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Nihat ÇELİK
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı

Merhaba; 

Sektörümüz açısından güzel gelişmelerin yaşandığı bir 
üç ayı daha geride bırakırken 35. Sayımıza ulaşmanın mut-
luluğu ile tüm okuyucularımıza yeniden merhaba diyoruz.

Sektörümüz adına güzel gelişmelerden şüphesiz en 
önemlisi küçükbaş hayvancılığın toplam kırmızı et üre-
timindeki payının artmış olmasıdır. Yıllarca koyun keçi eti 
üretiminin toplam kırmızı et üretimindeki payı yüzde 10 
civarlarında gösterilmişken TÜİK tarafından kasaplık güç 
oranı üzerinden doğru bir hesaplama yöntemi kullanılarak 
küçükbaşın gerçek payının yüzde 25 olduğunun ortaya ko-
nulması sektörümüze artı değer katmıştır. 

Diğer taraftan küçükbaştaki kırmızı et ve süt üretiminde 
kayda değer artışlar sağlanmıştır. Geçen yıla göre koyun 
etinde yüzde 11,7, keçi etinde yüzde 4,5, koyun keçi süt üre-
timinde ise yüzde 9,5 oranındaki artışlar yine sektörümü-
zün gelişimi adına güzel gelişmeler olmuştur. Yem başta 
olmak üzere girdi maliyetlerindeki büyük artışların üretimi 
hayli zora sokmasına rağmen üretimdeki artışlar yetiştirici-
lerimizin eseridir. Dolayısıyla bu ülke bu insanlara çok şey 
borçludur. Sektörün daha fazla desteklenmesi ile çok daha 
güzel yerlere gelineceğinden kimsenin şüphesi olmasın. 

Değerli Okuyucularımız;

Sektörümüzün sorunlarının çözülmesi ve taleplerimizin 
dile getirilmesi adına Merkez Birliği olarak geçtiğimiz gün-
lerde Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye 
Bakanlığımızda üst düzey görüşmelerde bulunduk. Bu gö-
rüşmelerde sektörümüzün içinde bulunduğu sorunları an-
latma veya rapor halinde sunma yanında beklentilerimize 
ilişkin taleplerimizi iletme fırsatını tanıyan Sayın Bakanları-
ma, Bakan Yardımcılarıma ve Genel Müdürlerime sektörü-
müz ve yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyoruz. 

Küçükbaş hayvan ıslahında ana hedefimiz ülkemizin 
ihtiyacı olan damızlık koç ve tekeleri yetiştirmektir. Bu ma-
nada Hayvancılık Genel Müdürlüğümüzde Koyun ve Keçi 
Türü Hayvanlarda Ulusal Islah Programının Hazırlanması 
ve Yürütülmesine Dair bir Protokolü imzalamak suretiyle 
HAYGEM ve TAGEM olmak üzere iki ayrı Genel Müdürlü-
ğümüzde yürütülen ıslah çalışmaları bir çatı altında toplan-
ması sağlanmış oldu. Dolayısıyla sektör olarak Bakanlığı-
mızca atılan bu adımdan büyük memnuniyet duyuyoruz. 
Ülkemiz hayvancılığına ve yetiştiricilerimize hayırlı olması 
temennilerimizle birlikte Bakanımız Sayın Prof.Dr. Vahit Ki-
rişci’nin nezdinde protokole imza koyan Genel Müdürleri-
mize sektörümüz adına teşekkür ediyoruz.

Ayrıca gerek anaç koyun keçi destekleme ödemeleri 
gerekse sürü büyütme ve yenileme destekleme ödemele-
rinin yapılmış olmasından dolayı da yetiştiricilerimiz adına 
Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı geminin 
yolcuları olarak Bakanlığımız ile el ele vererek sorunlarımıza 
çare aramak ve çözmek için her daim hazır olduğumuzu 
buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Kıymetli Okuyucularımız;

9-12 Temmuz tarihleri arasında mübarek kurban bay-
ramımızı idrak etmekle birlikte bu bayramda küçükbaşa 
büyük ilgi olduğunu gözlemlerken 3 milyonun üzerinde 
küçükbaş hayvan kurban edildiğini düşünüyoruz. Kurban 
bayramlarının simgesi olan koç başta olmak üzere kur-
banlık olarak küçükbaşı tercih eden vatandaşlarımıza ye-
tiştiricilerimiz adına teşekkür ederken bu vesileyle tüm va-
tandaşlarımızın geçmiş kurban bayramlarını tekrar tebrik 
ediyor, bir sonraki sayımızda buluşmak temennilerimizle 
çiftçilerimize, üreticilerimize, yetiştiricilerimize bolluk, bere-
ket ve emeğini heba etmeyecek kazançlar, tüm okuyucu-
larımıza mutlu huzurlu günler diliyorum. Kalın sağlıcakla…
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birli-
ği (TÜDKİYEB) Temmuz  ayı mutad Yönetim Kurulu 

Toplantısı Denetim Kurulu Üyeleriyle birlikte 29 Temmuz 
2022 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda sektörün du-
rumu ve yapılan çalışmalar değerlendirilerek İl Birlikle-
rinden gelen taleplerle ilgili birtakım istişarelerde bulu-
nuldu.  

Yönetim Kurulu Toplantısında ayrıca sektörün içinde bu-
lunduğu mevcut durum değerlendirilirken önümüzdeki 
süreçte yapılacak çalışmalara esas olmak üzere atılması 
gereken adımlar görüşülerek karara bağlandı.

TÜDKİYEB GenelBaşkanı Çelik, yönetim kurulu top-
lantısı sonrasında yaptığı değerlendirmede küçükbaş 
hayvancılıkta olumlu gelişmeler yaşandığını belirterek “ 
Kırmızı et üretiminde küçükbaş hayvancılığın payı yüzde 
25’e çıktı. Küçükbaş hayvan sayımız 60 milyona ulaştı. 

Desteklenen anaç koyun keçi sayımızda yüzde 10’luk bir 
artış kaydedildi. Koyun keçi süt üretimi geçen yıla oranla 
yüzde 9.5 arttı. Bütün bu gelişmeler sektörümüzün iyi 
yolda olduğunu gösteriyor. Ama biz yine de yeterli gör-
müyoruz. Sektörümüzün çok daha iyi yerlere geleceğine 
inanıyor bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Önümüzdeki süreçte de ana gayemiz, küçükbaş hay-
vancılığın ülkemiz coğrafyasına en uygun üretim modeli 
olduğunu asla unutmadan Bakanlığımızla el ele vererek 
belirlenen hedeflere emin adımlarla yürümek olacaktır“ 
dedi.

Genel Başkan Çelik, girdi maliyetleri başta olmak üze-
re sektörün içinde bulunduğu zorluklara rağmen şartlar 
ne olursa olsun küçükbaş hayvancılığı zirveye taşıyacak 
hamlelerin yapılması adına çalışmalara hız verileceği me-
sajını vererek sektörü hak ettiği yere getirmenin gayre-
tinde olacaklarını söyledi.  

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ZİRVE YOLUNDA...

MERKEZ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin Mayıs ayı mutad Yönetim Kurulu Toplantısında 
görev değişikliği yapılarak Genel Başkan Yardımcılığı görevine Konya Birlik Başkanı Fettah Öztürk ve Sekre-

terya Üyeliğe ise Bingöl Birlik Başkanı Ali Kaysadu getirildi. 

Genel Başkan Çelik, yapılan görev değişiminin sektöre hayırlı olması temennilerinde bulundu.
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Tarım ve Orman Bakanı Prof. 
Dr. Vahit Kirişci, ve Hazine ve 
Maliye Bakanı Nureddin Ne-

bati, Ziraat Bankası Genel Müdürü 
Alpaslan Çakar’ın ev sahipliğinde 
İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Ziraat 
Bankası Tarım Ekosistemi Buluşma-
sı’ programına iştirak etti. Programa 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik de katılım 
sağladı.

Toplantıda Tarım ve Orman Baka-
nı Kirişci, Hazine ve Maliye Bakanı 
Nebati ve Ziraat Bankası Genel Mü-
dürü Çakar birer konuşma yaptılar. 
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, eğer 
üretilmezse, cepteki paranın alım 
gücünün sıfır, eldeki teknolojinin ka-
biliyetinin sıfır olduğunu belirterek, 
mutlaka üretmek durumunda olun-
duğunu dile getirdi. Hazine ve Mali-
ye Bakanı Nebati ise Türkiye ekono-
misinin büyüme rakamları hakkında 
bilgiler verdi. Enflasyonla mücadele 
hakkında açıklamalarda bulundu. 

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar 
da tarım sektörünün ana finansman 
bankası olarak Türkiye’nin tarımının 
potansiyeline inandıklarını ve gü-
vendiklerini ifade etti.

Genel Başkan Nihat Çelik program 
sonrasında yaptığı değerlendirme-
de toplantıya küçükbaş hayvancılık 
sektörü adına iştirak ettiğini ifade 
ederek program esnasında Tarım ve 
Orman Bakanı Prof.Dr. Vahit Kirişci 
ve Hazine ve Maliye Bakanı Nured-
din Nebati ile birtakım görüşme-
lerde bulunmak suretiyle sektörün 
bazı sorunlarını ilettiğini söyledi. Çe-
lik, özellikle mali konularda sektörün 
acil sorunları karşısında her iki ba-
kanlıktan beklentilerine dair taleple-
rini dile getirme fırsatını bulduğunu 
belirterek sorunların çözümüne dair 
olumlu mesajlar alındığını kaydetti.

Genel Başkan Çelik ayrıca progra-
mın oldukça verimli geçtiğini belir-
terek Ziraat Bankası Genel Müdürü 
Alpaslan Çakar’la bir araya gelerek 
program için teşekkürlerini iletti.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi4
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T.C Hazine ve Maliye Bakan Yar-
dımcısı Mahmut Gürcan, Tür-
kiye Damızlık Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamın-
da kabul ederek küçükbaş hayvancılık 
sektörüne dair bir takım görüşmeler-
de bulundu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ka-
bulde Merkez Birliği ve İl Birliklerinin 
çalışmaları hakkında Bakan Yardımcısı 
Gürcan’a  sunum yaptığını belirterek 
“Bakan Yardımcımız sektörümüzün 
sorunlarına karşı oldukça duyarlı dav-
randı. Mali açıdan tüm taleplerimizi 
kendisine iletme fırsatımız oldu. So-
runlarımızın çözümü noktasında gös-
termiş olduğu yakın ilgiden dolayı 
şahsım ve sektörüm adına Sayın Ba-
kan Yardımcımıza çok teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Genel Başkan Çelik, sektörün sorunla-
rının çözümü noktasında Bakan Yar-
dımcısı Gürcan’dan bir takım talepler-
de bulunduğunu ifade ederek “ Sayın 
Bakanımıza öncelikle bu yıl geçen yıla 
göre yem başta olmak üzere girdi ma-
liyetlerinin oldukça arttığını arzederek 
küçükbaş hayvanlarımız için ek bir 
kararname ile hibe yem desteği ve-
rilmesini ve verilecek desteğin kayıtlı 
tüm hayvanları kapsaması talebinde 
bulundum. Özellikle Tarım ve Orman 
Bakanlığımızın bütçe konusunda des-
teklenmesi ve Sayın Bakanımız Prof.
Dr. Vahit Kirişci’nin elinin güçlendirile-
rek küçükbaş hayvancılığımızın şaha 
kaldırılmasını teminen başta SOYBİS 
ve Halk Elinde Hayvan Islahı Proje-
leri ile Sürü Büyütme ve Yenileme ile 
Anaç Koyun Keçi Destek miktarlarının 
günümüz şartlarına göre artırılması 
hususlarındaki taleplerimizi dile ge-
tirerek bir rapor sundum. Genellikle 

her yıl mayıs ayı sonu veya haziran 
ayını bulan destekleme ödemelerinin 
bundan böyle nisan ayı içerisinde ya-
pılması konusunda yetiştiricilerimizin 
talepleri olduğunu aktardım” ifadele-
rine yer verdi.

Çelik, destekleme bütçesi içerisinde 
küçükbaş hayvancılığın payının artırıl-
ması gerektiğini söyleyerek “Sayın Ba-
kanımıza arzettiğim üzere son yayın-
lanan TUİK verilerine göre küçükbaş 
hayvan et üretiminin toplam kırmızı 
et üretimi içerisindeki payı yüzde 25 
olmuştur. Buna göre 2021 yılında 480 
bin ton küçükbaş hayvan eti üretilmiş-
tir. Bu miktarın daha fazla artırılması-
nın tüketime de olumlu yansıyacağını 
ve kırmızı et açığımızın kapatılabilece-
ğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Hazine 
ve Maliye Bakanlığımızca hayvancılık 
destek bütçesinde küçükbaş hayvan-
cılığın payının en az yüzde 25 olması 
gerektiği talebinde bulundum. Söz-
konusu taleplerimizi Hazine ve Maliye 

Bakanımız ile Tarım ve Orman Baka-
nımıza geniş bir zaman diliminde arz 
etmiştim. Sayın Bakan Yardımcımın 
da önerilerimiz doğrultusunda gerekli 
çalışmaların yapılacağı ifadesi sektör 
olarak bizlere büyük moral olmuştur. 
Kendisine bir kez daha şükranlarımı 
sunuyor, yetiştiricilerim adına teşekkür 
ediyorum “ dedi.

Genel Başkan Çelik, kabul sonrasında 
günün anısına Bakan Yardımcısı Gür-
can’a çoban koyun keçi tasvirli bir ma-
ket takdiminde bulundu.

T.C HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCISI 
GÜRCAN, ÇELİK’İ MAKAMINDA 
KABUL ETTİ
- Kabulde, küçükbaş hayvancılığın mali yönden sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü…
- Genel Başkan Çelik, destekleme bütçesinde küçükbaş hayvancılığın yüzde 25 pay alması 
talebinde bulundu.
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başka-

nı Nihat Çelik ve beraberindekiler 
Merkez Birliği olarak 30 Haziran 
2022 tarihinde Tarım ve Orman 
Bakanlığında bir takım ziyaretler-
de bulunarak küçükbaş hayvan-
cılık sektörüne ilişkin sorunlar ve 
taleplerini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı nezdin-
de yapılan ziyaretler kapsamında; 
Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil 
başta olmak üzere, Personel Genel 
Müdürü Adem Dinç, Gıda ve Kont-
rol Genel Müdürü Dr. Durali Koçak, 
TAGEM Genel Müdürü Dr. Metin 

Türker, TİGEM Genel Müdürü Dr. 
Hasan Gezginç ve Et ve Süt Kuru-
mu Genel Müdürü Mustafa Kayhan 
ile bir araya gelinerek çeşitli istişa-
relerde bulunuldu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik yapılan ziyaretlere ilişkin “ 
Merkez Birliği olarak yaptığımız 
ziyaretlerde yaklaşan kurban bay-
ramı vesilesiyle yetiştiricilerimizin 
satış noktalarına naklettiği kur-
banlıkların satılmaması halinde 
Bakanlığımız tarafından alımı ya-
pılması veya kurbanlıkları getirdik-
leri ile göre nakliye bedelleri başta 
olmak üzere sektörümüzün A’dan 
Z’ye tüm sorunlarını iletme fırsatı 

bulduk. Çözüm önerilerimizle bir-
likte Bakanlığımızdan beklediği-
miz taleplerimizi dile getirdik. Son 
derece olumlu geçen ziyaretlerde 
Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Ni-
hat Pakdil ve Sayın Genel Müdür-
lerimizin göstermiş oldukları yakın 
alaka ve ilgilerinden dolayı şahsım 
ve sektörüm adına kendilerine te-
şekkür ediyorum “ ifadelerini kul-
landı.

Genel Başkan Çelik, ziyaretlerde 
Bakan Yardımcısı Pakdil ve Genel 
Müdürlere küçükbaş hayvancılığın 
sembolü haline gelen birer koyun 
keçi çoban maketi takdiminde bu-
lundu.

MERKEZ BİRLİĞİ TARIM VE ORMAN BAKAN 
YARDIMCISI PAKDİL VE GENEL MÜDÜRLERE 
ZİYARETLERDE BULUNDU

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi6
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, T.C Tarım ve 

Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Recep 
Semiz’i göreve yeni atanması münasebetiyle maka-
mında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerinde bu-
lundu.

Genel Başkan Çelik ziyarete ilişkin olarak “ T.C Tarım 
ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanımız 
Sayın Recep Semiz’e makamında hayırlı olsun ziyare-
tinde bulunarak yeni görevinden dolayı başarı dilek-
lerimi ilettim “ dedi.

Genel Başkan Çelik, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Re-
cep Semiz’e günün anısına sektörü temsilen koyun 
keçi çoban maketi takdiminde bulundu.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, REHBERLİK VE TEFTİŞ  BAŞKANI SEMİZ’İ  ZİYARET ETTİ

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi 7
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TBMM Tarım, Orman ve Köyiş-
leri Komisyonu Başkanı Yunus 
Kılıç , Tarım ve Orman Bakan 

Yardımcısı Nihat Pakdil, Türkiye Da-
mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-
kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Baş-
kanı Nihat Çelik ve süt sektörünün 
diğer temsilcileri ve Bakanlık bürok-
ratlarının katılımı ile Ulusal Süt Kon-
seyi tarafından düzenlenen “Dünya 
Süt Günü” etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan TBMM Tarım, Or-
man ve Köyişleri Komisyonu Başka-
nı Yunus Kılıç, süt yem paritesinin 
1,3’ün altına düşmemesi için fiyat 
oluşturucuları bilinçlendirdiklerini 

belirtti. Süt üretiminin öncelikle ih-
racata yönelik değil, ülkede tüketi-
minin artırılmasına yönelik olması 
gerektiğinin altını çizen Kılıç, süt ve 
hayvansal ürün üreticilerinin yanın-
da durulmasının önemine işaret etti.

Kılıç, son zamanlarda dünyada yaşa-
nan gelişmelerden dolayı artan mali-
yetlerin süt üreticilerine zor zaman-
lar yaşattığını belirterek “Süt yem 
paritesinin 1,5 olması en iyisidir, ol-
madı en kötüsü 1,3’tür, bunun altına 
düşmemesi için fiyat oluşturanları bu 
manada ciddi bir şekilde bilinçlendir-
me görevimizi yaptık. Şu anda fena 
değil. Bir grubun sadece emek verip 

Pakdil, “Çiftçinin ve yetiştiricinin sektörde devamlılığını sağlamaya 
yönelik bir hesap yapılacak. Çiftçimizin ve yetiştiricimizin eline geçmesi 

gerekene bir de refah payı ilave edilip dikkate alınarak ürünlerin 
değerlendirilmesi sağlanacak.’’
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ama karşılığını alamadığı, ezildiği bir 
süreci hükümetlerimiz döneminde 
yaşatmamaya çalıştık, bundan sonra 
da yaşatmayacağız.” dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı 
Nihat Pakdil de sütün çocukların ve 
gençlerin beslenmesinde önemli bir 
yer tuttuğunu, yeri doldurulamaya-
cak bir gıda maddesi olduğunu söy-
ledi.

Tarımda önceliklerinin üretimde sür-
dürebilirlik ve verimlilik olduğuna 
dikkati çeken Pakdil, “Çiftçinin ve ye-
tiştiricinin sektörde devamlılığını sağ-
lamaya yönelik bir hesap yapılacak. 

Çiftçimizin ve yetiştiricimizin eline 
geçmesi gerekene bir de refah payı 
ilave edilip dikkate alınarak ürünlerin 
değerlendirilmesi sağlanacak. Eğer 
ürünün piyasadaki fiyatı çiftçimizin 
eline geçmesi gereken paranın daha 
altında bir rakam ise bu farkın fark 
ödemesi şeklinde sağlanması olacak. 
Kimsenin zarar edeceğim endişesi ol-
mayacak.” ifadelerini kullandı.

Pakdil, hayvan sağlığı ve sürü yöne-
timinin sektör için çok önemli oldu-
ğuna işaret ederek bu hizmetlerin 
daha etkili ve verimli şekilde yürü-
tülmesi için çalışmalarının başladığı-
nı kaydetti.

Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı 
Harun Çallı, Türkiye’de yıllık yaklaşık 
23 milyon ton süt üretildiğinin altını 
çizerek süt sektörünün kırsal eko-
nomisinde önemli bir yeri olduğunu 
vurguladı.

Ülkenin çiğ süt üretiminde dünya-
da önemli bir yerde olduğuna işaret 
eden Çallı, geçen yıl süt ve süt ürün-

leri ihracatında ilk kez 500 milyon 
dolar seviyesinin aşıldığını anımsattı. 
Çallı, etkinlik kapsamında süt üreti-
minin daha kaliteli ve katma değeri 
yüksek hale nasıl getirileceğinin ko-
nuşulması gerektiğini anlattı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, etkinliğin gerçekleşmesinde 
emeği geçenlere teşekkür ederek 
tüm vatandaşların Dünya Süt Günü-
nü kutladı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan-
cılık Genel Müdürlüğünde “Koyun 

ve Keçi Türü Hayvanlarda Ulusal Islah 
Programının Hazırlanması ve Yürütül-
mesine Dair Protokol” imzalandı. 

Protokol, Hayvancılık (HAYGEM) Ge-
nel Müdürü Salih Çelik, Tarımsal Araş-
tırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel 
Müdürü Dr. Metin Türker ve Türkiye 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-
kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik tarafından imza altına alın-
dı. Protokol imza töreninde TAGEM 
Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim 
Halil Sözmen, HAYGEM Islah ve Geliş-
tirme Daire Başkanı Adem Bölükbaşı 
ve teknik personel de hazır bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, yap-
tığı açıklamada imzalanan protokole 
ilişkin olarak “ Yeni protokol küçükbaş 
hayvan ıslahının dönüm noktası ola-
caktır. Yerli koyun ve keçi ırklarımızın 
ıslah çalışmaları Bakanlığımızın iki ayrı 
Genel Müdürlüğünde yürütülüyordu. 
TAGEM, Üniversitelerimiz ve Birlikleri-
mizin de içinde yer aldığı Halk Elinde 
Küçükbaş Hayvan Ülkesel Projesini, 
HAYGEM ise Merkez Birliğimiz ile yap-
tığı protokol kapsamında soykütüğü 
programını yürütmekteydi. Şimdi yeni 
protokol ile bu iki ayrı ıslah çalışması 
tek çatı altında birleştirilerek bir bü-
tünlük sağlanmış oldu. Birliklerimiz ve 
yetiştiricilerimizin de talepleri bu yön-

deydi. Dolayısıyla sektör olarak Ba-
kanlığımızca atılan bu adımdan büyük 
memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Genel Başkan Çelik, imzalanan proto-
kolün tarihi bir günün başlangıcı oldu-
ğuna dikkat çekerek  “ Bakanlığımız ile 
el ele vermek suretiyle yerli ırklarımızın 
et, süt yapağı gibi verimlerini ıslah ça-
lışmalarıyla yükseltmenin yolunu so-
nuna kadar açacak bu protokolü tarihi 
bir günün başlangıcı olarak görüyoruz. 
Ülkemiz hayvancılığına ve yetiştiricile-
rimize hayırlı olması temennilerimizle 
birlikte Bakanımız Sayın Prof.Dr. Vahit 
Kirişci’nin nezdinde protokole imza 
koyan Genel Müdürlerimize sektörü-
müz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Çelik, protokol ile ıslahta yeni bir say-
fa açılacağına işaret ederek “ Temel 
amacımız ülkemizin ihtiyacı olan yük-
sek vasıflı damızlık koç ve tekeleri ye-

tiştirmektir. Bunun da yolu ıslah çalış-
malarından geçmektedir. Bu açıdan 
baktığımızda ıslah çalışmalarının bir 
elden yürümesi adına bu protokolü 
fazlasıyla önemsiyoruz. Adeta küçük-
baş hayvan ıslahında yeni bir sayfa 
açılmıştır. İnşallah önümüzdeki yıllarda 
ülkemizin ihtiyacını karşılamanın ya-
nında uluslararası alanda da kabul gö-
recek damızlık belgeli koç ve tekeleri 
yetiştirerek yurt dışına ihraç eden bir 
ülke konumuna geliriz. Bunu da ba-
şaracak gücümüz ve potansiyelimiz 
mevcuttur” dedi.

Genel Başkan Çelik, yayımlanacak 
olan 2022 Yılı Tarımsal Desteklemeler 
Kararnamesinde yetiştiricileri tatmin 
edecek şekilde destekleme miktarının 
yer almasının ıslahtaki başarıya olumlu 
yansıyacağını ifade ederek açıklama-
sını sonlandırdı.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHINDA
YENİ BİR SAYFA AÇILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Hayvancılık Genel 

Müdürlüğünde 
“Koyun ve Keçi Türü 

Hayvanlarda Ulusal Islah 
Programının Hazırlanması 

ve Yürütülmesine Dair 
Protokol” imzalandı. 
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 26 
Mayıs 2022 tarihinde et ve süt üre-

tim istatistikleri ile ilgili bilgilendirme 
toplantısı düzenledi. Sektör paydaşla-
rının katılımıyla gerçekleştirilen toplan-
tıya Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik ve Genel 
Sekreter Veysel Ören de iştirak etti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik top-
lantı toplantı sonrasında yaptığı açık-
lamada tarımsal faaliyetlerdeki geliş-
melerin yıllar itibariyle takip edilmesi 
ve tarım politikalarının oluşturulma-
sına yardımcı olmak üzere ayrıntılı, 
sistemli ve tutarlı tarım istatistiklerine 
ihtiyaç olduğunu ve bu nedenle doğ-
ru planlamaların yapılması dolayısıy-
la gerçekçi hedeflerin belirlenmesi 
için tarım istatistiklerinin son derece 
önemli olduğunu söyledi.

Genel Başkan Çelik toplantıya ilişkin 
“Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yar-

dımcısı Sayın Ahmet Kürşad Dosdoğ-
ru’nun Başkanlığında gerçekleştirilen 
Et ve Süt Üretim İstatistikleri Bilgilen-
dirme Toplantısına katıldım. TÜİK’in 
ülkemizin et tüketiminde küçükbaş 
hayvancılık payının toplam et üretimi 
içinde yüzde 10 - 12 civarında göste-
rilmesine yaptığımız itirazlar ve bu 
konuda yaptığımız Arge çalışmalarını 
TÜİK yetkililerine iletmemiz sonucu 
TÜİK küçükbaş hayvan payını yüzde 
25’e yükseltmiştir. Bugünkü toplantıda 

da et tüketiminin küçükbaş hayvancı-
lık sektörümüzle ilgili hususları ve öne-
rilerimizi dile getirdiğim ve oldukça 
faydalı geçtiğine inandığımız toplan-
tıda toplam et tüketiminde küçükbaş 
et tüketimi payının yüzde otuzlarda 
olması gerektiğini ifade ettim. Toplan-
tıyı düzenleyen Sayın Dosdoğru’nun 
nezdinde TÜİK’e teşekkür ediyor, ça-
lışmalarında başarılar diliyorum”  ifa-
delerine yer verdi.

TÜİK’DE ET VE SÜT ÜRETİM 
İSTATİSTİKLERİ BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Merkez Birliğimiz Denetim Kurulu Üyesi ve İzmir Birlik başkanımız Ferhan Eroğlu’nun ba-
bası İsmail Eroğlu vefat etti. Merhumun cenazesi İzmir Urla – Nohutalan Camiisinden kal-
dırılarak defnedildi. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kıymetli başkanımız Ferhan Eroğlu 
olmak üzere kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve Allah’tan sabırlar dileriz.

Eroğlu’nun
Acı Günü
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Genel Başkan Çelik, açıklama-
sında geçen yıl olduğu gibi bu 

yıl da kurbanlık vasıfta küçükbaş 
hayvan arzında sıkıntı olmayacağını 
belirterek “ Uzun yıllar itibariyle kur-
banlık olarak küçükbaş hayvan kesi-
mine baktığımızda hiçbir zaman 2,5 
milyonun altına inilmemiştir. Geçen 
yıl Kurban Bayramı’nda Pandemi-
nin olumsuzluklarına rağmen ülke-
miz genelinde 2,8 milyon civarında 
küçükbaş hayvan kurban edildi. Bu 
yılda küçükbaş kurbanlık arzında 
bir sıkıntı olacağını beklemiyoruz. 
Ancak yem başta olmak üzere gir-
di maliyetlerinin çok yükselmesinin 
kurbanlık satışlarını biraz etkileyebi-
leceğini düşünüyoruz. Buna rağmen 
yine de küçükbaş kurbanlık kesimi-
nin 3 milyonun altına düşmeyeceği-
ni öngörüyoruz “ ifadelerini kullandı.  

- Girdi maliyetlerinin artışına rağ-
men yetiştiriciler emeklerinin karşı-
lığını almalı… 

Kurbanlık küçükbaş fiyatlarını de-
ğerlendiren Çelik, girdi fiyatlarının 
artışına paralel olarak fiyatlarda da 
bir miktar artış olacağını bekledik-
lerine vurgu yaparak “ Ülkemizin 
pek çok yerinde kurbanlık küçükbaş 
hayvan fiyatlarının geçen yıla göre 
artış göstereceği beklenen durum-
dur. Çünkü karma yem ve kaba yem 

fiyatlarında geçen yıla göre büyük 
miktarlarda artışlar yaşandı. Diğer 
masrafları da eklersek yetiştiricileri-
mizin maliyetleri fazlasıyla artmıştır. 
Dolayısıyla kurbanlık hayvan fiyatla-
rında artış olmasını doğal karşılama-
mız gerekir. Yetiştirici emeklerinin 
karşılığını almalı. Alın terini kazanca 
dönüştürmeli. Ancak vatandaşları-
mız da dini bir görev olan kurbanını 
Allah rızası için keserken maddi an-
lamda zorlanmamalı. “ dedi.

- Küçükbaş kurbanlık canlı baskül 
kilogram fiyatı ortalama 60 lira 
bandında…

Kurbanlık fiyatlarının Bölgelere ve 
illere göre değiştiği bilgisini veren 
Çelik, “Birliklerimizden de aldığımız 
veriler değerlendirildiğinde kur-
banlık küçükbaş hayvanlarda canlı 
baskül kilogram fiyatı ortalama 60 
lira bandında seyrediyor. Ülkemiz 
genelinde fiyatlar bölgelere göre 
değişiklik arzedebilir. Bazı bölgeleri-
mizde baskül kilogram fiyatı 50 lira 
bazı bölgelerimizde ise 60 liranın 
üzerinde olabiliyor. Vatandaşlarımız 
geçen yıla oranla bu yılki fiyatlardaki 
artışı son zamanlarda girdi maliyet-
lerindeki artışa göre değerlendire-
rek normal karşılamalı. Ancak yine 
de vatandaşlarımız keselerine göre 
makul fiyattan küçükbaş hayvanını 

alıp gönül rahatlığı içerisinde kurba-
nını kesebilir” dedi. 

-Vakıf ve Derneklerin açıkladığı his-
se bedelleri % 100 arttı…

Vakıf ve yardımlaşma derneklerince 
açıklanan kurban hisse bedellerine 
ilişkin değerlendirmelerde bulunan 
Çelik,“ Birçok vakıf ve dernekler kur-
banlık üzerine yurt içi ve yurt dışı his-
se bedellerini açıkladı. 2.250 liradan 
başlayan küçükbaş kurbanlık fiyatı 
geçen yıl ile kıyaslandığında yüzde 
100 artış olduğunu görüyoruz. Bu 
artışa rağmen Vakıf veya dernekle-
rin açıkladığı fiyatların düşük olması, 
kurbanını yetiştiricilerden satın alarak 
bizzat kesecek vatandaşlarımız ile 
yetiştiriciler arasında emsal fiyatmış 
gibi hatalı bir algının oluşmasına ve 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK,

KURBANLIK
AÇIKLAMALARINDA BULUNDU
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dolayısıyla da yetiştiricilerimizin mağ-
duriyetine neden olmaktadır. Kur-
banlık fiyatları açıklanmadan evvel 
Merkez Birliğimizden görüş alınması 
konusundaki daha önce yazılı talep-
lerimizin maalesef karşılık bulmadı-
ğını da üzülerek kamuoyu ile paylaş-
mak isterim” ifadelerini kullandı.

- Kurban satış yeri kira bedelleri ye-
tiştiricilerimizi mağdur etmemeli… 

Kurbanlıklarını satmak isteyen yetiş-
tiricilerin büyükşehirlerde belediye-
lerin belirlediği kurban satış yerleri-
ne yüksek meblağlarda kira bedeli 
ödediğini söyleyen Çelik, “ Yetiştiri-
cilerimizden istenilen kurbanlık yeri 
kira bedelleri 3.500 – 7.000 lira ara-
sında değişmekle birlikte bu miktar-
lar yetiştiricilerimize maddi külfet 
getirmektedir. Sosyal belediyecilik 
anlayışıyla çalıştıklarını beyan eden 
belediyelerimizin bu yıla mahsus ol-
mak üzere artan birim maliyetler ve 
ekonomik sıkıntıları dikkate alarak 
yetiştiricilerimize jestte bulunmak 
suretiyle kira bedeli almaması ama 
alacaksa da çok daha düşük bedel 
alması yanında kurban kesim alanla-
rında yetiştiricilerimizin başta sosyal 
ihtiyaçları olmak üzere tüm ihtiyaç-
larını karşılayacak hizmetleri verme-
lidirler” dedi.

- Elde kalan hayvanlar Et ve Süt Ku-
rumunca değerinden satın alınma-
lı, küçükbaş hayvanlar için de besi 
desteği verilmeli…

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda kur-
banlık hayvanlarını satamayan yetiş-
tiricilerin elde kalan hayvanlarının Et 
ve Süt Kurumunca değerinden satın 
alınmasını isteyen Çelik, bu konuda 
Tarım ve Orman Bakanlığından ye-
tiştiricilerin mağdur olmaması adına 
destek beklediklerini ifade ederek “ 
Bu husus üreticimizin hayvanlarını 
yok pahasına elden çıkarmalarının 
önüne geçilmesi ve küçükbaş hay-
vancılığımızın geleceği açısından 
önem taşımaktadır. Bakanlığımız-
dan beklentimiz, yetiştiricilerimizin 
elinde kalan kurbanlıklar için, yüksek 
maliyetlerin yanı sıra kurban hazırlığı 
için yapılan ek masrafları da dikkate 
alarak kurbana özel alım fiyatı belir-
lemeleridir “ dedi. 

- Vatandaşlarımız kurbanda küçük-
baş hayvanları tercih etmeli…

Genel Başkan Çelik açıklamasını, 
«Kurban bizim en önemli dini ve-
cibelerimizden biridir. Hazreti İbra-
him’den beri her yıl Müslümanların 
yerine getirdikleri kutsal bir ibadet-
tir. Kurbanın sembolü koçtur. Do-
layısıyla vatandaşlarımızın başta 
koç olmak üzere küçükbaş hayvan 
kurban ederek kurban vecibelerini 
yerine getirmelerini dileriz. Meraya 
ve doğal ortamda otlatmaya dayalı 
olarak yapılan küçükbaş hayvancı-
lığın insanlar için doğal, sağlıklı ve 
güvenilir beslenmenin ilk adresi ol-
duğunu ve bu yönüyle de küçükbaş 
hayvan tercihinin yerinde olacağını 
dolayısıyla da kurban kesecek va-
tandaşlarımızın küçükbaş hayvanları 
tercih etmesini öneriyoruz. Bu vesile 
ile bütün vatandaşlarımızın sağlık, 
sıhhat, huzur ve huşu içerisinde bir 
bayram geçirmelerini temenni edi-
yorum. Kurbanımız koç, koyun, keçi 
olsun, Bayramımız mübarek olsun” 
ifadeleriyle sonlandırdı. 
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği Genel Baş-

kanı Nihat Çelik, Türkiye’de stoklarda 
satış bekleyen 5 milyonun üzerinde 
küçükbaş olduğunu belirterek, kur-
banlık alırken hayvan sağlığının ön 
planda tutulması uyarısında bulundu.

Nihat Çelik, AA muhabirine, tarım 
ve hayvancılıkta yaşanan sıkıntıların 
küresel olduğunu, Rusya-Ukrayna 
savaşıyla da derinleştiğini söyledi.

Türkiye’de ise sektörün ciddi sıkıntı 
içinde olmadığına değinen Çelik, “Hü-
kümetimizden oldukça umutluyuz. 
Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Ki-
rişci, bilim insanı. Tarım bütçe komis-
yonu başkanlığı yürüttü. Ruh halimiz-
den bile rahatsızlığımızın ne olduğunu 
anlayabilecek biri olması nedeniyle 
kendimizi güçlü hissediyoruz.” dedi.

Çelik, kurban ibadetinin et alma ve 
satma işi olmadığını vurgulayarak, 
şöyle konuştu:

“Dini vecibelere göre yerine getir-
mek önemli bir vazifedir. Kurban ke-

sen vatandaşlarımızın bunu yerine 
getirirken bu vecibeleri de gözet-
mesi çok önemlidir. Kurbanın alımın-
dan kesimine kadar bütün işlemleri 
kendisi takip etmesi gerekir. Sektör 
temsilcileri olarak üzerimize düşeni 
yapmaya çalışıyoruz. Kurban alırken 
dikkat edilmesi gereken hususların 
başında, hayvanın sağlıklı olması ge-
liyor. Yürüyebilir olması yani aldığın 
yerden kesimin yapılacağı yere ka-
dar yürüyecek durumda olması ge-
rekiyor. Kulağı veya gözü olmayan 
hayvan kurbanlık olmaz. Buna dikkat 
edilmiyor. Kurbanın küçükbaşta 1 ya-
şında, sağlıklı ve özürsüz olması şart-
tır. Besi hayvanı tercih edilmelidir.”

Kurban Bayramı’na yaklaşıldıkça sa-
tış trafiğinin de hızlandığına işaret 
eden Çelik, stoklarda satışını bekle-
yen 5 milyonun üzerinde küçükbaş 
olduğunu, satış noktalarında vatan-
daşların gönül rahatlığıyla kurbanlık-
larını alabileceğini kaydetti.

Çelik, geçen yıl 2,8 milyon küçükbaş 
hayvanın kurban edildiğini, bu yıl ra-

kamın 3 milyonun üzerine çıkmasını 
beklediklerini sözlerine ekledi.

ÇELİK’DEN ÇELİK’DEN 

KURBANLIK ALIRKEN HAYVAN SAĞLIĞI
ÖN PLANDA TUTULMALI UYARISI
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TÜDKİYEB 
GENEL 
BAŞKANI 
NİHAT ÇELİK 
KURBAN 
PAZARLARINI 
DENETLEDİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birli-
ği Genel Başkanı  Nihat Çe-

lik Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde ku-
rulan kurban pazarında denetimde 
bulundu. 

Genel Başkan Çelik, denetimler es-
nasında ayrıca AA, İHA, DHA Haber 
ajansları ile TGRT, CNN TÜRK Tele-
vizyon kanallarına kurbanlıklara iliş-
kin çeşitli açıklamalar yaptı..

Gölbaşı ilçesinde kurulan kurban 
pazarında denetim yapan Türkiye 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Başkanı Çelik, vatan-
daşların kurban alırken nelere dikkat 
etmesi gerektiğine ve dolandırıcıla-
ra karşı neler yapması gerektiğine 
karşı uyarılarda bulundu.

Vatandaşların kurban alırken hangi 
usullere uyması gerektiğine dikka-
ti çeken Çelik, “Satış noktalarında 
dikkat edilmesi gereken hususlar 
sadece alıcının değil, satıcının da bu 
konuda mesul olduğunu bilmesini 
isterim. Çünkü hayvanın kusursuz 
olması lazım, kurbanlık şartlarını 
taşıması lazım. Özellikle ağzında 
dişleri olması lazım, gözleri olma-
sı lazım, kulak ve boynuzun olması 
lazım. Fakat kulakla boynuz diyelim 
ki doğuştan yoksa bu kurban edil-
meye engel bir durum değildir. Ağ-
zında dişi yoksa, yaşlıysa veya bu-
radan alınıp kurban edileceği yere 
gidecek kadar sağlıklı değilse bu 
hayvanı kurban etmek caiz değildir. 
Her ibadette olduğu gibi bu işin bir 
dini vecibesi ve usulü vardır. Bun-
ların yerine getirilmesi lazım.  Kur-
ban  edilecek küçükbaş hayvanın 

yaş sınırı bir yaştır. Kurban demek et 
kesip yemek, ikram etmek değildir. 
Kurban demek kurbanı alım satımı-
na dikkat etmek ve Allah yolunda 
kanı akıtıp kesiminden dağıtımına 
kadar tüm işleri tüm benliğiyle his-
seden gerçek manada kurban vazi-
fesini yerine getirmiş olacaktır” diye 
konuştu.

Kesilecek kurbanların küpeli olması 
gerektiğine vurgu yapan Çelik kü-
penin kimlik olduğunu belirterek, 
“Hayvanın kimliği sisteme girildiği 
zaman o hayvanın kime ait oldu-
ğu,  kaç  yaşında olduğu, periyodik 
aşılarının yapılıp yapılmadığını gö-
rebiliyorsunuz. Küpesiz hayvanın 
kesilmesini tavsiye etmiyoruz. Tarım 
ve Orman Bakanlığı sağlık raporu 
almayan hayvanları kesim haneler-
de kesilmesine müdahale etmiyor 
ve Belediyelerin de bu anlamdaki 
özellikle kesim noktaları bu sağlık 
belgesi olmayan hayvanların kesi-
mini yapmamaktadır. Bizim burada 
belediyelere bir tavsiyemiz vardır; 
şu an bulunduğum alanda yetiş-
tiricimiz on bin lira işgaliye ücreti 
alındığını söylüyor. Burada yetmiş 
tane hayvan görüyorum. 80 tane 
olarak kabul ettiğimizde hayvan ba-
şına burada 120 lira ücret ödemiş 
olur. Kesimhaneye ‘de gittiği zaman 
175 TL para veriyor. Bu yetiştiriciye 
ağır gelir. Burada verdiğiniz hizmet 
sadece satıcıya değil, bu bölgenin 
insanına özellikle kurban vazifesi-
ni yerine bütün Müslümanlara. Bu 
anlamda bunu daha makul bir sevi-
yeye çekmek hepimizin vicdani so-
rumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Kurbanlık fiyatlarına değinen Çelik 
her bütçeye göre kurbanlık oldu-
ğunu aktararak, “Genel olarak şu an 
da her bütçeye göre kurbanlık var-
dır fakat bizim insanlardan istediği-
miz kurbanı kendileri alsın kendileri 
beğensin. Aslında kurban etmenin 
usulü de budur. Namaza gitmeden 
namaz kıldım demek olmaz. Vekâ-
let yoluyla kesilen kurbanlara biz 
çok sıcak bakmıyoruz. Geçen sene 
pandemiye rağmen 2 milyon 800 
yüz bin kurban kesildi. Bu seneki 
beklentimiz bu sayının 3 milyonun 
üzerine çıkmasıdır” diye konuştu.
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ÇELİK;
ESK’NIN ELDE KALAN KURBANLIKLARI 

SATIN ALMASI MEMNUNİYET VERİCİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği (TÜD-

KİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 
Et ve Süt Kurumunca (ESK) Kurban 
Bayramı nedeniyle yetiştiriciler tara-
fından hayvan pazarlarına getirilen 
ancak satılmayan kurbanlıkların ku-
rum tarafından satın alınacağına iliş-
kin birtakım açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Çelik, Et ve Süt Ku-
rumunun elde kalacak kurbanlıklar 
için yaptığı açıklamayı memnuni-
yetle karşıladıklarını ifade ederek 
“ Bayram arifesinde Merkez Birliği 
olarak ESK Genel Müdürümüz Sa-
yın Mustafa Kayhan’a bir ziyarette 
bulunmuş ve elde kalabilecek kur-
banlıkların satın alınması yönünde 
bir talebimiz olmuştu. Dolayısıyla 
ESK’dan yapılan açıklamayı mem-
nuniyetle karşılıyoruz. Alınan karar 
yetiştiricilerimizi bir nebze de olsa 
rahatlatmıştır. Daha da önemlisi; 
binbir emekle hayvanlarını yetiştirip, 
besleyip kurban pazarına getiren 
ancak satamadığı anda hem mad-

di hem de manevi yönden mağdur 
olacak yetiştiricilerimize ESK ka-
nalıyla bir kez daha Devletimiz ya-
nınızdadır mesajı verilmiştir. Tarım 
ve Orman Bakanımız Sayın Prof.Dr. 
Vahit Kirişci’nin nezdinde Et ve Süt 
Kurumu Genel Müdürümüz Sayın 
Kayhan’a sektörümüz adına teşek-
kürü borç biliyoruz“ ifadelerini kul-
landı.

Çelik, Kurban Bayramı nedeniyle 
hayvan pazarlarına getirilen ancak 
satılmayan kurbanlıklar için yetiş-
tiricilere bir uyarıda bulunarak “ 
ESK’dan yapılan açıklamaya göre 
yetiştiricilerimizin bayramın biti-
minde yani 13-17 Temmuz tarihleri 
arasında en yakın ESK Kombinala-
rına veya sözleşmeli kesimhanelere 
başvurmaları halinde, kurbanlıkları 
Kurumun açıkladığı karkas alım fi-
yatlarından satın alınacaktır. Dola-
yısıyla yetiştiricilerimize bu tarihler 
arasında başvurularını yapmaları 
çağrısında bulunuyorum. Yetiştirici-
lerimiz kesim randevularını e-Devlet 

üzerinden de alabilecekler ” dedi.

ESK’nın elde kalan kurbanlıkların 
alımında yetiştiricilerin lehine bu 
yıl farklı bir uygulama getirdiğine 
vurgu yapan Çelik, “ ESK karkas 
olarak kuzu için alım fiyatını 88 TL/
Kg, Toklu için alım fiyatını 82 TL/Kg 
ve koyun için alım fiyatını 70 TL/
Kg olarak açıklamıştır. Bu yıl farklı 
bir uygulama olarak da nakliye ve 
bakım masrafları dikkate alınarak 
cari karkas kilogram alım fiyatlarına 
ilave olarak 1 TL/ Kg prim ödeme-
si yapılacağıdır. Nakliye ve bakım 
masrafları gözetilerek prim verile-
cek olması yetiştiricilerimiz açısın-
dan sevindirici bir gelişmedir” dedi.

ESK kesimhanelerine yetiştiriciler-
den gelecek bütün taleplerin karşı-
lanacak olmasının da sektör adına 
olumlu bir gelişme olduğuna dikkat 
çeken Genel Başkan Çelik, ödeme-
lerin 10 gün içerisinde yetiştiricilerin 
hesaplarına aktarılacağı hatırlatma-
sında bulundu.

“Et ve Süt 
Kurumunun elde 
kalan kurbanlıkları 
satın alması 
memnuniyet verici”

“Yetiştiricilerimiz 
13-17 Temmuzda 
başvuruda 
bulunmayı ihmal 
etmesinler”

“Nakliye ve bakım 
masrafları primi 
verilecek olması 
yetiştiriciler için 
sevindirici bir  
gelişmedir”
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİ-

YEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kur-
ban bayramı sonrasında küçükbaş 
hayvan kurbanlık satışlarına ilişkin bir-
takım değerlendirmelerde bulundu.
Genel Başkan Çelik, değerlendirme-
sinde ülke genelinde küçükbaş hay-
van olarak kesilen kurbanlıkların 3 
milyonun üzerinde olduğunu belirte-
rek “  Kurban Bayramının hem yetiş-
tiricilerimiz hem de vatandaşlarımız 
açısından iyi geçtiğini söyleyebiliriz.  
Geçen yıl pandemi şartlarında 2,8 
milyon baş küçükbaş hayvan kur-
ban edilirken Birliklerimizden almış 
olduğumuz bilgilere göre bu yıl ke-
silen küçükbaş kurbanlık sayısının 3 
milyonun üzerinde olduğunu tahmin 
ediyoruz. Bazı illerimizde küçükbaş 
kurbanlık satışlarının geçen yıla göre 
aynı seviyede kaldığını ancak birçok 
ilimizde artmış olduğunu memnuni-
yetle ifade etmek istiyorum. “ dedi.

Çelik, kurbanlık satış noktalarına na-

zaran küçükbaş hayvancılık işletme-
lerinde kurbanlık satışlarının daha 
fazla yapıldığını ifade ederek “ Bay-
ram boyunca kurbanlık satış nokta-
larında yetiştiricilerimiz kurbanlıkla-
rının büyük bir bölümünü satmıştır. 
Ancak bayram öncesinde küçükbaş 
hayvan işletmelerindeki satışlar çok 
daha fazla olmak suretiyle adeta ta-
van yapmıştır. Kurban kesen vatan-
daşlarımızın büyük çoğunluğu bay-
ramdan birkaç gün önce kendisine 
en yakın olan işletmelerden bütçe-
lerinin imkân verdiği ölçüde kurban-
lıklarını görerek, seçerek satın almış 
ve bayramda kurbanlıklarını keserek 
dini vazifelerini bayramının ruhuna 
uygun olarak gerçekleştirmişlerdir” 
ifadelerini kullandı.

Vatandaşların bu bayramda küçük-
baş kurbanlıklara daha çok ilgi gös-
terdiklerine işaret eden Çelik, “ Geç-
miş yıllarda olduğu gibi bu bayramda 
da vatandaşlarımız kurbanın sembo-
lü olan koç başta olmak üzere küçük-

baş kurbanlıklara daha fazla ilgi gös-
termişlerdir. Sektör olarak küçükbaşa 
yönelişten dolayı oldukça memnu-
nuz. Dolayısıyla kurbanlıkta küçükba-
şı tercih eden tüm vatandaşlarımıza 
sektörümüz ve yetiştiricilerimiz adına 
teşekkür ediyor, dini vecibesini yerine 
getirmek suretiyle kesmiş oldukları 
kurbanların Allah Katında kabul ol-
masını temenni ediyoruz “ dedi.

Genel Başkan Çelik, Et ve Süt Kuru-
munun elde kalan kurbanlıkları satın 
aldığını da dikkat çekerek “Kurbanlık-
larını satış noktalarına getirip satışları-
nı yapan ancak yine de ellerinde kalan 
hayvanlarını Et ve Süt Kurumu’nun 
satın almasını yetiştiricilerimiz açı-
sından çok değerli bir hizmet olarak 
görüyoruz. Dolayısıyla destekleriyle 
her zaman yanımızda olan Bakanı-
mız Sayın Prof.Dr. Vahit Kirişci başta 
olmak üzere Et ve Süt Kurumumuza 
yetiştiricilerimizi mağdur etmedikleri 
ve destek oldukları için sektörümüz 
adına teşekkür ediyoruz “ dedi.

3 MİLYONUN ÜZERİNDE
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KURBAN EDİLDİ
3 milyonun üzerinde küçükbaş 
hayvan kurban edildi.

Küçükbaş hayvan işletmelerinde 
kurbanlık satışları tavan yaptı.

Kurban kesen vatandaşlarımız daha 
çok küçükbaşı tercih etti.
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği (TÜD-

KİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 
AA muhabirine Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 
kırmızı et üretim istatistiklerini de-
ğerlendirdi.

Kırmızı et üretimi 2021’de 2 milyon 
tona yaklaştı

Kırmızı et üretiminin 2021’de 1 milyon 
952 bin 38 ton olarak gerçekleştiğini 
anımsatan Çelik, üretimde bir önceki 
yıla göre yüzde 9,3 artış olduğunu 
vurguladı.

Çelik, geçen yıl bir önceki yıla göre 
koyun ve keçi eti üretiminde artış 
kaydedildiğine işaret ederek, «Sek-
tör olarak koyun ve keçi et üretim-
lerindeki artış bizi memnun etti. Bu 
dönemde koyun eti üretimi yüzde 
11,7 artarak 385 bin 933 ton, keçi eti 
üretimi ise yüzde 4,5 artarak 94 bin 
555 tona ulaştı. Koyun ve keçi eti 
üretiminin toplam kırmızı et üreti-
mindeki payının yüzde 25 civarında 
olması da ayrıca kayda değer bir 
durumdur. Dolayısıyla bu artışları kü-
çükbaş hayvancılığımızın hak ettiği 
yerlere gelmesi ve önümüzdeki yılla-
ra güvenle bakabilmemiz açısından 
son derece önemsiyoruz.» ifadelerini 
kullandı.

Kırmızı et üretimde küçükbaş hay-
vancılığın payının artmasında des-
teklerin önemine dikkati çeken Çelik, 

desteklerin artarak devam etmesi 
gerektiğini vurguladı. Çelik, “Küçük-
baş hayvanların kırmızı et üretimin-
deki payının artması tüketicilerin 
uygun fiyatlardan et tüketmesine 
vesile olacaktır.” diye konuştu.

“Doğru hesaplama metoduyla 
daha sağlıklı üretim planlaması ya-
pabileceğiz”

Çelik, sektörün gerçekçi planlama 
yapabilmesi ve belirlediği hedeflere 
ulaşabilmesi için doğru rakamlara 
ihtiyacı olduğunu belirterek, TÜİK’in 
bu dönem kırmızı et üretim miktarla-
rının hesaplanmasındaki metodunu 
değiştirdiğini hatırlattı.

TÜİK’in son iki yıldır kırmızı et üretim 
istatistiklerini yayınlamadığının altını 
çizen Çelik, şunları kaydetti:

“Biz de üretim rakamlarının ne du-
rumda olduğu hakkında fikir sahibi 
olamıyorduk. Geçmiş yıllarda TÜİK et 
üretim rakamlarını açıkladığında biz 
sektör temsilcileri olarak rakamların 
gerçeği yansıtmadığını söylüyorduk. 
Ülkemizde koyun keçi eti üretiminin 
toplam kırmızı et üretimindeki pa-
yının yüzde 10 civarlarında gösteril-
mesinin yanlış planlama yapılmasına 
sebebiyet verebileceğini düşünüyor-
duk. Bu sebeple TÜİK’e yazdığımız 
yazı ile kırmızı et üretim miktarlarına 
ilişkin hesaplama yönteminin yeniden 
gözden geçirilmesinde fayda olaca-
ğını ve bu itibarla da koyun ve keçi 
eti üretim miktarının, desteklenen 
anaç koyun keçi varlığı baz alınarak 
kasaplık güç oranı üzerinden hesap-
lanması gerektiğini bildirmiştik. Şim-
di memnuniyetle görüyoruz ki TÜİK 
hesaplama yöntemini değiştirerek 
kasaplık güç oranı metoduyla doğru 
rakamlara ulaşmıştır. Doğru hesapla-
ma metoduyla daha sağlıklı üretim 
planlaması yapabileceğiz.”

TÜİK KIRMIZI ET ÜRETİM İSTATİSTİKLERİNİ YAYINLADI

KÜÇÜKBAŞIN PAYI     % 25
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Mer-
kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurdu-
ğu tarımsal desteklemeye ek bütçe 
ayrılmasını değerlendirdiği bir açık-
lama yaptı. Genel Başkan Çelik, “Ta-
rıma ayrılan 46,4 milyar lira kaynak 
içinde tarımsal destek olarak üretici-
lere aktarılacak destekler tüm yetiş-
tirici, üretici ve çiftçilerimiz için can 
suyu olacaktır” dedi.

Çelik, açıklamasında, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın imzasıyla Meclis›e 
sunulan 2022 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ile TBMM Plan ve Bütçe Ko-
misyonu›nda kabul edilen ek bütçe 
ile tarımsal amaçlı ödemelere 46,4 
milyar lira kaynak ayrıldığını, tarıma 
tahsis edilen ödeneklerin 2022 büt-
çe ödeneğine göre yüzde 80 ora-
nında artırılarak 2022 yılı bütçesinde 
ayrılan 57,6 milyar liralık kaynağa ek 
olarak artırılan 46,4 milyar lira ile bir-

likte 2022 yılında tarıma ayrılan top-
lam kaynağın 104 milyar liraya yük-
seldiğini söyledi.

Genel Başkan Çelik açıklamasında 
şu ifadelere yer verdi;

 “Tarıma ayrılan 46,4 milyar TL kay-
nak içinde tarımsal destek olarak 
üreticilere aktarılacak destekler tüm 
yetiştirici, üretici ve çiftçilerimiz için 
Cansuyu olacaktır.  Ek bütçe ile ta-
rıma kaynak ayrılarak tarımın ve ce-
fakâr çiftçilerinizin desteklenmesini 
memnuniyet ve şükranla karşılamak-

tayız.  Yapılan düzenleme ile Tarımsal 
kalkınma aşamasında bir ülke olarak 
tarımın desteklenmesinde çok bü-
yük bir adım atıldığını ve bu adımın 
Sayın Cumhurbaşkanımızın tarıma 
ve üreticilere ne denli önem ve de-
ğer verdiğini bir kez daha kanıtlar 
nitelikte olduğunu görmekteyiz. Bu 
ek bütçe ile tarımsal desteklerin ka-
bul görmesi, ülkemizin tarımı ve hay-
vancılığı için seferberliğin başladığını 
gösteren somut bir işarettir. Ek büt-
çenin 280 bin yetiştiricilerimize ve 
sektör paydaşlarımıza hayırlı olması-
nı temenni ediyor, tarıma ve üretici-
lerimize verdikleri desteklerden do-
layı başta Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 
sektörümüze ilişkin sorunların her 
fırsatta takipçisi olan ve sektörümü-
ze ve yetiştiricilerimize desteklerini 
esirgemeyen Tarım ve Orman Baka-
nımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci ile 
Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın 
Dr. Nureddin Nebati ve TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonu üyelerine te-
şekkür ediyorum.” 

ÇELİK: 
TARIMSAL DESTEKLEMELERE 
AYRILAN EK BÜTÇE TARIMA
CAN SUYU OLACAKTIR
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği (TÜD-

KİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 
2021 yılı anaç koyun keçi destekleme 
ödemelerine ilişkin çeşitli açıklama-
larda bulundu. 

- Anaç koyun keçi varlığında yüzde 
10’luk artış…

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik ön-
celikle anaç koyun keçi varlığına dik-
kat çekerek “  2021 yılı anaç koyun 
keçi desteklemeleri kapsamında 21 
milyon 558 bin 679 baş anaç koyun, 
5 milyon 260 bin 202 başı anaç keçi 
olmak üzere toplamda 26 milyon 818 
bin 881 baş anaç koyun keçi varlığı-
mız mevcuttur. Dolayısıyla 2020 yılı 
için 24 milyon civarında olan anaç 
koyun keçi sayısı bir yılda 27 milyon 
civarına yükselmiştir. Başta pandemi 
olmak üzere girdi maliyetlerindeki 
artışların getirdiği zorluklara rağmen 
anaç sayımızda azalma beklenirken 
yüzde 10 civarındaki bu artışı olduk-
ça önemli ve anlamlı buluyoruz. Do-
layısıyla anaç sayımızın yükselmesini 
sektörel anlamda geleceğe güvenle 
bakmamızı sağlayan en önemli gös-
tergelerden biri olarak değerlendiri-
yor ve bu durumu sektörümüz adına 
memnuniyetle karşılıyoruz. İnşallah 
önümüzdeki yıllarda da başta anaç 
koyun keçi sayımız olmak üzere ha-
len 57,5 milyon baş olan koyun keçi 

sayımızı da hedeflerimiz doğrultu-
sunda artırmış oluruz “ dedi.

- 213 bin yetiştiriciye 830,8 milyon 
lira anaç koyun keçi desteği…

Anaç koyun keçi desteklemelerin-
den faydalanan yetiştirici sayısında 
da artış kaydedildiğini belirten Çe-
lik, açıklamasında “ Anaç koyun keçi 
desteklerine müracaat eden ve bu 
destekten faydalanan yetiştirici sayı-
mız 2020 yılı destekleri kapsamında 
201 bin 509 iken 2021 yılı için bu ra-
kam 213 bin 372 ye yükselmiştir. Des-
teklerden ne kadar çok yetiştiricimiz 
faydalanırsa bizim memnuniyetimiz 
de o kadar fazla olur. 2021 yılı için top-
lamda 830,8 milyon lira anaç koyun 
keçi destekleme ödemesi ile birlikte 
63 milyon lira sürü yöneticisi desteği 
ve 1 milyon 840 bin lira tiftik keçisi ila-
ve desteği ödemeleri 27 Mayısta ve 3 
Haziran’da iki bölüm halinde yetiştiri-
cilerimizin hesaplarına yatmış olacak-
tır” ifadelerine yer verdi.

- Kurban bayramı öncesinde kü-
çükbaş yetiştiricilerine destek mo-
rali…

Çelik, küçükbaş hayvan yetiştiricile-
rine yapılan destekleme ödemele-
rinden büyük memnuniyet duyduk-
larına işaret ederek “ Destekleme 
ödemelerinin yapılması hem maddi 
hem de manevi açıdan kurban bay-
ramı öncesinde sektörümüze, yetiş-

tiricilerimize büyük moral olmuştur. 
Dolayısıyla küçükbaş hayvancılığımı-
za gereken önem ve desteğini hiçbir 
zaman esirgemeyen başta Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan olmak üzere Tarım ve Orman 
Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kiriş-
ci’ye sektörümüz ve yetiştiricilerimiz 
adına teşekkür ediyoruz. Yetiştirici-
lerimize sağlanan bu destekleri boşa 
çıkarmamak için canla başla çalış-
maya devam edeceğiz” dedi.

- Desteklemeler artırılarak devam 
etmeli…

Genel Başkan Çelik, anaç koyun keçi 
destekleme miktarlarının artırılarak 
devam etmesinin gereğine vurgu 
yaparak “ Anaç koyun keçi destek-
lemeleri ve diğer destekler artırılarak 
devam etmelidir. 2021 yılı için anaç 
koyunda 30 lira, anaç keçide ise 35 
lira destek ödemesi yapıldı. Bu mik-
tarlar 2020 yılı içinde aynıydı. Yani 
2 yıldır değişmedi. Son zamanlarda 
girdi maliyetlerinin çok fazla yüksel-
mesiyle yetiştiriciliğin çok zor gün-
lerden geçtiği göz önüne alınarak 
destekleme miktarlarının da güncel-
lenerek artırılmasını Bakanlığımızdan 
yetiştiricilerimiz adına talep ediyo-
ruz. Bu talebimiz umarız ki 2022 yılı 
Tarımsal Desteklemeler Kararnamesi 
içerisinde yerini alır “ değerlendirme-
sinde bulundu.

213 bin yetiştiriciye 830,8 
milyon lira anaç koyun 

keçi desteği

Kurban bayramı 
öncesinde küçükbaş 

yetiştiricilerine destek 
morali

Desteklemeler artırılarak 
devam etmeli

ANAÇ
KOYUN KEÇİ
VARLIĞINDA 

YÜZDE 10’LUK
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KÜÇÜKBAŞ 
YETİŞTİRİCİSİNE 
KUBAN BAYRAM 
ÖNCESİNDE 
DESTEK 
MÜJDESİ

Küçükbaş yetiştiricilerine 
345 milyon lira
Sürü Büyütme ve 
Yenileme desteği 
ödendi...

Sürü büyütme ve 
yenileme desteği 
ödemeleri yetiştiricileri 
memnun etti...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, Sürü bü-
yütme ve yenileme desteği hakkın-
da açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Çelik, bayram önce-
sinde yetiştiricilere yapılan ödemenin 
mutluluğunu yaşadıklarını ifade ede-
rek “Küçükbaş hayvancılıkta hayvan 
başına 125 lira olan Sürü Büyütme ve 

Yenileme Destekleme ödemesi kap-
samında toplam 345 milyon 101 bin 
500 lira yetiştiricilerimizin hesapları-
na aktarılmıştır. Kurban bayramı ön-
cesinde yapılan bu ödeme ile yetişti-
ricilerimizin cebine sıcak para girecek 
olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. 
Son zamanlarda oldukça artan girdi 
maliyetlerinden bunalan yetiştiricileri-
miz için bu ödeme adeta bayram ik-
ramiyesi olmuştur. Yetiştiricilerimiz bu 
ödemeyle bir nebze de olsa rahat bir 
nefes alacaklardır. Yetiştiricilerimize 
yapılan Sürü Büyütme ve Yenileme 
Desteğinden dolayı Tarım ve Orman 
Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci 
ve Bakanlığımız ilgili birimlerine sek-
törümüz ve yetiştiricilerimiz adına te-
şekkür ediyoruz.” dedi.

Çelik, açıklamasında küçükbaş hay-
vancılığın desteklemelerle önem-
li mesafeler kaydettiğini belirterek 
“ Ülkemizde küçükbaş hayvancılık 
destekleme kapsamına alındığı 2006 
yılından itibaren önemli gelişmeler 
kaydetti. Küçükbaş hayvan sayımız 
desteklemeler öncesi 31 milyonlar-
daydı bugün 60 milyonlar seviyesi-
ne ulaştı. Sürü Büyütme ve Yenileme 
Desteği de hayvan sayımızın daha 
da artmasına vesile olan önemli bir 
destektir. Dolayısıyla küçükbaş hay-

vancılığa verilen desteklerin devamı 
ile birlikte günümüz şartlarına göre 
artırılması önümüzdeki süreçte sek-
törümüzü daha güçlü konuma ge-
tirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan başta olmak 
üzere Hükümetimiz ve Tarım ve Or-
man Bakanlığımız sektörümüzün 
gelişimine çok değerli katkılar veri-
yorlar. Desteklerini hiçbir zaman esir-
gemiyorlar. Biz de yetiştiriciler olarak 
bu desteklerin karşılığını vermek için 
canla başla çalışıp sektörümüzü 
daha güzel noktalara getirmenin ça-
basında olacağız. Tüm yetiştiricileri-
miz adına Sayın Cumhurbaşkanımız 
ve Sayın Bakanımıza bayram öncesi 
yetiştiricilerimize bu sevinci yaşattık-
ları için şükranlarımızı sunuyor, sek-
törümüz için hayırlı olmasını diliyo-
rum « ifadelerine yer verdi.
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Koyunculukta
Damızlık Değer Tahmini

Prof. Dr. M. İhsan SOYSAL
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Zootekni Bölümü 

Öğretim Üyesi

Genetik ıslah ya da genetik iyileştirme kavramının. Temel işlemi 
koçların ve koyunların ilerleyen zaman sürecinde kendi ya da ak-
rabalarının verimlerine bakarak en iyilerinin seçilmesidir. Bilindiği 
üzere bazı çiftlik hayvan türlerinde yetiştirme sürecinde popü-
lasyonun hepsi ayni yaşta değildir. Diğer bir deyişle sürü farklı 
yaş ve büyüme evresinde bireyler içermektedir. Bir koyun sürü-
sünde yeni doğanlar toklular, erginler gibi bileşenler söz konusu-
dur. Yeni doğanlar, Büyüme sürecinde toklular, büyüme sürecini 
tamamlamış verim veren erginler ve nihayet verim verme süre-
cini tamamlamış bireyler den oluşan sürü her yıl satışlar verim 
dışı kalma gibi nedenlerle sürü büyüklüğünü sabit tutma olgusu 
nedeniyle ayrılanları yerine nitelikleri ister dış görünüşe ister çe-
şitli istatistik metotlarla genetik vasfı (damızlık değeri ) belirlen-
mişlerle yerine konulması(ikame edilmesi) gerekmektedir.

En yalın durumda sürü 4-5 yılda bir yenilenmiş olur. Bu sonu-
cun bir anlamı da her yıl sürüye % 20-25 yeni hayvanlar genç 
hayvanlar girecektir. Burada soru hangi bireyler? Şeklindedir. 
Bunu nasıl belirliyoruz. Burada en basit karar mekanizması kimi 
zaman ifade edildiği gibi bu koç sallı (iri) yapıda, ya da bu dişi 
kuzunun anası çok süt verir idi şeklinde hangi özellik ele alıyor-
sak ö özellik için “ iyi” tanımı ne ise ona göre seçmektir. Burada 
da öne çıkarmak istediğimiz olgu dış görünüş bakımından bir 
diğerine göre daha büyük addettiğimiz birey büyüklükle ilgili 
genetik bakımından da daha üstün mü?

Açıkçası mesela Ana yaşı farklı olan iki bireyi doğum ağırlığı 
esasına göre karşılaştırıp doğum ağırlığı daha yüksek olan bi-
rey doğum ağırlığına ilişkin genetik bakımından diğerinden üs-
tün olmayabilir. Neticece sürüde çitlik düzeyinde ya da ülkesel 
düzeyde tüm sürülerin oluşturduğu o ırka özgü popülasyonda 
en iyiyi seçmeliyiz ki sürü ilerleyen nesiller boyunca genetik 
olarak gelişsin ve hangi verim özelliğini geliştirmek istiyorsak 
o verim artsın.

  

  

  

Şekil 1. Fenotipik değerleri etkileyen çeşitli unsurlar

Yukarıda şematik gösterildiği gibi fenotipik değer dediğimiz 
mesela doğum ağırlığı için ölçülen değer şemada oklarla gös-
terildiği gibi birçok faktör tarafından belirlenir. Bunlardan özel-
likle A sembolü ile gösterilen Eklemeli genetik değer nesilden 
nesile intikal eder. Diğer deyişle seçim kararı buna göre olursa 
bu bireylerin verimi emsallerine sürüde ayni sistematik çevre 
etkileri koşullarında(ayni yaşta, ayni ana yaşında, ayni mevsim-
de, ikiz doğum ya da tekiz doğum şekli gibi ayni doğum şeklin-
de, ayni cinsiyette )olan bireylerden genetik olarak üstün ola-
caktır. Bu durumda bu işlemler nasıl sağlanacak sorusu ortaya 
çıkmaktadır. Diğer bir sorun biz hayvanlar arasından sadece bir 
özellik için seçim yapmamız söz konusu olmayabilir. Daha açık-
çası mesela aynı anda mesela 1,5 yaşındaki bireyler arasından 
hem doğum ağırlığı yüksek hem sütten kesim ağırlığı yüksek, 
mesela hem bir yaş ağırlığı yüksek ve gene mesela hem de ana 
süt verimi yüksek bireyleri seçmek isteyebiliriz. Bu olguyu ara-
sından seçim yapılacak hayvanları belirli düzeltme faktörleri ile 
düzeltip hepsi ayni ana yaşında, aynı doğum şeklinde ayni cin-
siyette hepsi olsa idi haline getirip aralarından seçim yaparsak 
seçim yukarıda belirtilen Eklemeli genetik değere göre seçim 
yaptığımızdan seçimin sonucu daha isabetli olur. Burada isa-
bet kelimesinin anlamı kimi istatistik metotlarda belirtilen çevre 
unsurunun etkisi giderilerek yapılan benzeştirme neticede bir 
tahmindir, o nedenle Tahmini Damızlık Değeridir. .İsabet terimi 
tahminlenen değerin gerçekte aslolan gerçek Genetik değere 
ulaşma yanı tahminin tam olmasıdır. Bu İsabet derecesi ala-
bileceği en yüksek değer mesela 1 ya da (yüzde yüz ise )tam 
doğru tahmin yapılmış demektir. Bir diğer husus birden fazla 
özellik için ayni anda en iyisi hangisi konusunda karar verirken 
bir özellik için en iyi seçilinde diğer özellik içinde en iyi seçilmiş 
olmaz. Genetik olarak bu olgu fenotipik ,genotipik korelasyon-
la ifade edilir.

Bir hayvanın Damızlık değerinin (eklemeli genetik etkisi)isa-
betli bir tahminini yapabilmek için sistematik çevresel etkileri 
ve uygulanabilir olduğunda anasal (maternal)etkiler ve bas-
kınlık(dominantlık için de düzenleme yapılmalıdır. Böyle bir 
sistematik etkiler için düzenleme şayet dikkate alınmadığında 
genetik farklılıklara atfedileceğini hatırlamalıyız. Örneğin, Di-
yelim ki, ayni sürüde doğan biri tekli doğum kuzusu ve diğeri 
üçüz doğumdan olan bir kuzu olmak üzere iki kuzunun bü-
yüme oranını karşılaştırırken şayet bir düzenleme yapmaz isek 
salt doğum ağırlığı miktarına göre seçim yapılırsa tekli doğum 
kuzusu büyüme hızı için daha iyi bir şansa sahip olacak ve ge-
netik kapasitesi doğumda bir batında doğan yavru sayısı için 
herhangi bir ayarlama yapılmazsa büyük olasılıkla olduğundan 
fazla tahmin edilebilir. Bilindiği üzere her zaman tekli doğum 
kuzu ağırlığı Üçüz teki kuzu doğum ağırlığından fazladır. Tüm 
bu olası durumları pratik olarak ele almak için esnek bir değer-
lendirme sistemine ihtiyaç vardır.
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1 Nolu Kuzu  2 Nolu Kuzu

Doğum ağırlığı (kg) 5.45 4.30

Sütten kesim Yaşı(gün) 66 54

Sütten kesim Ağırlığı(kg) 31.8 23.6

Ana yaşı (yıl) 4 2

Cinsiyet Koç adayı Koç adayı

Doğum tipi-Sütten kesim tipi İkiz-Tek büyümüş İkiz-İkiz büyümüş 

60 güne göre düzeltilmiş sütten kesim 
ağırlığı(kg) 29.4 25.7

Düzeltme faktörleri ile 60 güne göre 
düzeltilmiş sütten kesim ağırlığı(kg) 29.6 30.6

60 günlük Düzeltilmiş sütten Kesim Ağırlığı hesaplanması 
      A kuzusu =[(31,8-5.45)/66)](60)+(5.45)   =29,4
      B kuzusu =[(23,6-4.30)/54)](60)+ (4.30 ) =25,7

60 günlük sütten kesim ağırlığını Düzeltme katsayıları kullanılarak hesabı
      A kuzusu =(29,4) (1) (0.91) (1.11)      =29,6
      B kuzusu =(25,7) (1.08) (0.91)( 1.21) = 30,6

İki kuzu için 60 günlük düzeltilmiş sütten kesim ağırlıklarının bir 
hesaplama örneği Tabloda sunulmuştur.

Kuzu A veya Kuzu B arasında bir seçim kararı verilecekse B bi-
reyin düzeltilmiş sütten kesim ağırlığı fenotipi temelinde kuzu 
B seçilmelidir.

Kuzu B, kuzu A’dan daha düşük bir ham sütten kesme ağırlığı-
na sahipti ( 24’e karşı 32 kg), ancak bunun nedeni kuzu A’nın 
daha elverişli bir ortama sahip olmasıydı (yani tartıldığında, er-
gin bir anadan daha yaşlı ve tek olarak yetiştirildi). Kuzu B’nin 
daha az elverişli ortamına kıyasla (yani tartıldığında daha genç, 
daha genç ana ve ikiz olarak yetiştirildi).

Her iki kuzu da aynı yaşta sütten kesilmiş, aynı doğum ve ye-
tiştirme tipine sahip olsaydı ve aynı yaştan olsaydı, kuzu B’nin 
kuzu A’dan daha ağır bir sütten kesme ağırlığına sahip olması 
beklenirdi.

Bu düzeltilmiş 60 günlük ağırlıklar, bu kuzularda mevcut olan 
tek performans bilgisi olsaydı, kuzu B›nin, kuzu A›dan genetik 
olarak daha üstün olması beklenir.

Koyun yaşı, hem yapağı ağırlığı hem de yavru sayısı üzerinde 
önemli bir genetik olmayan etkiye sahiptir ve bu iki özellik için 
farklı yaşlardaki koyunlardan alınan fenotipik kayıtları karşılaş-
tırırken, koyun yaşını düzeltmek için düzeltme faktörleri de ge-
liştirilmiştir.

Tablo 1: Yapağı ağırlığı ve yavru sayısı için yaşa göre düzeltme 
faktörleri

Koyun Yaşı, Yıl Çarpımsal Düzeltme Faktörleri

Yapağı ağırlığı Yavru sayısı

1 1.10 1.48

2 1.07 1.17

3 1.02 1.05

4 1.00 1.01

5 1.00 1.00

6 1.03 1.00

7 1.03 1.02

8 1.05 1.05

>9 1.05 1.13

Kaynak; SID Sheep Production Handbook 2003,2002 edn vol 7; Ame-
rican sheep İndustry assoc inc ISBN 09742857-0-6 pp47 and 52

Tablo 2: Kuzular için sütten kesim öncesi

ve sütten kesim için düzeltme faktörler

Sınıf Çarpımsal 
düzeltme faktörü

Sınıf Çarpımsal düzeltme 
faktörü

Koyun yaşı
Yıllar

Doğum tipi- 
-Sütten kesim tipi

1 1.14 Tekiz-Tekiz 1.00

2 1.08 Tekiz-İkiz 1.17

3-6 1.0 İkiz-Tekiz 1.11

>6 1.05 İkiz-İkiz 1.21

Cinsiyet >Üçüz-Tekiz 1.19

Koç 0.91 >Üçüz -İkiz 1.29

Enenmiş  0.97 >Üçüz-Üçüz 1.36

Koyun 1.00

Kaynak ;SID Sheep Production Handbook 2003,2002 edn vol 7; Ame-
rican sheep İndustry assoc inc ISBN 09742857-0-6 pp47 and 52

Tablo3: çeşitli koyun özellikleri için kalıtım dereceleri

Özellik Kalıtım derecesi 

Üreme 

    Koyun Döl verimliliği 0.05

    Üretkenlik 0.10

    Scrotal Çevre 0.35

    Erginlikte yaş 0.25

    Kuzu yaşama gücü 0.05

    Koyun verimliliği 0.15

Büyüme 

   Doğum ağırlığı 0.15

   60 Gün ağırlığı 0.10

   90 Gün ağırlığı 0.15

   120 Gün ağırlığı 0.20

   240 Gün ağırlığı 0.40

   Sütten Kesim öncesi ağırlık Kazancı(Doğum-60 gün) 0.15

   Sütten Kesim sonrası ağırlık Kazancı (60-120 gün) 0.25

Karkas

    Karkas ağırlığı 0.35

    Yenilebilir et ağırlığı 0.45

    Yenilebilir et yüzdesi 0.40

    Belgözü alanı derinliği 0.35

    12 kaburga yağ kalınlığı 0.30

    Randıman 0.10

Yapağı özellikleri 

     Kirli yapağı ağırlığı 0.35

    Temiz yapağı ağırlığı 0.25

    Randıman(%) 0.40

   Lüle uzunluğu 0.55

    Elyaf çapı 0.40

   Kıvrım 0.45

  Renk 0.45

Sütçülük

   Süt verimi 0.30

   Yağ verimi 0.30

   Protein verimi 0.30

   Yağ Yüzdesi 0.35

  Protein Yüzdesi 0.45

Kaynak ;SID Sheep Production Handbook 2003,2002 edn vol 7;Ame-
rican sheep İndustry assoc inc ISBN 09742857-0-6 pp47 and 52
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Tahmini Damızlık Değerleri 

Kalıtım derecesinin ayni zamanda genotipin fenotip üzerine 
regresyon biçimindeki tanımı, Damızlık değerini tahmin etmek 
için kalıtımın nasıl kullanıldığını anlamak için yararlıdır.

Bir bireyin damızlık değerinin en basit tahmini Damızlık değeri 
[ h2(Birey Verimi- çağdaşlar Grup Ortalaması) ]şeklinde ifor-
müle edilmektedir. 

DD=h2(I-ÇO)

Burada; DD; Damızlık Değeri, h2 = Kalıtım Derecesi; I = Bireyin 
kendisinden elde edilen 1 fenotip kayıt, ÇO ise damızlık değe-
rini tahmin ettiğimiz bu bireyin tek verimi ile çağdaş bireyler 
ya da sürü arkadaşlarının ortalama fenotipik değerleri ortala-
masıdır. 

  

  

  

Damızlık Değerlerinin çağdaş grup ortalamasından pozitif 
veya negatif sapmaları söz konusu olabilir. Pozitif DD değerine 
sahip bir koyun ortalamanın üzerinde bir damızlık değerine sa-
hip olurken, negatif bir damızlık değerine sahip bir koyunun or-
talamanın altında bir damızlık değerine sahip olması beklenir. 
Birey üzerindeki tek bir fenotipik kayıttan elde edilen damızlık 
değerinin isabet derecesi kalıtım derecesinin kareköküdür.

Birden çok bilgi kaynağının kullanılması Birden çok kaynaktan 
fenotipik kayıtların birleştirilmesiyle daha isabetli Damızlık de-
ğeri tahminleri elde edilir. Bazı özellikler bir bireyde tekrarlanır. 
Tekrarlanan özelliklerin örnekleri, her yıl bir koyundan doğan 
kuzu sayısı ve bir koyunun yıllık yapağı ağırlığıdır. Tekrarlanan 
kayıtların ortalama performansı, tek bir kayıttan daha isabetli 
bir Damızlık değer tahmini ile sonuçlanır. Birey akrabalarıyla 
genleri paylaştığından, akrabalara ilişkin fenotipik kayıtlar da 
bireyin Damızlık Değerleri tahminlerini isabet değerlerini artır-
mak için ek bilgi sağlayabilir. Belli bir özellik için bir bireyin Da-
mızlık değeri birden çok bilgi kaynağı ile belirlendiğinde genel 
denklemi:

DD =b1(X1 –ÇO1) + b2(X2 –ÇO2)   + b3(31 –ÇO3)+ …  +  bn(Xn  –ÇOn)

Burada: DD= tahmini damızlık değeri b = ilgili bilgi kaynağı 
için ağırlık faktörü, b = bilgi kaynağı birey üzerindeki tek bir 
kayıt ise değeri ayni zamanda kalıtım derecesidir. x = bireyin 
veya akrabalarının verimlerini ÇO = bireyin çağdaş grubunun 
ortalaması veya akraba. Damızlık değerlerinin birden fazla bilgi 
kaynağından hesaplanması ve bu Damızlık değerlerini isabet 
dereceleri hesaplamaları karmaşıktır ve genellikle istatistiksel 
genetik yazılıma sahip bilgisayarlar kullanılarak yapılır. Aşağı-
daki tabloda düşük kalıtım derecesine sahip olun yavru sayısı 
ve yüksek kalıtım derecesi düzeyine sahip yapağı ağırlığı özel-
liği için bazı çoklu bilgi kaynaklarından Damızlık değerleri he-
saplanmasında kullanılan ağırlık faktörlerini ve bu tahminlerin 
isabet dereceleri verilmiştir.

Tablo 4: Çeşitli farklı Bilgi kaynaklarını (Koyunun 1,3 verimi, 
Koyunun 5 üvey kardeşi, Koyunun 5 dölü) birlikte kullanarak 
yavru sayısı ve yapağı ağırlığı için Damızlık değeri tahmininde 
Ağırlık(b) faktörleri

Özellik Bilgi Kaynağı Tahmini Damızlık Değeri ağırlık faktörleri

Tahmini 
damızlık
 Değeri 
İsabet 

derecesi

Yavru 
sayısı

Birey(1) Birey(3) 5 Üvey Kardeş 5 Döl

Birey(1) 0.1 - - - 0.32

Birey(3) - 0.23 - - 0.48

Birey(3) +5 üvey kardeş - 0.23 0.09 - 0.50

Birey(3) +5 üvey kar-
deş+ 5 Döl - 0.21 0.08 0.18 0.56

Yapağı 
Özellik-
leri 

Birey(1) 0.40 - - - 0.63

Birey(3) - 0.60 - - 0.77

Birey(3) +5 üvey kardeş - 0.58 0.15 - 0.78

Birey(3) +5 üvey kar-
deş+ 5 Döl - 0.48 0.12 0.35 0.82

Kaynak ; Hasan Khatib (2015) Molecular and quantitative animal ge-
netics / edited by Hasan Khatib. ISBN 978-1-118-67740-7 (Wıley Bla-
ckvell) pp 73-82

Tablo 5: Koyunlarda önemli yapağı özellikleri, vücut ağırlıkları 
ve üreme özellikleri arasındaki Genetik korelasyonlar tahmini

Elyaf 
çapı

Lüle 
uzunluğu

Doğum 
ağırlığı

Sütten 
Kesim 
ağırlığı

Sütten kesim 
sonrası ağırlık

Yavru 
sayısı

Sütten 
kesilen kuzu 

sayısı

Kirli yapağı 
ağırlığı 0.35 0.45 0.20 0.25 0.35 -0.10 -0.10

Elyaf çapı - 0.20 0.20 0.05 0.20 0.05 0.00

Lüle 
uzunluğu - - 0.05 0.15 0.15 0.00 -0.30

Doğum 
ağırlığı - - - 0.45 0.30 0.10 -0.05

Sütten 
Kesim 
ağırlığı

- - - - 0.85 0.20 0.05

Sütten 
kesim 
sonrası 
ağırlık

- - - - - 0.20 0.30

Yavru 
sayısı - - - - - - 0.55

Damızlık değerleri sürü düzeyinde hesaplanabilmesi için çeşitli 
Excel tablolama yazılımını içeren bu uygulama ile sürüyü oluş-
turan bütün bireyler değişkenlik kaynağı bütün faktörler ba-
kımından aynılaştırıldıklarından elde edilen üstünlük sıralaması 
bireyin emsallerine göre ortalamanın ne derecede üstünde ya 
da ne derece altında olduğunu belirteceğinden bireyler ara-
sında kıyaslamaya olanak verilip Damızlık olarak alıkoyma ya 
da sürüden çıkarma kararlarının alınması sağlanır. Uygulama 
ayrıca bütün ölçümlerin genetik ve ekonomik önemlerine göre 
ağırlıklandırarak bir arada değerlendiren İndex değeri hesapla-
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yabilmektedir. Uygulamada çeşitli çevre faktörlerinin etkisi  En 
Küçük Kareler Excel ( LSM - Ex ) yöntemi ile standartlaştırıl-
makta ve seçilim yapılabilmektedir (Doğan,Ş.,M.İ.Soysal

(2019) Damızlık seçiminde Çevre faktörlerinin Etkisi ve stan-
dartlaştırma, İstanbul Manda Dergisi Eylül 2019 sayı 7) Açık 
erişim ile yazılım ilgili siteden indirilip yetiştiricileri kendi sürü-
lerinde bu uygulamayı edinmeleri mümkündür (http://www.is-
tanbulmanda.org/damizlik-belirleme-exel-uygulamasi/).Ben-
zer şekilde ayni bireyde gözlemlenen birden fazla özellik için 
ölçümlerin ekonomik önemlerine göre ağırlıklandırılarak index 
değerleri oluşturma ile ilgili uygulamada bu eseri ilerleyen bö-
lümlerinde açıklanmıştır.

Hayvan ıslahı temelde hayvanların nesilden nesile aktarabil-
dikleri genetik değerlerin tahminlenmesi ve gelecek neslin 
ebeveynlerinin istenilen verim yönü için mevcut popülasyon 
içinden en iyilerin belirlenmesi olgusunu içermektedir. Bir sürü-
yü ya da popülasyonu oluşturan, bireylerin verimleri arasında 
gözlediğimiz verim farklarının çevre yönetim ve/veya tesadüfi 
etkilere ve bireyler arasında ki genetik değer farklarına bağlı-
dır. Bireylerin Tahmini genetik değeri genetik nedenlerden ile-
ri gelen farklılığın oranını belirlemek demektir. Çevre koşulları 
dediğimiz hususlar barınak, mera, yemleme, sağlık, yönetim 
gibi hususları tanımlar. Bireyler arasındaki farklı çevre koşulla-
rından ileri gelen etkileri gidermek bireyleri ayni temele göre 
karşılaştırmak için düzeltme faktörleri kullanılır. Böylece mesela 
aynı cinsiyette aynı ana yaşında aynı besleme rejiminde, aynı 
yönetim koşulunda yetiştirilmiş bireyler arasındaki farkın ge-
netik farklılıktan ileri geldiğine hükmedilerek en üstün genetik 
değerli bireyin seçimine olanak sağlayacak birey seçilmiş olur.

Bir bireyin tahmini Damızlık değeri o bireyin aynı koşullardaki 
akranlarından çağdaşlarından üstünlüğünü gösterir. Islah ya da 
genetik iyileştirme çabalarının pratik anlamı sürüde erkek ve 
dişilerin içinden en iyileri seçmek ve gelecek generasyonların 
sürü yenileme materyalini bunlardan ya da bunların yavrula-
rından oluşturmaktır. En iyi terimi hayvanları hangi özellikleri 
(canlı ağırlık, süt verimi gibi) yetiştiriyorsak o bakımdan birey-
ler arasında çevre koşulları bakımından standartlaşma yapılmış 
verim değerlerine göre yapılan hüner üstünlük sıralamasında 
en üstte yer almak demektir. 

Bu süreçte Koyun erkek ve dişi damızlıklarının seçimi bireylerin 
çevre etkileri bakımından En Küçük Kareler adını da verebile-
ceğimiz istatistik metotlarla düzeltilmiş Doğum, sütten kesim, 
Altı ay, Bir yaş, bireysel süt verimleri. Ana süt verimi değerlerine 
göre mesela alınarak her birey için bir index değeri(I.D) oluştu-
rulmasını sağlayan excell tablolama yazılımları, Damızlık seçici 
sistemlerde geliştirilmiş uygulamaya konulmuştur.

  

  

  

Şekil 2. Koyunlarda büyüme sürecinde çeşitli safhalarda gene-
tik değer tahmini yapılmasına ve nitelikli damızlıkların seçilme-
sine ihtiyaç duyulur

Kaynak;Schoenian S.,Nutritional Management,Western Mary-
land Research & Education Center- www.sheepandgoat.com

Bu işleme hayvancılık pratiğinde seleksiyon adını veriyoruz. Bi-
lindiği seleksiyon yoluyla ıslah sözgelimi sütten kesilen ağırlığı 
için ıslah demek doğan yavrular içerisinden sütten kesim ağır-
lığı daha yüksek olan bireyleri damızlığa ayırmak yani gelecek 
neslin ebeveynleri olarak belirlemek demektir. Böylece ilerle-
yen nesiller boyunca ilgili vasıf bakımından istenilen değerlere 
sahip (mesela daha ağır sütten kesim ağırlığı) şeklinde ardışık 
yıllardaki (genarasyonlardaki) sürü ortalaması yükselecektir.

Şekil 3. Genel olarak bir genetik ıslah programının şematik 
gösterimi   

  

  

Bütün bu işlemlerin ana amacı sürü sahibi kendi sürüsün de ya 
da başka ihtiyaç sahibi üretici de her yıl sürüsünde yaşlanma, 
düşük verim ve benzeri nedenlerle damızlık dışı kalanları ayık-
layıp yerine koyan ya da alttan gelen damızlıkla yenilemesine 
verilerle katkıda bulunmaktadır.

Çevre koşulları dediğimiz hususlar, barınak, mera, yemleme, 
sağlık, yönetim gibi verimler çevre unsurlarını tanımlar. Farklı 
çevre koşullarından ileri gelen etkiler, gidererek bireyleri aynı 
temele göre karşılaştırmak için bu düzeltme faktörleri kullanılır.

Bu nedenle Damızlık Değer ölçümleri, kimi durumda mese-
la sütten kesim ağırlığı direk bireyden ölçülen verilerden kimi 
durumda ilişkili olduğu diğer özelliğin ölçüsünden (Doğum 
ağırlığı, sütten kesim sonrası ağırlık ilişkisi gibi ) Kimi zamanda 
akrabalarındaki bilgilerden elde edilerek ölçülür.
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİ-

YEB) Genel Başkanı Nihat Çelik 14 
Mayıs Dünya Çiftçiler Günü müna-
sebetiyle çeşitli açıklamalarda bu-
lundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
yaptığı açıklamada tarımın stratejik 
önemine dikkat çekerek “ Dünyada 
son yıllarda yaşanan pandemi süre-
ci, tarımda girdi fiyatlarının artması 
sonucu maliyetlerin yükselmesi, ik-
lim değişikliklerine bağlı olarak ya-
şanan kuraklık, savaşlar, göçler, ül-
kelerin gıda güvencesini sağlamaya 
yönelik uyguladığı korumacı politi-
kalar, Dünya genelinde 795 milyon 
kişinin gıdaya ulaşmakta güçlük çe-
kiyor olması stratejik sektör olan ta-
rımı daha da önemli kılmıştır. “ dedi.

Genel Başkan Çelik, açıklamasında 
çiftçilerin tüm insanların gıda gü-
vencesini sağlayan kesim olduğunu 
belirterek “ 85 milyon nüfusumuz 
başta olmak üzere elli milyona ya-
kın turistin gıda güvencesini sağla-
yan çiftçilerimizden başkası değildir. 
Dolayısıyla çiftçiler gıda güvence-
sinin teminatıdır. Bu eli öpülesi, baş 
tacı edilmesi gereken insanlarımız 
bağında tarlasında bahçesinde ahı-
rında ağılında gece gündüz deme-
den çalışarak alın teri dökmekte ve 
ekonomimize katkı bakımından da 
önemli roller oynamaktadır. Bu ka-
dar hayati öneme haiz görev üstle-
nen çiftçilerimiz her şeyin en iyisine 
layıktır ve dolayısıyla onlara hak et-
tikleri değer verilip daha fazla des-

teklenmelidir” ifadelerine yer verdi.

Çelik, çiftçilerin en önemli sorunu-
nun gelir seviyesi ile ilgili olduğuna 
vurgu yaparak “Çiftçiler onca emek 
ve zahmetle üretim yaparken gelir-
lerinde herhangi bir artış olmuyor-
sa sorunlar devam ediyor demektir. 
Dolayısıyla çiftçilerin üretim yolun-
daki engelleri kaldırmak suretiyle 
yaptığı işten para kazanmasını sağ-
lamak gerekmektedir. Bu manada 
öncelikle mazot, gübre, yem, elekt-
rik, tohum ve ilaç gibi girdi fiyatları 
makul seviyelere çekilmelidir. Tarım 
Bağ-Kur primleri çiftçilerin rahatlıkla 
ödeyebileceği miktarlarda olmalı-
dır. Destekler günümüz şartları göz 
önüne alınarak yeniden değerlendi-
rilmelidir. Çiftçilerimize verilen doğ-
rudan destekler, Tarım Kanununda 
öngörüldüğü gibi gayri safi yurtiçi 
hâsılanın yüzde 1’ine çıkarılmalıdır. 
Çiftçileri desteklerken küçük aile 
işletmeleri daima ön planda tutul-
malıdır. Özellikle de gençlerin tarım 
ve hayvancılığa yönelmesini sağla-
yacak projelere ağırlık verilmelidir” 
dedi. 

Genel Başkan Çelik açıklamasına 
“ Ülkemizin yaşaması için tarımın, 
tarımın yaşaması için ise çiftçilerin 
yaşaması ve üretmeye devam et-
mesinden başka çaremiz yoktur. 
Bu duygu ve düşüncelerle alın teri 
ve emeği ile üretmeye çalışan tüm 
çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize 
kolaylık ve bereketli kazançlar dili-
yor, Dünya Çiftçiler Gününü kutlu-
yorum” ifadeleriyle son verdi.

14 MAYIS 
DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ
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KOYUN 
KEÇİ SÜT 
ÜRETİMİ
YÜZDE 9,5 ARTTI

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİ-

YEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Bir-
leşmiş Milletler Uluslararası Sütçülük 
Federasyonu’nun 1956 yılında bütün 
üye ülkelerde kutlanması kararı aldı-
ğı 21 Mayıs Dünya Süt Gününün 1991 
yılında ülkemizde de kabul edilerek 
kutlandığını belirterek, “Başta sektör-
deki tüm yetiştiricilerimiz ve paydaş-
larımız olmak üzere süt sektörünün 
tüm aşamalarında hizmet verenlerle 
birlikte tüketicilerimizin Dünya Süt 
Gününü kutluyorum” dedi.

-Koyun Keçi Süt Üretimi yüzde 9,5 
arttı

Genel Başkan Çelik, TÜİK tarafından 
açıklanan süt üretim istatistiklerinde 
koyun keçi süt üretiminin arttığına 
dikkat çekerek “  2021 yılı rakamla-
rına göre toplam süt üretimimiz 23 
milyon 200 bin ton olarak gerçek-
leşti. 2020 yılına göre yüzde 1,3 ora-
nında bir azalış söz konusu ancak 
koyun ve keçi süt üretim miktarların-
da artış var. 2020 yılına göre 2021 yı-
lında koyun sütü yüzde 5,6 artarak 1 
milyon 144 bin ton, keçi sütü ise yüz-
de 3,9 artarak 623 bin ton olmuştur. 
Toplamda ise koyun keçi süt üretimi-
miz yüzde 9,5 oranında artarak 1 mil-
yon 766 bin ton rakamına ulaşmıştır. 
Dolayısıyla koyun ve keçi sütü üre-
timlerindeki artış sektörümüz adına 
memnuniyet vericidir. Önümüzdeki 
yıllarda üretim rakamlarıyla birlikte 
tüketimin de artması en temel arzu-
muzdur. “ dedi.

- Süt içme alışkanlığı ve tüketimi 
artırılmalı

Sütün çok önemli bir besin kaynağı 
olduğunu vurgu yapan Çelik, “ Süt, 
Allah’ın biz kullarına bahşettiği en 
güzel nimetlerden biridir. Ama ne 
yazık ki ülkemizde süt içme alış-
kanlığı diğer ülkelere göre maalesef 
çok düşük seviyelerdedir.  Böyle-
sine hayati değeri olan bir ürünün 

kola veya gazlı içeceklerden daha 
az tüketiliyor olması düşündürücü-
dür. Dolayısıyla süt ve süt ürünleri 
tüketiminde özellikle çocuklarımız 
ve gençlerimize süt içme alışkanlı-
ğını kazandırmak ve süt tüketimi-
ni artırmak için çaba harcamalıyız. 
Özellikle doğal olması bakımından 
koyun, keçi süt ve süt ürünlerinin 
tüketilmesi daha fazla özendirilme-
lidir. Geçmişte uygulanan okul sütü 
programının yeniden değerlendi-
rilmesi ve bu manada besin değeri 
diğer sütlere nazaran yüksek olan 
ve anne sütü kadar değerli olan 
keçi sütünün ön planda tutulması-
nı çocuklarımızın geleceği ve güçlü 
nesiller yetiştirmek adına oldukça 
önemsiyorum” ifadelerini kullandı.

-Süt üreticileri 1,5 süt/yem parite-
sine göre desteklenmeli

Çelik, çiğ süt desteklemeleri kap-
samında süt üreticilerini memnun 
edecek fiyatların üretimin sürdü-
rülebilmesi açısından önemli oldu-
ğunu belirterek “  Süt üreticilerinin 
desteklenmesi, üretime devam ede-
bilmeleri açısından çok önemlidir.  
Bilindiği üzere Ulusal Süt Konseyi 
çiğ inek sütünün litre fiyatını 15 Ma-
yıstan geçerli olmak üzere 5,7 lira-
dan 7,5 liraya çıkardı. Ancak çiğ süt 
prim desteği ise litrede 1 liradan 0,2 
liraya indirildi. Buna göre çiğ inek 
sütü litre fiyatı destekle birlikte 7,7 
lira oldu. Bu haliyle açıklanan çiğ süt 
fiyatı 1,5 süt/yem paritesini karşıla-
maktan uzaktır. Yani üretici 1 litre süt 
fiyatına 1,5 kilogram yem alabilme-

lidir. Dolayısıyla devamlı yükselen 
yem fiyatlarının makul seviyelere 
çekilmesiyle birlikte açıklanan fiyat-
lar günümüz şartlarına uygun hale 
getirilmeli ve süt üreticilerinin süt/
yem paritesine uygun olacak şe-
kilde desteklenmesi sağlanmalıdır. 
Ayrıca çiğ süt prim desteği de yeni-
den 1 liraya çıkarılmalıdır“ değerlen-
dirmesinde bulundu.

- Koyun ve keçi sütü için de refe-
rans fiyat belirlenmeli

Ulusal Süt Konseyince çiğ süt refe-
rans fiyatları belirlenirken koyun ve 
keçi sütüne yer verilmediğine işaret 
eden Çelik, “ Sektör olarak koyun 
ve keçi sütü için referans fiyatının 
belirlenmemesine bir anlam vere-
miyoruz. Konsey, inek sütüne fiyat 
belirlerken koyun keçi sütünü yok 
saymakta bu da sektör olarak bizi 
üzmektedir. Dolayısıyla Ulusal Süt 
Konseyince koyun keçi sütü refe-
rans fiyatlarını da açıklamasını ve bu 
anlamda koyun sütü fiyatının en az 
12 lira, keçi sütü fiyatının ise en az 
10 lira olmasını talep ediyoruz. Ay-
rıca Ulusal Süt Konseyinde küçük-
baş yetiştiricilerinin temsilcisi olarak 
Merkez Birliğimize de yer verilmesi 
gerektiğine inanıyoruz “ dedi.

Genel Başkan Çelik, açıklamasını, 
“21 Mayıs Dünya Süt gününü bir kez 
daha kutlarken bu anlamlı günde ve 
bu günü takip eden Süt Haftasın-
da tüm vatandaşlarımızı günde en 
az 1 bardak süt içmeye ve özellikle 
de koyun ve keçi sütü içmeye davet 
ediyorum” sözleriyle tamamladı.
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği (TÜD-

KİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 
1 Haziran Dünya Süt Günü münase-
betiyle çeşitli açıklamalarda bulun-
du. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
sütün  insan sağlığı için önemini, 
ekonomiye ve toplumsal yaşa-
ma katkılarını hatırlatmak yanında 
süt   ve süt ürünlerinin üretilmesi 
ve tüketilmesinin önemini vurgula-
mak amacıyla her yıl  1 Haziran ta-
rihinde  tüm  dünyada  «Dünya Süt 
Günü” olarak kutlandığını ifade etti.

Genel Başkan Çelik, açıklamasın-
da hayvansal ürünler içerisinde yer 
alan süt ve süt ürünlerinin tüketimi-
nin sağlıklı ve dengeli beslenme için 
vazgeçilmez olduğunu belirterek “ 
İnsan yaşamının her evresinde ge-
rekli olan süt mükemmel bir besin 
kaynağıdır. Özellikle çocukluk, ge-
belik, emziklilik ve yaşlılık dönem-
lerinde kemik sağlığı açısından ol-
dukça önemli olduğu bilinmektedir. 
Süt ve süt ürünlerinde özellikle kal-
siyum ve fosfor başta olmak üzere 
bazı önemli mineraller, proteinler 
ve B grubu vitaminleri bulunmak-
tadır. Sütün proteini iyi kaliteli olup, 
vücutta bilinen büyüme ve geliş-

meye katkısı, bağışıklık sisteminin 
fonksiyonları üzerine olumlu etkile-
rinin olduğu, kan basıncını ve kan-
ser riskini azalttığı, vücut ağırlığının 
kontrolünde etkin olduğu bilinmek-
tedir. Belirtilen faydaları nedeniyle 
süt bebeklikten yaşlılığa, bireyin zi-
hinsel ve fiziksel gelişimine, vücu-
dunun güçlenmesine ve sağlığının 
korunmasına çok ciddi oranda katkı 
sağlamaktadır” dedi.

Çelik, sayısız faydalarına rağmen 
ülkemizde içme sütü tüketim alış-
kanlığının yaygın olmadığının altını 
çizerek “ Halkımızın süt tüketimi ne 
yazık ki su, çay ve gazlı içeceklerden 
sonra gelmektedir. Gelişmiş ülkeler-
deki içme sütü tüketim rakamları 
ülkemizle karşılaştırıldığında içme 
sütü tüketimimizin gelişmiş ülkeler-
le kıyaslanamayacak derecede dü-
şük olduğu görülmektedir” ifadele-
rini kullandı.

Çocuklar ve gençler tarafından ko-
yun keçi sütü tüketiminin önemine 
işaret eden Çelik, “ Koyun keçi sütü 
özellikle çocuklarımız ve gençle-
rimiz için sağlıklı ve organik bes-
lenme adına son derece faydalıdır. 
Dolayısıyla koyun ve keçi sütü her 
gün muntazaman tüketilmesi gere-
ken en temel gıda maddesidir. Bilim 

insanlarınca kanıtlanmış duruma 
göre her insan günlük belirli miktar-
da süt veya süt ürünlerini mutlaka 
tüketmelidir.  Gelişmiş ülkelerdeki 
süt tüketim miktarlarına ulaşabil-
mek amacıyla süt tüketiminin teşvik 
edilmesine yönelik eğitici çalışmalar 
yapılmalı, basılı ve görüntülü med-
yada sütün önemi sadece süt gün-
lerinde değil sıkça dile getirilmelidir. 
Ayrıca süt üreticilerinin günümüz 
şartlarında desteklenmesine devam 
edilerek tüketicilerin de uygun fiyat-
lardan süt ve süt ürünlerine ulaşımı 
sağlanmalıdır” dedi.

Genel Başkan Çelik, süt denilince 
toplumda inek sütünün anlaşıldı-
ğı algısına da vurgu yaparak “Ulu-
sal Süt Konseyi bile referans fiyat 
açıklarken sadece inek sütünü baz 
almakta koyun ve keçi sütünü yok 
saymaktadır. Dolayısıyla koyun keçi 
süt alım fiyatlarını sanayici ve man-
dıracılar belirlemekte, çok sayıda 
yetiştiricimiz bu nedenle mağdur 
olmaktadır. Ulusal Süt Konseyince 
koyun ve keçi sütü için de referans 
fiyatları açıklanmalıdır“ dedi.

Çelik, açıklamasını süt ve süt ürün-
lerinin tüketiminin artması dileğiyle 
1 Haziran Dünya Süt Gününü kutla-
yarak sonlandırdı.

ÇELİK; SAYISIZ FAYDALARINA
RAĞMEN SÜT TÜKETİMİ MAALESEF

YAYGIN DEĞİL
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
Dünyada çevre bilincinin oluş-

turularak doğal kaynakların sürdü-
rülebilirliğinin sağlanması amacıyla 
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 
1972 yılında İsveç’in başkenti Sto-
ckholm’de gerçekleştirilen BM Çev-
re Konferansı’nda alınan kararla, 5 
Haziran “Dünya Çevre Günü” ilan 
edildiğini belirtti. 

Dünyada çevre sorunlarının çoğun-
lukla insanların doğaya yaptığı mü-
dahaleler sonucu ortaya çıktığını 
vurgulayan Çelik, “ Çevre sorunları-
nın kaynağı insanlar ama sonuçta en 
fazla zarar gören kesim de yine in-
sanlar olmaktadır. Toprak, su ve hava 
gibi doğal kaynaklarımızda meydana 
gelen kirliliklerin giderilmesine yöne-
lik gerekli tedbirler hızlı bir şekilde 
alınmalıdır. Aksi takdirde sorunların 
çözümü için zaman çok geç olmakta 
dolayısıyla sorunları çözebilmek için 
çok daha büyük harcamalara gerek 
duyulmaktadır ”dedi.

Genel Başkan Çelik, bütün dünya-
da olduğu gibi ülkemizde de çev-
re sorunlarından en fazla etkilenen 
sektörün tarım olduğunu belirterek 
“ Özellikle toprakların bilinçsiz ve 
bilgisizce hor kullanılması, bitki ör-
tüsünün zarar görmesine, biyolojik 

çeşitliliğin yok olmasına neden ol-
maktadır. Nüfusun artması sonucu 
kentleşme, sanayileşme gibi amaç-
larla tarım topraklarının amaç dışı 
kullanımı, tüketim alışkanlıklarının 
değişmesi, tarımsal mücadele ilaç-
ları ve gübreler gibi kimyasalların 
bilinçsiz kullanımı, yerleşim alanla-
rında çıkan atıklardan kaynaklı kirli-
likler, sanayi atıkları, anız yakılması, 
toprak erozyonu ve çölleşme, çorak-
laşma ve tuzlulaşmalar toprakların 
elden çıkmasına neden olmaktadır. 
Su kaynaklarına çeşitli yollarla karı-
şan zirai gübre, ilaç gibi kimyasallar, 
atıklar su kaynaklarımızın kullanıla-
maz hale gelmesine, suda yaşayan 
çeşitli canlıların zarar görmesine, 
iklim değişiklikleri sonucu azalma-
sına neden olmaktadır. Dolayısıyla 
toprak ve su kaynaklarını korumak 
tarımın geleceği açısından son de-
rece önemlidir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında önemli bir çevre 
sorunu olan hava kirliliğine ve ik-
lim değişikliklerine neden olduğu 
öne sürülen atmosfere yapılan sera 
gazı salınımına da yer veren Çelik,  “ 
Dünyada son yıllarda yapılan çalış-
malara göre özellikle büyükbaş hay-
vanların atmosfere yaptıkları metan 
gazı salınımının büyük bir sorun 

olduğu belirtilmektedir. Atmosfere 
yapılan metan gazı salınımını azalt-
manın bir yolunun da metan gazı 
salınımı büyükbaşa göre çok daha 
az olan küçükbaş hayvan yetişti-
riciliğine yönelmek olacağını söy-
leyebiliriz. Ülkemiz coğrafyasının 
küçükbaş hayvancılığa daha uygun 
olduğu gerçeği yanında metan gazı 
nedeniyle oluşan hava kirliliğinde 
de küçükbaş hayvancılığın bir avan-
taj teşkil etmesi sektörümüz adına 
kayda değer bir durumdur “ dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
imzasıyla 21 Mayıs tarihinde Resmî 
Gazete’de yayımlanan genelge ile 5 
Haziran’ı da içine alan haftanın “Tür-
kiye Çevre Haftası” olarak kutlana-
cağını hatırlatarak “ Dünya Çevre 
Gününün 2022 yılı için  “Sürdürü-
lebilir, doğa ile uyumlu, daha yeşil 
yaşam” olarak belirlenen teması 
doğrultusunda ülkemizin çevresel 
sorunlarının çözümüne ışık tutul-
ması ve insanımızda çevre bilinci 
konusunda farkındalık oluşturul-
ması önem arzetmektedir. Şurası 
unutulmamalıdır ki gelecek nesillere 
bırakacağımız en güzel miras koru-
yacağımız çevremizdir. Çevremizi 
korumakla geleceğimizi korumuş 
oluruz“ dedi.

ÇELİK; ÇEVRE SORUNLARINDAN
EN FAZLA ETKİLENEN SEKTÖR
TARIMDIR
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Haber: Merve Yılmaz Gergin
Para Haftalık Ekonomi Dergisi 
(12-18 Haziran 2022)

Türkiye coğrafyası, kendine özgü 
bitki ve hayvan üretimiyle çok 

zengin bir ürün yelpazesine sahip. 
Her bölgenin çeşit çeşit tarımsal ve 
hayvansal üretimi var. Bu üretim çe-
şitleri, yetiştiği il ve ilçe ekonomisine 
önemli katkılar sunar, örneğin, Bur-
sa’nın Gemlik ilçesinde yetişen zeytin; 
ağacı, meyvesinin biçimi ve lezzetiyle 
o yöreye aittir. Tıpkı Adana Çukuro-
va’nın pamuğu, Mersin Silifke’nin yo-
ğurdu ve Erzurum Oltu’nun taşı gibi... 
Bir ilçemiz daha var ki o da keçisiyle 
meşhur. Tiftik (Ankara, Angora) ke-
çisi, Türkiye’nin başkenti Ankara’nın 
Güdül ilçesinin en önemli geçim kay-
nağı. İlçede Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı tarafından ‘Halk Elinde Islah Proje-
si’ yürütülüyor. Proje kapsamında 20 
tiftik keçisi yetiştiricisiyle çalışılıyor. Bu 
20 üreticinin keçi ve oğlaklarında sa-
yısal artış, genetik kaynakların iyileşti-
rilmesi, verimi ve kalitesinin artırılması 
yönünde çalışma yapılarak, bu yetiş-
tiricilere hayvan başına proje desteği 
ödeniyor. 

Etinden ve sütünden yararlanılan 
Tiftik keçisinin en önemli özelliği, kıl-
larından elde edilen tiftik yünü. Bu 
yün, ekonomik değerinin yanı sıra 

ülke ve Ankara için önemli bir kül-
türel miras niteliğinde. Ankara keçisi 
tiftiği; beyaz, dayanıklı, parlak, elas-
tik, nem çekebilen, ısıya dayanıklı, 
yüksek yalıtım özelliğine sahip, ko-
lay boyanabilen, düzgün ve kaygan 
bir yapıya sahip. En büyük tüketim, 
tekstil sanayisinde. 

Türkiye’de tiftik keçisinin büyük bir 
kısmı Ankara’da yetiştiriliyor ve bir-
çok ülkeye pazarlanıyor. Tiftiğin or-
talama kilogram fiyatı 100 TL den 
başlıyor. Ankara keçisi yetiştiriciliği-
nin yaygınlaştırılıp, bir dönem yok 
olmaya yüz tutan bu yerli ve milli de-
ğerin layık olduğu noktaya taşınması 
için son yıllarda bölgede hummalı 
bir çalışma yürütülüyor. Sonuçlar 
ise yüz güldürücü. Tarım ve Orman 
Bakanlığı, nesli tükenme tehlikesi al-
tına giren Ankara keçisinin sayısını 
ve verimini artırmak için son iki yıl-
dır “Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliği-
nin Geliştirilmesi Projesi” yürütüyor. 
Merkez Birliği ise Türk tiftiğinin hak 
ettiği yere gelebilmesi adına çeşitli 
çalışmalarda bulunuyor. 

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, Anka-
ra keçisi ya da tiftik keçisinin An-

kara’nın sembollerinden olduğunu 
söyleyerek dünyaya Ankara’dan ya-
yıldığını ifade ediyor. Tiftik keçisinin 
Türkiye için öneminin büyük oldu-
ğunu vurgulayan Çelik, Ankara keçi-
sinin daha çok tiftiği için yetiştirilen 
bir tür olduğunu söylüyor. 2001’de 
Türkiye’de 400 ton tiftik üretilirken 
bu rakam, 2009’da 174 tona kadar 
gerilemiş. Ancak küçükbaş hayvan-
cılığın 2006’da destekleme kapsa-
mına alınmasıyla birlikte 2009’dan 
itibaren tiftik keçi sayısı ve tiftik üre-
timinde belirgin bir artış kaydedilmiş. 
TÜİK rakamlarına göre ülkemizde 
2021 yılı tiftik üretiminin 468 tona 
ulaştığını vurgulayan Çelik, bu yıl ise 
yaklaşık 520 ton tiftik üretim rekol-
tesi öngörüyor. Ankara keçisinden 
elde edilen tiftiğin yaklaşık yüzde 
60’lık kısmının ihraç edildiğinin be-
lirten Çelik, Türkiye’de Ankara keçisi 
yetiştiriciliği ve tiftik üretiminin 2023 
ihracat hedefleri noktasında da ele 
alınması gerektiğini söylüyor. Ankara 
keçisi yetiştiriciliği ve buna bağlı tiftik 
üretiminin aynı zamanda Türkiye’de 
ihracat artışı anlamına geldiğini de 
sözlerine ekleyen Çelik, talep eden 
ülkelerin başında ise İngiltere, Çin ve 
Japonya’nın geldiğini kaydediyor. 

13 YILDA YÜZDE 100 ARTTI 

Ülkemizde tiftik keçisi sayısı 2021 yılı 

TİFTİK
 EKONOMİSİ

BÜYÜYOR
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resmi rakamlarına göre 289 bin 557. 
Bunun 212 bin 523’ü, Ankara’da ye-
tiştiriliyor. 2009 yılında bu rakamın 
147 bin olduğu göz önüne alınırsa 
desteklemeler sayesinde 13 yıllık bir 
süreçte yaklaşık yüzde 100 artarak 
290 bin baş olarak gerçekleşmiş. 
Verilen desteklerin hayvan sayısı 
artışında önemli katkıları olduğunu 
kaydeden Çelik, “Anaç koyun keçi 
desteklemeleri kapsamında anaç 
keçi için verilen hayvan başına 35 li-
raya ek olarak anaç tiftik keçisi için 
20 lira destek ödemesi yapılıyor. Ay-
rıca tiftik için ise oğlak tiftiğine 35 
lira, anamal tiftiğine 30 lira ve tali 
tiftiğe 22 lira veriliyor. Üretim kap-
samında ise üretilen tiftiğe kilogram 
başına 10 lira destek ödemesinde 
bulunuluyor. Bu destekleme tutarları 
2021 yılı destekleme kararnamesine 
göre verilmekte olup önümüzdeki yıl 
bu rakamların artırılması, hem tiftik 
keçisi sayısının hem de tiftik üretimi-
nin artmasına olumlu bir şekilde yan-
sıyacak” diyor. 

DESTEK ARTIRILARAK DEVAM 
ETMELİ 

Çelik, piyasa fiyatları değerlendiril-
diğinde tiftiğin ortalama kilogram 
fiyatının 100 lira civarında olduğunu 
söylüyor. Ayrıca kilogram başına ve-
rilen desteklerle birlikte yetiştiricinin 
eline 160 ile 180 liralık bir miktar ge-
çiyor. Çelik, ülkemizdeki tiftik fiyat-
larının ise yurt dışı fiyatlarına göre 
düşük seyrettiğini, Türkiye’de tiftiğin 

yurt dışı fiyatlarına bağlı olarak yük-
selmesi için desteklemelerin artırıla-
rak devam ettirilmesi yanında diğer 
gerekli tedbirlerin alınması gerekti-
ğini de sözlerine ekliyor. Türk tiftiği-
nin hak ettiği yere gelebilmesi adına 
Merkez Birliği olarak gerekli çalışma-
ları yaptıklarını da kaydeden Çelik, 
uluslararası işbirliği imkânlarının da 
değerlendirilmesi yönünde birtakım 
çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu, 
Tarım ve Orman Bakanlığı, nesli tü-
kenme tehlikesi altına giren Ankara 
keçisinin sayısını ve verimini artıra-
rak yeniden zirvedeki yerini alması 
için son iki yıldır “Ankara Tiftik Keçisi 
Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” 
ile çalışmalar yapıyor. Bakanlığın yü-
rüttüğü destek çalışmalarıyla Anka-
ra keçisinin sayı olarak gerilemesinin 
önüne geçilmesi ve tiftik veriminin 
artırılması amaçlanıyor. Ankara ke-
çisi, ekonomik değerinin yanı sıra 
Türkiye ve Ankara için önemli bir 
kültürel miras niteliğinde. Bakanlığın 
verdiği bilgiye göre Ankara keçisinin 
tiftiği; dayanıklı, parlak, elastik, zararlı 
güneş ışınlarını geçirmeyen, nem çe-
kebilme, ısıya dayanıklı, yüksek yalı-
tım özelliğine sahip, kolay boyanabi-
len, düzgün ve kaygan yapısı, kolay 
kirlenmeyen özelliğiyle tekstil ham 
maddesi olarak kullanılıyor. 

Proje ile 2020’de 189 bin baş, 
2021’de 212 bin baş hayvan mevcut 
olup, hayvan sayısında yüzde 12’i ar-
tış oldu. Dünya tiftik üretiminin bü-
yük bir kısmı, kendine özgü tiftik en-

düstrisini geliştirmiş İngiltere başta 
olmak üzere İtalya, Fransa ve İspan-
ya’da işleniyor. İşlenen tiftiğin büyük 
bir kısmı ise başta Japonya olmak 
üzere diğer ülkelere satılıyor. Tifti-
ğin ortalama kilogram fiyatı ise 100 
TL Yine proje ile 2020’de yani pro-
jenin birinci yılında 145 yetiştiriciye 
673 damızlık teke, 14 ilçeye 35 adet 
şaftlı kırkım makinesi, 2021 yılında 
118 yetiştiriciye 315 damızlık teke, 14 
ilçeye 44 adet şaftlı kırkım makine-
si dağıtıldı ve 2022de proje bütçesi 
2 milyon TL’ye yükseltildi. Hayvan 
sayısı ise yaklaşık 10 bin baş olarak 
artış gösterdi. Tiftik keçisinin ekono-
mik olduğu kadar tarihi ve kültürel 
manada sadece Ankara için değil, 
ülkemize ait olan bir değer olduğu-
nu anlatıyor. Ankara keçisi sayısının 
artırılmasında gerek verilen destek-
lerin gerekse halen uygulanmakta 
olan ‘Halk Elinde Küçükbaş Hayvan 
Islahı Ülkesel Projesi’nin etkili oldu-
ğundan da bahseden Çelik, sözlerini 
şöyle sonlandırıyor: “Bu uygulamalar 
halen devam ettiriliyor. Diğer yandan 
Merkez Birliğimiz ve Bakanlığımız 
tarafından ortaklaşa yürütülen ulusal 
ıslah programları çerçevesinde hay-
van başına elde edilen tiftik miktarı 
ve kalitesini artırma çalışmalarına hız 
verildi. Bu çalışmalarla tiftik keçisi 
sayısının artırılması yanında hayvan 
başına tiftik üretiminin ilk etapta 2,5 
kilogram, uzun vadede ise 4 kilogra-
ma çıkarılması hedefleniyor.” 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, A PARA 
KANALINDA TARLADAN SOFRAYA 
PROGRAMININ CANLI YAYIN 
KONUĞU OLDU

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, 
TV100’DE AÇIKLAMALARDA 
BULUNDU

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 29 
Haziran 2022 tarihinde A PARA Televizyon kana-
lının canlı yayın konuğu olarak kurbanlıklar başta 
olmak üzere sektöre ilişkin çeşitli konularda açık-
lamalarda bulundu.

A PARA’da Şafak Tükle’nin sunduğu “Tarladan 
Sofraya “ programının canlı yayın konuğu olan 
Genel Başkan Çelik, kurbanlık konusunda sorulan 
soruları cevapladı.

Çelik, küçükbaş hayvancılık açısından kurban bay-
ramında bir sıkıntı olmayacağını ve 3 milyonun 
üzerinde küçükbaş hayvan kurban edileceğini 
tahmin ettiklerini belirtti. Çelik, programda ayrıca 
2021 yılı resmi rakamlarına göre 58 milyon küçük-
baş hayvan sayısıyla Avrupa’daki birinciliği koru-
duğunu söyledi.

Genel Başkan Çelik, belediyelerin yetiştiricilere 
yardımcı olması gerektiğine işaret ederek, kur-
banlık yeri kiralarının yüksek olduğunu ve yetiştiri-
cilere mali külfet getirdiğini belirterek kurban bay-
ramı sonrasında yetiştiricilerin ellerinde kalacak 
olan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından 
satın alınması gerektiğini ifade etti.

Küçükbaş kurbanlıkların fiyatlarının ideal olduğu-
nu söyleyen Çelik, her vatandaşın kesesine göre 
küçükbaş hayvan kurban edebileceğini ifade etti.  
Kurbanlığın et satma işi olmadığına vurgu yapan 
Çelik, 12-14 kg koç diye kurbanlık değil et satıldı-
ğını belirterek kurbanlığa haiz hayvanlarda bulun-
ması gereken şartlardan bahsetti.

Genel Başkan Çelik, programda ek bütçe ile tarı-
ma ayrılan 46.4 milyar liralık kaynağın tarımı şaha 
kaldıracağını söyleyerek tarımsal desteklemeler 
kararnamesinin biran evvel çıkarılması talebinde 
bulundu. 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 22 
Haziran 2022 tarihinde TV100 de Kerem Kırçu-
val’ın  sunduğu “10’dan 12’ye” programına görün-
tülü bağlanarak küçükbaş hayvancılık gündemine 
dair önemli açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Çelik programda kurban bayramı-
na ilişkin sorulan sorulara ilişkin “ Küçükbaş kur-
banlıkta eksiğimiz söz konusu değil, fazlalığımız 
vardır.Kurbanlık fiyatları da makuldür. Canlı baskül 
kilogram fiyatı ortalama 60 lira bandında seyret-
mektedir. Bu rakam dini vecibesini yerine getire-
cek olan vatandaşlarımız için de yetiştiricilerimiz 
için de idealdir “ dedi.

Hayvancılık konularında işi bilenlere sorulması ge-
reğine vurgu yapan Çelik, “ Reçeteyi doğru yaz-
mak lazım. Masa başında reçete yazılmaz. Dolayı-
sıyla tarım ve hayvancılık konuları işin başındakilere 
sorulması gerekir. Biz 80 İl Birliğimiz, 400 şubemiz 
ve 280 bin yetiştirici üyemizle haşır neşiriz. Sorup 
soruşturup öyle konuşuyoruz” şeklinde konuştu.

Vakıf ve Derneklerin kurbanlık fiyatlarına ilişkin gö-
rüşlerini anlatan Çelik, “Bize sormadan Vakıf veya 
derneklerin fiyat açıklaması bizi üzüyor. Hac vazi-
fesini yerine getiren vatandaşlarımız vekaleten kur-
ban kesebilirler bu çok normaldir ama insanların 
kendi kurbanını görerek, seçerek alması ve başın-
da bulunarak kesilmesi en doğru olanıdır. Daha da 
önemlisi kurbanlık şartlarına haiz kurbanın seçilerek 
kurban edilmesi dinimizce olması gerekendir” dedi.

Marketlerin kurbanlık satışlarına da değinen Çelik, 
“ Bazı marketler 12 kilo koç 3 bin 500 lira diyor. 
Böyle bir koç olabilir mi ? Karkas olarak 25 kilog-
ramın altında koç olmaz. Dolayısıyla kurbanlık 
marketlerin işi değildir. Dinimizi ticaretlerine alet 
etmesinler  ” şeklinde konuştu.
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, 
ÇİFTÇİ TV’NİN CANLI YAYIN 
KONUĞU OLDU

ÇELİK, KON TV’DE 14 MAYIS DÜNYA 
ÇİFTÇİLER GÜNÜ ÖZEL YAYININDA 
AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Genel Başkan Çelik, 23 Haziran 2022 tarihinde Çiftçi 
Tv de Taner Öztürk’ün hazırlayıp sunduğu “Çiftçiden 
Haber” programına görüntülü bağlanarak küçükbaş 
hayvancılık gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Çelik programda Hazine ve Maliye 
Bakanı ve Yardımcısı ile Tarım ve Orman Bakanı ile 
yaptığı görüşmelere yer vererek “ Hazine ve Mali-
ye Bakanımız Sayın Dr. Nureddin Nebati, Tarım ve 
Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci ve 
son olarak Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız 
Sayın Mahmut Gürcan ile sektörümüzün çözüm 
bekleyen sorunları hakkında görüşmelerde bulun-
dum. Kendilerine taleplerimizi  ilettim. Görüşme-
lerimiz bütçe imkanları dahilinde desteklemelerin 
artırılması yönünde oldu.“ dedi.

Destekleme kararnamesinin erken çıkmasına vur-
gu yapan Çelik, “ Tarımsal desteklemeler karar-
namesi genelde yıl sonlarına doğru çıkıyor. Daha 
erken çıkması yönünde bir talebimiz oldu. Ayrıca 
destekleme ödemelerinin de yetiştiricilerin en çok 
paraya ihtiyaç duyduğu Mart veya nisan ayın-
da yapılması talebimizi ilettim. Hazine ve Maliye 
Bakanlığımız desteklemeler konusunda Tarım ve 
Orman Bakanlığımızın elini güçlendirmesi gerekir. 
Doğru bildiklerimizi Sayın Bakanlarımıza anlattım.
Bu sektörün asli temsilcileri olarak azimle yolumu-
za devam edeceğiz.” dedi.

Çelik, desteklemeler bütçesinde küçükbaş hay-
vancılığın payının en az yüzde 25 olması gerek-
tiğini söyleyerek “ Küçükbaş hayvancılığın payı 
yüzde 10-12 olarak gösteriliyordu. TÜİK bu oranı 
yüzde 25 olarak açıkladı. Önümüzdeki kararna-
mede bize ayrılan bütçede yüzde 25 pay almamız 
gerektiğini Hazine ve Maliye Bakanımız ile Bakan 
Yardımcımıza ifade ettim.Tarım Bakanlığına ayrı-
lan bütçe aslında 85 milyon nüfusa hitap etmek-
tedir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 14 
Mayıs 2022 tarihinde Kon TV de Recep Cingöz’ün 
hazırlayıp sunduğu “Tarım Masası” programına te-
lefonla bağlanarak 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü-
ne dair açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Çelik, Dünya çiftçiler gününü kut-
layarak en stratejik sektörün tarım olduğunu ve 
çiftçilerin yılmadan üretime devam ettiklerini be-
lirterek “ İnsanların karnı doysun, her türlü bitkisel 
ve hayvansal gıdaya ulaşsınlar diye en zor gün-
lerde bile üretmeye devam eden çiftçilerimiz baş 
tacımızdır. Allah onların yokluğunu göstermesin ki 
üretmeye devam etsinler… Bana göre dünyanın en 
zor mesleği çiftçiliktir. Çünkü tarım, üstü açık bir 
fabrika gibidir. Her türlü risk ile her an karşı kar-
şıyadır. Bir yandan kuraklık, bir yandan sel, don 
gibi iklim olayları tarımı tehdit eden en önemli fak-
törlerdir. Dünyada son yıllarda yaşanan pandemi 
süreci ülkemizi de derinden etkilemiştir. Pandemi 
tedbirleri doğrultusunda insanlar belli bir dönem 
evlerine kapanırken çiftçiler tarlasında bahçesinde 
ahırında ağılında üretmeye devam etmiştir. En son 
yaşamakta olduğumuz Rusya Ukrayna savaşı yine 
tüm dünyayı olumsuz yönde etkisi altına alırken 
çiftçilerimiz yine üretmeye devam etmiştir. Daha 
da önemlisi son zamanlarda fahiş bir şekilde girdi 
fiyatlarının artması sonucu maliyetlerin yükselme-
si karşısında oldukça zorlansalar da çiftçilerimiz 
yetiştiricilerimiz üretmeye, yetiştirmeye devam 
etmektedirler “ dedi.

Genel Başkan Çelik, programda sektörün birçok 
konusunda çeşitli açıklamalarını sürdürerek 14 Ma-
yıs Dünya Çiftçiler Günü kutlamasıyla programı 
sonlandırdı.
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Pandemi, iklim krizi, sel, yangın, 
kuraklık derken bütün Dünya-

yı saran ekonomik buhran sonun-
da ülkemizi de etkisi altına almıştır. 
Özellikle iki komşu ülke arasında ya-
şanan savaş ülkemizde gittikçe ağır-
laşan sorunların daha da artmasına 
neden olmaktadır. Bu kötü gidişat 
kendisini en fazla tarım sektöründe 
hissettirmektedir. Artan enflasyon 
öncelikle tarım ve gıda ürünlerine 
yansımakta ve toplumun büyük bir 
çoğunluğunun yaşamını zorlaştır-
maktadır. Devlet bir takım destekler, 
piyasada takip mekanizmaları hatta 
KDV indirimleri uygulasa da giderek 
büyüyen sorunların önü yeterince 
alınamamaktadır.

İşte tam bu dönemde artık kısır dön-
gü haline gelen sorunlara aranan 
çözüm aslında yüzyıllar öncesinden 
gelen bir atasözünün içinde saklıdır. 
Eskilerin bu topraklar için “Buğday 
ile koyun, gerisi oyun” deyimi sihirli 
bir formül gibi aslında her şeyi özet-
lemektedir. Gerçekten de içinde bu-
lunduğumuz coğrafyada küçükbaş 
yetiştiriciliğinin önemini işaret eden 
bu söz günümüz içinde yol gösteri-
ci bir talimat gibidir. Yağış, sıcaklık 
ve yüksekliğe bağlı olarak en kolay 
yetiştirebileceğimiz bitkisel ürün ve 
ona bağlı olarak en rahat besleye-
bileceğimiz hayvan aslında bellidir. 
Halkımızın et ihtiyacının karşılanma-
sında koyun ve keçinin büyük öne-
mi vardır. İklimi bize göre yeşil ot 
yetiştirmeye daha müsait yani bü-
yükbaş besleme acısından avantajlı 
tarımda ileri Avrupa ve Avustralya 
gibi kıtalarda bile gibi et ihtiyacı-
nın önemli bir kısmı küçükbaştan 

karşılanmaktadır. Onlar bu üretimin 
büyük bölümü domuz etinden oluş-
sa da koyun ve keçi eti, büyükbaş 
etinden bile çok talep görmektedir. 
Koyunun bilhassa keçinin etinden 
daha değerli olan ise sütüdür. Bu 
sütten elde edilen ürünler, bütün 
hayvansal ürünlerden daha yüksek 
fiyatla satılmaktadır. Bu nedenle, 
Dünya genelinde koyun keçi yetiş-
tiriciliği kırsal kalkınma faaliyetleri 
arasında en fazla kar getiren yatırım 
olarak kabul edilmektedir. Örneğin; 
AB’de, koyun ve keçi sütünden ya-
pılan ürünlerden ciddi gelir elde 
edilmektedir Örneğin; Fransa’nın 
Rokfor (Roquefort) Kasabası, coğ-
rafi işarete sahip markasıyla pey-
nirden yılda 1 milyar Euro’dan fazla 
para kazanmaktadır. Koyun ve keçi 
etinin toplam 755 bin tonluk üreti-

mi parasal değeri yaklaşık 6 milyon 
Euro’dur.

AB’de artan ekonomik refah düzeyi 
ile tüketicilerin alım gücünün artma-
sı, daha kaliteli dolayısıyla da pahalı 
olan koyun ve keçi ürünlerine talebi 
arttırmaktadır. Buna karşın AB ko-
yun keçi eti açısından kendi kendi-
ne yeterli değildir. Tüketimin %20’si 
ithalat ile karşılanmaktadır. Toplam 
ithalatın % 80’inı Yeni Zelanda ve 
Avustralya’dan yapılmaktadır. Bu 
arada İngiltere’nin AB’den ayrılma-
sı yani Brexit ile AB’nin ithalat rejimi 
değişmiş ve dışa bağımlılık daha da 
artmıştır. AB’de 12 milyon keçi, 68 
milyon koyun bulunmaktadır. Ül-
kemiz 38,5 milyon baş koyun, 11,5 
milyon baş keçi varlığı ile tek başına 
AB’deki sayının yarısından fazlasına 

GERİSİ OYUN
Dr. Erhan EKMEN
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sahiptir. Koyunda Avrupa birincisi 
İngiltere’nin 2 katı, keçide ise Yu-
nanistan’ın 3 katı hayvan varlığımız 
bulunmaktadır. Fakat bu mevcuttan 
elde edilen et miktarı, AB’den ne-
redeyse 7 kat daha düşüktür. Yani 
önemli olan baş sayısı değil, hayvan 
başına verimdir. AB’de bir hayvan-
dan alınan ürünü, biz 3-4 hayvan-
dan alabildiğimiz için birim hayvan 
başına maliyetimiz artmaktadır.

AB’de koyun ve keçi eti pazarının 
işleyişini düzenleyen ve geliştiren 
kırsal kalkınma ile ilişkili özel poli-
tikalar ve Ortak Piyasa Düzenleri 
adını düzenlemeler bulunmaktadır. 
Bu kapsamda standartlar, kayıtlar, 
piyasanın izlenmesi, müdahaleler, 
desteklemeler, üçüncü ülkelerle ti-
caret ve üretici örgütleri ile ilgili ku-
rallar yer almaktadır. Bunlar arasın-
da üretici örgütleri ile ilgili olanlar, 
OPD’nin uygulanmasında verilen 
görevler nedeniyle çok daha öne 
çıkmaktadır. Mevzuattaki şartları 
yerine getirebilen kooperatiflerin 
bölgesel olarak birleşmeleri ile ku-
rulan ve Üretici Örgütü adıyla anılan 
bu yapılar sadece üreten değil, daha 
çok pazarlayan ve pazara müdaha-
le eden kuruluşlardır. Bizdekiler gibi 
üretim ve girdi tedarikinden daha 

çok pazara yönelik çalışmalar yap-
makta, işleme, coğrafi işaret, marka 
gibi katma değeri arttırıcı faaliyet-
lerde bulunmaktadırlar. Bu açıdan 
ülkemizde doğrudan sadece koyun 
ve keçi yetiştiriciliği ile uğraşan Da-
mızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Bir-
liklerinin artık AB’deki emsalleri gibi 
daha çok alanda faaliyet gösterme-
leri gerekmektedir.

Koyun keçi eti ve sütü gittikçe de-
ğer kazanmaktadır. Hem ülkemi-
zin ihtiyacının karşılanması hem de 
ciddi bir pazar olan AB’ye ihracat 
yapılması belki de yetiştiricimize 
milyarlarca lira ek gelir artışı geti-
rebilecektir. AB’ye Dünyanın diğer 
ucundan gelinceye kadar bu ürün-
leri bizim satmamız aslında daha 
makul görülmektedir. Ama bunun 
için düşük verimli ırklardan kay-
naklanan yüksek maliyet sorunun 
çözebilmemiz gereklidir. Üstelik AB 
tarafından talep edilen standart 
ve kalitede, büyük miktarda ürü-
nü zamanında temin etmek kolay 
değildir. Hem maliyetleri, hem de 
talepleri karşılayabilecek bir üretim 
planlaması yapılabilmesi ancak ko-
yun keçi birliğimizin güçlü hale gel-
mesiyle gerçekleştirilebilir. 

Sonuç olarak; hem hayvan varlığı, 
hem de üretici örgütlenmesi bakı-
mından AB’ye göre geride oldu-
ğumuz söylenemez. Fakat hay-
vanlarımızın verimliği ve mevcut 
örgütlerimizin piyasadaki etkinliği 
dikkate alındığında yetersiz kaldığı-
mız görülmektedir. Ülkemiz için cid-
di bir pazar durumuna gelen AB’nin 
ve tabii ki öncelikle halkımızın ihti-
yaçlarına cevap verebilecek üretimi 
gerçekleştirmeliyiz. Bunun için bir 
yandan verimi yükseltecek ISLAH 
çalışmalarda bulunmak, bir yandan 
da içi ve dış piyasanın talep ettiği 
kalite ve standartta yeterli miktar-
da ürünü, zamanında üretebilecek 
planlamayı yapabilmeliyiz. Bu planlı 
üretim sonunda elde edilen ürünün 
ise işlenmesi, coğrafi işaret alma-
sı, marka olarak piyasa sürülmesi 
katma değeri arttıracaktır. Bütün 
bu sayılanların tamamını gerçek-
leştirebilecek üretim ve pazarlama 
planlarını AB’deki emsalleri kadar 
başarılı yapabilecek koyun keçi ıslah 
birliklerine sahibiz. Artık birliklerimi-
zin kendilerinden beklenen hizmeti 
vermeye başlamaları gerekmekte-
dir.
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TARSİM Ankara Bölge Müdürü Çağrı Ceylan ve berabe-
rindeki heyet, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’e bir 
ziyarette bulunarak birtakım görüşmelerde bulundular.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik ziyarete ilişkin olarak “ 
TARSİM Ankara Bölge Müdürü Sayın Çağrı Ceylan ve 
beraberindeki Uzman Alperen Numan Turan ve Vete-
riner Hekim Hakan Dinler’in Merkez Birliğimize yapmış 
oldukları ziyarette TARSİM uygulamalarında küçükbaş 
hayvancılığın yeri ve mevcut sorunlara ilişkin çeşitli is-
tişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine 
şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyor, çalışmaların-
da başarılar diliyorum” dedi.

İstişareler sonrasında Bölge Müdürü Ceylan, Genel Baş-
kan Çelik’e TARSİM yayınlarından oluşan bir kitap, bro-
şür seti takdiminde bulundu.

TARSİM ANKARA BÖLGE MÜDÜRÜ CEYLAN
GENEL BAŞKAN ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay 
Ertürk ve beraberindekiler Türkiye Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik’e bir ziyarette bulunarak sektöre 
dair bir takım istişarelerde bulundular.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik ziyarete ilişkin olarak 
“ Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Veteriner 
Hekim Sayın Dr. Gülay Ertürk, Genel Sekreteri Veteriner 
Hekim Sayın Mücteba Binici ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Uzman Veteriner Hekim Sayın Hüseyin Dede ile Mer-
kez Birliğimize yaptıkları ziyarette sektörel konularda 
birtakım istişarelerde bulunduk. Kendilerine nazik ziya-
retleri için şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyor, 
çalışmalarında başarılar diliyorum “ ifadelerini kullandı.

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİNDEN
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET

Eski Van İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Akbay, Tür-
kiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’e bir ziyarette 
bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin olarak 
“ Kıymetli hemşerim, kadim dostum eski Van İl Ta-
rım ve Orman Müdürü Sayın Murat Akbay ve kıymetli 
oğlu Sayid  Nur Akbay’ın Merkez Birliğimize yapmış 
olduğu ziyaretten büyük memnuniyet duydum. Ken-
dilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, 
sağlıklı günlerde mutlu bir hayat diliyorum.” dedi.

ESKİ VAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ AKBAY
GENEL BAŞKAN ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik İzmir İli Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ferhan Eroğ-
lu ve Başkan Yardımcısı Mustafa Filizli’yi makamında 
kabul etti.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik ziyarete ilişkin olarak 
“İzmir Birliğimizin çok değerli Başkanı aynı zamanda 
Merkez Birliğimiz Denetim Kurulu üyesi Ferhan Eroğlu 
ve İzmir Birliğimizin Başkan Yardımcısı Mustafa Filizli 
Merkez Birliğimize yapmış oldukları ziyarette karınca 
misali yapmış olduğum hizmetlerin anısına ödül pla-
keti ve dokuma tezgâhında dokunmuş ve üzerinde 
şahsıma ait portrenin yer aldığı halı hediyelerinden 
dolayı çok mutlu oldum.  Manevi değeri paha biçilmez 
bu hediyeleri Başkanımın nezdinde İzmir’li tüm yetiş-
tiricilerimiz adına alırken nazik ziyaretlerinden dolayı 
kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar 
diliyorum “ ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKAN ÇELİK İZMİR BİRLİK BAŞKANI 
EROĞLU’NU MAKAMINDA KABUL ETTİ

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik Ağrı İli Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Nuri Sa-
mancı ve Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Aydemir’i maka-
mında kabul etti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik ziyarete ilişkin olarak “Ağrı 
Birliğimizin Saygıdeğer Başkanı Mehmet Nuri Samancı ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Aydemir Merkez Birliğimizi 
ziyaret ettiler. Değerli dostum Samancı’nın kendi ilinde 
yapmış olduğu Genel Kurulda üyelerinin teveccühü ile 
güven tazeleyerek Merkez Birliğimizi ziyaret etmesi bizle-
ri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kendisine ve yeni seçilen Yö-
netim ve Denetleme Kurulu Üyelerine üstün başarı dilek-
lerimi sunuyor, birlikte güzel hizmetler yapmayı Allah’tan 
niyaz ediyorum. “ ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKAN ÇELİK AĞRI BİRLİK BAŞKANI SAMANCI’YI 
MAKAMINDA KABUL ETTİ

Aksaray Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Mahmut Aktürk, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Baş-
kanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret ederek Mer-
kez Birliği Genel Kurulu dolayısıyla hayırlı olsun 
temennilerinde bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin ola-
rak “ Aksaray Birliğimizin Değerli Başkanı Mahmut 
Aktürk, Merkez Birliğimizin 4. Olağan Genel Kurulu 
münasebetiyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak 
başarı temennilerini iletti. Kendisine ziyaretlerin-
den ve şahsıma verdiği namazlık hediyesinden do-
layı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar dili-
yorum” dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK AKSARAY BİRLİK BAŞKANI AKTÜRK’Ü 
MAKAMINDA KABUL ETTİ
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Muş İli 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ni-
met Salkım ve Birlik Başkan Yardımcısı Sami Konuk’u 
makamında kabul ederek sektöre dair bir takım isti-
şarelerde bulundu.

Genel Başkan Çelik ziyarete ilişkin “ Muş Birliğimizin 
Çok Değerli Başkanı Nimet Salkım ve Birlik Başkan 
Yardımcımız Sami Konuk’un Merkez Birliğimize yap-
mış oldukları ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, 
sektörümüze hizmet yolunda çalışmalarında başarı-
lar diliyorum” dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK MUŞ BİRLİK BAŞKANI SALKIM’I 
MAKAMINDA KABUL ETTİ

Van Erciş AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Meh-
met Akif Yardımcı, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik’e bir ziyarette bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin ola-
rak “ Çok Değerli hemşehrim, kadim dostum Van Er-
ciş AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Sayın Mehmet 
Akif Yardımcı beyefendinin Merkez Birliğimize yap-
mış olduğu ziyaretten büyük memnuniyet duydum. 
Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum “ dedi.

ERCİŞ AK PARTİ SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKAN YARDIMCISI, 
GENEL BAŞKAN ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ

Van Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası 
Başkanı Yakup Çelik ve beraberindeki heyet, Türkiye 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜ-
DKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’e makamında bir 
ziyarette bulunarak çeşitli konularda istişarelerde 
bulundular.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik ziyarete ilişkin olarak 
“ Erciş Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının çok 
değerli Başkanı, kıymetli yeğenim Sayın Yakup Çelik 
ve beraberindeki heyete Merkez Birliğimize yapmış 
oldukları nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür edi-
yor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

ERCİŞ ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI HEYETİ
MERKEZ BİRLİĞİNE ZİYARETTE BULUNDU 
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Yozgat Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Nevzat Yıldırım’ın, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik’e yaptığı ziyarette küçükbaş hayvancılık sektörüne 
ilişkin bir takım görüşmelerde bulunuldu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin olarak 
“ Merkez Birliğimize bir ziyarette bulunan Yozgat Birlik 
Başkanımız Veteriner Hekim Nevzat Yıldırım ile sektörü-
müzle alakalı birtakım görüşmelerde bulunduk. Ziyaret-
lerinden dolayı değerli Başkanıma teşekkür ediyor, çalış-
malarında başarılar diliyorum “ dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK YOZGAT BİRLİK BAŞKANI YILDIRIM’I 
MAKAMINDA KABUL ETTİ

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) 
Yönetim Kurulu Üyesi  Faruk Ünal ve PANKOBİRLİK 
Genel Müdürü Tolga Demirhan 17 Haziran 2022 tari-
hinde Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’e bir ziya-
rette bulunarak birtakım istişarelerde bulundular.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik ziyarete ilişkin olarak 
“Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) 
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Faruk Ünal ve PANKO-
BİRLİK Genel Müdürü Sayın Tolga Demirhan’ın Merkez 
Birliğimize yapmış oldukları ziyaretten şahsım ve sektö-
rüm adına büyük mutluluk duydum. Tarım ve hayvan-
cılık konularındaki görüşmelerimiz ile birlikte iki kuruluş 
arasında yapılabilecek işbirliği imkânlarını değerlendir-
diğimiz ziyaret için kendilerine teşekkür ediyor, çalış-
malarında üstün başarılar diliyorum” dedi.

PANKOBİRLİKTEN
TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’E ZİYARET

Van İli Eski Genel Meclis Üyesi Alaattin Karataş Tür-
kiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birli-
ği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’e maka-
mında bir ziyaret gerçekleştirdi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin “Yıl-
larca Van İlimizde İl Genel Meclisi Üyeliği yapmış, 
her zaman halkın takdir ve teveccühünü kazanmış 
kıymetli hemşehrim saygıdeğer büyüğüm Hacı Ala-
attin Karataş’ın Merkez Birliğimizi ziyareti beni ziya-
desiyle onurlandırmıştır. Nazik ziyareti için kendisi-
ne teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum “ dedi.

ALAATTİN KARATAŞ
GENEL BAŞKAN ÇELİK’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
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Genel Başkanı Çelik; TÜDKİYEB Denetim Kurulu 
Başkanı ve aynı zamanda Bitlis Ahlat Ziraat Odası 
Başkanı olan Necat Demirden’in de hazır bulundu-
ğu ziyarete ilişkin olarak “Sivas Şarkışla Ziraat Odası 
Başkanı Sayın Azimet Topçu ve Sivas Kangal Ziraat 
Odası Başkanı Sayın Basri Çoban’ın Merkez Birliğimi-
ze yapmış oldukları ziyaretten büyük mutluluk duy-
dum. Merkez Birliğimiz Denetim Kurulu Başkanı ve 
aynı zamanda Bitlis Ahlat Ziraat Odası Başkanı Sayın 
Necat Demirden’in de yer aldığı ziyarette kıymetli 
dostlarımla tarım ve hayvancılık sektörü üzerinde çe-
şitli istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için ken-
dilerine şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyor, 
tarımımıza hizmet yolunda çalışmalarında başarılar 
diliyorum ” ifadelerini kullandı.

ŞARKIŞLA VE KANGAL ZİRAAT ODASI BAŞKANLARINDAN 
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET

Çiftçi Tv’de Küçükbaş Dünyası Programının yapım 
ve sunucusu Osman Tanju Güneri Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Baş-
kanı Nihat Çelik’e bir ziyarette bulundu.

Genel Başkan Çelik ziyarete ilişkin olarak “Çiftçi 
TV›de Küçükbaş Dünyası Programının yapım ve 
sunucusu Osman Tanju Güneri ve Kangal Akkara-
man yetiştiricisi Erhan Kılıçaslan Merkez Birliğimi-
ze bir ziyarette bulundular. Sektörümüzle alakalı 
görüşmelerde ve bilgi paylaşımında bulunduk. 
Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür 
ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

ÇİFTÇİ TV PROGRAMCISI GÜNERİ’DEN GENEL BAŞKAN 
ÇELİK’E ZİYARET

Yozgat Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Baş-
kanı Nevzat Yıldırım ve beraberindeki heyetin, Türkiye 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜ-
DKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’e yaptığı ziyarette 
küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin bir takım görüş-
melerde bulunuldu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarete ilişkin olarak 
“ Yozgat Birliğimizin Değerli Başkanı Veteriner Hekim 
Nevzat Yıldırım ve beraberindeki Birlik Sorumlu Mü-
dürü ve Proje Teknik Elemanları Merkez Birliğimize bir 
ziyarette bulundular. Kendileriyle sektörümüzle alakalı 
birtakım görüşmelerde bulunduk. Ziyaretlerinden do-
layı değerli Başkanıma ve yol arkadaşlarına teşekkür 
ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK YOZGAT BİRLİK BAŞKANI YILDIRIM’I 
MAKAMINDA KABUL ETTİ

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi40

Zİ
YA

RE
TL

ER



TEMMUZ 2022 - SAYI 35

Ülkemiz
Küçükbaş Hayvancılık
Coğrafyasıdır.







i Turan Güneş Bulvarı Hilal Malı. 699. Sok. Arıkan İş Merkezi
No:2/2  Çankaya / Ankara 

B+90 (312) 442 88 02 - O 312 438 38 47    E +90 (312) 442 88 18 
I bilgi@turkiyekoyunkeci.org

wwww.turkiyekoyunkeci.org


