

lazım. Üreten sağlıklı üretmeli, tüketen de sağlıklı 

tüketmeli. Bu anlamda sizin rolünüz çok büyük. 

Bizim temel görevimiz TBMM de yasal düzenle-

meleri yapmaktır ama sorumluluğumuz 82 mil-

yonun üzerindedir. Üretim ve kalitenin artması, 

sektörün tüm paydaşlarının mutlu olması temel 

esastır. Tarım Şurasında bunu köşe taşları Sayın 

Bakanımız tarafından ortaya konulmuştur. Sa-

yın Cumhurbaşkanımız da bu konuyu yakından 

takip etmektedir.” dedi.

Minsolmaz, konuşmasının sonunda Tarım ve 

hayvancılığın ülkemiz için vazgeçilmez oldu-

ğunu vurgulayarak, “Bu coğrafyada ne zaman 

zora girsek tarım sektörü bu toplumu taşımıştır. 

Bu manada sizin önemli bir üretim göreviniz var. 

Ben başarılarınızın devamını diliyorum’’ dedi.
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T
ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 12 Şubat 
2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı 

Fatih Metin’e makamında bir ziyarette bulundu.

Genel Başkan Çelik, ziyarette başta Merkez Birliği ve Bir-

liklerin mali genel kurullarına ilişkin yaşanan sıkıntılar olmak 

üzere sektöre ilişkin yasal mevzuatlarda düzenlenmesi ge-

reken hususlar hakkında Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile 

birtakım görüşmelerde bulundu. 

Ziyaret kapsamında ayrıca sektörün başlıca sorunlarını dile 
getiren Çelik, 3. Tarım Orman Şurası sonrasında küçükbaş 
hayvancılığın güçlendirilmesi adına Merkez Birliğince ha-
zırlanan 5 Yıllık Eylem planı ile ilgili bilgiler sundu ve önü-
müzdeki süreçte yapılabilecek yeni projelerle ilgili de görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyaret sonunda 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Bakan Yardımcısı Metin’e 
günün anısına koyun keçi çoban tasvirli bir maket ile birlikte 
5 Yıllık Eylem Planı kitapçığını takdim etti.

T
arım ve Orman Bakan Danışmanı Doç. Dr. Zülfikar 
Bayraktar, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Yalçın Kahya, Türkiye Süt Üreticileri 

Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin ve Metin Çamlı 18 

Mart 2020 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği’ne bir ziyarette bulundular. 

TÜDKİYEB Genel BaşkanıNihat  Çelik, Tarım ve Orman Bakan 

Danışmanı Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar ve Bandırma Onyedi 

Eylül Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Yalçın Kahya ile 

küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin bilgi paylaşımında bu-
lundu. 

Genel Başkan Çelik diğer yandan, Türkiye Süt Üreticileri Mer-
kez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin ve Metin Çamlı ile sek-
törün sorunlarına ilişkin birtakım istişarelerde bulundu. 

Çelik, “ Nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Bayraktar, Sayın Kah-
ya, Sayın Keskin ve Sayın Çamlı’ya şahsım ve sektörüm adına 
teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı. 
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T
ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği   
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 3 Nisan 
2020 tarihinde Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriy-

ya Erdurmuş ve Gıda Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin’i 
makamlarında ziyaret ederek başta küpe ve küpeleme ile 
göçer hayvancılık konuları olmak üzere sektörel bazda bir-
takım istişarelerde bulundu.

Genel Başkan Çelik yaptığı ziyaretlere ilişkin “Küpe ve küpe-
leme konularıyla ilgili İl Birliklerimizden gelen yoğun talepleri 
değerlendirmek üzere Gıda Kontrol Genel Müdürümüz Sa-

yın Harun Seçkin’le bir araya gelerek olumlu ve verimli de-

ğerlendirmelerde bulunduk. Göçer hayvancılık sorununun 

da çözüme kavuşması noktasında katkı sağlayan Hayvan-

cılık Genel Müdürümüz Sayın Zekeriyya Erdurmuş ile Gıda 

Kontrol Genel Müdürümüz Sayın Harun Seçkin’e sektörü-

müz adına teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.” 

dedi.

T
ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Nihat Çelik 30 Ocak 2020 tarihinde  Mete-
oroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun’u maka-

mında ziyaret etti. 

Ziyaret kapsamında bazı görüşmeler gerçekleştirildikten 

sonra Genel Başkan Çelik, ‘‘Meteorolojinin Sesi Radyosu” 

vasıtasıyla yetiştiricilerin hava olaylarından haberdar edil-

mesini sağlayan Genel Müdür Coşkun’a yapmış olduğu hiz-

met ve katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi takdim etti.

Çelik görüşme sonrasında ise şunları kaydetti:

 “Sektörümüz, yetiştiricilerimiz ve şahsım adına Sayın Genel 

Müdürümüze yakın ilgisinden dolayı saygılarımı sunuyor, 

çalışmalarında başarılar diliyorum.’’

T
.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü Teşkilatlanma Daire Baş-
kanı Sami Turan, Islah Birlikleri Çalışma Grup 

Sorumlusu Fazıl Hikmet Akyürek ve Merkez Birliği 

Avukatı  Serhat Pak, 20 Şubat 2020 tarihinde Tür-

kiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’nde 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ile bir araya 

geldiler. 

Toplantı kapsamında 5996 Sayılı Yasa ve Islah 

Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması 

ve Hizmetleri Yönetmeliği’nde yer alan hususlara 

ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunuldu.
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Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi Uzman Yardımıcısı 
İper İncekara, 19 Şubat 2020 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliğini (TÜDKİYEB) ziyaret ederek Genel Başkan Nihat Çelik ile kurulması dü-

şünülen  Tarım ve Gıda İnovasyon Merkezi ( TAGİMER) hakkında görüş alışverişinde 
bulundu.

Uzman Yardımcısı İncekara, görüşme sonrasında; Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 
desteklenen ve Başkent Üniversitesi, Polatlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün or-
taklaşa yürüttüğü, Tarım ve Gıda İnovasyon Merkezinin (TAGİMER) kurulum öncesi 
fizibilite projesi kapsamında proje hakkında bilgi vermek ve görüş almak üzere Merkez 
Birliğini ziyaret ettiğini belirterek, verimli geçen görüşmeler dolayısıyla Genel Başkan 
Çelik’e teşekkür etti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik ise görüşmede Merkez Birliği ve İl Birlikleri hakkında  genel bilgiler verdikten sonra AR-
GE çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini ifade ederek küçükbaş hayvancılık sektörünün menfaatine olabilecek tüm 
projelerde aktif olarak yer alabileceklerini ifade etti. 

Çelik, görüşmede ayrıca İncekara’dan, küçükbaş hayvan etinin tüketiminde öncü rol üstlenmeleri ve bu konuda araştırma 
ve bilgilendirme çalışmaları yapmalarını isterken kırsalı kalkındırmanın yolunun küçükbaş hayvancılığı desteklemekten 
geçtiği ifadesiyle bu alanda araştırmalar yapılması gereğine işaret etti.

Genel Başkan Çelik, Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi Uzman Yardımıcısı İper İncekara’ya 
ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarı temennileriyle birlikte teşekkür etti.

Denizbank A.Ş. Başkent 2 Bölge Müdürü Ahmet Kurtoğlu ve Tarım Bankacılığı Böl-
ge Satış Müdürü Koray Çelikçevik 29 Ocak 2020 tarihinde Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret etti. 

Ziyaret kapsamında sektöre dair çeşitli görüşmeler gerçekleştirilirken, yapılabilecek 
çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Denizbank A.Ş. Başkent 2 Bölge Müdürü Ahmet Kurtoğlu, T.C. Tarım ve Orman Ba-
kanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ve Denizbank iş birliğiyle gerçekleşen Tarım 
İnsan Fotoğraf Yarışması’nın kataloğunu Genel Başkan Çelik’e hediye etti.

Genel Başkan Çelik, hediyelerinden ve ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ahmet Kurtoğlu ve 
Koray Çelikçevik’e teşekkür etti.

Çanakkale Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Doç. Dr. Ahmet Ferhan Savran, Başkan 
Yardımcısı İlhan Ulus ve Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gülşen ile birlikte 06 Mart 2020 
tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i ma-

kamında ziyaret etti. 

Toplantıda Birlik Başkanı Savran, Çanakkale’de küçükbaş hayvancılıkla ilgili yapılan çalışmalar 
hakkında Genel Başkan Çelik’e bilgi verdi. 

Çanakkale Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Doç. Dr. Ahmet Ferhan Savran, TÜDKİYEB Ge-
nel Başkanı Nihat Çelik’e Çanakkale’nin tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Truva Atı maketi 
hediyesinde bulundu. 

Savran, “Genel Başkanımız Sayın Nihat Çelik’e sektörümüze yapmış olduğu katkı ve hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor ve önümüzdeki 
süreçte yapılacak seçim için kendisine daima tam destek vereceğimizi belirtmek istiyorum.” dedi. 

Genel Başkan Çelik ise, “Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Ferhan Savran ve beraberindeki arkadaşlarıma benim için manevi değeri çok yük-
sek olan hediyeleri ve ilerleyen süreçte yapılacak seçimde şahsıma verdikleri tam destek için teşekkür ediyor, her zaman el ele sektörü-
müzü ileriye taşıyacak projelere imza atmak temennisiyle başarılarının devamını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Balıkesir Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Kayyum Heyeti Başkan Yardımcısı Öz-

can Meder, Birlik Müdürü Şeref Erbay ve Bilgi İşlem Sorumlusu Emrullah Çe-

tin 05 Mart 2020 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’ni 

(TÜDKİYEB) ziyaret etti.

Toplantı esnasında  Kayyum Heyeti Başkan Yardımcısı Özcan Meder, Balıkesir’de yapı-

lan çalışmalar hakkında Genel Başkan’a bilgilendirmelerde bulunurken, küçükbaş hay-

vancılık sektörüne ve yetiştiricilere daha iyi hizmet etme yolunda yapılabilecek proje-

ler hakkında çeşitli istişareler yapıldı.

Kayyum Heyeti Başkan Yardımcısı Özcan Meder, Genel Başkan Çelik’e Balıkesir’e özgü bir şadırvan maketi hediye etti. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ziyaretlerinden ve kıymetli hediye-

lerinden dolayı Balıkesir Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Kayyum Heyeti Başkan Yardımcımız Özcan Meder’e şahsım ve 

sektörüm adına teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.
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M
ersin Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Mehmet Akdoğan ve 
Bingöl Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ali Kaysadu 18 Mart 
2020 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’ne 

ziyarette bulundular.

Ziyarette TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ile Mersin Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Birlik Başkanı Mehmet Akdoğan ve Bingöl Koyun Keçi Yetiştirici-

leri Birlik Başkanı Ali Kaysadu arasında sektöre ve küçükbaş hayvancılığın 

gelişmesine yönelik birtakım projeler üzerinde görüşmeler gerçekleştirdi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bingöl Birlik Baş-

kanı Kaysadu ve Mersin Birlik Başkanı Akdoğan’a teşekkür etti.

S
akarya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Yasin Toçoğlu, Başkan 
Yardımcısı Saffet Savaş ve Muhasip Üye Hayrettin Şıpka ile birlikte 
28 Şubat 2020 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret etti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

dile getirerek, Toçoğlu’na Sakarya’da küçükbaş hayvancılığın gelişmesin-

deki katkıları ve yetiştiricilerimize yaptığı hizmetlerden dolayı plaket hediye etti.

Sakarya Birlik Başkanı Toçoğlu, plaketi küçükbaş hayvancılık sektörü ve 

yetiştiriciler adına aldığını ifade ederek Genel Başkan Çelik’e teşekkür etti. Merkez Birliği ile her zaman iş bir-

liği içerisinde çalışacağına dikkat çeken Toçoğlu, sektör için hizmetlerine özveriyle devam edeceği mesajını verdi.

Birlikte daha güzel çalışmalara imza atacaklarına olan inancını dile getiren Çelik ise, “Başkanıma şahsım ve 

sektörüm adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

K onya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Fettah Öztürk, Muhasip Üye Meh-
met Uğur, Muş Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Nimet Salkım ve Kars 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu 09 Mart 2020 ta-

rihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’ne bir ziyarette bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Konya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı 

Fettah Öztürk, Muş Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Nimet Salkım ve Kars Ko-

yun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu ile sektöre ve küçükbaş hay-

vancılığın gelişmesine yönelik birtakım projeler üzerinde görüşmeler gerçekleştirdi. 

Önümüzdeki süreçte yapılacak olan Merkez Birliği Olağanüstü Genel Kurulu’nda Kon-

ya, Muş ve Kars Birlik Başkanları Genel Başkan Çelik’e tam destek vereceklerini açıkladı. 

Fettah Öztürk, “Genel Başkanımız Nihat Çelik’e sektöre ve küçükbaş hayvancılığa yapmış olduğu katkılardan dolayı te-

şekkür ediyor ve yapılacak Genel Kurul’da kendisine tam destek verdiğimi belirtmek istiyorum.” dedi. 

Muş Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Salkım, “Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanımız 

Sayın Nihat Çelik, bugüne kadar birçok başarılı çalışmaya imza atmış, küçükbaş hayvancılık sektörünü daima ileriye taşı-

yacak projeler hayata geçirmiştir. Kendilerine Muş Birliği olarak desteğimiz tamdır.” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Kars Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu ise, “Önümüzdeki dönemde yapılacak 

seçimde Genel Başkanımız Nihat Çelik’e daima tam destek veriyor, çıkacak neticenin sektörümüze ve küçükbaş hayvan-

cılığımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Birlik Başkanlarımın güzel dü-

şünceleri beni çok mutlu etti. Allah’ın izniyle durmadan, yorulmadan birlikte yola devam edeceğiz. Kendilerine ziyaretleri 

ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, MERKEZ BİRLİĞİ OLAĞAN 

GENEL KURUL ÇALIŞMALARINA ÇANKIRI’DAN START VERDİ

T
ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricile-
ri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, 

Merkez Birliğinin Olağan Genel Ku-
rulu çalışmaları kapsamında seçim 
faaliyetlerine 20 Ocak 2020 tarihin-
de Çankırı’dan start verdi.

Genel Başkan Çelik, Çankırı İli Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği’nden başla-
dığı çalışmalarına Kırıkkale, Çorum 
ve Amasya illerinde Birlik Başkanla-
rını ziyaret ederek devam etti.

Ziyaretler kapsamında yoğun ilgiyle 
karşılanan Genel Başkan Çelik, Birlik 
Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Üst Kurul Delegeleriyle bir araya 

gelerek çeşitli istişarelerde bulundu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
Çankırı Birlik Başkanı Ahmet Su-
sam, Kırıkkale Birlik Başkanı Mehmet 
Kürşat Ulusoy, Çorum Birlik Başkanı 
Birol Alanbay ve Amasya Birlik Baş-
kanı Cafer Korucu ile birlik beraberlik 
mesajı vererek Birlik Başkanlarından 
tam destek aldı.

Genel Başkan Çelik ziyaretlere ilişkin  
‘‘Bugün Bismillahiirrahmanirrahim 
diyerek Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve 
Amasya illerimizde Merkez Birliği-
mizin seçim çalışmaları startını ver-
dim. Birlik başkanlarıma ve üst kurul 
delegelerine ziyaretlerde bulundum. 

Şahsıma olan ilgi ve alakalarından 

dolayı kendilerine teşekkür eder, 

Merkez Birliğimizin yapılacak olan 

seçiminin sektörümüze ve Birlikle-

rimize hayırlı ve uğurlu olması te-

mennilerimle tüm gönül dostlarıma 

saygılarımı sunarım.” ifadelerinde 

bulundu.

Ziyaretlerinden dolayı oldukça 

memnun olduklarını belirten Birlik 

Başkanları da Genel Başkan Çelik’e 

tesşekkür ederek, her zaman el ele 

gönül birliği içerisinde çalışacaklarını 

ifade ettiler.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, DİYARBAKIR’DA DOĞU VE 

GÜNEYDOĞU BİRLİK BAŞKANLARIYLA BİRARAYA GELDİ

3
.Tarım ve Orman Şurası Kü-
çükbaş Hayvancılığının güç-
lendirilmesi eylem planı kap-

samında 23 Ocak 2020 tarihinde 
Diyarbakır’da “Göçer Hayvancılık 
Yapan Yetiştiricilerimizin Sorunları 
ve Çözüm Önerileri” konulu değer-
lendirme toplantısı akabinde     
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çe-
lik, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde faaliyet gösteren Ko-
yun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkan-
larıyla bir araya gelerek göçer hay-
vancılık başta olmak üzere küçükbaş 
hayvancılığın çeşitli sorunları üzerin-

de birtakım istişarelerde bulundu. 

Merkez Birliği Olağan Genel Kurulu 

çalışmalarının da değerlendirildi-

ği istişare toplantısıyla ilgili olarak 

Genel Başkan Çelik yaptığı açıkla-

mada “Diyarbakır Birlik Başkanımız 

Abdullah Çetinkaya, Elazığ Birlik 

Başkanımız Mahmut Sezer ve Ce-

mal Yıldırım, Bitlis Birlik Başkanımız 

Necat Demirden, Siirt Birlik Başkanı-

mız Mehmet Ali Şengöz ve Ali İlbaş, 

Şanlıurfa Birlik Başkanımız Hasan 

Eyyüpoğlu, Şırnak Birlik Başkanımız 

Faysal Abay, Tunceli Birlik Başkanı-

mız Zeynel Erdoğan, Bingöl Birlik 

Başkanımız Ali Kaysadu, Muş Birlik 

Başkanımız Nimet Salkım, Kars Birlik 

Başkanımız Ali Sadıkoğlu, Kilis Birlik 

Başkanımız Mehmet Cirnavuk, Bat-

man Birlik Başkanımız Salih Acar ve 

Metin Aydın, Erzincan Birlik Başka-

nımız İbrahim Uğur Karakuş ile Mer-

kez Birliğimiz Olağan Genel Kurul 

çalışmalarını istişare ettik. Yolumuza 

devam edeceğimiz konusunda yol 

arkadaşlarımdan tam destek alarak 

birlik ve beraberlik mesajları verdik. 

Hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, BURSA VE BİLECİK BİRLİKLERİMİZE 

ZİYARETLERDE BULUNDU

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Ola-

ğan Genel Kurulu kapsamında 

çeşitli ziyaretlerde bulunan Genel Baş-

kan Nihat Çelik, 27 Ocak 2020 tarihinde 

Bursa ve Bilecik İlleri Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Birliklerine birer ziyarette bulundu. 

Bursa Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği zi-

yaretinde yapılan çalışmalar ve talepler 

hakkında bilgi alan Genel Başkan Çelik, 

“Hepimiz hayatımızı hizmete adadık. 

Dün olduğu gibi bugün de sektörümüze 

hizmet etmeyi bir görev olarak biliyoruz. 

Sektörümüzde olanlara ne kadar hizmet 

etsek azdır. Görev süresince sadece me-

sai saatlerinde değil, 365 günün 24 sa-

atinde sektörümüze hizmet ettik. 2002 

yılından önce koyun keçi denildiği za-

man bir ailenin üveyi gibi algı vardı. AK 

Parti hükümetiyle birlikte küçükbaş hay-

vanlar ailenin asıl bireyi olarak görüldü 

ve destekleme kapsamına alındı. Bugün 

gelinen noktada Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kırsal-

daki yetiştiriciyi düşünüyor olması bizleri 

mutlu ediyor. 5 yıllık eylem planımızda 

2020 için hayvan sayımızı 56 milyona 

yükseltmeyi hedefliyoruz. Daha sonraki 

5 yılda ise, en az 80 milyonluk nüfus ba-

şına 1 koyun olacak şekilde planlarımızı 

yaptık, inşallah daha güzel çalışmalara 

da imza atacağız” dedi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Merkez 

Birliği Genel Kuruluna ilişkin olarak 2020 

yılının seçim yılı olduğunu ifade ederek 

“Seçim rüzgârları esmeye başladığında 

keyif alıyoruz. Seçimden kaçmıyoruz. 

Merkez birliğimizin işgal altından kurtul-

ması için demokratik bir platform çer-

çevesinde mücadelemi verdim. Biz bu-

rayı işgal etmeye gelmedik. Belki bizden 

daha iyi olan arkadaşlarımız da vardır. 

Allah’ın bize vereceği güç ve delegasyo-

nun desteği ile her zaman mücadeleyi 

başarıyla götüreceğimize inanıyorum” 

diye konuştu.

Merkez Birliğinin çalışmalarından mem-

nun olduklarını ifade eden Bursa İli  Ko-

yun  Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 

Veteriner Hekim Yıldırım Oran ise, başarı 

ile görevlerine devam edeceklerini ve 

hükümetin de ellerinden gelen desteği 

kendilerine göstermelerinden duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek günün anısı-

na Genel Başkan Çelik’e bir takdir plaketi 

verdi.

Genel Başkan Çelik, Bursa Birlik ziyare-

ti sonrasında aynı gün Bilecik İli Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birliğine bir ziyarette 

bulunarak Birlik Başkanı Cemil İnce ve 

Merkez Birliği Üst Kurul delegeleriy-

le bir araya geldi. Samimi bir ortamda 

gerçekleşen ziyaret kapsamında Birlik 

çalışmalarını yerinde inceleyen Genel 

Başkan Çelik, Merkez Birliğince yapılan 

çalışmalarla ilgili bir takım paylaşımlarda 

bulundu. 

Genel Başkan Çelik ziyaretler sonra-

sında “Her iki başkanımın da verdikleri 

tam destekle beraber durmak yok yola 

devam diyoruz. Kendilerine ilgi ve alaka-

larından dolayı teşekkür ediyor birlik ve 

beraberliğimizin daha güzel hizmetler 

adına devam etmesini diliyorum’’ dedi.
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’TEN
KARAMAN VE KONYA BİRLİK ZİYARETLERİ

Türkiye Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, 28 

Ocak 2020 tarihinde Karaman ve 
Konya Birliğini ziyaret etti.

Genel Başkan Çelik, ziyaret programı 
kapsamında önce Karaman İli Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel 
Yaman ile Karaman Ziraat Odası Baş-
kanı Mehmet Bayram’a bir ziyarette 
bulundu.  Çelik, ziyarette basın men-
suplarına da çeşitli açıklamalarda bu-
lunarak, küçükbaş hayvancılığa ilişkin 
birtakım paylaşımlarda bulundu.

Ziyarette konuşan Çelik, koyun ve 
keçi sektörünün bu ülkenin milli me-
selesi olduğunu, sektörün atalardan 
kalan bir meslek olduğunu vurguladı. 

Çelik, “Atalarımızdan aldığımız bu 
bayrağı, mirası geleceğe taşımak 
başarıya ulaştırmak hepimizin boy-
numuzun borcudur. Biz de hüküme-

timizle, Bakanımızla uyum içerisinde 
çalışıyoruz. 2020 yılı içerisinde Merkez 
Birliğimizin seçimi vardır. Meyve veren 
ağaç taşlanır. Ama biz aile olarak güç-
lü bir aileyiz. Ben 4 yıldır Birliğimizin 
başında görev yapıyorum” dedi. 

Eylem Planından da bahseden Çelik, 
“Sayın Bakanımız Tarım Şurasını gün-
deme getirdi. Türkiye’deki herkesin 
görüşüne başvurdu. Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
tarım şurası kapanışında da koyun ve 
keçiden söz etmesi, koyun ve keçi için 
2020 yılı eylem yılı olarak ilan etme-
si sayının 56 milyona yükselmesinde 
bize verdiği start bize bir emir niteliği 
taşır. Bizde Merkez Birliği olarak Baka-
nımızla istişare halinde 5 yıllık eylem 
planımızı hazırladık. 5 yıl süre zarfında 
hem eksiklerimizi çözme noktasında 
kırk dört sayfalık bir kitapçık haline 
getirdik. Bizim bu 5 yıllık süre zarfında 
hayvan sayımız için en az 80 milyon 

hedefi koyduk. Nüfus başına en az bir 
koyun olarak şekilde hedef koyduk” 
diye konuştu. 

Konya, Karaman ve Aksaray illerinin iç 
Anadolu’nun incisi olduğunu belirten 
Çelik, şöyle konuştu:

“Küçükbaş hayvan için geleceği olan 
illerdir. Küçükbaş hayvancılıkta da ta-
rihten bugüne kadar ekonomik krizler 
yaşanmış veya farklı sıkıntılar yaşan-
mış ama küçükbaş hayvancılık hiç bir 
zaman zarar etmemiştir. En sıkıntılı 
dönemde bile bizim küçükbaşla kar-
nımızı doyurabileceğimiz tek sektör 
ve peygamber mesleğidir. Bunu sür-
dürmeye kararlıyız.”

Genel Başkan Çelik, küçükbaş hay-
van sayısı hakkında da bilgi vererek, 
“Birlikler yokken küçükbaş hayvan 
sayımız 32 milyonun altına düşmüş-
tü. Birliklerin kurulmasıyla birlikte 
hükümetinde küçükbaş hayvancılığı 
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sahiplenmesi ve desteklemesiyle bir-
likte bizim 32 milyonun altına düşen 
küçükbaş hayvan sayımız hızla büyü-
yen bir nüfus artışımıza rağmen bizim 
şuandaki mevcut 2019’un ilk yarısına 
kadar olan kısımda hayvan sayımız 50 
milyondur. Biz bunu daha da artırmayı 
planlıyoruz. Biz bu sayıyı 80 hatta 100 
milyona kadar çıkarmayı planlıyoruz” 
diye konuştu. 

Çelik, 2019’da yaklaşık 141 bin küçükbaş 
hayvanın ihraç edildiğini aktararak, ih-
racata sıcak bakmadıklarını, öncelikle 
hayvan sayısının artırılmasını hedefle-
diklerini vurguladı.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-
kez Birliği Genel Başkan Nihat Çelik 
daha sonra Karaman Ziraat Odası Baş-
kanı Mehmet Bayram’ı makamında zi-
yaret etti. Çelik burada oda hakkında 
bilgi alarak, çiftçilerin sorunlarını dinledi.  
Mehmet Bayram, ziyarette Genel Baş-
kan Çelik’e Karaman’ın tarımı hakkında 
bilgiler vererek Karaman ilinin tarım ve 
hayvancılık potansiyeli ve küçükbaş 
hayvancılık sektörüyle alakalı değerlen-
dirmelerde bulundu.

Ziyaret sonunda ise Genel Başkan Çelik, 
Karaman Birlik Başkanı Yücel Yaman’a 
günün anısına plaket ve çeşitli hediyeler 
takdim etti. Diğer yandan Birlik Başkanı 
Yaman ve Ziraat Odası Başkanı Bayram 
tarafından Genel Başkan Çelik’e takdir 
plaketi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.  

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Kara-
man Birlik ziyaretinin ardından Konya 
Birlik ziyaretinde Birlik Başkanı Fettah 
Öztürk ve Merkez Birliği Üst Kurul de-
legeleriyle bir araya gelerek birtakım 
istişarelerde bulundu. Akşam yemeği 
programında ise Konya Tarım ve Or-
man İl Müdürü Ali Ergin’le bir araya ge-
len Genel Başkan Çelik, küçükbaş hay-
vancılık sektörü ile ilgili olarak birtakım 
istişarelerde bulundu.

Konya Birlik Başkanı Fettah Öztürk, Ge-
nel Başkan Nihat Çelik’e kaval ve keçe 
motifli bir tablo hediyesinde bulundu. 

Çelik, ‘‘Konya Birlik Başkanımın şahsıma 
verdiği tam destekle beraber durmak 
yok yola devam diyerek birlik ve bera-
berlik mesajı verdik. İlgi ve alakalarından 
dolayı kendilerine teşekkür ederim.” 
dedi.

Genel Başkan Çelik, Konya ziyareti kap-
samında Kanal 42 Televizyonuna sek-
törle ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.
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Türkiye Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB ) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, 5 Şubat 2020 tarihin-
de Bolu, Zonguldak, Karabük ve 
Kastamonu Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Birliklerini ziyaret ederek 
Birlik Başkanları ve üst kurul de-
legeleriyle Merkez Birliğinin yapı-
lacak olan Genel Kuruluna ilişkin 
birtakım görüşmelerde bulundu. 

Söz konusu illerdeki küçükbaş 
hayvancılığın daha da geliştiril-
mesi için yapılacak çalışmaların 
da görüşüldüğü ziyaretlerde Bolu 
Birlik Başkanı Mustafa Gülkaya, 
Zonguldak Birlik Başkanı Aziz 
Karakurt, Karabük Birlik Başkanı 
İsmail Bağçe, Kastamonu Birlik 
Başkanı Adem Canbaz ve Birlik-
lerin üst kurul delegeleri, Merkez 
Birliği Genel Kurulunda yapılacak 
seçimler için Genel Başkan Çelik’e 
tam destek vereceklerini dile ge-
tirdiler.

Zonguldak Birlik Başkanı Aziz 
Karakurt, TÜDKİYEB Genel Baş-
kanı Çelik’e Devrek bastonu hedi-
yesinde bulunurken Çelik, “Birlik 
Başkanlarım ve üst kurul delege-
lerimizden el ele yolumuza de-

vam edeceğimiz sözünü almak-
tan dolayı memnuniyetimi ifade 
etmek istiyorum. Küçükbaş hay-
vancılığın daha iyi yerlere gelmesi 
için Başkanlarımın verdiği birlik 
beraberlik mesajları için kendile-
rine sevgilerimi sunuyor, teşekkür 
ediyorum. Ayrıca Zonguldak Bir-
lik Başkanımın şahsıma layık gör-
düğü hediyesi için de teşekkür 
ediyor, nice başarılı çalışmalara 
birlikte imza atmayı temenni edi-
yorum’’ dedi.

Genel Başkan Çelik, ziyaretler 
kapsamında Karabük’te BRTV ve 
Kastamonu’da ise Anadolu Ajan-
sına sektörle ilgili çeşitli röportaj-
lar verdi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
Kastamonu’da Anadolu Ajansı 
muhabirine verdiği demeçte kır-
sala ve küçük aile işletmelerine 
yapılan desteklemelerin şehir-
ler ve metropollere göçü tersine 
döndüreceğini belirterek, “İnsan 
köyde yaşadığında hayvancılık 
yapması şarttır. Coğrafyamız ve 
iklimimiz de küçükbaş hayvan ye-
tiştirmeye uygundur.” dedi.

Valilik ve belediyelerin de kırsala 
ilgiyi artırmak için çalışma yap-

ması gerektiğini dile getiren Çe-
lik, “Bakanlığımız desteklemeler 
veriyor ama mesleğe ilgi duyan 
gençlerin köyde kalması için va-
liliklerin, köylere hizmet götürme 
birliğinin, belediyelerin, bütçele-
rinden kırsala ilgiyi artırma nok-
tasında gençleri ve yetiştiricileri 
desteklemesi lazım. Bu, işsizlik 
anlamında sosyal riski de azalta-
caktır.” ifadesini kullandı.

Karabük ziyareti sırasında BRTV’ 
ye verdiği röportajda ise küçük-
baş hayvancılığın ülkenin milli 
meselesi ve köylünün de altın bi-
leziği olduğunu vurgulayan Çelik, 
“Merkez Birliği ve İl Birlikleri ola-
rak hayvan sayımızı artırmak için 
gecemizi gündüzümüze katarak 
elimizden geleni yapmaya çalışı-
yoruz.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tali-
matıyla 2020’nin küçükbaş hay-
vancılıkta hamle yılı olarak belir-
lendiğini söyleyen Çelik, küçükbaş 
hayvan sayısının 56 milyona çıka-
rılmasının öngörüldüğünü ve Ta-
rım ve Orman Bakanı Pakdemir-
li’nin de 2023 yılı hedefini nüfus 
başına bir küçükbaş hayvan ola-
rak belirlediğini aktardı.

BOLU, ZONGULDAK, KARABÜK VE KASTAMONU 
BİRLİKLERİMİZDEN GENEL BAŞKAN ÇELİK’E TAM DESTEK
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK, KIRŞEHİR 

BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

T
ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricile-
ri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, 24 

Ocak 2020 tarihinde Kırşehir Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birliğine bir ziya-

rette bulunarak Birlik Başkanı Erol 

Doğan ve Birlik üst kurul delegeleri 

ile birtakım istişarelerde bulundu. 

Kırşehir ilindeki küçükbaş hayvan-
cılığın mevcut durumu ve gele-
cekte yapılabilecek çalışmaların da 
istişare edildiği ziyaret sonrasın-
da TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik 
“Merkez Birliğimiz Olağan Genel Ku-
rul çalışmaları kapsamında Kırşehir 
Birliğimize yaptığım ziyarette birlik 
ve beraberlik içerisinde daha güzel 

hizmetler için Birliğimizin tam deste-
ğini almam dolayısıyla memnuniye-
timi ifade ediyor,  Birlik Başkanımız 
Erol Doğan ve üst kurul delegele-
rimize şahsım ve sektörüm adına 
teşekkür ediyorum. Birlik ve Bera-
berliğimizin her daim devam etmesi 
dileklerimle Kırşehir Birliğimize çalış-
malarında başarılar diliyorum.” dedi.
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T
ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Ge-
nel Başkanı Nihat Çelik, 14 Şubat 

2020 tarihinde ağabeyinin vefatı dola-

yısıyla Giresun Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birliği Başkanı Yahya Torunoğlu’na bir 

taziye ziyaretinde bulundu.

13 Şubat 2020 tarihinde vefat eden 

Saim Torunoğlu için Sakarya iline bağlı 

Hendek ilçesinde gerçekleştirilen ta-

ziye ziyareti ile ilgili olarak TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Çelik, “Giresun Birlik 

Başkanımız Yahya Torunoğlu’nun ağa-

beyi Saim Torunoğlu’na Allah’tan rah-

met, Yahya Başkanıma ve kederli aile-

sine engin sabırlar dilerim.” ifadelerinde 

bulundu.

Merhum Saim Torunoğlu’nun Sakarya 

Hendek’teki evlerinde gerçekleştirilen 

taziye ziyaretinde, Sakarya Birlik Baş-

kanı Yasin Toçoğlu, Başkan Yardımcısı 

Saffet Savaş ve Düzce Birlik Başkanı 

İsmail Keleş de yer aldılar.

T
ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricile-
ri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, 24 

Ocak 2020 tarihinde babasının vefatı 

dolayısıyla Kırıkkale Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Birliği Başkanı M.Kürşat Ulusoy’a 

bir taziye ziyaretinde bulundu.

Kırıkkale iline bağlı Çelebi Belediyesi 

Karaağaç köyünde gerçekleştirilen ta-

ziye ziyareti ile ilgili olarak TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Çelik, “Rahmeti rahma-

na kavuşan Kırıkkale Birlik Başkanımız 

Kürşat Ulusoy’un babası Mustafa Ulu-

soy’a Allah’tan rahmet, Kürşat Başka-

nıma ve yakınlarına engin sabırlar dile-

rim.” ifadelerinde bulundu.

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN GİRESUN BİRLİK
BAŞKANI TORUNOĞLU’NA TAZİYE ZİYARETİ

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN KIRIKKALE BİRLİK
BAŞKANI ULUSOY’A TAZİYE ZİYARETİ
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Türkiye Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, 8 Şubat 2020 tari-
hinde Yozgat, Nevşehir ve Niğde 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik-
lerine birer ziyarette bulunarak 
yetiştiricilerin sorunlarını dinledi. 
Ziyaretler kapsamında Yozgat 
Birlik Başkanı Veteriner Hekim 
Nevzat Yıldırım, Nevşehir Birlik 
Başkanı Suat Soner Güven, Niğ-
de Birlik Başkanı Şuayip Demirkol 
ve Birliklerin üst kurul delegeleri 
Merkez Birliği seçimlerinde Ge-
nel Başkan Çelik’e tam destek 
vereceklerini ifade ettiler. Yozgat 
ziyaretinde Çorum Birlik Başkanı 
Birol Alanbay ve üst kurul dele-
geleri de yer alarak Genel Başkan 
Çelik’e destek oldular.

Genel Başkan Çelik, “Birlik ve be-
raberlik içerisinde daha güzel hiz-
metler için tam desteğini aldığım 
Başkanlarımız ve üst kurul dele-
gelerine şahsım ve sektörüm adı-
na teşekkür ediyor çalışmalarında 
başarılar diliyorum. Durmak yok 
yola devam.” dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Ni-
hat Çelik, Nevşehir Koyun Keçi 
Yetiştiriciliği Birliği ziyaretinde 

yaptığı açıklamada, küçükbaş 
hayvan popülasyonunu artır-
ma noktasında 2020’nin hamle 
yılı ilan edildiğini, kendilerinin de 
birlikler olarak üzerlerine düşeni 
yapmak için çalıştıklarını belirtti. 
Küçükbaş hayvancılığın geldiği 
noktanın memnuniyet verici ol-
duğunu dile getiren Çelik, “Dışa 
bağımlı olmaktan kurtuluyoruz. 
Çünkü küçükbaş hayvan sayımız 
50 milyonun üzerinde. Bu bizim 
için olumlu gelişme. Küçükbaş 
hayvan eti tüketimine yönlendir-
me noktasında tüketiciye bu etin 
faydalarını doğru şekilde anlat-
mamız lazım. Türkiye’de yaşanan 
kırmızı et açığının kapatılması ko-
yun keçi sayısının artırılmasıyla 
mümkündür.” diye konuştu. 

Yetiştiricilerin sorunları olduğuna 
da değinen Çelik, şunları kaydetti: 
“Yetiştiricilerin en büyük sorunla-
rından birisi çoban sıkıntısı. Yerli 
çobanları bu mesleğe özendir-
memiz, mesleğe bir saygınlık ka-
zandırmamız lazım. ‘Çobana kız 
vermezler.’ diye bir algı var. Niye 
vermesinler, bu peygamber mes-
leğidir. Bir diğer sorunumuz, ba-
kanlığımız zaman zaman çeşitli 
hibe destekleri veriyor. Sosyal gü-

vencesi olmayan yetiştiricilerimiz 
yeşil karttan faydalanıyor. Ama 
100 koyun desteği aldığı zaman 
sosyal güvenceden faydalanamı-
yor. Komisyon ‘Tarımsal destek 
alıyor’ diye değerlendiriyor. Bu 
verilen sosyal desteğin tarımsal 
destek olarak kabul edilmemesi-
ni, insanların yeşil kartlarının iptal 
edilmemesini istiyorum.” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 2020’nin kü-
çükbaş hayvancılıkta hamle yılı 
ilan edildiğini anımsatan Çelik, 
konulan bu hedef için çalıştıklarını 
vurgulayarak, “2023 yılına nüfus 
başına bir koyun olacak şekilde 
odaklandık. Göçün tersine dönü-
şü noktasında yetiştiriciler çok 
önemli rol üstleniyor. Küçükbaş 
hayvan popülasyonunu artırdığı-
mız zaman işsizliği de düşürmüş 
olacağız.” ifadesini kullandı. 

Genel Başkan Çelik, Niğde Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği ziyaretin-
de ise yetiştiricilerin sıkıntılarını 
ve isteklerini dinledi. Sohbet eş-
liğinde geçen ziyarette açıklama-
larda bulunan  Çelik, “Sektörümüz 
önemli bir sektör. Hem insanların 
sağlıklı beslenmesi, hem de bi-
zim özellikle ihracatçı bir sektör 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, YOZGAT, NEVŞEHİR VE
NİĞDE BİRLİKLERİMİZİ ZİYARET ETTİ
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olması durumuna gelmemiz için 
stratejik sektörü temsil etmenin-
de mutluluğunu yaşıyoruz. Ben 
Niğde’ye ziyaretim ani oldu. Plan-
lı olarak ziyarete gelmedim. Plan-
sız bir şekilde ziyarete gelmeme 
rağmen buradaki üyelerimiz bü-
yük ilgi gösterdiler. Kendilerine 
teşekkür ediyorum. Birliklerimizin 
sıkıntıları oluyor, bu sıkıntıları da 
birlikleri gezdiğimde bana ileti-
yorlar. Sorunlar illa ki vardır. Bu 
sorunlarımıza Bakanlığımız çok 
duyarlı çözüm noktasında çok 
büyük yardımcı oluyorlar.” dedi. 

Genel Başkan Çelik, “Kısmen so-

runlarımız vardır. Bu sorunların 
başında hayvan başına alınan 25 
liralık koyun desteğidir. Bu para 
hesabına geçtiği zaman tarım 
desteği olarak gözüküyor ve hay-
van yetiştiricimiz Bağ Kur primi 
yatırmak zorunda kalıyor. Bu yan-
lış bir uygulamadır. Böyle olunca 
da çoğu yetiştiricimiz birlikten 
ayrılmak zorunda kalıyor. Hükü-
metimizin bu uygulamayı tekrar-
dan gözden geçirmesi gerekiyor.” 
dedi. 

Çoban sıkıntısını Afgan çobanla-
rın gidereceğine de vurgu yapan 
Başkan Çelik, “Bu sektörün şaha 

kaldırabilmek için çoban eksikliği-

ni gidermemiz gerekiyor. Çoban 

sorunu çözülürse yasal sınırlar 

çerçevesinde Afgan çobanlarda 

çalıştırılması konusunda çalış-

masına izin ve olanak sağlanır-

sa çobanlık sıkıntısı çözülecektir. 

Türkiye’de hayal edemediğiniz 

insanlarda hayvan yetiştiricili-

ği yapacaktır. Çünkü Türkiye’nin 

coğrafyası küçükbaş hayvancılık 

coğrafyasıdır. Bu yüzden bizim 

üretmemiz lazımdır. Bizim ithalat 

ederek değil de ihracat ederek 

gelişmemiz gerekiyor.” diye ko-

nuştu.
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Türkiye Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, Merkez Birliğinin 4. 
Olağan Genel Kurulu kapsamında 
İl Birliklerine yaptığı ziyaretler de-
vam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İç 
Anadolu ve Karadeniz Bölgelerin-
de Birlik ziyaretlerinde bulunarak 
Birlik Başkanlarının desteğini alan 
Çelik, bu defa 15 Mart 2020 tari-
hinde İzmir’de Ege Bölgesi Birlik 
başkanlarıyla ve 16 Mart 2020 ta-
rihinde de Marmara Bölgesi Birlik 

Başkanlarıyla bir araya geldi. 

Genel Başkan Çelik İzmir’de yap-
tığı konuşmada Tarım Ve Orman 
Bakanı Pakdemirli’nin memleke-
tinde bulunmaktan son derece 
memnuniyet duyduğunu ifade 
ederek “Göreve geldiği andan iti-
baren küçükbaş hayvancılık sek-
törünü her daim desteklemesi ve 
bizlere büyük güç vermesi ne-
deniyle kendilerine teşekkürü bir 
borç biliyorum. Sayın Bakanımız 
ve ekibiyle sürekli istişare ederek 
sektörümüzü büyütmenin gay-

reti içerisindeyiz. Sayın Cumhur-
başkanımız İle birlikte Sayın Ba-
kanımız sektörümüzün daha da 
iyi yerlere gelmesi için önümüze 
koydukları hedefler doğrultusun-
da gayret sarf ediyoruz. Birinci 
hedefimiz; küçükbaş hayvan sa-
yımızın 2020 yılı için 56 milyona 
çıkarılması ve 2023 yılı sonunda 
da nüfus başına en az bir koyun 
olacak şekilde çalışmaların sürdü-
rülmesidir.” dedi.

Genel Başkan Çelik, Ege Bölge-
si itibariyle sektörün durumuna 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’E EGE VE MARMARA 
BÖLGESİNDEN DESTEK GELDİ

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi34
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ilişkin çeşitli değerlendirmelerde 
de bulunduktan sonra “Değerli 
Başkanlarımla Düne kadar hizmet 
için el ele verdiğimiz gibi bugün-
den sonra da yine coronavirüse 
bile aldırış etmeden yine el ele 
hizmet yolunda birlikte devam 
etme kararı aldık. Ege bölgemiz 
ve sektörümüz için hayırlı olması 
dileklerimle desteklerinden dolayı 
İzmir Birlik Başkanım Cafer Tayyar 
Gürpınar’a, Afyon Birlik Başkanım 
Mehmet Pala’ya, Manisa Birlik 
Başkanım Ali Rıza Duman’a, Ay-
dın Birlik Başkanım Nazmi Koşar 
ve Uşak Birlik Başkanım Asım Kü-
çükakın’a teşekkür ederim. Ayrıca 
telefonla arayarak destek mesajı 
veren Kütahya Birlik Başkanım 
Bahattin Atakan’a da teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

MARMARA BÖLGESİNDEN 

FİRESİZ TAM DESTEK

Diğer yandan Genel Başkan Çelik, 
16 Mart 2020 tarihinde de Mar-

mara Bölgesi Birlik Başkanlarıyla 
toplanarak çeşitli istişarelerde bu-
lundu. Görüşmeler sonrasında bir 
açıklamada bulunan Çelik; “Tarihi-
mizin en şanlı destanlarından biri-
nin yazıldığı manevi değeri büyük 
olan Çanakkale ilimizde Marmara 
Bölgesi Birlik Başkanlarımla bir 
araya geldik. Birlik ve beraberli-
ğimizin doruk noktaya ulaştığı bu 
buluşmada Başkanlarımdan tam 
destek alarak yolumuza el ele 
devam etme kararı aldık. Birlikte 
hareket etme noktasında Marma-
ra Bölgemizden firesiz olarak tam 
destek almış olmanın verdiği güç-
le yolumuza devam edeceğiz. 

Dolayısıyla şahsıma gösterdik-
leri ilgi ve desteklerinden dolayı 
Çanakkale Birlik Başkanım Doç.
Dr. Ferhan Savran’a, Bursa Birlik 
Başkanım Veteriner Hekim Yıldı-
rım Oran’a, Kırklareli Birlik Baş-
kanım Bülent Oral’a, Edirne Birlik 
Başkanım Şenol Günday’a, Tekir-
dağ Birlik Başkanım Cemalettin 

Toluca’ya, İstanbul Birlik Başka-
nım Kani Tunca ile telefonla tam 
desteklerini bildiren Kocaeli Birlik 
Başkanım Mustafa Çakır, Sakar-
ya Birlik Başkanım Yasin Toçoğlu 
ve Yalova Birlik Başkanım İbra-
him Talaybaş’a yeni dönemde de 
birlik ve beraberliğimizin daim 
olması temennilerimle teşekkür 
ediyorum.’’ dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik 
son olarak da “Ülkemizin her ye-
rinden Genel Başkanlığımın deva-
mı konusundaki destekler heye-
canımı ve görev sorumluluğumu 
daha da artırmaktadır. Bana tam 
destek veren değerli Birlik Baş-
kanlarımın güvenlerini boşa çı-
karmamak için daha çok çalışa-
cağımın bilinmesini isterim. Hep 
birlikte güzel bir dayanışma içe-
risinde çalışarak başaracağımıza 
yürekten inanıyorum. Tüm Birlik 
başkanlarıma ve üst kurul dele-
gelerimize bir kez daha teşekkür 
ediyorum” dedi.

HA
BE

RL
ER

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi 35



Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi36

BA
SI

N 
AÇ

IK
LA

M
AS

I

3
.Tarım ve Orman Şurası Küçükbaş 

Hayvancılığının güçlendirilmesi ey-

lem planı kapsamında 23 Ocak 2020 

tarihinde Diyarbakır’da “Göçer Hayvancılık 

Yapan Yetiştiricilerimizin Sorunları ve Çö-

züm Önerileri” konulu değerlendirme top-

lantısı düzenlendi.

23 ilin Tarım ve Orman Müdürü ile Koyun 

Keçi Birliklerinin Başkanlarının katılımıyla 

gerçekleştirilen toplantıya;  Diyarbakır Va-

lisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 

Hasan Basri Güzeloğlu, Ak Parti Diyarbakır 

Milletvekili Ebubekir Bal, Tarım ve Orman 

Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardım-

cısı Cengiz Ceylan, Türkiye Damızlık Ko-

yun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Daire 

Başkanı Ender Burçak, Hayvan Sağlığı ve 

Karantina Daire Başkanı Bayram Sertkaya, 

Diyarbakır İl Tarım Müdürü Mustafa Ertan 

Atalar, Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fa-

kültesi Dekanı Aydın Ketani, ve yetiştiriciler 

katıldı. 

Toplantıda konuşan Vali Güzeloğlu, “Tür-

kiye’nin gelişme ve kalkınmasında özellikle 

sektörel anlamda bu toplantıların sorunların 

çözümünde sıkıntıların aşılmasında ve en 

önemlisi çok daha yüksek ve verimli bir üre-

tim altyapısının hazırlanmasında çok büyük 

katkıları olacağına inanıyorum. Şüphesiz bir 

ülkenin kalkınması o ülkenin sahip olduğu 

bütün dinamiklerin, zenginliklerin, birikimin 

doğru verimli ve sürdürülebilir olmasına 

bağlıdır. Vatan coğrafyamızın her köşesi 

ayrı bir değer ve güzelliktir. Bu açıdan bak-

tığımız zaman dünyada tarımın ilk yapıldığı 

yer ve bölge de Türkiye ve Diyarbakır’dır. 

Şüphesiz bizlerin yapması gereken sahip 

olduklarımızı en yüksek verimle değerlen-

dirmek birim verim ve üretim miktarını bu 

anlamda enöteye taşımaktır. Türkiye tarımı 

stratejik olarak ele aldı ve alıyor. Cumhur-

başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın lider-

liğinde bölgesinde ve küresel ölçekte bu-

gün Türkiye her alanda büyük bir iddianın 

ve iradenin adıdır Türkiye” dedi.

2002 yılından bu yana tarımda da çok 

büyük bir sıçrama dönüşüm ve aşama 

kaydettiklerini ifade eden Güzeloğlu, “Biz 

üreticimize güveniyoruz bugün burada he-

pinizin temsil ettiği bu ülkenin kalkınmasına 

çok büyük destek veren bitkisel ve hay-

vansal tüm üreticilerimize özellikle bugün 

değerli sizlere, koyun ve keçi yetiştirici bir-

liklerimize ve üreticilerimizin hepsine güve-

niyoruz.” dedi.

Diyarbakır’da tarımın önemine dikkat çe-

ken Vali Güzeloğlu, “Büyükşehir Belediye 

Başkan Vekilliği görevini aldığımız an ma-

saya ilk getirdiğimiz konulardan biri tarım, 

tarımın bitkisel ve hayvansal üretimi. Çünkü 

diğer illerde şüphesiz var ama Diyarba-

kır’da bu anlamda çok büyük bir potansi-

yeli var. Şu anda bitkisel üretimde ve hay-

vansal üretimde Türkiye’yi taşıyan bir kent 

yakın bir gelecekte Silvan Projesinin tam 

anlamıyla bitmesi ve hayata geçmesiyle 

Diyarbakır sadece Türkiye’nin ve bölgenin 

değil küresel ölçekte bu anlamda tarımın 

taşıyıcısı bir merkez olacaktır. Bu projenin 

tamamlanmasıyla müthiş bir değişim yaşa-

yacağız” dedi. 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik ise 

3. Tarım Orman Şurası’nın önemine dikkat 

çekerek, şura sonrasında yapılan çalışmaları 

anlattı.

Küçükbaş hayvan varlığının yaklaşık %50 

sinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl-

gelerinde bulunduğunu ve bölge illerindeki 

meraların büyük kısmının küçükbaş yetiş-

tiricileri tarafından kullanıldığını ifade eden 

Genel Başkan Çelik, “Bölgedeki kış şartları-

nın zorluğu ve güney illerinde hüküm süren 

kuraklık ve sıcaklık her iki bölgedeki göçer 

hareketlerinin temel nedenini oluşturmak-

tadır. Yaz aylarında kuzey illere kış aylarında 

ise güney illere göçer hareketi oluşmakta-

dır.” dedi.

Meraların, anız nadas ve marjinal tarım 

alanlarının gerektiği gibi değerlendirilmesi, 

kış şartlarının olumsuzluklarının en aza in-

dirilmesinin ancak göçer hayvancılığın iyi 

idare edilmesi ile mümkün olacağına işaret 

eden Çelik, “Göçer hayvancılık olmazsa ül-

kemizdeki birçok meranın değerlendirilme-

si mümkün değildir. Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgelerinde sıkça göçer hayvan 

hareketlerinin olduğu bilinmektedir. Bu iller 

arasında ve iller içinde mevsime bağlı ola-

rak küçümsenemeyecek miktarda hayvan 

hareketi olmaktadır. Bölgenin ve Ülkenin 

kadimden beri gelen kültüründe olan gö-

çerlik beraberinde bir takım sorunları ge-

tirmektedir. Bu kadar hayvan hareketinin 

olduğu bölgede sorunlarında olması gayet 

doğaldır. Bu güne kadar iyi idare edilmek-

le birlikte sorunlarda yaşanmıyor değildir.” 

dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, toplantı 

kapsamında yaptığı değerlendirmelerde 

göçer hayvancılıkla ilgili sorunlara çözüm 

olabilecek önerilerden de bahsederek bu 

konudaki görüşlerini maddeler halinde 

şöyle sıraladı.

√  Göçer hareketi merkezden bir elden ida-

3. TARIM ORMAN ŞURASI KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞI GÜÇLENDİRME 

EYLEM PLANI KAPSAMINDA GÖÇERLERİN SORUNLARI DEĞERLENDİRİLDİ
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re edilmelidir.

√  Göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler 

TÜRKVET’ te tanımlanmalı ve bu yetiştiri-

cilere PASAPORT verilmelidir. Bu belgenin 

hayvan hareketlerini kolaylaştıracağı düşü-

nülmektedir.

√  İllerin anız nadas ve mera alanları ve hay-

van varlıkları göz önüne alınarak barındıra-

bilecekleri hayvan potansiyeli hesaplanmalı 

planlamalar ona göre yapılmalıdır.

√  İllerin mera alanlarını diğer illere kapatma-

ları gözden geçirilmeli ve son karar merci 

Bakanlık olmalıdır.

√  Göçer hayvan hareketlerinin hastalıkların 

yayılmasını olumsuz etkilememesi için aşı-

lar ücretsiz olmalı ve göçme zamanı dikka-

te alınmalıdır.

√  Mera yönetim birlikleri mevzuatı değişti-

rilmeli ve sekretaryası birliklerde olacak şe-

kilde kurulup çalışması sağlanmalı, muhtar 

ve diğer yerel aktörlerin keyfi davranışları-

nın önüne geçilmelidir.

√  Merkez Birliği ve Birlikler yasada ön görü-

len tüm komisyonlarda yer almalıdır.

√  Hayvan hareketlerindeki sistemsel bü-

rokrasi azaltılmalı kesilen cezaların oranları 

düşürülmelidir.

√  Göçer hayvancılık kadimden gelen kültü-

rümüzün bir parçasıdır yaşatılması gerekir. 

Yetiştiricilerin bu kültürü yaşatması teşvik 

edilmeli özelliklede göçer hayvan yetiştirici-

lerinin yerleşik düzene geçmesi için zorlan-

mamalıdır. Aksi takdirde küçükbaş hayvan-

ların değerlendireceği mera anız nadas ve 

orman içi alanlar değerlendirilemeyecek ve 

yangınlar için büyük tehlike oluşturacaktır.

√  Grup halinde göçen yetiştiricilerin çocuk-

larının eğitimi için tedbirler alınmalıdır.

√  Konaklama alanları belirlenerek bu alan-

larda yol su elektrik gibi alt yapı imkânları 

geliştirilmeli, gölgelik ve ağaçlandırma ya-

pılmalıdır.

√  Göçer hareket güzergâhındaki mera iş-

galcilerinin işgallerine son verilmelidir. 

Genel Başkan Çelik, 3. Tarım Orman Şurası 

kapsamında küçükbaş hayvancılığı güçlen-

dirme adına ortaya konulan eylem planının 

hayata geçirilmesi noktasında çalışmaların 

süratle devam ettiğini belirterek “Küçükbaş 

hayvancılık eylem planımızın uygulanması 

noktasında yoğun gayretler içerisinde olan 

başta Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. 

Bekir Pakdemirli olmak üzere Bakanlığımı-

zın ilgili birimlerinin yetkililerine sektörümüz 

adına çok teşekkür ediyorum. Sayın Ba-

kanımızın önderliğinde en kısa zamanda 

çalışmalarımızdan arzu ettiğimiz güzel so-

nuçları alacağımıza olan inancım tamdır” 

dedi.

Genel Başkan Çelik, toplantının bir bölü-

münde de NTV ve Kanal 24’e toplantı ko-

nusuna ilişkin çeşitli röportajlar verdi.
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SAKARYA’DA SÜRÜ YÖNETİMİ ELEMANI 
KURSUNU BİTİREN KURSİYERLERE

SERTİFİKALARI VERİLDİ

K
üçükbaş Hayvan Yetişti-

riciliği ve Sürü Yönetimi 

eğitimi alan 64 kursiyere 

sertifikaları 2 Mart 2020 tarihinde 

Pamukova Kültür Merkezinde dü-

zenlenen programla verildi.

Pamukova Kültür Merkezinde 

düzenlenen programa; Türkiye 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başka-

nı Nihat Çelik, Pamukova Beledi-

ye Başkanı Güven Övün, Sakarya 

İl Tarım ve Orman Müdür Yardım-

cısı Ümit Erol, İlçe Tarım Müdürü 

Özgür Özcan, Sakarya Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 

Başkanı Yasin Toçoğlu, Halk Eği-

tim Merkezi Müdürü Tahsin Yolcu, 

Ak Parti İlçe Başkanı Burak Çelik 

ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri 

ile vatandaşlar katıldı.

Program, İdlib’de hain saldırı so-

nucunda şehit olan Mehmetçikle-

rimiz için okutulan Kuran-ı Kerim 

tilaveti ile başladı. Saygı duruşu 

ve İstiklal Marşının ardından Pa-

mukova Belediye Başkanı Güven 

Övün, Küçükbaş Hayvan Yetiştiri-

ciliği ve Sürü Yönetimi eğitiminin 

Sakarya da ilk defa yapıldığını ifa-

de ederek, ‘‘Bu ülkenin kurtuluşu 

üretimde. Düşündük küçükbaş 

hayvan üretmeye karar verdik.  

Mahalle mahalle gezdik vatan-

daşlarımıza anlattık. Bu toplantı-

lar sonunda Feziye Mahallesi Kal-

kınma Kooperatifi bu işe girmeye 

karar verdi.  Belediyemize ait olan 

1.250 metre kare alanı kendileri-

ne tahsis ettik ve bu işe başladık. 

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve 

Sürü Yönetimi eğitimi kursu aç-

maya karar verdik. Acaba 10-15 

kişi olur mu dedik 105 kişi oldu ve 

bu gün kursu başarı ile tamamla-

yan 64 kursiyere sertifikalarını ve-

receğiz’’ dedi.

Pamukova İlçe Tarım ve Orman 

Müdürü Özgür Özcan da “Oluşan 

talepler doğrultusunda Küçükbaş 

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sürü Yö-

netimi eğitimi kursu açılmasına 

karar verdik. Kursa toplam 105 

kursiyer başvuru yaptı, 64 kursi-

yer sertifika alamaya hak kazandı.  

Kursa katılanların büyük oranda 

gençlerden oluşması bizleri ol-

dukça mutlu etti.  104 saatlik kur-

sun 88 saatini kursiyerlerimiz ile 

birlikte geçirdik.  Sürüyü yönlen-

dirme, sürünün beslenmesi,  sürü 

bakım işleri, sürünün sağlığı gibi 

temel konularda eğitimler verdik. 

Nihai olarak 64 kursiyerimiz kurs-

larımız sonunda sertifika almaya 

hak kazandı.’’ dedi.

Ülkemiz hayvancılığında küçük-

baş hayvancılığın çok özel yeri ve 

önemi olduğunu belirten Genel 

Başkan Çelik, “Peygamber mes-

leği olarak övündüğümüz, atala-

rımızdan bize kalan bu mesleği 

layıkıyla sürdürmek hepimizin asli 

görevidir. Dolayısıyla biz küçük-

baş hayvancılıktan asla vazgeçe-

meyiz.” şeklinde konuştu.

Genel Başkan Çelik, konuşmasın-

da koyun keçi yetiştiriciliği ya-

pan işletmelerin 2006 yılından 

itibaren destekleme kapsamı-

na alındığına vurgu yaparak “Bu 

desteklerden biri de 2014 yılında 

başlayan çoban istihdam deste-

ğidir. 2014 yılı tarımsal destekle-

meler kararnamesinde 500 baş 

ve üzeri anaç koyun keçi varlığına 

sahip olan işletmelerimiz 5 bin lira 

olarak desteklenmekteydi. Bugün 

de halen 5 bin lira destek uygu-

laması devam etmektedir. Ancak 

2014 yılından bu yana anaç hay-

van sayısında olumlu sayabilece-

ğimiz bir takım düzenlemelere 

gidilmiştir. Merkez Birliğimizin 

de yoğun çalışmaları sonucunda; 

2014 yılında 500 baş olan anaç 

hayvan sayısı 2015 yılında 300 

başa, 2016 yılında 250 başa, 2018 

yılında 200 başa ve 2019 yılı ka-

rarnamesinde ise 100 başa indi-
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rilmiştir. Yıllar itibarıyla bakıldığın-

da bugün gelinen noktada doğru 

olan hayvan sayısı belirlenmiştir. 

Çünkü koyun keçi işletmelerimi-

zin büyük çoğunluğu 100 baş ve 

altındaki işletmelerimizdir. Geçen 

yıl yapılan diğer bir değişiklikle de 

köy orta sürülerinin sahipleri ve 

çobanları da bu destek kapsamı-

na alınmıştır. 

Destekleme ödemesinden yarar-

lanmak isteyen işletmelerimiz için 

en önemli şart, Çobanlık sertifi-

kasının bulunmasıdır.’’ ifadelerine 

yer verdi.

Genel Başkan Çelik, sürü yöneti-

mi eğitiminde emeği geçen her-

kese teşekkür ederek “Pamukova 

Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi 

ile Birliğimizin organizasyonunda 

gerçekleştirilen kursa katılan ar-

kadaşlarımız bugün sertifikalarını 

almaya hak kazandı. Kursta öğre-

nilen teorik bilgileri sahaya yansı-

tarak sürülerinizi başarı ile yöne-

teceğinize inanıyorum’’ dedi.

Programın son bölümünde eği-

timinde emeği geçenlere te-

şekkür plaketleri takdim edildi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 

kurs programında verdiği emek 

ve katkılarından dolayı Veteriner 

Hekim Habip Bulut’a bir plaket 

verdi. Genel Başkan Çelik, ayrıca 

Pamukova Belediye Başkanı Gü-

ven Övün’e de günün anısına ko-

yun keçi çoban tasvirli bir maket 

hediye etti.

Sürü Yönetimi Eğitiminde kurs bi-

rincisi olan Kemal Ilgar, ikinci olan 

Yaşar Bilgi ve üçüncü olan Fatih 

Sofular plaketlerini Belediye Baş-

kanı Övün’den alırken daha sonra 

kursu başarı ile bitiren 64 kursiye-

re sertifikaları verilerek program 

sonlandırıldı.
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HER MUSİBETTE BİR HAYIR VARDIR
Dr. Erhan EKMEN Ziraat Mühendisi

D
eğerli yetiştiriciler, 

Girdi fiyatları artıyor, ye-

tiştiricilik şartları zorlaştı, ürün-

lerimiz para etmiyor derken; bir 

anda kendimizi büyük bir felake-

tin içinde bulduk. Kırsal alanda 

olanlarımız için tehdit biraz daha 

az hissedilse de, televizyonlardan 

gördüğümüz kadarıyla bütün 

Dünyada neredeyse günlük hayat 

durdu. Tarihte görülen büyük sal-

gın hastalıkların bir yenisi ile karşı 

karşıyayız. Eğer dikkat edilmezse; 

bu hastalık da daha önceki sal-

gınlar gibi neredeyse her aileden 

birkaç can alacak kadar kötüleşe-

bilir. 

Dünyanın, virüslerden kaynakla-

nan bu hastalığa karşı verdiği son 

imtihan aslında insanlık için yeni 

bir durum değil. Yeryüzü var ol-

duğu günden beri virüsler var. 

Doğada bütün canlıların beden-

lerinde hayatta kalma mücadelesi 

veriyorlar. Bunlardan en sonun-

cusu olan Corona virüsü, 1960’lı 

yıllarda hayvanlarda görülmüş, 

zamanla gelişmiş ve şimdi insan-

lar ile yaşam mücadelesi veriyor. 

Burada iki taraf var. Bir tarafta 

yıllar içinde direnç kazanan virüs, 

diğer tarafta bilimsel bilgi düzeyi, 

yüksek teknolojisi ve hızlı haber-

leşmesi ile daha bilinçli ve etkili 

mücadele yolları bulan insan. Bu 

mücadeleyi de insanlar kazana-

cak. Daha önce nasıl atlatıldı ise, 

yine atlatılacak. 

Durum çok ciddi olmasına rağ-

men; bu sefer şanslıyız. 

Çünkü bu son hastalık yetiştirdi-

ğimiz hayvanlara ya da bitkisel 

ürünlere zarar vermiyor ve onlar 

üzerinden insanlara bulaşmıyor. 

Hatırlayın, bir kuş gribi, deli dana 

hatta ıspanak arasında karışan 

yabancı maddeler nedeniyle bir 

anda ne kadar zor durumlara 

düşmüştük. Hastalık olup olmadı-

ğına bakılmaksızın bütün hayvan-

lar itlaf edilmişti. Her ne olursa 

olsun, yetiştirici hem maddi, hem 

manevi kayba uğramıştı. Sadece 

yetiştirici değil, sektördeki bütün 

paydaşlar da aynı şekilde zarara 

uğramış, özellikle dar gelirli tüke-

tici gıdaya ulaşmakta zorluk ya-

şamıştı. 

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi, her 

musibette bir hayır vardır. 

Burada mühim olan geçmişten 

ders almak, gelecekte Allah’a te-

vekkül etmeden önce Allah’ın 

bize verdiği aklı kullanarak ted-

bir almak gerekmektedir. Bizim 

açımızdan bu sefer hayvanlardan 

bulaşmayan ve yetiştirdiğimiz 

hayvanları etkilemeyen bir hasta-

lıkla karşılaştık. Yani hayvanlarımı-

zı itlaf etmek, kaybetmek, gelirsiz 

kalmak gibi bir sorunumuz olma-

dı. Kırsal alanda günlük hayat, şe-

hir merkezlerindeki kadar etkilen-

medi ve tarımsal faaliyetlerimizi 

sürdürebildik. Ya bunlar bizim 

açımızdan tersi olsaydı. Maddi ve 

manevi bakımdan hazır mıydık? 

Bize kim yardım edecekti?

Sizlerin tek başınıza büyük fe-

laketlere karşı tedbir alabilme-

niz neredeyse imkansız denecek 

kadar zor. Eğer yalnızsanız, en 

ufak bir tehdit bile sizi derinden 

savurur. Ancak komşunla, senin 

gibi üretenle, yetiştirici dostların-

la birlikteysen güçlüsün. Yetiştiri-

ci Birliğiniz, iyi günde emeğinizin 

karşılığını almanızı sağlamanın 

yanı sıra kötü günde de sizin ya-

nınızdadır. Yedek akçe sistemleri, 

acil durum eylem planları, sigorta 

şirketleri ile toplu pazarlık yön-

temleri, sağlık teknik personeli ve 

ekipmanları ile alınabilecek birçok 

tedbir bulunmaktadır. Gelecek se-

fere bu kadar şanslı olmasak bile, 

dev sorunlar karşısında babayiğit 

bir güce sahip olmalıyız. 

Bugüne kadar yaşanan krizler-

de halkımızı aç bırakmayan, her 

koşulda daima üretmeye devam 

eden çiftçimizin önemi yine orta-

ya çıkmıştır. Çünkü hastalık toplu-

mun bir kısmını alır götür ama aç-

lık geri dönüşü olmayan çok daha 

ağır tahribatlar yapabilir. Halkımı-

za bu durum daha açık şekilde 

izah edilerek, toplumun desteğini 

sağlanmalı ve bir sonraki kriz için 

şimdiden tedbir almaya başlama-

lıyız. 


