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Çok değerli okuyucularımız; öncelikle belirtmek is-
terim ki Covid-19 salgını nedeniyle halen yaşamakta 
olduğumuz bu zor günlerde tüm vatandaşlarımızın 
sağlıklı bir şekilde hayatını idame ettirmeleri en büyük 
temennimdir. Çünkü gerek tarım sektörümüz gerekse 
diğer tüm sektörlerin ülkemiz ekonomisine katkısı ve 
başarısı öncelikle sağlıklı ortamlardan geçmektedir. Bu 
manada salgın nedeniyle her ne kadar zor bir süreçten 
geçsek de küçükbaş hayvancılık sektörümüz faaliyet-
lerine aralıksız devam etmekte, yetiştiricilerimiz canı 
gönülden üretimlerini sürdürmektedirler. 

Yetiştiricilerimiz bir yandan üretmeye devam eder-
ken bir yandan da sektörümüzün gelişmesine yönelik 
yeni desteklemeler devam etmektedir. Buna istinaden 
20 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 
“Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi” kararname-
sinde sektörümüz adına memnuniyet verici müjdeler 
çıkmıştır. Müjdelerden ziyade bu kararda küçükbaş 
hayvancılığın gelişimine gösterilen özen sektörümüz 
adına bizleri son derece mutlu etmiştir. Damızlık koç 
teke alımı için yüzde 50 hibe oranı yeni kararname-
de de aynı oranda korunurken, küçükbaş hayvancılı-
ğın geliştirilmesi amacıyla, Bakanlığımızca belirlene-
cek iller ve şartlar doğrultusunda damızlık küçükbaş 
hayvan yatırımlarının desteklenmesine yönelik olmak 
üzere yeni bir karar alınarak damızlık küçükbaş hay-
van yatırımlarında hibe desteği oranı yüzde 85 olarak 
belirlenmiştir. Bu oranın diğer bazı hayvancılık kolların-
da yüzde 75 olması ise küçükbaş hayvancılığa özel bir 
önem verildiğinin göstergesi olmuştur. 

Bu kararname; küçükbaş hayvancılığımızın ülkemiz 
için ne denli önemli olduğunun ispatıdır. Sektörümü-
zün emin ellerde olması bizim için moral kaynağıdır. 
Daha güzel işleri başarabilmenin teminatıdır. Bu vesi-
leyle kararın sektörümüze ve yetiştiricilerimize hayırlı 
olmasını diliyor, sektörümüz için önem arz eden bu 
karar için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız 
Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye tüm yetiştiricilerimiz ve 
yatırımcılarımız adına teşekkür ediyorum.

Evet. Küçükbaş hayvancılık bu ülkenin vazgeçilmezidir. 

Hayvancılığımızın sigortasıdır. Hep söylüyorum, bir kez 
daha ifade ediyorum, küçükbaş hayvancılık bu ülkenin 
bir milli meselesidir. Böylesine ulvi bir milli meselede 
sektörde yer alan tüm paydaşların ellerini taşın altına 
koyarak daha fazla gayret etmeleri sonuçta ülkemiz 
menfaatine olacak bir durumdur. Bakanlığımız ile el 
ele vererek küçükbaş hayvancılığımızı geliştirmek hem 
bu mesleği çok zor şartlar altında yürütmeye çalışan 
yetiştiricilerimizin hak ettiği seviyeye gelmesi hem in-
sanlarımızın doğal ve sağlıklı ürünlerle buluşması hem 
de ülkemiz ekonomisine katma değer sağlaması açı-
sından önem arz etmektedir. 

Küçükbaş hayvancılığın ülkemiz coğrafyasında tek se-
çenek olduğunun farkında olunması gerekmektedir. 
Devletimiz, Bakanlığımız, İl Birliklerimiz bunun farkın-
dadır. Biz bu farkındalığın ülke bazında tüm insanla-
rımıza sirayet etmesi yönünde yoğun gayretler için-
deyiz. Bu nedenle özellikle basın yayın organlarında 
küçükbaş hayvancılığa dair çeşitli açıklamalarda bu-
lunarak farkındalığın daha büyük kitlelere ulaşmasına 
gayret ediyorum. 

Dergimizin bu sayısında da sektörümüzün çeşitli ko-
nularında bir takım basın açıklamalarım bolca yer 
almaktadır. Bu manada gerek ulusal gerekse yerel 
basınımızın sektörümüze olan ilgilerinden dolayı ken-
dilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Basın yayın or-
ganlarımızın küçükbaş hayvancılığımıza olan yakın il-
gisi aslında bizim bakış açımıza göre milli bir görevi ifa 
ettikleri şeklindedir. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü 
münasebetiyle de sektörümüze olan yakın ilgilerini 
bizden esirgemeyen tüm gazetecilerimizi, muhabirle-
rimizi ve onların mensup oldukları Gazete ve Televiz-
yon kuruluşlarını candan kutluyor, desteklerinin daim 
olmasını diliyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hep birlikte doğal afetlerin, 
felaketlerin, salgın ve hastalıkların geride kaldığı sağlık-
lı günlerde buluşmak temennilerimle tüm çiftçilerimizi, 
yetiştiricilerimizi ve vatandaşlarımızı Allah’a emanet 
ediyorum.

Sağlıcakla kalın.

MERHABA

Nihat ÇELİK
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı
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08.10.2020-Ankara- Tarım ve 
Orman Bakanı Dr. Bekir Pak-
demirli, Ankara Tiftik Keçisi 

Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi 
ve tiftik keçisi dağıtım programına 
katıldı. Ankara’nın Güdül ilçesinde 
gerçekleştirilen programa Türkiye 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik ve TÜDKİYEB 
Yönetim Kurulu Üyeleri de katılım 
sağladı.

Burada bir konuşma yapan Ba-
kan Pakdemirli, Türklerin Orta 
Asya’dan beri hayvancılığı sürdür-
düğünü ve Anadolu’da zengin-
leştirip büyüttüğünü belirterek, 
eti, sütü, yapağısı, tiftiği ve derisi 
ile en temel ihtiyaçları karşılayan 
küçükbaş hayvancılık sektörünün 
katma değerinin oldukça yüksek 
bir alan olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli, Bakanlık olarak 
bu kadim mirası geleceğe taşımak 
ve daha çok verim almak amacıy-
la küçükbaş hayvancılıktaki poli-
tikalarını “sürdürülebilir üretim ve 
katma değerli ürün” hedeflerine 
uygun olarak belirlediklerini dile 
getirdi.

Koyun ve keçinin Anadolu’daki 
öneminin çok iyi bilindiğini ifade 
eden Pakdemirli, “Bilhassa Anka-
ra’yı da, burada ayrı bir yere koyu-
yorum. Çünkü Ankara sadece ül-
kemizin başkenti değil, tiftiğin de 
başkentidir. Tiftik keçisi Ankara’ya 
has bir zenginliğimizdir.” dedi.  

Tiftiğin bütün dünyaya Anado-
lu’dan yayıldığını anlatan Pakde-
mirli, şöyle konuştu:

“Ankara keçisi ve tiftiğin sahip ol-
duğu bu kültürel değer, Türkiye 
için bir gurur kaynağıdır. 19. yüz-
yılın ortalarına kadar Ankara ve 
ülkemiz, tiftik ipliği ve kumaşının 
üretimiyle, ihracatta daima dün-
yada rakipsiz olmuştur. Bugün de, 
dünyanın birçok ülkesinde Anka-
ra keçisi yetiştirilmesine rağmen 
elde edilen tiftikler, incelik, yu-
muşaklık ve parlaklıkta Ankara’da 
üretilen tiftik seviyesine ulaşama-
mıştır. Ayrıca tiftiğin, sanayide 
aranan tüm özellikleri de, Anka-
ra’da yetiştirilen tiftik keçilerinde 
görülüyor. Biz de Bakanlık olarak 
bu zenginliğimizi, anavatanında 
korumaya ve geliştirmeye çalışı-
yor ve yeni projeleri hayata geçi-
riyoruz.”

“KÜÇÜKBAŞ SAYISI SON İKİ YIL-
DA YÜZDE 20 ARTTI”

Bakan Pakdemirli, 18 yıldır olduğu 
gibi, bundan sonra da, yeni pro-
jelerle küçükbaş hayvancılığı des-
teklemeye devam edeceklerini 
belirterek, şunları kaydetti:

“Küçükbaş sayımız Cumhuriye-
tin ilk yıllarında 21 Milyon civarın-
daydı. 80’lerin başına kadar da, 
artarak 68 Milyona kadar ulaştı. 
Ancak, 80’lerdeki kalkınma süre-
cinin etkisiyle; psikolojik, sosyolo-
jik, ekonomik nedenlerle giderek 
sayısı azalmaya başladı. Tabi gü-
venlik nedeniyle meraların yete-
rince kullanılamaması da, bu aza-
lış sürecini hızlandırdı. Kırsaldan 
kentlere artan göçlerle, insanlar 
sofralarında küçükbaş et yerine, 
sığır etini tercih etmeye başladılar.

2002 yılında küçükbaş sayımız 
yarı yarıya düşerek, 32 Milyon 
başa kadar geriledi. Ancak, 18 yıl-
da küçükbaşa verdiğimiz destek-
ler ve başlattığımız yeni projelerle 
bu geri gidişe, dur dedik. 2020 
yılında koyun sayımızı %70 artış-
la, 42,7 milyon başa, keçi sayımı-
zı %82 artışla, 12,4 milyon başa, 

BAKAN PAKDEMİRLİ: ANKARA TİFTİK KEÇİSİNE, 
ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEĞİNE İLAVE OLARAK 
HAYVAN BAŞINA 20 LİRA DESTEK ÖDEYECEĞİZ
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toplam küçükbaş hayvan sayımızı 
%72 artışla, 55,1 milyon başa çıkar-
dık. Son 2 yılda ise, yakaladığımız 
yaklaşık %20 artışla, 9 Milyon kü-
çükbaş hayvanı sürülere kattık.”

“KÜÇÜKBAŞ HAVYAN VARLI-
ĞINDA AVRUPA’DA BİRİNCİ 
SIRADAYIZ”

Küçükbaş hayvan varlığının son 
18 yılda dünyada %25 arttığını, AB 
ülkelerinde %12 gerilediğini, Tür-
kiye’de ise %72 artış gösterdiğini 
vurgulayan Pakdemirli, yaptıkları 
bu çalışmalarla Türkiye’nin, kü-
çükbaş hayvan sayısında Avru-
pa’da 1. Sırada bulunduğunu söy-
ledi.

“2023 yılında her bir vatandaşı-
mız için 1 küçükbaş hayvan hedefi 
koyduk.” diyen Pakdemirli, bu he-
def doğrultusunda, hız kesmeden, 
yeni stratejilerle yollarına devam 
edeceklerini dile getirdi.

“TİFTİK KEÇİSİ VARLIĞIMIZ SON 
11 YILDA YÜZDE 64 ARTIŞLA 241 
BİNE ULAŞTI”

Türkiye’de tiftik keçisi varlığının 
son 30 yılda azaldığını belirten 
Pakdemirli, “1991’de 1,2 milyon baş 
olan tiftik keçisi, 2009’da 147 bin 
başa kadar düştü. Ancak son 11 
yılda sağladığımız destekler ve 
projeler sayesinde, bu azalışı dur-
durduk ve %64 artışla bu sayıyı, 
241 bin başa ulaştırdık. İnşallah bu 
artış bundan sonra da güçlü bir 
şekilde devam edecek.” dedi.

Bakan Pakdemirli, tiftik üretiminin 
de aynı şekilde giderek artmaya 
başladığını ve son 10 yılda, 2 kat-
tan fazla artışla 380 tona ulaştığı-
nı söyledi.

“TİFTİK KEÇİSİ VARLIĞININ 
YÜZDE 75’İ ANKARA’DA”

Türkiye’deki Tiftik keçisinin %75’i 

ve üretilen tiftiğin de %77’sinin 
Ankara’da bulunduğuna dikkati 
çeken Pakdemirli, “Son 18 yılda, 
Ankara’da tiftik keçisi sayısı 2 kat-
tan fazla artışla 183 bin başa ulaş-
tı. Bu dönemde verim yaklaşık 
%20 artışla 1,8 kilograma yüksel-
di.” diye konuştu.

“SON İKİ YILDA HAYVANCILIK 
DESTEĞİNİ 3,6 MİLYARDAN 6,6 
MİLYARA ÇIKARDIK”

Üretim ve hayvan sayısındaki ar-
tışta, desteklerin önemli rolü bu-
lunduğuna dikkati çeken Pakde-
mirli, şunları dile getirdi:

“Son 18 yılda; çiftçimize, yetiştiri-
cimize, üreticimize 310 milyar lira 
destek ödedik. Bunun 71 milyar 
lirası, hayvancılık desteği. Son iki 
yılda, tarımsal desteği, %52 artış-
la, 14,5 milyardan 22 milyar liraya 
ulaştırdık. Bu desteğin %30’undan 
fazlasını da hayvancılığa ayırdık. 
Bugün itibariyle toplam desteğin 
yaklaşık %80’ini, yani 17,1 milyar 
lirayı üreticilerinin hesaplarına ak-
tardık. Aynı şekilde 2 yılda hay-
vancılık desteğini de, 3,6 milyar 
liradan 6,6 milyar liraya çıkardık. 
Bugün itibariyle bunun 5,7 milyar 
liralık desteği ödedik. Kalan kısmı-
nı da yılsonuna kadar ödeyece-
ğiz.”

Bakan Pakdemirli, son iki yılda 
tarımsal hasılayı %45 artışla, 275 
milyar liraya çıkardıklarını ve Tür-
kiye’nin tarımsal hasılada Avru-
pa’da birinci, dünyada ilk on için-
de olduğunu söyledi.

“OĞLAK TİFTİĞİNE KİLOGRAM 
BAŞINA 30 LİRA DESTEK 
VERİYORUZ”

Geçen yıl gerçekleştirdikleri 3. Ta-
rım Orman Şûrası sonuç raporun-
da ve Eylem Planında küçükbaş 
hayvancılık sektörünün önemli 

bir yer tuttuğunu kaydeden Pak-
demirli, verdikleri destekleri şöyle 
açıkladı:

“Tiftik keçisinin de içinde oldu-
ğu küçükbaş hayvancılığı planlı 
şekilde büyütmeyi hedefliyoruz. 
Burada iki konu ön plana çıkıyor. 
Birincisi, küçükbaş hayvan sayısını 
ve tiftik gibi küçükbaş ürünlerinin 
verimini artırmak. İkinci nokta ise 
küçükbaş eti tüketiminde ciddi 
bir farkındalık oluşturmak. Bu ko-
nuda kapsamlı çalışmalar yürütü-
yoruz. Kısa süre içinde, planlarımı-
zı ve faaliyetlerimizi kamuoyu ile 
paylaşacağız.

Tiftik üretimi noktasında, yetişti-
ricilerimize çok önemli destekler 
sağlıyoruz. Oğlak Tiftiği için kg 
başına 30 lira, Anamal Tiftiğine 28 
lira, Tali Tiftiğine ise 20 lira destek 
veriyoruz. Bu kapsamda son 10 
yılda, 4.756 yetiştiricimizin 1.856 
ton tiftiği için 38 Milyon TL des-
tekleme ödemesi yaptık.

Hayvan başına 25 Lira Anaç ko-
yun-keçi desteğimiz de devam 
ediyor. 5 ilimizde 2,8 milyon Lira 
hibe desteği ile Koç-Teke Merkezi 
kurduk. Bu merkezlerden koç-te-
ke alımına %50 hibe ödüyoruz.

Çoban istihdamı yapan küçükbaş 
işletmelerimize de, yıllık 5.000 
Lira destek sağlıyoruz.

Ormanlarda ve orman içinde 
bulunan otlak, yaylak ve kışlak-
larda koyun ve keçilerin otlatıl-
masına 2012 yılında izin verdik. 
Bu kapsamda, orman alanımızın 
%53’ünün planlı bir şekilde otlatıl-
masını sağlıyoruz.

Yem bitki desteklerimiz, mera ıs-
lah çalışmalarımız da hızla devam 
ediyor.
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Tabi küçükbaş hayvancılık yatı-
rımlarına, çok önemli kırsal kalkın-
ma hibeleri sağlıyoruz.

Ekonomik Yatırımlar kapsamında 
küçükbaş hayvancılığa %50 hibe 
veriyoruz.

Ankara’nın da faydalandığı TK-
DK-IPARD hibelerinde küçükbaş 
hayvancılık yatırımlarında; ağıl ya-
pımına, makine-ekipman alımına 
%40 ile %70 arasında hibe sağlı-
yoruz.

Ayrıca, Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri tarafından 
küçükbaş hayvancılık yetiştiricili-
ğine faiz indirimli kredi kullandırı-
labiliyor.”

TİFTİK KEÇİSİ YETİŞTİRİCİLERİ-
NE MÜJDELER…

Tiftik keçisi yetiştiricilerine bazı 
müjdeler vermek istediğini dile 
getiren Pakdemirli, “Ankara Tiftik 
keçisine, Anaç Koyun Keçi Des-
teğine ilave olarak hayvan başına 
20 TL destek ödeyeceğiz. Bunun 
yanında, sözleşmeli üretim kapsa-
mında tiftik üretimi yapan yetişti-
ricilerimize Tiftik Desteğine ilave 
olarak kg başına 10 TL destek ve-
receğiz.” dedi. 

“DİJİTAL TARIM PAZARINDA 2. 
FAZI DEVREYE ALDIK”

Bakan Pakdemirli, Mayıs ayında 
lansmanını yaptıkları Dijital Tarım 
Pazarında 2. Fazı devreye aldıkla-
rını belirterek, “İnşallah önümüz-
deki dönemde, tiftiğin de içinde 
olduğu hayvanların ve hayvansal 
ürünlerin DİTAP üzerinden pazar 
bulmasını sağlayacağız. Sistem 
sayesinde, inşallah yetiştiricimizin 
rekabet şansı daha da artacak.” 
diye konuştu.

“146 YETİŞTİRİCİYE 676 DAMIZ-
LIK TEKE DAĞITIYORUZ”

Tarım ve Orman Bakanı Pakde-
mirli, Ankara Keçisi Yetiştiriciliğini 
Geliştirme Projemiz kapsamında; 
146 yetiştiriciye 676 damızlık teke 
dağıtımı gerçekleştireceklerini 
söyledi.

Proje kapsamında, kırkım makası 
dağıtımı ile üreticilere bakım, bes-
leme ve kırkım ile ilgili uygulama-
lı eğitim vererek tiftiğin kalitesini 
arttırmayı da hedeflediklerini dile 
getiren Pakdemirli, elde edilen tif-
tiğin mamul haline dönüştürülme-
si ve ihracata konu edilmesi için 
gerekli çalışmaları da sürdürdük-
lerini belirtti.

Bakan Pakdemirli, Ankara Tiftik 
Keçisinin doğduğu topraklarda 
yeniden canlanacağını ifade ede-
rek, Ankara tiftiğinin dünyada hak 
ettiği değeri yeniden alması için 
gerekli tüm desteği vereceklerine 
de sözlerine ekledi.

“TİFTİK ÖNEMLİ BİR ÜRÜN, 
DEĞERLİ BİR ÜRÜN.”

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik de program sonrası yaptığı 
açıklamada bu projeleri önemse-
diklerini belirterek sürekli projeler 
üreten Tarım ve Orman Bakanlığı-
nı takdirle karşıladıklarını söyledi.

Genel Başkan Çelik konuya iliş-
kin şunları söyledi. “ Her ne kadar 
biz tiftik keçisi desek de dünya il-
kin bu keçi türünü Ankara keçisi 
olarak tanımış. Nitekim, bu keçi-
den elde edilen tiftikten dokunan 
ürünler hala “Angora” olarak ad-
landırılıyor. Tiftik önemli bir ürün, 
değerli bir ürün. Tiftik, sadece 
tekstil sanayinde değil, peruk ve 
oyuncak yapımında da kullanılı-
yor. Bu üründen en büyük geliri 
ülkemiz kazanmalı. Tabii her ürün-
de olduğu gibi tiftikte de çiftçi ve 

yetiştirici ile sanayiciyi buluştur-
mamız, kaynaştırmamız gerekiyor. 
Bu üründen daha fazla kazanmak, 
daha çok katma değer sağlamak 
istiyorsak marka yaratmamız ge-
rekiyor. Geçmişte Ankara bunu 
başarmış.

1838 yılına kadar tiftik keçisi sade-
ce bu topraklarda yetişmiş. 16-18. 
yüzyıllar arasında saf tiftikten ya-
pılan “Engürü Sofu” birçok Avru-
pa kentinde satılmış. Ankara’nın 
bu konudaki tekeli ABD ve Güney 
Afrika’ya satılan tiftik keçilerinin 
sayısının hızla artırılmasıyla orta-
dan kalkmış.19. yüzyılda Ankara 
tiftiğin en büyük merkezi haline 
gelmiş. Tiftik keçisi ve yünü, sofçu-
luk ve dericilik o kadar gelişmiş ki 
şehrin nüfusunun 100 bine kadar 
çıktığı dile getiriliyor. Daha sonra 
yeterli gümrük vergileriyle koru-
namayan, özellikle İngiltere’nin 
dokumacılıktaki rekabet gücüne 
dayanamayan yerli sanayi üretim 
yapamaz hale gelmiş ve şehrin 
nüfusu Cumhuriyetin kurulduğu 
yıllarda 30 bine kadar gerilemiş.

“TİFTİK KEÇİSİ SAYIMIZ ARTTI”

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
Bakanlığın tiftik keçisi yetiştiri-
ciliğini geliştirmeye çalıştığını ve 
bunda da önemli oranda bir ba-
şarı yakalandığını ifade ederek 
“ Veriler bunu gösteriyor. 2009 
yılında 147 bine kadar inen tiftik 
keçisi sayısı, hayvancılığa verilen 
desteklerle Haziran 2020’de 262 
bini aştı. Tiftik keçisi sayısı 2009-
2020 döneminde ise yüzde 78,6 
oranında arttı. Bunun daha da ar-
tacağına inanıyoruz.” dedi.

Program sonunda Bakan Pakde-
mirli ile TÜDKİYEB Genel Başka-
nı Nihat Çelik ve Yönetim Kurulu 
üyeleri günün anısına fotoğraf çe-
kiminde bir araya geldiler.
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ÇELİK, BAKAN YARDIMCISI METİN’İ ACI GÜNÜNDE 
YALNIZ BIRAKMADI

B olu - 18.09.2020 - Türkiye Da-
mızlık Koyun Keçi Yetiştiricile-
ri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve 

Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in 

babası İsmail Metin’in cenaze törenine 

katıldı.

Bakan Yardımcısı Metin’in babası İs-

mail Metin, Bolu Sağlık Mahallesi Say-

gılı Camii’nde Cuma namazına müte-

akiben kılınan cenaze namazı sonrası 

Şehitler Mezarlığı’nda defnedildi.

Çelik, cenaze töreninde Bakan Yar-

dımcısı Fatih Metin’i yalnız bırakmadı. 

Tören sonunda Genel Başkan Nihat 
Çelik, “Tarım ve Orman Bakan Yar-
dımcımız Sayın Fatih Metin’in kıy-
metli babası İsmail Metin, Hakk’ın 
rahmetine kavuşmuştur.  Merhuma 
Allah’tan rahmet, Bakan Yardımcımız 
başta olmak üzere kederli ailesi ve se-
venlerine sabırlar diliyorum.” dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi6
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, MİLLETVEKİLİ 
EYYÜPOĞLU’NA TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

A nkara - 02.09.2020 - Tür-
kiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Bir-

liği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik, Şanlıurfa İli Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Hasan Eyyüpoğlu’nun 
babası ve Eski Şanlıurfa Millet-
vekili Sayın Seyit Eyyüpoğlu’nun 
ağabeyi merhum Hacı Sinan Ey-
yüpoğlu için taziye ziyaretinde 
bulundu.

Çelik, eski Şanlıurfa Milletvekili 

Seyit Eyyüpoğlu’nun evinde ger-

çekleşen ziyarette baş sağlığı di-

leklerinde bulunarak, “Merhuma 

Allah’tan rahmet, Birlik Başkanı-

mız Hasan Eyyüpoğlu başta ol-

mak üzere tüm Eyyüpoğlu ailesi 

ve sevenlerine sabırlar diliyorum.” 

dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN KONYA BİRLİK 
BAŞKANI ÖZTÜRK’E TAZİYE ZİYARETİ

K onya - 14.09.2020 - Tür-
kiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Konya Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fettah 
Öztürk’e taziye ziyaretinde bulun-
du. 

Genel Başkan Çelik, Fettah Öz-
türk’ün babası merhum Ali Feti 
Öztürk’ün taziyesine Aksaray Bir-
lik Başkanı Mahmut Aktürk, Kara-
man Birlik Başkanı Yücel Yaman, 

Nevşehir Birlik Başkanı Suat So-

ner Güven ve Niğde Birlik Başkanı 

Şuayip Demirkol ile birlikte katıldı. 

Çelik, “Konya Birlik Başkanımız 

Fettah Öztürk’e babası Ali Feti 

Öztürk’ün vefatı nedeniyle baş 

sağlığı ziyaretinde bulunduk. Mer-

huma Allah’tan rahmet, ailesi ve 

sevenlerine sabırlar diliyorum.” 

dedi. 

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRÜ COŞKUN’UN
VEFAT EDEN BABASINA SON GÖREV

T üdkiyeb Genel Başkanı 
Nihat Çelik, Meteoroloji 
Genel Müdürü Volkan Mutlu 

COŞKUN’un vefat eden Muhterem 

Babası Hasan COŞKUN’un 6 eylül 

2020 tarihinde düzenlenen Cena-

ze Törenine Katılarak Genel Müdür 

Çoşkun’un acısına ortak oldu. Çelik,-

merhuma Allah’tan rahmet, kederli 

ailesine ve sevenlerine sabırlar ve 

başsağlığı diledi. Ruhu Şad Mekanı 

Cennet Olsun...
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DÜNYA GIDA GÜNÜ: BÜYÜTELİM, BESLEYELİM…

TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Çelik:

-“Dünyanın yaşadığı yeni 
coronavirus salgını gıda ve sağ-
lıktan daha stratejik bir sektör 
olmadığını bir kez daha ortaya 
koydu”

-“Büyütelim, besleyelim, hep 
birlikte sürdürelim. Eylemleri-
miz geleceğimizdir’ temasıyla 
kutlanan Dünya Gıda Günü ve 
FAO’nun 75. kuruluş yıl dönü-
münde görüyoruz ki küçük aile 
çiftçi ve yetiştiricileri üretmeden, 
büyütmeden, beslemeden, sür-
dürülebilir üretime geçmeden 
dünyada açlığı yok edemeyece-
ğiz”

-“Dünya nüfusunun 4’te 1’I gü-
venli, besleyici ve yeterli gıdaya 
düzenli olarak ulaşamamaktadır. 
Bundan daha büyük bir sorun 
olabilir mi?”

-“Emektar, cefakar tüm çiftçi, 
yetiştirici kadınlarımızın 15 Ekim 
Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu 
olsun”

Ankara – 14.10.2020 – Türkiye Da-
mızlık Koyun Keçi Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Ni-
hat Çelik, dünyanın yaşadığı yeni 
coronavirus (Covid-19) salgınının 
gıda ve sağlıktan daha stratejik 
bir sektör olmadığını bir kez daha 
ortaya koyduğunu bildirdi.

Çelik, 16 Ekim Dünya Gıda Günü 
ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta-
rım Örgütünün (FAO) 75. kuru-
luş yıl dönümü dolayısıyla yaptı-
ğı açıklamada, bu yıl Dünya Gıda 
Günü’nün “Büyütelim, besleyelim, 
hep birlikte sürdürelim. Eylemle-
rimiz geleceğimizdir’ temasıyla 
kutlandığını belirtti. Kim ne derse 
desin dünyanın en önemli soru-
nunun açlık olduğunu vurgulayan 
Çelik, şunları kaydetti:

“Ne yazık ki 21. yüzyılın neredeyse 
ilk çeyreğine yaklaştığımız günü-
müzde hala açlık sorununu çöze-
memiş bir dünya düzeniyle karşı 
karşıyayız. Afrika’da, Asya’da, Ka-

rayipler’de, Latin Amerika’da hala 
kadınları, yaşlıları, çocukları aç bı-
rakıyor, ekmeğe muhtaç ediyor-
sak uzaya çıkmanın, teknolojide 
akla hayale sığmayan yeni buluş-
lar yapmanın anlamı ne?

Büyütelim, besleyelim, hep birlik-
te sürdürelim. Eylemlerimiz ge-
leceğimizdir’ temasıyla kutlanan 
Dünya Gıda Günü ve FAO’nun 75. 
kuruluş yıl dönümünde görüyo-
ruz ki küçük aile çiftçi ve yetişti-
ricileri üretmeden, büyütmeden, 
beslemeden, sürdürülebilir üreti-
me geçmeden dünyada açlığı yok 
edemeyeceğiz. Bu en önemli so-
runumuz. Diğer önemli bir sorun 
da sağlık hizmetlerine herkesin 
yeterince ulaşamamasıdır. Bu iki 
sorunu çözmeden dünyada barış-
tan söz etmek mümkün değildir. 

Birleşmiş Milletlerin Dünyada 
Gıda Güvenliği ve Beslenmenin 
Durumu raporuna göre, dünyada 
2019 verilerine göre 690 milyon-
dan fazla insan doğrudan açlıkla 
mücadele etmektedir. Dünyanın 
bir kısmı aşırı gıda tüketimi, obezi-
te ile uğraşırken, dünyada bir yıl-
da üretilen 4 milyar ton gıdanın 1,3 
milyar tonu çöpe giderken, açlığın 
hala sürmesinin izahı yoktur. Aç-
lık çeken insan sayısı, 2018-2019 
döneminde bir yılda 10 milyon, 

2014-2019 döneminde 5 yılda 60 
milyon artmıştır. Bu sorun azalma 
bir yana giderek artacaktır. Nite-
kim aç insan sayısının 2030’da 
840 milyonu geçeceğini söylen-
mektedir. Rapora göre en az 83 
milyon kişi daha 2020’de yeni ko-
ronavirüsün tetiklediği ekonomik 
küçülme sebebiyle açlık çekmeye 
başlayacak. Bu sayının 132 mil-
yona kadar çıkabileceği öngörü-
lüyor. Açıklamalara göre güvenli, 
besleyici ve yeterli gıdaya düzenli 
erişimi olmayan insan sayısı ise 2 
milyar dolaylarındadır. Dünya nü-
fusunun 4’te 1’I güvenli, besleyici 
ve yeterli gıdaya düzenli olarak 
ulaşamamaktadır. Bundan daha 
büyük bir sorun olabilir mi?”  

-Sağlık çalışanları, çiftçi ve yetiş-
tiricilerimiz sürecin daha kolay 
atlatılmasını sağladı

Salgın sürecinde insanların mar-
ketlere hücum ettiğini ama çiftçi 
ve yetiştiricinin düzenli üretim ya-
parak insanların gıda bulamama 
tedirginliğine kapılmasını önledi-
ğini belirten Çelik, “bu süreçte iki 
meslek grubunun önemini ve yap-
tıkları özveriyi daha net gördük. 
Bunlardan biri sağlık çalışanları, 
diğerleri ise çiftçi ve yetiştiriciler. 
Gecelerini gündüzlere katarak 
canları pahasına yaptıkları çalış-

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi8
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malarla bu sürecin daha kolay at-
latılmasını sağlayan her iki gruba 
da teşekkür ediyoruz. Dünyada 
gıdayı üreten insanların yüzde 
80’inin küçük aile çiftçileri oldu-
ğunu, onlar olmadan gıda güven-
cesinin sağlanamayacağını iyi bili-
yoruz. Bu süreçte Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Gıda ve 
Tarım Bakanı Dr. Bekir Pakdemir-
li’nin özverili çalışmalarının ve ta-
rım ve hayvancılığa verdikleri des-
teklerin de üretimin aksamadan 
sürmesinde büyük katkısı oldu. 
Kendilerine verdikleri destek için 
teşekkür ediyoruz” dedi.   

-15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler 
Günü

Açıklamasında 15 Ekim Dünya Ka-
dın Çiftçiler Günü’nü de kutlayan 
Çelik, şunları kaydetti:

“Tarım ve hayvancılıkta kadınla-
rın inkar edilemez bir yeri vardır. 
Çiftçi ve yetiştirici kadınlar olma-
dan tarım ve hayvancılık sürdü-
rülemez. Dünyada da ülkemizde 
de tarım ve hayvancılığı kadınlar 
sırtlarında taşımaktadır. Temmuz 
2020 itibarıyla Türkiye’de tarım-
da çalışan 5 milyon 283 bin kişinin 
2 milyon 195 binini kadınlar oluş-

turmaktadır. Çalışan kadınların 

dörtte birinden fazlası tarımdadır. 

Kadınlar, çoğunluğu ücretsiz aile 

işçisi olarak tarıma hizmet etmek-

te, mülteci, yabancı, sığınmacı-

larla birlikte 88-89 milyonu aşan 

ülke nüfusunun gıda güvencesini 

eksiksiz sağlamaktadır. Bu vesi-

leyle emektar, cefakar, çalışkan 

tüm çiftçi, yetiştirici kadınlarımı-

zın 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler 

Günü’nü kutluyorum.”
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ÇELİK: “KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 55 MİLYONU GEÇTİ”

T
ÜDKİYEB Genel Başkanı 
Çelik:

-“Destekler sonuç veriyor. 
Küçükbaş sayısı 55 milyonu 
aştı. Nüfus başına bir küçükbaş 
hayvan sayısı hedefine adım 
adım yaklaşıyoruz”

-“6 aylık sürede sığır sayısı yüz-
de 4,2, manda sayısı yüzde 2,5 
artarken, büyüme keçi sayısın-
da yüzde 10,2, koyun sayısında 
yüzde 14,6 gibi çift haneli ra-
kamlara ulaşıldı”

-“Küçükbaş hayvan varlığı Ta-
rım ve Orman Bakanlığının ver-
diği desteklerle olağanüstü bir 
hızla artıyor”

-“Hayvancılıkta yem maliyetle-
rini düşürmenin yolu, meraların 
ıslah edilmesinden, verimliliği-
nin artırılmasından, tamamının 
otlatmaya açılmasından, tek 
karış meranın, otlatma dışında 
kalmamasından geçiyor”

-“Yetiştiricimiz 5-6 bin lira ma-
aşla çoban bulamıyor. Hayvan 
varlığı arttıkça çoban ihtiyacı 
da artacaktır. Çığ gibi büyüyen 
bu sorun çözülmelidir”

Ankara – 07.08.2020 – Türkiye 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, son 
yıllarda küçükbaş hayvancılığa 
verilen desteklerin olumlu so-
nuçlarının alındığını bildirerek, 
“küçükbaş sayısı 55 milyonu 
aştı. Nüfus başına bir küçükbaş 
hayvan sayısı hedefine adım 
adım yaklaşıyoruz” dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada hay-
vancılık üretim istatistiklerini 
değerlendirdi. Haziran ayı sonu 
itibarıyla koyun sayısının 2019 
Aralık ayı sonuna göre, 6 aylık 
sürede, koyun sayısının 5 milyon 
437 bin artarak 37 milyon 276 
binden 42 milyon 713 bine, keçi 
sayısının 1 milyon 145 bin artışla 
11 milyon 205 binden 12 milyon 

351 bine çıktığını belirten Çelik, 

küçükbaş hayvan varlığının 6 

ayda 6 milyon 582 bin artışla 48 

milyon 481 binden 55 milyon 63 

bine yükseldiğini bildirdi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 

2009-2020 döneminde koyun 

sayısının 21,7 milyondan 42,7 

milyona, keçi sayısının 5,1 mil-

yondan 12,35 milyona ulaştığını 

belirtti.

-Merinos koyunu sayısında 580 
binlik artış

Nihat Çelik, koyunların 39 mil-

yon 56 bin başının yerli, 3 milyon 

656 bin başının merinos, keçile-

rin 12 milyon 88 bin başının kıl 

keçisi, 262 bin başının tiftik keçi-

sinden oluştuğunu, özellikle yün 

sanayine hammadde sağlayan 

merinos koyunu sayısındaki 580 

bin başlık artışın önemli olduğu-

na dikkati çekti.

Küçükbaş hayvan varlığının Ta-

rım ve Orman Bakanlığının ver-

diği desteklerle olağanüstü bir 

hızla arttığını vurgulayan Çelik, 

şunları kaydetti:

“2020 yılının ilk yarısında sığır 

sayısı yüzde 4,2, manda sayısı 

yüzde 2,5 artarken, büyüme keçi 

sayısında yüzde 10,2, koyun sayı-

sında yüzde 14,6 gibi çift haneli 

rakamlara ulaşıldı. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, her 
nüfus başına bir küçükbaş hede-
fi koydu. Bu hedefe ulaşmak için 
de Tarım ve Orman Bakanlığı-
mız küçükbaş hayvancılığa daha 
önce olmayan destekler getirdi. 
Başta Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan, Tarım ve 
Orman Bakanımız Dr. Bekir Pak-
demirli’ye küçükbaş hayvancılı-
ğa verdikleri önem ve destekler 
için teşekkür ediyoruz.”

-Çelik; “Verilen desteklerin 
boşa gitmediği görüldü”

Çelik, verilen desteklerin boşa 
gitmediğinin görüldüğünü bil-
direrek, küçükbaş hayvancılık-
taki hızlı büyümenin devamı için 
yetiştiricinin mera ve çoban so-
rununun çözülmesi gerektiğini 
bildirerek, “hayvancılıkta yem 
maliyetlerini düşürmenin yolu 
meraların ıslah edilmesinden, 
verimliliğinin artırılmasından, 
tamamının otlatmaya açılmasın-
dan, tek karış meranın, otlatma 
dışında kalmamasından geçiyor. 
Yetiştiricimiz 5-6 bin lira maaşla 
çoban bulamıyor. Hayvan varlığı 
arttıkça çoban ihtiyacı da arta-
caktır. Çığ gibi büyüyen bu so-
run çözülmelidir” dedi.

Nihat Çelik, tarım ve hayvancı-
lıkta genç nüfusun en önemli 
unsurlardan biri olduğunu, genç 
nüfusu tarımda tutabilmek için 
kır ile kent arasındaki ekonomik 
ve sosyal farklılıkların giderilme-
si, genç nüfusa yönelik destekle-
rin artırılması gerektiğini bildirdi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
bunlar yapıldığında destekler 
artırılarak devam ettirildiğinde 
yetiştiricinin rahatlıkla küçükbaş 
hayvan sayılarını da hayvansal 
ürün üretimini de çok daha ileri 
rakamlara taşıyacağını, küçük-
baş hayvancılıktan elde edilen 
gelire milyarlarca liralık gelir ek-
leyeceğini vurguladı.
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KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTAN EKONOMİYE
58 MİLYAR LİRALIK DESTEK

K
üçükbaş hayvancılıktan 
ekonomiye 58 milyar li-
ralık destek…

-TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

-“57,6 milyar liralık canlı hay-

van ve hayvansal ürün üretimi-

mizle ülke ekonomimizin hiz-

metindeyiz”

-“Bu topraklar küçükbaş hay-

vancılık için biçilmiş kaftandır. 

Yetiştiricimiz desteklendiği 

sürece üretim artışına devam 

ederiz. Üretim bizim işimiz” 

Ankara -07.10.2020- Türkiye 

Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-

leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, kü-

çükbaş hayvancılığın ülkemiz-

de ekonomik hayatın önemli 

unsurlarından biri olduğunu 

bildirerek, “57,6 milyar liralık 

canlı hayvan ve hayvansal ürün 

üretimimizle ülke ekonomimi-

zin hizmetindeyiz” dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada, kü-

çükbaş hayvan yetiştiricilerinin 

2019’da 37 milyar 247 milyon li-

ralık koyun, kuzu, 9 milyar 234 

milyon liralık keçi, oğlak olmak 

üzere 46 milyar 481 milyon li-

ralık canlı hayvan yetiştirdiğini, 

2019’da küçükbaş hayvancılık-

tan 6 milyar 444 milyon liralık 

süt, 4 milyar 456 milyon liralık 

et, 36,7 milyon liralık deri, 124,9 

milyon liralık yapağı, 7 milyon 

liralık kıl, 6,3 milyon liralık tiftik 

olmak üzere 11 milyar 38 milyon 

liralık hayvansal ürün elde etti-

ğini belirtti.

 “Canlı hayvanların 18 milyar 

479 milyon lirasını pazarlıyo-

ruz. Pazarladığımız 7 milyar 

558 milyon liralık süt, et, deri, 

yapağı, kıl, tiftik de dahil edil-

diğinde piyasaya 26 milyar 37 

milyon liralık ürün sürüyoruz” 

diyen Çelik, şunları kaydetti:

“Geçen yıl değer olarak canlı 

hayvan üretimimiz yüzde 25,4, 

hayvansal ürün üretimimiz yüz-

de 23,5 arttı. Sektörümüz enf-

lasyonun üzerinde reel olarak 

büyüdü. Küçükbaş hayvancılık 

her zaman bu ülke için önem-

li olmuştur. Atalarımız bin yıl 

önce bu topraklara koyun, keçi 

sürüleriyle gelmiştir. Bu sektö-

rün potansiyeli yüksektir. Bu 

topraklar küçükbaş hayvancılık 

için biçilmiş kaftandır. Yetiştiri-

cimiz desteklendiği sürece üre-

tim artışına devam ederiz. Üre-

tim bizim işimiz.”

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ve Tarım ve 

Orman Bakanı Dr. Bekir Pak-

demirli’nin hayvancılığa bü-

yük destek verdiğini bildirerek, 

desteklerin devamı ve mera, 

yem, çoban sorunlarının çözü-

mü halinde küçükbaş hayvan-

cılıktan elde edilen gelirin kat-

lanacağını belirtti.
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK 
‘‘CARİ AÇIĞIN İLACI KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA’’

C
ari açığın ilacı küçükbaş 

hayvancılıkta…

-TÜDKİYEB Genel Baş-

kanı Çelik:

-“Dünyada koyun keçide 10 

milyar doların üzerinde canlı 

hayvan ve et ihracatı yapılı-

yor. Talebin gittikçe arttığı bu 

alanda, milyarlarca dolarlık bir 

potansiyelimiz olduğu gözden 

kaçırılmamalıdır” 

-“Eğer Avustralya 3 milyar do-

lara, Yeni Zelanda 2,7 milyar 

dolara yakın ihracat yapıyor-

sa, ithalat pazarlarının tam or-

tasında yer alan Türkiye’nin

ihracatı çok uzun olmayan bir 

zamanda bu rakamlara ulaşa-

bilir”

-“Üretim artışı ve ihracat için 

destekler artırılarak sürdü-

rülmeli, ihracata yönelik özel 

destekler verilmeli, çoban so-

runu çözülmeli, mera alanla-

rı artırılmalı ve ıslah edilmeli, 

maliyetler aşağı çekilmelidir”

Ankara - 16.09.2020 - Türkiye 

Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-

leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, do-

ların 7,5 liraya yükseldiği, döviz 

geliri elde etmenin ekonomi 

açısından en önemli unsurlar-

dan biri haline geldiği bu or-

tamda, cari açığın kapatılma-

sı açısından ihracatın ayrı bir 

anlam kazandığını bildirerek, 

“cari açığın ilacı küçükbaş hay-

vancılıkta. Dünyada koyun ke-

çide 10 milyar doların üzerinde 

canlı hayvan ve et ihracatı ya-

pılıyor. Talebin gittikçe arttığı 

bu alanda, milyarlarca dolarlık 

bir potansiyelimiz olduğu göz-

den kaçırılmamalıdır” dedi.

Çelik, “eğer Avustralya 3 milyar 

dolara, Yeni Zelanda 2,7 milyar 

dolara yakın ihracat yapıyorsa, 

ithalat pazarlarının tam orta-

sında yer alan Türkiye’nin ihra-

catı çok uzun olmayan bir za-

manda bu rakamlara ulaşabilir” 

görüşünü paylaştı.

Nihat Çelik, yaptığı açıklama-

da, Birleşmiş Milletler Gıda ve 

Tarım Örgütü’nün (FAO) 2018 

verilerine göre, Avustralya’nın 

2 milyar 667 milyon dolar ko-

yun, 136 milyon dolar keçi eti 

ihracatıyla ilk sırada yer aldı-

ğını, bu ülkeyi koyun etinde 2 

milyar 633 milyon dolarla Yeni 

Zelanda’nın izlediğini, Yeni Ze-

landa’nın 7 milyon doların üze-

rinde de keçi eti ihraç ettiğini 

bildirdi. Çelik, Avustralya’nın 

koyun keçi eti ihracatının yanı 

sıra 118 milyon dolarlık canlı 

koyun, 6 milyon dolarlık canlı 

keçi ihracatı gerçekleştirdiğini 

belirtti.

-Hollanda ve İngiltere ithal et-

tiği eti yeniden ihraç ediyor

Koyun eti ihracatında 487 mil-

yon dolarla İngiltere’nin üçün-

cü, 359 milyon dolarla İrlan-

da’nın dördüncü sırayı aldığı, 5. 

olan Hollanda’nın bu başarıyı 1 

milyon baştan daha az koyun 

varlığıyla, ithal ettiği ürünü 

ihraç ederek gerçekleştirdiği 

bilgisini veren Çelik, “Hollan-

da 347 milyon dolarlık koyun 

eti ihracatını gerçekleştirmek 

için 413 milyon dolarlık ithalat 

yapıyor. İngiltere de bundan 

farklı değil. 487 milyon dolar-

lık koyun eti ihracatı için 483 

milyon dolarlık ithalat yapıyor. 

Yeni Zelanda, 2 milyar 633 mil-

yon dolarlık canlı koyun ve ko-

yun eti ihracatını 27,3 milyon 

koyun varlığıyla gerçekleşti-

riyor. Bizim ise son rakamlara 

göre 42,7 milyon başa ulaşan 

koyun,12,35 milyon keçi varlı-

ğımıza rağmen ihracatımız ne-

redeyse yok denecek kadar az 

düzeyde kalıyor. 4 milyon do-

larlık ihracatımız, 62,5 milyon 

dolarlık ithalatımız var. İhra-

cata odaklı üretime geçmemiz 

gerekiyor” dedi.

-Türkiye çok daha avantajlı bir 

bölgede

Türkiye’nin ithalat pazarlarına 

çok uzak olan Avustralya ve 

Yeni Zelanda’ya nazaran ih-

racatta çok daha avantajlı bir 

bölgede yer aldığını belirten 

Çelik, şunları kaydetti:

“Uçakla 3 saatlik uçuş mesafe-

sinde yer alan ülkelerden Fran-

sa 570, İngiltere 483, Alman-

ya 477, Hollanda 413,  Birleşik 

Arap Emirlikleri 291, Katar 221, 

İran 215, Suudi Arabistan 177, 

Ürdün 142, Kuveyt 82, Bahreyn 

56, Umman 48 milyon dolarlık 

koyun eti ithalatı yapıyorlar. 

Hatta 1 milyar 308 milyon do-

larla en büyük koyun eti itha-

latçısı olan Çin ve 933 milyon 

dolar ikinci büyük ithalatçı olan 

ABD bile çoğu noktasında Tür-

kiye’ye daha yakın. İş bununla 

da sınırlı kalmıyor. Suudi Ara-

bistan 518, Libya 190, Katar 141, 

Kuveyt 113 milyon dolarlık canlı 

koyun, Umman 110, Suudi Ara-

bistan 67 milyon dolarlık canlı 

keçi ithalatı yapıyor. Üstelik Or-

tadoğu’da, Afrika’da, Asya’da 

koyun keçi eti ithalatı ve koyun 

keçi eti ithalatı yapan ülkelerin 

çoğu Müslüman. Bizim bu pa-

zarlara girmemiz dini açıdan 

da daha kolay. 
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-10 milyar dolarlık pazar var

2018 yılında çok sayıda ülke 7 

milyar 694 milyon dolarlık ko-

yun eti, 335 milyon dolarlık keçi 

eti, 1 milyar 696 milyon dolarlık 

canlı koyun, 319 milyon dolarlık 

canlı keçi olmak üzere 10 mil-

yar 44 milyon dolarlık ithalat 

yaptı. Biz, bu pazardan neden 

en az yüzde 10 pay almayalım? 

Dünyanın diğer ucundaki Yeni 

Zelanda Ortadoğu ülkelerine 

ihracat yaparken, biz neden 

yapamıyoruz diye kendimize 

soralım.” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ve Tarım ve Orman 

Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin 

hayvancılığa gereken önem ve 

desteği verdiklerini, hayvan 

varlığında son yıllarda görülen 

hızlı artışın da bunu göz önüne 

koyduğunu belirten Çelik, Tür-

kiye’nin kırmızı et sorununun 

çözümünün de hem kırmızı et-

teki ithalata ebediyen son ve-

rerek hem de büyük miktarlar-

da ihracat rakamlarına ulaşarak 

cari açığı belli bir oranda ka-

patmasının da yolunun küçük-

baş hayvancılıktan geçtiğine 

dikkati çekti.

-Ne yapılmalı

Küçükbaş hayvancılıkta 90 mil-

yon başa ulaşma hedefleri ol-

duğunu bildiren Çelik, şunları 

kaydetti:

“Sadece sayıyı artırmamız yet-

mez. Verimliliği de artırmak zo-

rundayız. Bir hayvandan daha 

fazla et, süt, kuzu, oğlak almalı-

yız. En kısa sürede hayvan ağır-

lığında optimal ağırlığa ulaş-

mak zorundayız. Bitkisel üretim 

yapma imkanı olmayan ve alanı 

15,8 milyon hektarın üzerindeki 

diğer tarım arazilerini de mera 

kapsamına almak, çayır ve me-

raları ıslah ederek verimlerini 

artırmak zorundayız. Sulama 

yatırımlarını tamamlamak zo-

rundayız. Sulanan alanların bir 

kısmını yem bitkileri üretimin-

de kullanmak zorundayız. Yem 

maliyetlerini aşağı çekmek zo-

rundayız. Kısaca, üretim artışı 

ve ihracat için destekler artırı-

larak sürdürülmeli, ihracata yö-

nelik özel destekler verilmeli, 

çoban sorunu çözülmeli, mera 

alanları artırılmalı ve ıslah edil-

meli, maliyetler aşağı çekilme-

lidir.”

AÇ
IK

LA
M
A

13Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi



Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi14

HA
BE

RL
ER

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi14

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK,
ERCİŞLİ ÇOBAN TAŞ’I ALTINLA ÖDÜLLENDİRDİ

T
ÜDKİYEB Genel Başkanı 
Çelik: “Muhammet Taş ev-
ladımız, dağda, taşta, ba-

yırda, gece gündüz son derece 
meşakkatli bir şekilde çobanlık 
yaparken, kıt imkanlarına rağ-
men aynı zamanda bu ülkenin 
en parlak öğrencileri arasına  
girmesi bizi gururlandırmış, 
onurlandırmıştır. Bu toprakla-
rın bir evladı ve halkın içinden 
gelen bir kişi olarak okulundan 
mezun olduktan sonra da ülke-
sine, milletine, Van’a ve Erciş’e 
faydalı bir hekim olacağına yü-
rekten inanıyorum. Başarıları-
nın devamını diliyorum” dedi. 

Çelik, Muhammet Taş’ı Van İli 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Birliğinin Erciş Şubesinde 
kabul etti. Nihat Çelik, çobanlık 
yaparken Tıp Fakültesini kaza-
nacak kadar da başarılı bir öğ-
renci olan Muhammet Taş ile 
kendisi de bir Ercişli olarak gu-
rur duyduğunu belirtti. Çoban-
lığın en önemli mesleklerden 
biri olduğuna dikkati çeken 
Çelik, başta Peygamber Efen-
dimiz olmak üzere hemen her 
peygamberin hayatlarının bir 
devresinde çobanlık yaptığını, 
Musa, Yakup ve İshak peygam-
berlerin asıl mesleklerinin de 
çobanlık olduğunu belirtti.

Buhâri’nin, Peygamber Efendi-
mizin de “Allah hiçbir peygam-
ber göndermedi ki çobanlık 
yapmamış olsun” şeklinde bu-
yurduğunu, dinleyenlerin, “Sen 
de mi Ey Allah’ın Resûlü” diye 
sormaları üzerine, “Evet, ben 
de bir miktar kırat mukabili 
Mekke ehline koyun güttüm” 
dediğini naklettiğine vurgu ya-
pan Çelik, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan da 2016 yılın-
da Beştepe’te ‘Milli Tarım Pro-
jesi’nde yaptığı konuşmada, 
‘peygamberlerin mesleği olan 
çiftçiliği ve çobanlığı teknoloji-
nin tüm imkanlarıyla destekle-
yerek doğru planlamayla, yön-
lendirmeyle, bilgilendirmeyle 
teşvik ederek ülkemizde hak 
ettikleri konuma getirmeliyiz. 
Çobanlık deyip hafife almayım. 
Çobanlığın felsefesini anlama-
yan, onun psikolojisini yaşama-
yan insan yönetemez. Ben de 
bir çobanım’ demişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 
yılında AA fotoğraf yarışmasın-
da, yaşam kategorisinde oyu-
nu, foto muhabiri Hasan Nam-
lı’nın koyun sürüsü içindeki 
bir çobanın yüzündeki huzuru 
kadraja sığdıran ‘Huzur yaylası’ 
isimli eser için kullanmıştı.”

Bu vesileyle ülkenin mera ve 
çoban sorununa da değinmek 
istediğini belirten Çelik, “Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan ve Tarım ve Orman 
Bakanımız Dr. Bekir Pakdemir-
li’nin küçükbaş hayvancılığa 
önem vermesi ve desteklemesi 
sonucu küçükbaş hayvan sayı-
mız 55 milyonu aşmıştır. Bilin-
diği gibi 2,7 milyon küçükbaş 
hayvan sayısı ile ülke birincisi 
olan Van ilimizin ve Erciş ilçe-
mizin bu sektörde ayrı bir yeri 
vardır. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın bizlere hedef 
koyduğu her nüfus başına bir 
küçükbaş hayvan sayısına, 90 
milyon baş küçükbaş hayvana 
en kısa sürede ulaşacağımız-
dan kimse kuşku duymamalıdır. 
Mera ve çoban sorumuz çözül-
düğünde bu hedefe çok daha 
hızlı ulaşırız” dedi.

Peygamberlerin, bu toprak-
larda Cihan imparatorluğuna 
giden yolda Selçukluyu, Os-
manlıyı kuran ecdadın mesle-
ğini icra eden çobanların bir 
mensubunun olan Muhammet 
Taş’ın dağda, taşta, bayırda, 
gece gündüz son derece me-
şakkatli bir şekilde çobanlık ya-
parken, kıt imkanlarına rağmen 
aynı zamanda bu ülkenin en 
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parlak öğrencileri arasına gir-

mesinin kendilerini gururlandır-

dığını, onurlandırdığını belirten 

Çelik, “Senin bu toprakların bir 

evladı, halkın içinden gelen bir 

kişi olarak okulundan mezun 

olduktan sonra da ülkene, mil-

letine, Van’a ve Erciş’e faydalı 

bir hekim olacağına yürekten 

inanıyorum. Başarılarının deva-
mını diliyorum” dedi.

Sektöre ve bu ülkenin gençli-
ğini desteklemek, yanında ol-
mak ve sahiplenmek için Anka-
ra’dan Erçiş’e geldiğini belirten 
Çelik, “anne ve babasına da 
ülkeye böyle hayırlı bir evlat 
yetiştirdikleri için teşekkür edi-

yorum. Ülke çapında çobanlık 
yapan bütün gençlerimizin de 
Muhammet Taş’ı örnek almala-
rını temenni ediyorum” dedi.

Çelik, Muhammet Taş’ı eğitim 
hayatına bir katkıda bulunmak 
amacıyla çam sakızı çoban ar-
mağanı olarak tam altınla ödül-
lendirdi.
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TÜDKİYEB’DEN KARADENİZ DOĞAL GAZI İÇİN ŞÜKÜR KURBANI

T
ÜDKİYEB’den Karadeniz 
doğal gazı için şükür kur-
banı

-TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

-“Bugünü bayram gibi görüyo-
ruz. Bayramımız kutlu olsun. 
Bulunan doğal gaz vatanımı-
za, milletimize hayırlı olsun”

-“Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın önderliği ve 
öncülüğünde Karadeniz açık-
larında bulunan 320 milyar 
metreküplük doğal gaz kay-
nağı ülkemizin ekonomisine 
büyük katkılar sağlayacaktır. 
Ülkemizi şaha kaldıracaktır”

Ankara – 22.08.2020 – Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın müjde olarak duyurduğu 
Karadeniz Ereğli açıklarındaki 
Sakarya sahasında keşfedilen 
320 milyar metreküplük doğal 
gaz için Türkiye Damızlık Ko-
yun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB)  şükür kur-
banı kestirdi.

Çelik, Birlik Merkezinde yapılan 
kurban kesim törenindeki ko-
nuşmasında,  Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-
kez Birliği olarak bugünü bay-
ram gibi gördüklerini belirte-
rek, “bayramımız kutlu olsun. 
Bulunan doğal gaz vatanımıza, 
milletimize hayırlı olsun. Büyük 
bir emek ve gayret neticesin-
de Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın önderliği ve 
öncülüğünde Fatih sondaj ge-
mimizin Karadeniz açıkların-
da bulmuş olduğu 320 milyar 

metreküplük doğal gaz kaynağı 

ülkemizin ekonomisine büyük 

katkılar sağlayacaktır. Ülkemizi 

şaha kaldıracaktır” dedi.

-“Türkiye dışa bağımlı kalma-
yacak”

Bulunan bu doğal gaz kayna-

ğıyla Türkiye’nin dışa bağımlı 

kalmayacağını, kendi kaynak-

larından istifade edeceğini vur-

gulayan Çelik, şunları söyledi:

“2023 yılına doğru giderken 

milletimiz bu tür müjdelere ha-

zırlıklı olsun. Gerek tarımdan 

sanayiye gerekse sanayiden 

enerjiye başarılarımızın devam 

edeceği düşüncesindeyim. Hü-

kümetimiz, Cumhurbaşkanımız 

çalışıyor, ülkemize hizmet ve-

riyorlar. Tarım ve Orman Baka-

nımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin 
gayretli ve özverili çalışmala-
rıyla tarımda özellikle hayvan-
cılıkta etten süte kadar, hemen 
her alanda üretim rakamlarımız 
hızla artıyor. Artık dışa bağlı 
kalmak istemiyoruz. 

Özellikle Fatih gemimiz başta 
olmak üzere Bakanlarımızdan 
mürettebata kadar emeği ge-
çen herkese TÜDKİYEB olarak 
şükranlarımızı sunuyoruz. On-
ları canı yürekten kutluyoruz. 
Hükümetimizin başarıları daim 
olsun. Allah yar ve yardımcımız 
olsun. Şükran kurbanı kesiyo-
ruz. Kurbanımızı da Allah kabul 
etsin. Allah milletimize zeval 
vermesin.”

Konuşmanın ardından dualarla 
kurban kesimi gerçekleştirildi.

15Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, GÜNDEM TARIM
PROGRAMININ CANLI YAYIN KONUĞU OLDU

Ankara - 24.08.2020 - 
Türkiye Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik, Erhan Ek-
men moderatörlüğünde Kanal 
5’te yayınlanan “Gündem Ta-
rım” programının canlı yayın 
konuğu oldu.

Programda Erhan Ekmen’in 
sorularını yanıtlayan Çelik, kü-
çükbaş hayvancılık sektörünün 
mevcut durumu, kırmızı et tü-
ketiminin dünyadaki yeri, Dijital 
Tarım Pazarında Merkez Birliği 
ve İl  Birliklerinin önemi,  güç-
lendirilmesi, aracı sorunu, so-
runun ortadan kaldırılması için 
yapılması gerekenler ve çözüm 
önerileri hakkında bilgi verdi, 
değerlendirmelerde bulundu.

Genel Başkan Çelik, küçükbaş 
hayvancılık sektörünün olduk-
ça stratejik bir sektör olduğunu 
ifade ederek, “Koyun, keçi bu 
ülkenin milli ekonomisi ve milli 
meselesidir. Küçükbaş hayvan 
sayısında Avrupa’da birinci sı-
radayız ve bu yerimizi koruyo-
ruz. Bu yıl bir ilki daha gerçek-
leştirdik. Koyun sütünde Çin’i  
geçerek dünya birincisi olduk. 
Bu bizim için fevkalade gurur 
verici bir tablo. Küçükbaş hay-
vancılık sektörünün bu derece 
gelişmesinde en önemli etken 
Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan ve Tarım 
Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pak-
demirli’nin sektörü önemseme-
si ve desteklemesinden geçi-
yor. 

Devletimiz, hükümetimiz biz-
leri desteklerken bizler de 
pandemiye rağmen durmadan 
üretmeye devam ettik. Şu an 
ciddi bir mesafe aldık ve al-
maya da devam ediyoruz. Bi-
liyorsunuz pandemiden dolayı 
birçok sektör olumsuz etkilen-
di. Zamanında alınan tedbirler 
sayesinde en az zarar gören 

sektörlerin başında biz geliyo-
ruz. Bizim sektörümüzde 1 ay-
lık bir zarar 1 yıla mâl olabiliyor. 
Ancak Bakanımız, Bakanlığımız 
ve ilgili birliklerimizin el birliği, 
gönül birliği ve zamanında al-
dığı tedbirlerle bu zor günlerin 
üstesinden geliyoruz.” dedi. 

Programda Kurban Bayramını 
da değerlendiren Çelik, sade-
ce bayramda kesilmek üzere 
5 milyonun üzerinde küçükbaş 
hayvanı stoklarında hazır bu-
lundurduklarını söyledi. 

Son yılların en başarılı kurban 
dönemini geçirdiklerini ifade 
eden Genel Başkan Nihat Çelik, 
bu bayramda 3 milyonun üze-
rinde bir kurban kesimi gerçek-
leştiğini dile getirdi.

Çelik, “Sadece Kurban Bayramı 
için ayrılan küçükbaş sayısı 138 
ülkenin koyun, keçi sayısından 
fazla. Dünya çapında bir Kur-
ban Bayramı organizasyonu-
muz var. Türkiye, çok büyük bir 
ülke... Rakamlarıyla da büyük-
lüğünü ortaya koyuyor.

Bazı bölgelerimizde kurban 
kesimi küçükbaşta zirve yap-
tı. Çünkü, koronavirüs salgını 
nedeniyle birçok kişi tatil pla-
nını erteledi. İlinde, ilçesinde, 
mahallesinde, köyünde Kurban 
Bayramı’nı geçirdi. Bu kişilerin 
önemli bir bölümü de kurban 
kesti.Suudi Arabistan da bu yıl 
yurt dışından hacı kabul etme-

yeceğini açıkladı. Kutsal top-
raklara hac farizasını yerine ge-
tiremeyen hacı adaylarımız da 
ülkemizde kurban kesimi yaptı. 
Dolayısıyla da kurban kesimi 
beklenin üzerinde bir artış gös-
terdi.”dedi. 

TÜİK’in, kırmızı et tüketimi 
içinde küçükbaş hayvan etinin 
payını yüzde 10 olarak verdi-
ği bilgisini veren Çelik, şunları 
kaydetti:

“Biz, kırmızı ette küçükbaşın 
payının yüzde 20’yi bulduğu 
kanısındayız. Özellikle korona-
virüs döneminde küçükbaş et 
tüketiminin arttığını görüyo-
ruz. Son yıllarda küçükbaşa bir 
yönelme var. Çünkü, insanlar 
daha sağlıklı beslenmek isti-
yor. Küçükbaş hayvan etinden 
daha sağlıklısı yok. Çünkü besi-
ye alınmıyor. Ülkemizde küçük-
baş hayvancılık temel olarak 
mera hayvancılığına dayanıyor. 
Doğal besleniyor. Biz bundan 
dolayı, ‘Kuzu eti yiyin, koronayı 
yenin’ diyoruz.”

Koyun, keçi yetiştiriciliğinin ta-
rihimizde ve kültürümüzde ayrı 
bir yeri olduğunun altını çizen 
Çelik,  “Atalarımıza keçi çobanı 
denirdi ve  küçükbaş hayvancı-
lıkla geçinirlerdi. Hayvanlarının 
etinden, sütünden, yününden 
faydalanırlardı. Hayvanların 
yününden yaptıkları kilimlerle 
dokumalarla kumaşlarla ticaret 
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ÇELİK, ATV’DE ET FİYATLARINA
İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE

BULUNDU

Ankara - 09.08.2020 - Türkiye Damızlık Ko-
yun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜD-
KİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ATV’de 

et fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, artan hayvan varlığının aksine et fiyatlarının 
hala normal fiyatlara inmediğine dikkati çekerek, 
“Üretimimizde ciddi manada bir artış var ancak, et 
fiyatlarında bir düşüş yaşanmadı.” dedi. 

Genel Başkan Çelik, yetiştiricilerin eti kilogram ba-
şına 45- 50 liraya sattığı bilgisini vererek, market-
lerdeki fiyatın etin bölümlerine göre 60 ila 120 lira 
arasında değiştiğini ifade etti. 

Et fiyatlarının üreticiden tüketiciye ulaşana kadar 

çok fazla arttığını vurgulayan Çelik, ülkemizde 
aracıların daha fazla kazandığını ve aracıların ta-
mamen ortadan kaldırılarak yüksek et fiyatlarının 
önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

yaparlardı. Bin yıl önce koyunla 
keçiyle başlayan Selçuklu’nun 
ardından Osmanlı’nın ipekten, 
yüne, tiftikten kıla, kilimden 
dokumalara kadar birçok alan-
da küçükbaşa önem verdikleri-
ni görüyoruz. Koyun keçi etinin 
sağlığı tartışılmaz. Küçükbaş 
meralarda otlatılmaktadır. Çok 
fazla da fenni yem kullanılma-
dığı için daha sağlıklıdır. Bir 
nevi organik ettir de denebilir.”

Üreticinin elinden 45 liraya çı-
kan bir karkasın tüketiciye ula-
şana kadar 80 lirayı bulduğunu 
belirten Çelik, Tarım ve Orman 
Bakanı Pakdemirli’nin DİTAP’ı 
hayata geçirmesiyle birlikte ar-
tık çiftlikten sofraya kadar bir 
hizmet zinciri oluşacağını, alıcı, 
satıcı, üretici ve tüketicinin bu 
platformda bir araya geleceği-
ni vurguladı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, “Bilindiği gibi ülkemizde 
bir aracı gerçeği var. Gelişmiş 
ülkeler bu işi çözmüş. Aracıyı 
ortadan kaldırmışlar. Piyasanın 
bazı Avrupa ülkelerinde yüz-
de 90’ını kooperatif ve üretici 
birlikleri kontrol ediyor. Çok iyi 
örgütleniyorlar. Mali yapıları 
çok güçlü. Çiftçiye, yetiştirici-
ye ucuz girdi, makine, ekipman 
sağlıyorlar.

Üretilen ürünün nakliyesini, pa-

ketlemesini yapıyorlar. Modern 
depolarda ürünü saklıyorlar. 
Ürün kayıplarını en aza indir-
mişler. Ürünü pazarlıyorlar. Çift-
çi, yetiştirici alıcılara karşı tek 
başına değil. Bizde örgüt çok 
ama mali yapısı güçlü, bütün 
bu yükün altından kalkabilecek 
örgüt yok. Ne personel sayıları, 
ne mali yapıları bu işi yapma-
ya yeterli değil. Kooperatifleri, 
üretici birlikleri güçlendirmek 
zorundayız. Ülkemizde bunu 
yapamadığımız için aracıyı or-
tadan kaldıramıyoruz. Ne üreti-
ci yeterince para kazanabiliyor 
ne de tüketici makul fiyatlarla 
ürün satın alabiliyor. Üretici de 
tüketici de mağdur. İhya olan 
aracı…

Dijital Tarım Pazarı üretim mo-
delinde Merkez Birliği orga-
nizasyonunda İl Birliklerinin 
fikirleri alınarak program oluş-
turulmalıdır. Bu işin başarıya 
ulaşması için Birlikler maddi 
olarak desteklenmelidir. Bir-
likler de yetiştiricinin ürettiği 
ürünlerin pazarlanmasında ak-
tif rol almalıdır ve üretim plan-
laması yapmalıdır. Böyle bir uy-
gulamayla 83 milyon kazançlı 
çıkacaktır. 

Pandemi sürecinde de gördük. 
Dijitalleşme, internet dünyası 
bizlere büyük olanaklar sunu-

yor. İnsanlar alışverişlerini evle-
rinden çıkmadan, internet üze-
rinden rahatlıkla yapabiliyor. 
Bu kriz sürecinde internetten 
hizmet sağlayanlar en yüksek 
büyümeyi gerçekleştirdi.

Nitekim Tarım ve Orman Ba-
kanlığımız tarımda dijitalleş-
me adına çok önemli bir proje 
geliştirdi: Dijital Tarım Pazarı 
(DİTAP). Çiftçimizin alın teri 
ve binbir emekle ürettiği ürün-
ler, değer fiyattan tüm alıcılar 
ve üreticiler ile artık bu online 
platform DİTAP üzerinden bu-
luşabilecek. Hem üretici hem 
tüketici hem de sektör kazana-
cak. “ dedi. 

Koyun ve keçi sütünün marka-
laşması konusunda da açıkla-
malarda bulunan Çelik, sütün 
içerdiği protein, karbonhidrat, 
mineraller, vitamin ve yağ ne-
deniyle bebeklerden yaşlılara 
tüm insanoğlunun beslenme-
sinde vazgeçilmez bir öneme 
sahip olduğuna dikkati çekti. 

TÜDKİYEB’in faaliyetleri ve 
projeleri kapsamında TAGEM 
ile birlikte Halk Elinde Islah Pro-
jesi yürüttüklerini ifade eden 
Çelik, üniversitelerden ve ala-
nında yetkin kişilerden seçilen 
proje liderlerinin ortalama 45 
projede görev aldığını aktardı.
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ZIYARETLER
GENEL BAŞKAN ÇELIK, TKDK BAŞKANI ADAK’I MAKAMINDA ZIYARET ETTI

Ankara - 02.10.2020 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çe-
lik, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 
Başkanı Muhammed Adak’ı ziyaret etti. 

TKDK Başkanı Adak ile küçükbaş hayvancılık sektöründe 
hayata geçirilebilecek projelerle ilgili fikir alış verişinde bulu-

nan Çelik, görüşme sonrası önümüzdeki süreçte sektörün 
daha fazla gelişmesi için yapılacak iş birliği ve güç birliğinin 
çok önemli olduğunu vurguladı.

Çelik ziyaretle ilgili olarak, “TKDK Başkanı Sayın  Muham-
med Adak’ın yakın ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkür 
ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.” dedi.

18 Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

GENEL BAŞKAN ÇELIK, YOZGAT BIRLIK BAŞKANI YILDIRIM’I EVINDE ZIYARET ETTI

Yozgat - 04.08.2020 - 
Türkiye Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik, Yoz-
gat Birlik Başkanı Veteri-
ner Hekim Nevzat Yıldı-
rım’ı evinde ziyaret etti.

Çelik, Yozgat Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Yıldırım’a 
geçirmiş olduğu trafik ka-
zası sonrası geçmiş olsun 

dileklerini iletti, bayramını 

kutladı. 

Çelik, “Değerli Başkanımı-

zın ailesiyle birlikte daha 

nice sağlıklı bayramlar 

geçirmesini diliyor, en 

kısa sürede sağlığına ka-

vuşarak görevinin başına 

dönmesini Yüce Allah’tan 

niyaz ediyorum.” dedi.
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ZIYARETLER
BINGÖL, ELAZIĞ VE MUŞ BIRLIK BAŞKANLARINDAN GENEL BAŞKAN ÇELIK’E ZIYARET

GENEL BAŞKAN ÇELIK, KAHRAMANMARAŞ BIRLIK BAŞKANI KUZU’YU MAKAMINDA KABUL ETTI

Ankara - 14.10.2020 - Türkiye Damız-
lık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik, Bingöl Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ali 
Kaysadu, Elazığ Birlik Başkanı Mah-
mut Sezer ve Muş Birlik Başkanı Ni-
met Salkım’ı makamında kabul etti.

Çelik, Birlik başkanlarıyla Doğu 
Anadolu bölgesine küçükbaş hay-
vancılıkla ilgili yapılan çalışmalar ve 
projeler hakkında çeşitli istişarelerde 
bulundu.

Ziyaretten sonra Çelik, “ Ziyaretle-
rinden ve küçükbaş hayvancılığın 
gelişmesindeki katkılarından dolayı 
Bingöl, Elazığ ve Muş Birlik Başkan-
larıma şahsım ve sektörüm adına te-
şekkür ediyor, daima birlik beraberlik 
içinde sürdüreceğimiz başarılı ça-
lışmaların daim olmasını diliyorum.” 
dedi.

Ankara - 20.08.2020 - Türkiye 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik, Kahramanma-
raş İli Damızlık Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Birliği Başkanı Vakkas Ku-
zu’yu kabul etti.

Genel Başkan Çelik, makamında 
gerçekleşen kabulde, sektör adına 
önümüzdeki süreçte yapılacak ça-
lışmaları ele aldıklarını belirtti. 

Kahramanmaraş’ta küçükbaş hay-
vancılığın gelişmesindeki katkıları 
ve yetiştiricilerimize yaptığı hiz-
metlerinden dolayı günün anısına 
Kuzu’ya bir plaket hediye eden Çe-
lik, “Her zaman birlik ve beraberlik 
içinde çalışacağımız temennisiyle 
şahsım ve sektörüm adına Başka-
nıma teşekkür ediyor, başarılı ça-
lışmalarının daim olmasını temenni 
ediyorum.” dedi.

19Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK ‘‘KÜÇÜKBAŞTA 
VERİMLİLİK ARTIŞI DAHA ÇOK SÜT VE ET DEMEK’’

K
üçükbaşta verimlilik artı-
şı daha çok süt ve et de-
mek… 

-TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

-“FAO ve TÜİK verilerini esas 
alırsak, yıllık olarak, koyun ke-
çide artırılacak her bir kilog-
ram et verimliliğiyle 20 bin 
tondan fazla et, her 5 kilog-
ram süt verimliliğiyle 126 bin 
tondan fazla süt elde etmek 
mümkün”

-“2019 yılı itibarıyla koyunda 
21,6, keçide 19,8 kilogramlık 
et, koyunda  yıllık 76,7, keçide 
105,5 kilogramlık süt verimli-
liğini ıslah çalışmalarıyla çok 
daha yüksek rakamlara çıkara-
biliriz”

-“Koyunda ve keçide süt veri-
mini ıslahla en az ikiye katla-
mak mümkündür. Et verimini 
ise yüzde 50 oranında artırma 
imkanı vardır”

Ankara - 09.09.2020 – Türkiye 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, ta-
rım ve hayvancılıkta verimlili-
ğin katma değer açısından en 
önemli unsurlardan biri oldu-

ğunu, gelişmiş ülkelerin verim-

liliği artırarak daha az sayıda 

hayvanla daha fazla süt ve et 

elde ettiğinin görüldüğünü be-

lirterek, “FAO ve TÜİK verilerini 

esas alırsak, yıllık olarak, koyun 

keçide artırılacak her bir ki-

logram et verimliliğiyle 20 bin 

tondan fazla et, her 5 kilogram 

süt verimliliğiyle 126 bin ton-

dan fazla süt elde etmek müm-

kün” dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada, 

2004-2019 arasındaki 15 yıllık 

dönemde yıllar itibarıyla, sağı-

lan hayvan başına yıllık süt ve-

riminin koyunda 76,6 kilogram 

ile 78 kilogram arasında, keçide 

104,6 kilogram ile 105,7 kilog-

ram arasında, kesilen hayvan 

başına et veriminin ise koyun-

da 17,2 kilogram ile 21,7 kilog-

ram arasında, keçide 17 kilog-

ram ile 19,8 kilogram arasında 

değiştiğini bildirdi. 

-Et ve süt üretim artışları, hay-
van varlığındaki yükselmeden  
kaynaklanmaktadır

Küçükbaş hayvancılıkta et ve 

sütteki üretim artışlarının esas 

itibarıyla hayvan varlığındaki 

yükselmeden kaynaklandığı-

na dikkati çeken Çelik, şunları 

kaydetti:

“Küçükbaş hayvan sayısı 2020 

Haziran ayı verileriyle 2019 so-

nuna göre 6,5 milyon başlık ar-

tışla 48,5 milyondan 55 milyo-

nun üzerine çıktı. Bu dönemde 

koyun sayısı yüzde 14,6 artışla 

37,3 milyondan 42,7 milyona, 

keçi sayısı yüzde 10,2 artışla 

11,2 milyondan 12,35 milyona 

yükseldi. Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan’ın nü-

fus başına bir küçükbaş hayva-

na ulaşma konusunda talimatı 

var. Cumhurbaşkanımızın ve 

Tarım ve Orman Bakanımız Dr. 

Bekir Pakdemirli’nin destek ve 

gayretleriyle, Tarım ve Orman 

Bakanlığımızın küçükbaş hay-

vancılığa yönelik destekleme-

leriyle adım adım hedefimize 

yaklaşıyoruz.”

-Çağımız ekonomisinin teme-
linde verimlilik yatmaktadır

Küçükbaş hayvancılıkta sade-

ce sayı artırmayla sınırlı kalın-

maması gerektiğini vurgulayan 

Çelik, çağımız ekonomisinin te-

melinde verimlilik yatmaktadır. 
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En az girdiyle en fazla, sürdü-
rülebilir, yüksek kalite ve stan-
dartta üretimin ekonominin te-
mel amacı olduğunu hatırlatan 
Çelik, şunları kaydetti:

“2019 yılı itibarıyla koyunda 
21,6, keçide 19,8 kilogramlık 
et, koyunda yıllık 76,7, keçide 
105,5 kilogramlık süt verimli-
liğini ıslah çalışmalarıyla çok 
daha yüksek rakamlara çıka-
rabiliriz. Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TÜİK) verilerine göre, 
2019 yılında 19,8 milyon koyun, 
5,5 milyon keçi sağılmaktadır. 
Her 5 kilogram süt verimliliğiy-
le 126 bin tondan fazla süt elde 
etmek mümkündür. Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO) 2018 verileri esas alındı-
ğında koyun keçide artırılacak 
her bir kilogram et verimliliğiy-
le 20 bin tondan fazla et elde 
etmek imkanlar dahilindedir. 

Tabii sağılan hayvan sayısı art-
tıkça elde edilecek süt miktarı, 
kesilen hayvan sayısı arttıkça 
elde edilecek et miktarı arta-
caktır.”

-Islah çalışmalarıyla verimlilik 
kolaylıkla artırılabilir

Verimliliğin yapılacak ıslah ça-

lışmalarıyla kolaylıkla artırıla-
bileceğini, Anadolu’nun et ve 
sütte verimli koyun ve keçi ırk-
ları bulunduğunu, bunların yay-
gınlaştırılması gerektiğini bildi-
ren Çelik, şöyle devam etti:

“Ülkemizde bazı koyun ırkların-
da yıllık süt verimi 200 kilog-
rama kadar çıkmaktadır. Kültür 
ırkı keçilerde bu rakam 400 
kilogramı aşmaktadır. Karkas 
ağırlık bazı koyun ırklarında 
29-30 kilograma yaklaşmakta-
dır.

Buna göre, koyunda ve keçide 
süt verimini ıslahla en az ikiye 
katlamak mümkündür.  Et veri-
mini ise yüzde 50 oranında ar-
tırma imkanı vardır.

Islah çalışmaları daha fazla 
desteklenmeli, küçükbaş hay-
van varlığımızın tamamı ıslah 
edilmeli, et ve süt verimliliği 
artırılmalıdır.

Memnuniyetle söylemeliyim ki 
artık küçükbaş hayvancılıkta 
soy kütüğü yürütme çalışmala-
rı başlamıştır. Çalışmalar hızla 
devam etmektedir. Önümüz-
deki birkaç yılda ıslah çalışma-
larının temelini oluşturan soy 
kütüğü kayıtları ile verimliliğin 

artırılması yolunda çok daha 

önemli mesafeler kaydedile-

cektir.”

Verimlilik artışında bakım ve 

beslenmenin de büyük öne-

mi bulunduğu bildiren Çelik, 

“ıslah çalışmalarının başarıy-

la uygulanabilmesinin bir yolu 

da çevre şartlarının iyileştiril-

mesidir. Bu çerçevede bakım 

ve besleme konuları da son 

derece önemlidir. Yetiştirici-

miz yem maliyetleri nedeniyle 

hayvanlarını yeterince iyi bes-

leyememektedir. Hayvancılığın 

en ucuz yem kaynağı mera ve 

çayırlardır. Ülkemiz şartların-

da meralar olmadan küçükbaş 

hayvancılık yapmak mümkün 

değildir. Halen 14,6 milyon hek-

tar olan mera ve çayırların alanı 

yetersizdir. Son 70 yılda mera 

ve çayır alanının yüzde 60’dan 

fazlası orman ve tarım alanla-

rına dahil edilmiştir. Bitkisel 

üretim yapma imkanı olmayan 

ve alanı 15,8 milyon hektarın 

üzerindeki diğer tarım arazileri 

de mera kapsamına alınmalıdır. 

Çayır ve meralar verimsizdir. 

Bu alanlar ıslah edilerek verim-

leri artırılmalıdır” dedi.
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK ‘‘DOĞU ANADOLU’NUN 
ZENGİN MERALARI İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ’’

D
oğu Anadolu’nun zengin 
meraları değerlendiril-
meli…

-TÜDKİYEB Genel Başkanı Çe-
lik:

-“Bölgedeki 14 il, ülke mera 
toplamının yüzde 37,1’ine sa-
hip. Buna karşın koyun sayısın-
da payı yüzde 26,8’de, keçide 

yüzde 14,1’te kalıyor”

-“Karadeniz Bölgesinden son-
ra en verimli meraların bulun-
duğu Bölge çok daha fazla ko-
yun ve keçi besleyebilir”

-“Bölgede 2020 yılında 13,1 
milyonu aşacağını tahmin etti-
ğimiz küçükbaş hayvan varlığı 
mera varlığı dikkate alındığın-
da mevcut verilere göre en az 
20 milyon olmalı. Mera alanları 
ve verimi artırılsa bu rakam ra-
hatlıkla 30 milyonu geçer”

-“Tarım alanları açısından sı-
nırlı olan bölge, küçükbaş hay-
vancılıkla önemli bir gelir artı-
şı sağlayabilir”

Ankara - 21.09.2020 - Türkiye 

Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği (TÜDKİ-

YEB) Genel Başkanı Nihat Çe-

lik, Doğu Anadolu’nun zengin 

meralarının daha iyi değerlen-

dirilmesi gerektiğini bildirerek, 

“Bölgedeki 14 il, ülke mera top-

lamının yüzde 37,1’ine sahip. 

Buna karşın koyun sayısında 

payı yüzde 26,8’de, keçide yüz-

de 14,1’te kalıyor” dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada, Doğu 

Anadolu’da 2019 yılında 10 mil-

yona yakın koyun 1,6 milyona 

yakın keçi varlığı bulunduğunu, 

2020 yılında 55 milyon başa 

çıkan küçükbaş varlığı düşü-

nüldüğünde, bu sayıların 2020 

yılında koyun sayısının 11,4, keçi 

sayısının 1,7 milyonu, toplamda 

13,1 milyonu aşacağını tahmin 

ettiklerini belirtti. 

Mera varlığı dikkate alındığın-

da bölgedeki küçükbaş varlı-

ğının mevcut verilere göre en 

az 20 milyon olması gerekti-

ğini vurgulayan Çelik, “bu du-
rumda mevcut mera varlığı ve 
verimiyle küçükbaş hayvan sa-
yısı sadece Doğu Anadolu’da 
7 milyondan fazla artırılabilir. 
Bu rakam mera alanları ve ve-
rimi artırılır, ülke küçükbaş hay-
van varlığı 90 milyona çıkarsa 
Doğu Anadolu’nun küçükbaş 
hayvan varlığı rahatlıkla 30 mil-
yonu geçer ” dedi.

-Bölgedeki mera alanları Mar-
mara’nın 15,2, Ege’nin 15,7 katı

Tarım ve Orman Bakanlığı ve-
rilerine göre Doğu Anadolu’da 
4 milyon 337 bin 580 hektar 
mera alanı bulunduğu bilgisini 
veren Çelik, şunları kaydetti:

“Bu rakam 1970 yılında Doğu 
Anadolu’da 9 milyon 162 bin 
100 hektardı. Meraların önemli 
bir bölümü kaybedildi. Yine de 
mevcut mera alanı açısından 
bölge, İç Anadolu’nun önünde 
bölgeler açısından birinci sıra-
da. Bölgedeki meralar İç Ana-
dolu’dan 170 bin 946 hektar 
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daha fazla. Bölgenin Karade-

niz Bölgesinin 3,4, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinin 5,5, Ak-

deniz Bölgesinin 7,5, Marmara 

Bölgesinin 15,2, Ege Bölgesinin 

15,7 katı mera alanı var. Bu zen-

ginlik daha iyi değerlendirilme-

lidir.”

-Doğu Anadolu mera verimli-
liğinde Karadeniz’in ardından 
ikinci sırada

Doğu Anadolu Bölgesindeki 

meraların verimlilik açısından 

da dikkat çektiğini bildiren 

Çelik, “İç Anadolu, Doğu Ana-

dolu’ya yakın bir mera alanı 

olmakla birlikte verimliliği dü-

şüktür. Buna karşın Doğu Ana-

dolu Bölgesindeki meralar kuru 

ot verimi açısından zengindir. 

Hektar başına kuru ot verimi, İç 

Anadolu ve Güneydoğu Anado-

lu’da 450, Akdeniz Bölgesinde 

500, Ege ve Marmara Bölgele-

rinde 600 kilogramda kalırken, 

Doğu Anadolu Bölgesinde 900 

kilogramı bulmaktadır. Kuru 

ot veriminde bölgeler arasın-

da sadece Karadeniz Bölgesi 

1000 kilogramla Doğu Anadolu 

Bölgesini geride bırakmaktadır. 

Karadeniz Bölgesinden sonra 

en verimli meraların bulunduğu 

bölge çok daha fazla koyun ve 

keçi besleyebilir” dedi. 

-Potansiyel üstünlükleri iyi de-
ğerlendirilirse bölgenin gele-
ceği parlak

Tarım alanları açısından sınırlı 
olan Doğu Anadolu Bölgesinin, 
küçükbaş hayvancılıkla önemli 
bir gelir artışı sağlayabileceğini 
bildiren Çelik, şu bilgileri verdi:

“Doğu Anadolu Bölgesi, zor 
iklim ve arazi koşullarına sa-
hip, nüfus yoğunluğu düşük, 
büyük pazarlara uzak, sanayi-
nin gelişmediği bir bölgemiz. 
Ancak zengin su kaynaklarına 
ve mera alanlarına sahip, ma-
dencilik açısından potansiyel 
arz eden bir bölge. Gelişmeye 
müsait. Potansiyel üstünlükleri 
iyi değerlendirilirse bölgenin 
geleceği parlak olacak. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ve Tarım ve Orman Bakanı 
Dr. Bekir Pakdemirli’nin tarım 
ve hayvancılığa inanmaları, 
kırsala, tarım ve hayvancılığa, 
özellikle küçükbaş hayvancılı-
ğa verilen destekleri artırmaları 
bizleri daha da umutlandırıyor. 
Bu alana destek verilmesi bu 
ülkenin en önemli sorunlarının 
da çözüm yollarından biri ola-
caktır.”

-Mera alanları artırılmalı

Türkiye’nin tarım ve hayvan-
cılık potansiyeli çok büyük bir 

ülke olduğunu vurgulayan Çe-

lik, şunları kaydetti:

“Mülteci ve yabancılarla bir-

likte 88 milyonluk bir ülkenin 

gıda güvencesini çiftçimiz, ye-

tiştiricimiz sağlıyor. Yakın çev-

rede tarım ve hayvancılıkta 

bizimle yarışacak bir ülke de 

yok. Bu ülkenin hala yeterince 

kullanılmayan tarlaları, otlakları 

var. Suya kavuşturulmamış 1,9 

milyon hektar alan bulunuyor. 

Türkiye, verimli tarım alanlarını 

korumalı, sulama yatırımlarını 

tamamlamalı, kırsalda nüfusu 

tutacak kırsal kalkınma projele-

ri uygulamaya koymalı, tüm ta-

rım arazilerini tarımsal üretim 

için kullanmalıdır. Hayvancılığın 

en ucuz yem kaynağı mera ve 

çayırlardır. Ülkemiz şartların-

da meralar olmadan küçükbaş 

hayvancılık yapmak mümkün 

değildir. Mevcut mera ve ça-

yırların alanı yetersizdir. Son 

70 yılda mera ve çayır alanının 

yüzde 60’dan fazlası orman ve 

tarım alanlarına dahil edilmiş-

tir. Bitkisel üretim yapma imka-

nı olmayan ve alanı 15,8 milyon 

hektarın üzerindeki diğer tarım 

arazileri de mera kapsamına 

alınmalıdır. Çayır ve meralar ıs-

lah edilerek verimleri artırılma-

lıdır.”
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK
‘‘HAVA ŞARTLARINI TAKİP ÇİFTÇİMİZİ, YETİŞTİRİCİMİZİ 

AFETLERİN ZARARINDAN KORUR’’

H
ava şartlarını takip çiftçi-
mizi, yetiştiricimizi afet-
lerin zararından korur

-TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

-“Dünyamızdaki iklim değişik-
liği nedeniyle, doğal afetlerin 
çok sık görüldüğü ve tarımsal 
üretim ile hayvancılığı olum-
suz etkilediği günümüzde, 
afet yaşanmadan haberdar 
olup önlem almak hayati önem 

kazanmıştır” 

-“Bu açıdan Meteoroloji Genel 
Müdürlüğümüzün mobil uygu-
laması sektörümüz açısından 
çok yararlı olacaktır”

-“Çiftçi ve yetiştiricilerimizin, 
çobanlarımızın Meteoroloji 
Genel Müdürlüğümüzün mobil 
uygulamasını akıllı cep tele-
fonlarına indirmelerini tavsiye 
ediyoruz”

Ankara – 25.09.2020 – Türkiye 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, hava 

şartlarını anlık takibin çiftçi ve 
yetiştiriciyi yağış, sel, su baskı-
nı, don, kırağı gibi doğal afet-
lerin sebep olacağı zarardan 
önemli oranda koruyacağını 
bildirerek, “dünyamızdaki ik-
lim değişikliği nedeniyle, doğal 
afetlerin çok sık görüldüğü ve 
tarımsal üretim ile hayvancılığı 
olumsuz etkilediği günümüz-
de, afet yaşanmadan haberdar 
olup önlem almak hayati önem 
kazanmıştır. Bu açıdan Meteo-
roloji Genel Müdürlüğümüzün 
mobil uygulaması sektörümüz 
açısından çok yararlı olacaktır” 
dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada, 19. 
ve özellikle 20. yüzyılda in-
sanoğlunun, doğada binlerce 
yılda giderilemeyecek çevre 
sorunlarına neden olduğunu, 
ormanları, sulak alanları hızla 
bozduğunu, toprak ve suyu kir-
lettiğini, toprağı amacı dışında 
kullandığını, 21. yüzyılın ilk 20 
yılını yaşadığımız bu dönem-
de de bu faaliyetlere devam 

ettiğini belirtti. Doğayı hoyrat 

kullanımın sonuçlarının hızla 

görüldüğünü, tüm dünyada ta-

rım ve orman alanlarının, mera 

ve otlakların azaldığını, ciddi 

su sorunları yaşanmaya başla-

dığını vurgulayan Çelik, şunları 

kaydetti:

“Doğa, insanoğlu olarak yap-

tıklarımızın hesabını bize so-

ruyor. Dünya çapında bir iklim 

değişikliği yaşıyoruz. Doğal 

afetler, hiç olmadığı kadar art-

tı. Dünyamızda neredeyse yılın 

her günü bir doğal afet görü-

lüyor. İnsanoğlunun faaliyetle-

ri nedeniyle geçmişe nazaran 

çok daha fazla fırtına, kasırga, 

yağış, sel, su baskını, toprak 

kayması, don, kırağı, aşırı so-

ğuk, aşırı sıcak, hortum, eroz-

yon, kuraklık yaşanıyor. Bunun 

tarım ve hayvancılığı etkileme-

mesi mümkün değil.   

Gelişmiş ülkelerde çiftçiler, ye-

tiştiriciler artık meteorolojik 

verileri teknolojinin imkanlarını 
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kullanarak anlık takip ediyorlar. 
Meteorolojik verilerde yaşana-
cak olumsuz durumlara karşı 
önlemlerini vakit kaybetmeden 
alıyorlar. Ürünlerini, hayvanla-
rını yaşanan doğal afetlerden 
koruyorlar. Ülkemiz çiftçi ve 
yetiştiricilerinin de bu uygu-
lamalardan yararlanması hem 
kendileri hem ülke ekonomisi 
açısından son derece yararlı 
olacaktır. Çiftçi ve yetiştiricile-
rimizin, çobanlarımızın Meteo-
roloji Genel Müdürlüğümüzün 
mobil uygulamasını akıllı cep 
telefonlarına indirmelerini tav-
siye ediyoruz.”

-“Televizyonun, elektriğin ol-
madığı meralarda sürüleriyle 
baş başa kalan çobanlarımız 
için bu uygulama hayati önem 
taşımaktadır”

Bu uygulamadan en fazla ya-
rarlanacak kesimin koyun keçi 
yetiştiricileri olacağına dikkati 
çeken Çelik, şöyle devam etti:

“Genel Müdür Volkan Mutlu 
Coşkun’un şahsında Meteo-
roloji Genel Müdürlüğümüze 
mobil uygulamadan dolayı sek-
törümüz ve yetiştiricilerimiz 
adına teşekkür ediyorum. Bu 
uygulamayı tüm yetiştiricileri-
mizin telefonlarında kullanma-
ları öncelikle kendileri ve sürü-
leri için önem arz etmektedir. 
Dağda bayırda çok zor şartlar-
da görev yapan çobanlarımız, 
bu uygulamayı kullanmaları ha-
linde anlık hava durumundan 
haberdar olacak ve istenmeyen 
mağduriyetlerin önüne geçi-
lebileceklerdir. Televizyonun, 
elektriğin olmadığı meralarda 
sürüleriyle baş başa kalan ço-
banlarımız için bu uygulama 
hayati önem taşımaktadır.” 

-“Meteoroloji Genel Müdürlü-
ğümüz çok önemli bir olaya 
imza attı”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü-
nün mobil uygulama ile çok 
önemli bir olaya imza attığını 

ifade eden Çelik, “Genel Mü-

dürlüğümüz kamuoyunun bü-

tün kesimlerine hitap ederek 

hava raporlarıyla onların can 

ve mal emniyetini sağlamakla 

hayat kalitesini artırmak, başta 

bizim sektörümüz olmak üzere 

diğer sektörlerinde beklentile-

rini karşılamak, sosyoekonomik 

faydalar sağlamak adına kalite-

li ve güvenilir meteorolojik hiz-

metler sunmanın gayretindedir. 

Bu yönüyle de takdire şayan 

çalışmalarına şahit oluyoruz” 

ifadelerine yer verdi.

Çelik, mobil uygulamayı kul-

lanacak yetiştiricilerin sağ-

layacağı faydalara da dikkat 

çekerek, “mobil uygulama sa-

yesinde yetiştiricilerimiz il ve 

ilçe merkezlerinde bulunduk-

ları her yerde istediği nokta-

nın anlık hava durumu, sıcaklık, 

basınç, nem, saatlik tahminleri, 

tarımsal hava durumu tahmin-

leri, zirai don risk tahminlerini 

anında öğrenecekleri gibi an-

lık gözlem bilgilerine, kar ka-

lınlıkları ve meteorolojik uyarı 

ve değerlendirmelere de ula-

şabilecekler, uygulama içinde 

Meteorolojinin Sesi radyosunu 

dinleyebilecekler. Onun için ye-

tiştiricilerimiz için bu uygulama 

bir şanstır ve kullanmalarında 

büyük faydalar olacaktır” dedi.
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K
onya - 14.09.2020 - Türkiye Da-
mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Ge-

nel Başkanı Nihat Çelik, Konya Da-
mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
tarafından kurulan damızlık koç- teke 
üretim merkezinde incelemelerde bu-
lundu. 

Genel Başkan Çelik, Konya Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Baş-
kanı Fettah Öztürk’e babasının ölümü 
dolayısıyla yapmış olduğu taziye ziya-
retinden sonra Konya Birliği tarafın-
dan kurulan damızlık koç-teke üretim 
merkezinde gerçekleştirilen çalışma-
ları yerinde inceledi.

“BİRLİK ÇALIŞMALARI HAYATİ

ÖNEME SAHİP”

Üretim merkezinde 2020 yılı koç ka-
tım döneminde 312 üyesine 1087 adet 
damızlık koç satışı gerçekleştirildiğini 
belirten Çelik, birlik çalışmalarının ha-
yati öneme sahip olduğunu vurguladı. 

Konya Birliği tarafından 2021 yılı koç 
katımı için üstün vasıflı  Akkaraman ve 
Merinos ırkı damızlık kuzu tedariği ya-
pıldığının da altını çizen Genel Başkan 
Çelik, “Birliğimizin gerek sağlık koşul-
larına gerekse bakım beslemeye özen 
göstererek yetiştiricilerine hizmet için 
çalıştığını görmekten mutluluk duy-
dum. Gerek sektörümüze gerekse 
Konyamıza iftihar edilecek bir işletme 
kazandıran başta Birlik Başkanımız 
Fettah Öztürk olmak üzere emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyor, başarıla-
rının devamını diliyorum.” dedi.
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ÇELİK, KONYA’DA DAMIZLIK KOÇ-TEKE 
ÜRETİM MERKEZİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
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ÇELİK ‘‘Gerek sektörümüze 
gerekse Konyamıza iftihar 
edilecek bir işletme kazan-
dıran başta Birlik Başkanı-
mız Fettah Öztürk olmak 
üzere emeği geçen herkese 
teşekkür ediyor, başarıları-
nın devamını diliyorum.”
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK
‘‘TÜRKİYE KOYUN SÜTÜ ÜRETİMİNDE DÜNYA ŞAMPİYONU’’

T
ÜDKİYEB Genel Başkanı 
Çelik:

-“Türkiye, 2018’de 1,5 
milyon tona yakın koyun sütü, 
600 bin tona yakın keçi sütü 
üretti. FAO verilerine göre 
Türkiye koyun sütü üretiminde 
dünya şampiyonu. Keçi sütü 
üretiminde ise altıncı sırada”

-“Toplam koyun-keçi sütü üre-
timinde ise 2 milyon 8 bin ton-
la altıncıyız”

-“Bu durum, küçükbaş hay-
vancılığımızın büyüklüğünü 
gösteren en iyi

örnektir”

-“Koyun ve keçi bu toprakla-
rın bir gerçeği. Anadolu’da da 
Trakya’da da koyun keçi olma-
dan bir tarım ve hayvancılık 
düşünülemez”

-“Yüzde 18,8 kuru madde, yüz-
de 7,5 yağ, yüzde 5,6 protein, 

yüzde 4,6 laktoz, yüzde 1 mi-
neral madde içeren koyun 
sütü ile yüzde 13,2 kuru mad-

de, yüzde 4,5 yağ, yüzde 3,6 
protein, yüzde 4,3 laktoz, yüz-
de 0,8 mineral madde içeren 
keçi sütünü tavsiye ediyoruz”

Ankara – 11.08.2020– Türkiye 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, Tür-
kiye’nin 1,5 milyon tona yakın 
koyun sütü, 600 bin tona yakın 
keçi sütü ürettiğini bildirerek, 
“FAO verilerine göre Türkiye 
koyun sütü üretiminde dünya 
şampiyonu. Keçi sütü üretimin-
de ise altıncı sırada. Bu durum, 
küçükbaş hayvancılığımızın 
büyüklüğünü gösteren en iyi 
örnektir” dedi. 

Çelik, yaptığı açıklamada, Bir-
leşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü’nün (FAO) son veri-
si olan 2018 rakamlarına göre, 
Türkiye’nin 1 milyon 446 bin 
ton koyun sütü üretimiyle dün-
ya birinciliğini aldığını, ülkemi-
zi, 1 milyon 180 bin tonla Çin’in, 
754 bin tonla Yunanistan’ın, 
647 bin tonla Suriye’nin, 626 

bin tonla Romanya’nın, 545 bin 
tonla İspanya’nın, 525 bin ton-
la İtalya’nın, 414 bin tonla Su-
dan’ın, 381 bin tonla Mali’nin, 
369 bin tonla Somali’nin takip 
ettiğini belirtti.

-Keçi sütü üretiminde altıncı 
sıradayız

Keçi sütü üretiminde 6 mil-
yon 99 bin tonla ilk sırada açık 
farkla Hindistan’ın bulundu-
ğunu vurgulayan Çelik, “Su-
dan 1 milyon 151 bin tonla ikin-
ci, Bangladeş 1 milyon 122 bin 
tonla üçüncü, Pakistan 915 bin 
tonla dördüncü, Fransa 652 bin 
tonla beşinci, Türkiye 562 bin 
tonla altıncı, Mali 526 bin tonla 
yedinci, İspanya 461 bin tonla 
sekizinci, Güney Sudan 459 bin 
tonla dokuzuncu, Yunanistan 
398 bin tonla onuncu sırada” 
dedi.

-Türkiye toplam koyun-keçi 
sütü üretiminde de dünya ikin-
cisi
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Dünya genelinde 81 ülkenin ko-
yun sütü, 111 ülkenin keçi sütü 
üretimi verisinin yer aldığı lis-
tede, Türkiye’nin toplam ko-
yun-keçi sütü üretiminde de 2 
milyon 8 bin tonla Hindistan’ın 
ardından ikinci sırayı aldığına 
dikkati çeken Çelik, şunları kay-
detti:

“1 milyon tondan fazla ko-
yun-keçi sütü üreten 7 ülke 
var. Hindistan yüzde 96,8’i keçi 
sütü olmak üzere 6,3 milyon 
ton koyun-keçi sütü üretimiy-
le ilk sırayı alırken, ülkemiz 2 
milyon 8 bin tonu geçen üre-
timiyle ikinci sırada bulunuyor. 
Üçüncü sırayı 1 milyon 565 bin 
tonla Sudan, dördüncü sıra-
yı 1 milyon 403 bin tonla Çin, 
beşinci sırayı 1 milyon 152 bin 
tonla Yunanistan, altıncı sırayı 1 
milyon 151 bin tonla Bangladeş, 
yedinci sırayı 1 milyon 6 bin 
tonla İspanya aldı. Bu ülkeleri 
Fransa, Pakistan ve Mali izledi.”

Çelik, Türkiye’nin koyun sütü 
üretiminin 2019’da 1,5 milyon 
tonu aşarak 1milyon 521 bin 
tona, keçi sütü üretiminin ise 
577 bin tona yükseldiği bilgisi-
ni verdi. 

-Süt, beslenmede vazgeçil-
mez bir öneme sahip

Sütün, içerdiği protein, kar-
bonhidrat, mineraller, vitamin 
ve yağ nedeniyle bebeklerden 
yaşlılara tüm insanoğlunun 
beslenmesinde vazgeçilmez 
bir öneme sahip bulunduğuna 
dikkati çeken Çelik, şöyle de-
vam etti:

“Süt insan yaşamının her dö-
neminde gerek duyulan mikro 
ve makro besin ögelerini içerir. 
Bebek ve yaşlılarda kemik sağ-
lığı açısından önemlidir. Diya-
bet, obezite, hipertansiyon gibi 
rahatsızlıklara karşı da etkili 
olduğu yönelik çok sayıda bi-
limsel çalışma bulunmaktadır. 
Uzmanlar süt ve süt ürünleri 
tüketiminin artmasını sürekli 
olarak tavsiye etmektedir. Biz, 
buna katılıyoruz. Özellikle yüz-
de 18,8 kuru madde, yüzde 7,5 
yağ, yüzde 5,6 protein, yüz-
de 4,6 laktoz, yüzde 1 mineral 
madde içeren koyun sütü ile 
yüzde 13,2 kuru madde, yüz-
de 4,5 yağ, yüzde 3,6 protein, 
yüzde 4,3 laktoz, yüzde 0,8 mi-
neral madde içeren keçi sütü-
nü tavsiye ediyoruz. Koyun ve 

keçi sütü, özellikle ülkemizde, 
küçükbaş hayvancılığın doğal 
yaylıma, meralara dayanma-
sı, besi hayvanı olmaması, ilaç 
kullanılmaması nedeniyle son 
derece doğal ve sağlıklı ürün-
lerdir. Halkımız çekinmeden, 
içleri ferah olarak koyun, keçi 
sütü ve süt ürünleri tüketebilir-
ler.”

Koyun ve keçinin bu toprakların 
bir gerçeği olduğunu vurgula-
yan Çelik, Anadolu’da da Trak-
ya’da da koyun, keçi olmadan 
bir tarım ve hayvancılık düşü-
nülemeyeceğine vurgu yaptı.

Çelik, Türkiye’de hayvancılığın 
geleceğinin küçükbaş hayvan-
cılıkta olduğunu, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. 
Bekir Pakdemirli’nin verdikleri 
önem ve Tarım ve Orman Ba-
kanlığının destekleriyle hızla 
geliştiğini, bu şekilde sürmesi 
halinde yakın gelecekte küçük-
baş hayvancılığın ülkenin kır-
mızı et açığını rahatlıkla kapa-
tabileceğini, koyun-keçi peyniri 
ve yoğurdu üretimiyle çok daha 
fazla katma değer elde edebi-
leceğini belirtti.
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KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SÜTÜ ÜRÜNLERİNDEKİ ÜRETİM
ARTIŞINDAN SEKTÖRE KATMA DEĞER SAĞLANIYOR 

T
ÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik:

- “Doğrudan koyun ve 
keçi sütüyle veya bunların ka-
rıştırılmasıyla yapılan peynir-
ler, tercih edilen ürünler”

- “Koyun ve keçi sütünden elde 
edilen ürünlerde üretimin art-
ması, sektörün katma değerini 
yükseltecek, ülke ekonomisine 
de daha çok katkı sağlayacak”

Ankara - 12.10.2020 - Türkiye 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, ko-
yun ve keçi sütüyle yapılan 
peynirlerin tercih edilen ürün-
ler olduğunu belirterek “Koyun 
ve keçi sütünden elde edilen 
ürünlerde üretiminin artması 
sektörün katma değerini yük-
seltecek, ülke ekonomisine de 
daha çok katkı sağlayacak.” 
dedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, son yıllarda sade-
ce Türkiye’de değil, dünyada 
tüketicilerin doğal koşullarda 
beslenmiş, sağlıklı hayvanlar-
dan elde edilen et ve sütü daha 
fazla tercih ettiğini söyledi.

Küçükbaş hayvan yetiştirici-
liğinin mera faaliyetlerine da-
yandığına dikkati çeken Çelik, 
bu hayvanların eti ve sütü ile 

bunlardan elde edilen ürünle-

rin sağlıklı ve doğal olduğunu 

bildirdi.

Çelik, Türkiye’nin Avrupa’dan 

çok daha fazla endemik bit-

ki türünü barındırdığına işaret 

ederek “Bu topraklarda otla-

mış küçükbaş hayvanların eti 

ve sütündeki doğallık ve lez-

zet, hemen hemen hiçbir yerde 

bulunmaz. Bu sebepten dolayı, 

küçükbaş hayvanlarda antibi-

yotik gibi ilaçlar hemen hemen 

hiç kullanılmamakta.” diye ko-

nuştu.

Küçükbaş hayvan sütünün gıda 

sanayisinde daha çok peynir 

üretiminde kullanıldığını vur-

gulayan Çelik, şu değerlendir-

mede bulundu:

“Doğrudan koyun ve keçi sü-

tüyle veya bunların karıştırıl-

masıyla yapılan peynirler tercih 

edilen ürünler. Bu peynirlerin 

fiyatı, inek sütüyle yapılan kali-

teli peynirlerden ortalama yüz-

de 20 daha pahalıya satılmak-

ta. Dünyada da belli süreler 

bekletilmiş özel peynirler çok 

yüksek fiyatlarla alıcı bulmakta. 

Koyun ve keçi sütünden elde 

edilen ürünlerde üretimin art-

ması sektörün katma değerini 

yükseltecek, ülke ekonomisine 

de daha çok katkı sağlayacak.”

- Süt verimi arttı

Çelik, talebe bağlı olarak son 

yıllarda hayvan sayıları ve süt 

üretiminde de önemli artışlar 

görüldüğünü belirterek 20 yıl-

da koyun sütü üretiminin 774 

bin tondan geçen yıl sonu iti-

barıyla 1 milyon 521 bin tona, 

keçi sütü üretiminin 220 bin 

tondan 577 bin tona yükseldi-

ğini ifade etti.

Söz konusu dönemde hayvan 

başına süt veriminin de arttığı-

nı dile getiren Çelik, Birleşmiş 

Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 

verilerine göre Türkiye’nin ko-

yun sütü üretiminde Çin’i geçe-

rek dünyada birinci olduğunu 

bildirdi.

Çelik, ülkenin keçi sütü üreti-

minde de dünya 6’ncısı oldu-

ğunu belirterek “Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan ile 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli’nin bu sektöre ver-

dikleri önem ve destekler bunu 

sağladı. Hedefimiz, 90 milyon 

küçükbaş hayvan sayısına ulaş-

mak. Bu sayıya ulaşıp, hem et 

ve süt hem de doğum verimlili-

ğini artırırsak çok daha fazla et 

ve süt üretimi yaparız. Hayvan-

ları iyi besleyerek en kısa süre-

de optimal ağırlığa ulaşmak da 

hedeflerden biri.” diye konuştu.
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK
‘‘SÜTTE TEK KAZANAN ARACI’’

Sütte tek kazanan aracı…

-TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Çelik:

-“Tüketiciye litresi 11-12 liraya 
satılan keçi sütünden üretim ma-
liyetlerini karşılayan üretici litre-
de 3,5-4 lira, aracılar 8-8,5 lira 
alıyor”

-“Üreticinin aldığı paranın bü-
yük bölümü üretim maliyetleri-
ne gidiyor. İşin mağduru üretici, 
kazananı her zamanki gibi aracı 
oluyor” 

-“Aracı kalktığında, üretici doğ-
rudan tüketiciye keçi sütünü sat-
tığında, fiyat 8-9 liraya çıkıyor. 
Hem üretici hem tüketici kazanı-
yor”

-“Aracıların kar marjları düşürül-
meden ne üretici makul bir gelir 
elde

edebilir ne de tüketici uygun 
fiyatla koyun-keçi sütü ve süt 
ürünleri tüketebilir”

-“Daha fazla pazara, ihracata 
dönük üretim yapmamız, hem 
iç piyasayı hem ihracatı ürünle 
desteklememiz, ürünü değerlen-
dirme imkanımız yeterince ol-
madığı için hızla elden çıkarma-
mız gerekiyor”

Ankara - 30.09.2020 - Türkiye 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik, tüketiciye 
litresi 11-12 liraya satılan keçi sü-
tünden üretim maliyetlerini karşı-

layan üreticinin litrede 3,5-4 lira, 
aracıların 8-8,5 lira aldığını bildi-
rerek, “Üreticinin aldığı paranın 
büyük bölümü üretim maliyetlere 
gidiyor. İşin mağduru üretici, ka-
zananı her zamanki gibi aracı olu-
yor” dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada, aracı-
ların kar marjları düşürülmeden 
ne üreticinin makul bir gelir elde 
edebileceğini ne de tüketicinin 
uygun fiyatla koyun-keçi sütü ve 
süt ürünleri tüketebileceğini be-
lirtti. 

Nihat Çelik, şunları kaydetti:

“Özellikle sütte yeterli üretim var. 
İnek sütünde üretici-sanayici en-
tegrasyonunda belli bir disiplin 
sağlanmış durumda. Koyun ve 
keçi sütünde üretici fiyatları inek 
sütüne göre yüksek olsa da üre-
tilen ürünün pazarlanmasında 
sorunlar var. Üretici ile sanayinin 
entegrasyonu inek sütündeki gibi 
değil. Koyun ve keçi sütünde ve 
süt ürünlerinde üretici ürününü 
hızla tüketiciye ulaştıramıyor. Bu 
sorun yaratıyor. Büyük şehirler-
de talep olmasına rağmen tüke-
tici, entegrasyonda yaşanan so-
runlar nedeniyle koyun ve keçi 
sütüne ulaşmakta sıkıntı yaşıyor. 
Ulaştığında ise yüksek fiyatlarla 
karşılaşıyor. Keçi sütünün litresi-
nin tüketiciye 11-12 liraya satıldı-
ğını görüyoruz. Üreticide 3,5-4 
lira olan bir fiyat, nasıl 11-12 liraya, 
3-3,5 katına çıkar anlamak müm-
kün değil. Aracı kalktığında, üre-
tici doğrudan tüketiciye keçi sü-

tünü sattığında, litre fiyatı 8-9 lira 
oluyor. Üreticinin satış fiyatı 2-2,5 
katına çıkıyor ama tüketici yine 
de marketten litrede 3-4 lira daha 
ucuza keçi sütü alıyor. Hem üreti-
ci hem tüketici kazanıyor.”

-Üretimde sorun yok, ürün pazar-
lanamayınca sıkıntı başlıyor

Üretici maliyetlerinin yüksekliği-
nin ayrı bir sorun kaynağı olduğu-
nu belirten Çelik, şunları kaydetti:

“Hayvancılıkta en önemli maliyet 
olan hayvan yemi fiyatları ortala-
ma girdi fiyatlarının üzerinde ar-
tıyor. Veriler bunu açıkça ortaya 
koyuyor. Maliyetlerle mücadele 
eden yetiştiricimiz, ürününü pa-
zarlayamadığında büyük bir sı-
kıntıya giriyor. Yaptığı masrafın 
karşılığını alamıyor. 2019 yılında 
koyun sütü üretimimiz 1 milyon 
521 bin tonla 1,5 milyon tonu aştı. 
Ülkemiz Çin’i de geride bırakarak 
koyun sütünde dünya birincisi 
oldu. Keçi sütü üretimimiz de 577 
bin tonla 600 bin ton sınırına da-
yandı. Keçi sütünde dünya 6’ncı-
sıyız. Üretimde de talepte de bir 
sorun yok. Son yıllarda halkımız-
da keçi ve koyun sütüne yönelik 
büyük bir ilgi var. Sorun pazarla-
mada, tüketiciye ulaşmada…”

Çelik, daha fazla pazara, ihraca-
ta dönük üretim yapılması, hem 
iç piyasanın hem ihracatın ürünle 
desteklenmesi, ürünü değerlen-
dirme imkanı yeterince olmadığı 
için hızla elden çıkarılması gerek-
tiğini açıklamasına ekledi.
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK ‘‘FAO’YA
GÖRE KOYUN, KEÇİ ETİ ÜRETİMİMİZ AÇIKLANANIN 4 KATI’’

A
nkara – 21.10.2020 – Tür-
kiye Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik, 2018’de 
TÜİK’e göre 114 bin 434 ton, 
FAO’ya göre 432 bin 437 ton 
koyun, keçi eti üretildiğini bil-
dirdi.

Çelik, “FAO’ya göre koyun, 
keçi eti üretimimiz açıklananın 
4 katı. TÜİK’in hayvancılığın 
boyutunu tam olarak ortaya 
koyması lazım. 2018’de Kur-
ban Bayramında 2,7 milyon kü-
çükbaş hayvan kesilirken, yıllık 
kesim 5,3 milyon görünüyor. 
Sadece Kurban Bayramlarında 
3 milyona yakın küçükbaş ke-
siliyorsa, bir yılda kesim sayısı 
5,3 milyonun çok üzerindedir” 
dedi.

Nihat Çelik, Türkiye’de hay-
vancılığın Tarım ve Orman Ba-
kanlığı’nın verdiği desteklerle 
hızla geliştiğini, 2009-2020 
döneminde koyun sayısının 21,7 
milyondan 42,7 milyona, keçi 
sayısının 5,1 milyondan 12,35 
milyona ulaştığını, toplam sa-
yının 55 milyonu aştığını, çok 
daha sağlıklı ve doğal yaylıma 
dayanması nedeniyle son yıl-
larda koyun, keçi sütü ve etine 
de ilginin arttığını bildirdi. 

“İnsanlar haklı olarak doğal gı-
dalarla beslenmek, kimyasal 
atık ve girdilerden uzak dur-

mak istiyor. Koyun, keçi etin-
den, sütünden daha doğalı var 
mı? Türkiye, Avrupa kıtasından 
daha fazla endemik bitkisiyle, 
kekikli, çiçekli meralarıyla cen-
net gibi bir ülke” diyen Çelik, 
şunları kaydetti:

“Türkiye İstatistik Kurumu’na 
(TÜİK) göre, Türkiye’de, 2018 
yılında 4 milyon 652 bin 525 
koyun, 693 bin 405 keçi kesildi 
ve 100 bin 831 ton koyun eti, 13 
bin 603 ton keçi eti üretildi. 

-FAO’ya göre koyun etinde ilk 
4: Çin, Avustralya, Yeni Zelan-
da, Türkiye

Buna karşın Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
verilerine göre, Türkiye, 2018 
yılında 362 bin 560 tonluk ko-
yun eti üretimiyle Çin, Avust-
ralya ve Yeni Zelanda’nın ar-
dından dünyada 4’üncü, 69 
bin 877 ton keçi eti üretimiyle 
15’inci sırada. Koyun eti üre-
timinde Çin 2 milyon 423 bin 
tonla birinci, Avustralya 735 
bin tonla ikinci, Yeni Zelanda 
471 bin tonla üçüncü konumda. 
Keçi etinde Çin 2 milyon 330 
bin tonla ilk sırayı alırken, Hin-
distan 505 bin tonla, Pakistan 
344 bin tonla, Nijerya 250 bin 
tonla, Bangladeş 223 bin ton-
la Çin’i izliyor. Bu ülkelerin ar-
dından Çad, Sudan, Mali, İran, 
Myanmar, Etiyopya, Moğolis-
tan, Nepal, Yemen ve Türkiye 

geliyor.”

-Dünya koyun eti üretiminin 
yüzde 3,7’sini Türkiye karşılıyor

Dünyada üretilen 9 milyon 788 
bin 315 ton koyun etinin yüzde 
3,7’sini, 5 milyon 977 bin 20 ton 
keçi etinin yüzde 1,17’sini Türki-
ye’nin karşıladığını vurgulayan 
Çelik, “dünya nüfusunun yüzde 
1,1’i barındıran bir ülke için ga-
yet iyi rakamlar. Yalnız bu bize 
yetmez. Hedefimiz büyük. Ül-
kemizde 90 milyon küçükbaş 
hayvan yetiştirecek potansiyel 
var. Bu rakamların çok daha 
üzerine çıkabiliriz” dedi.

-Koyun etinde ilk 3, keçi etin-
de ilk 6 hayal değil

Küçükbaş hayvan sayısını 90 
milyona çıkarılması halinde, 
mevcut oranlarla koyun sayısı-
nın 69,2 milyona, keçi sayısının 
20,8 milyona ulaşacağını dile 
getiren Çelik, şu bilgileri verdi:

“Verimliliği artırmasak bile ko-
yun eti üretimi 672 bin tona, 
keçi eti üretimi 130 bin tona 
çıkar. Türkiye’nin kırmızı et so-
runu kalmaz. İthalat yapılmaz. 
Çoğu ülkede hayvan başına 
et üretimi bizimki kadar değil. 
Koyun sayısında 8’nci sırada-
yız ama koyun eti üretiminde 
4’üncü, keçi sayısında 22’nciyiz 
fakat keçi eti üretiminde 15’in-
ciliğe kadar çıkıyoruz. Sütte 
durumumuz daha da iyi. Ko-
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HAYVANCILIK YATIRIMLARINA
DESTEKLER DEVAM EDİYOR.

H
ayvancılık yatırımlarının Des-
teklenmesine İlişkin Cumhur-
başkanlığı Kararı Resmi Gaze-

te’nin 21.10.2021 tarih ve 31281 sayılı 
nüshasında yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

Kararname damızlık manda, damız-
lık kaz, arı, ipek böcekçiliği ve kü-
çükbaş hayvan yetiştiriciliğine iliş-
kin yatırımlarının desteklenmesine 
ilişkin hususları kapsamaktadır. 

Kararname de küçükbaş hayvancılı-
ğın geliştirilmesine yönelik aşağıda-
ki hususlar yer almıştır;

1)Yetiştiricilerce, 2017/9760 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe 
konulan Hayvancılık Yatırımlarının 
Desteklenmesine İlişkin Karar kap-
samında kurulmuş veya yatırımı de-
vam eden işletmelerden 1500 başa 
kadar koç ve/veya teke alımlarına 
yönelik destekler.

2)Küçükbaş hayvancılığın gelişti-
rilmesi amacıyla, Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nca belirlenecek iller ve 
şartlar doğrultusunda damızlık kü-
çükbaş hayvan yatırımlarının des-
teklenmesi.

Küçükbaş hayvancılığın geliştiril-
mesi amacıyla; damızlık koç/teke 
alımlarında yüzde 50, damızlık kü-
çükbaş hayvan yatırımlarında yüzde 
85 oranlarında hibe desteği uygula-
nacaktır.

Karara yönelik Türkiye Damızlık Ko-
yun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB ) Genel Başkanı Nihat 
ÇELİK tarafından yapılan açıklama;

“Kararnameye küçükbaş hayvancılık 
açısından baktığımızda sektörümüz 
için son derece önemli ve yeni bir 
destekleme kaleminin getirildiğini 
görüyoruz. 9 Ocak 2017 tarihinde 
yayımlanan hayvancılık yatırımları-
nın desteklenmesi kararı ile de kı-
yaslandığında küçükbaş hayvancılık 
için alınan yeni kararları sektörümü-
zün daha da ilerlemesi adına fazlaca 
önemsiyoruz.

Kararnamede yer alan hususları kü-

çükbaş hayvancılığımız adına özet-

lemek gerekirse birinci husus,  ön-

ceki kararda Birliklerimizin 500 baş 

kapasiteye sahip damızlık koç-teke 

üretimine yönelik işletme kurmasını 

veya mevcut işletmelerin kapasite-

sinin 500 baş olacak şekilde artırıl-

masına yönelik bir karar olarak ge-

çerken bugün yayımlanan kararda 

bu sayı 1500 başa çıkarılmıştır.

Damızlık koç teke alımı için yüzde 

50 hibe oranı yeni kararnamede de 

aynı oranda korunurken küçükbaş 

hayvancılığın geliştirilmesi amacıy-

la, Bakanlığımızca belirlenecek iller 

ve şartlar doğrultusunda damız-

lık küçükbaş hayvan yatırımlarının 

desteklenmesine yönelik ilk olmak 

üzere yeni bir karar alınarak damız-

lık küçükbaş hayvan yatırımlarında 

yüzde 85 oranlarında hibe desteği 

olarak belirlenmiştir. Bu oranın di-

ğer hayvancılık kollarında yüzde 75 

olması ise küçükbaş hayvancılığa 

özel bir önem verildiğinin gösterge-

si olmuştur. Bu durumdan da sek-

törümüz adına büyük memnuniyet 

duymaktayım.  

Söz konusu kararın sektörümüze 

ve yetiştiricilerimize hayırlı olma-

sını diliyor, sektörümüz için önem 

arz eden bu karar için başta Cum-

hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan olmak üzere Tarım ve Or-

man Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pak-

demirli’ye tüm yetiştiricilerimiz ve 

yatırımcılarımız adına teşekkür edi-

yorum.”

yun sütü üretimin-

de Çin’i geçerek 

dünya birincisi ol-

duk. Keçi sütün-

de 6’ncı sıradayız. 

Türkiye’nin sade-

ce hayvan sayısını 

artırarak koyun eti 

üretiminde ilk 3’e, 

keçi eti üretimin-

de ilk 6’ya girmesi 

mümkündür. Hayal 

değildir.

Son yıllarda çok 

daha sağlıklı olma-

sı ve doğal yaylıma 

dayanması nede-

niyle koyun, keçi 

sütü ve etine de 

ilgi arttı. Biz hep 

söylüyoruz. ‘Türki-

ye’de küçükbaş eti-

nin toplam kırmızı 

et tüketimi içindeki 

payı yüzde 10 değil 

en az yüzde 20’dir’ 

diye. Görünen o ki 

yüzde 25-30’u bu-

luyor.”

Çelik, Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip 

Erdoğan ve Tarım 

ve Orman Bakanı 

Dr. Bekir Pakdemir-

li’nin hayvancılığa 

gereken önem ve 

desteği verdikleri-

ni, Türkiye’nin kır-

mızı et sorununun 

çözümünün küçük-

baş hayvancılıkta 

yattığını, ne ya-

pıp edip küçükbaş 

hayvancılığın des-

teklenmeye devam 

edilmesi gerektiği-

ni sözlerine ekledi.
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TÜDKİYEB VE BURDUR ÜNİVERSİTESİNDEN
HAYVANCILIK İÇİN İŞBİRLİĞİ KARARI

Ankara – 21.08.2020 – Tür-
kiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) ile Burdur 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
(MAKÜ) küçükbaş hayvancılık-
ta işbirliği yapma kararı aldı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Adem Korkmaz, Hayvancılık 
Genel Müdürü Zekeriyya Er-
durmuş, Burdur Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Hüseyin Dal-
gar, Veteriner Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Hakan Öner, Balıkesir 
İl Tarım ve Orman Müdürü Kur-
tuluş Candan ve İl Tarım ve Or-
man Müdürlüğü İdari ve Mali 
İşler Şube Müdürü Ali Özçelik, 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Ni-
hat Çelik’i ziyaret etti.

Ziyarette hayvancılık sektörü 
ele alınırken, karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

-Prof. Dr. Korkmaz; “hayvancı-
lıkta ölçeği büyütmek, verim-
liliğimizi artırmak zorundayız”

MAKÜ’nün Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan tarafından 
hayvancılık konusunda bölge-

sel kalkınma üniversitesi olarak 
belirlenen ilk üniversitelerden 
biri olduğunu bildiren Prof. Dr. 
Korkmaz, “Cumhurbaşkanımı-
zın himayelerinde çalışmaları-
mızı yürütüyoruz. TÜDKİYEB 
ile işbirliği halinde iyi sürü bel-
gesi veren akreditasyon kuru-
mu haline gelmeyi amaçlıyo-
ruz. Bu belgeye sahip olanların 
teşviklerde de öncelik almasını 
sağlamalıyız. Çünkü, hayvancı-
lıkta ölçeği büyütmek, verim-
liliğimizi artırmak zorundayız” 
dedi.

Prof. Dr. Korkmaz, şunları söy-
ledi:

“Hayvancılık, yetiştiricilik, hay-
van hastalıklarıyla ilgili 60 mil-
yon lira bütçeli 41 proje yü-
rütüyoruz. Strateji ve Bütçe 
Başkanlığımızın destek verdiği 
15 üniversiteden biriyiz. Pro-
jelerimiz yatırım programın-
da yer alıyor. Bir üniversitenin 
hayvancılık sektörüne kendini 
adamış olması önemli ama tek 
başımıza sorunları çözemeyiz. 
Kamunun ve Merkez Birliğimi-
zin destekleri çok önemlidir.

Çok çeşitli projeler yürütüyo-

ruz. Çiftlik Belgelendirme Sis-
temi geliştirdik. 175 kriter be-
lirledik. 20 civarında çiftliği 
belgelendirdik. Belgelerimizi 
altın, gümüş, bronz olarak sı-
nıflandırdık. Bu belgeyi alan-
lara iyi sürü belgesi veriyoruz. 
İyi tarım uygulaması gibi. 2 yıl 
izliyoruz. Hayvancılık sektörün-
de belgelendirme akreditasyon 
kurumu olmayı, iyi sürü bel-
gesini yaygınlaştırmayı hedef-
liyoruz. Bunun için işbirliğine 
hazırız. Belgeyi TÜDKİYEB ile 
birlikte verebiliriz.”

Genel Başkan Çelik, MAKÜ ile 
ortak akıl çalışması yaptıkla-
rını belirterek, “çalışmamız-
dan işbirliği kararı çıktı. Tarım 
ve Orman Bakanımız Dr. Bekir 
Pakdemirli küçükbaş hayvan-
cılığı destekliyor. Bize ne gö-
rev verilirse yapmaya hazırız. 
Küçükbaş hayvancılık bu ülke-
nin geleceğidir. Bu topraklar 
küçükbaş hayvancılığa uygun-
dur” dedi. 

-Çelik; “Çalışmalarımızı üni-
versitelerle ortaklaşa yapmak 
istiyoruz”

Hayvancılık Genel Müdürlüğü 
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TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN 1,5 MİLYON TON SÜTÜN
YÜZDE 10’U VAN’DAN

Ankara - 15.08.2020 
- Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği (TÜ-
DKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik, üretilen 1,5 
milyon ton koyun sütünün 
yaklaşık yüzde 10’luk bö-
lümünün Van’da elde edil-
diği belirterek, 2,7 milyon 
küçükbaş hayvan sayısı ile 
ülke birincisi olan Van’ın 
sektörde ayrı bir yeri ol-
duğunu aktardı.

Çelik, “TÜDKİYEB ola-
rak sadece 1,5 milyon ton 
koyun sütü üretimiyle 
Avrupa değil, dünya şampiyo-
nu olmanın da haklı gururunu ve 
mutluluğunu yaşıyoruz. Biz kü-

çükbaş hayvan sayısında Avru-

pa’daki birincilikteki yerimizi hep 

koruduk. Tabii ki hedef küçükbaş 

hayvan sayısında da dünya şam-

piyonu olmaktır. Her nü-
fus başına bir küçükbaş 
hayvan sayısına ulaşma-
yı ve dünya birinciliğine 
yerleşmeyi kendimize 
hedef olarak koyduk. 
Son yıllarda küçükbaş 
hayvan sayısında ciddi 
bir artış gösterdik. Kü-
çükbaş hayvan sayımız 
2020’nin ilk yarısında 
2019’a göre, 49 milyon-
dan 55 milyona yüksel-
di. Bu sayının 55 milyo-
na çıkması ile birlikte 
biz Avrupa’da küçükbaş 
hayvan sayısında birin-

cilikteki yerimizi koruduk. Bu da 
bizi mutlu ediyor.” dedi.

ile birlikte üniversite kırsal iş-
birliğini sağlamak istediklerini 
bildiren Çelik, şunları söyledi:

“Bu çerçevede söz konusu pro-
jeler pilot bölgelerle tüm Tür-
kiye’ye yaygınlaştırılacak sade-
ce Burdur ile sınırlı olmayacak. 
Köyden şehre değil şehirden 
köye göçü sağlamalı, insanları 
kırsalda tutarak üretimi artır-
malıyız. Burdur Mehmet Akif 
Üniversitemiz ile işbirliği için-
de çalışacağız. Amacımız ül-
kemize hizmet etmek, tarım 
ve hayvancılıkta uygulanan 
politikalardan üreticimizin ya-
rarlanmasını sağlamaktır. Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan’ın da bizden beklen-
tisi bu yönde. Hayvancılıkta 
verimliliği, kaliteyi artırmak 
zorundayız. Hayvan ıslahını ta-
mamlamak zorundayız. Atadan 
babadan kalma yöntemlerle 
hayvancılığımızı geliştiremeyiz. 
Üniversitelerle işbirliği yapma-
mız şart. Çalışmalarımızı üni-
versitelerle ortaklaşa yapmak 
istiyoruz. Başta iyi sürü olmak 
üzere hayvancılığımıza, eko-
nomimize katkı sağlamak için 
ortak çalışma yapmaya karar 
verdik. Rektörümüzden gelen 
birlikte çalışma teklifini önem-
siyor ve kendilerine teşekkür 
ediyorum.”

Dekan Prof. Dr. Öner ise, Üni-
versite olarak Küçükbaş Hay-
van Yetiştiriciliği Islahı ve 
Yaygınlaştırılması projesini yü-
rüttüklerini, Burdur’da bir köyü 
pilot bölge haline getirdiklerini, 
gebelikten doğuma ve doğum 
sonrasına beslenme takibini 
yaptıklarını, bir model oluştur-
maya çalıştıklarını bildirdi.

Çelik, sektöre yaptıkları kat-
kı dolayısıyla Rektör Prof. Dr. 
Korkmaz ve Dekan Prof. Dr. 
Öner’e Hayvancılık Genel Mü-
dürü Erdurmuş ile birlikte pla-
ket takdim etti.
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KANGAL KÖPEĞİ BÖLGESEL
KALKINMAYA KATKI SAĞLAYACAK

Bölgesel kalkınmaya katkı 
sağlayacak Kangal köpe-
ği ırkının korunması hedefi 

kapsamında 7 milyon lira bütçe 
ile Sivas’ta Kangal Köpeği Üretim, 
Eğitim ve Koruma Merkezi kuru-
lacak. 

2021 yılında hizmete girmesi 
planlanan merkezde her yıl 400 
safkan Kangal köpeğinin üretil-
mesi hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kal-
kınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda faaliyetlerini 
yürüten Orta Anadolu Kalkınma 
Ajansı (ORAN), Kangal köpeği 
ırkının korunması hedefi doğ-
rultusunda Sivas İl Özel İdaresi, 
Cumhuriyet Üniversitesi, Kangal 
Köylere Hizmet Götürme Birliği 
ve Sivas İl Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü ile yeni bir proje başlattı. 

Çip teknolojisi ile koruma 

Projeyle, Sivas merkeze bağlı Çe-
lebiler Köyü Meraküm mevkisinde 
yaklaşık 43 dönümlük arazi üzeri-
ne Kangal Köpeği Üretim, Eğitim 
ve Koruma Merkezi kurulacak. 7 
milyon lira bütçeli projenin ma-
liyetinin yüzde 75’ini ORAN kar-
şılayacak. 2021 yılında hizmete 
girmesi planlanan merkezde her 
yıl 400 safkan Kangal köpeğinin 
üretilmesi hedefleniyor. Merke-
zin en önemli fonksiyonu, safkan 
Kangal köpeklerinin üretilmesi ve 
genlerinin korunması olacak. Ye-
tiştirilen köpekler ciple takip edi-
lecek. Deri altına yerleştirilecek 
ciplerde, köpeklerin doğum tari-
hi, anne ve baba ismi, geçirdikleri 
hastalıklar gibi bilgiler yer alacak. 
Hayvanların kaybolması halinde 
de takipleri bu çip sayesinde ya-
pılacak. Merkezde kangalların so-
yağaçları çıkarılacak. Üretilen her 

köpeğin bir kimlik kartı olacak. 
Böylece Kangal köpeğinin ırkı 
ve bu ırkın saflığının muhafazası, 
kontrolü ve raporlanması sağla-
nacak. Merkezde, genetik çeşitli-
liğe yönelik çalışmalar yapılacak, 
araştırma yapmak isteyen akade-
misyenlere uzun vadeli gözlem 
olanakları sağlanacak. 

Bölgesel kalkınmaya katkı 

Her türlü donanımı barındıran, 
eğitim alanlarının bulunduğu, ve-
teriner hizmetlerinin verileceği 
merkezde, uluslararası gösteriler 
de düzenlenecek. Merkezi ziyaret 
edenler, konaklama, yeme-içme 
ve alışveriş, hediyelik eşya gibi 
aktivitelerle yerel ekonomiyi can-
landıracak. Hem kent turizmine 
katkıda bulunacak hem de kal-
kınma için artı değer oluşturacak. 
Yavru satışları ve diğer gelirlerle 

merkezin finansal sürdürülebilir-
liği sağlanacak. İlk etapta mer-
kezde veteriner, laborant, uzman 
köpek bakıcısı görevlerini üstle-
necek 13 kişi istihdam edilecek. 
Başlangıçta 80 köpeğin yetişti-
rileceği merkezde, 60 damızlık 
kangalın 20’sini erkekler, 60’ını di-
şiler oluşturacak. Yavru köpekler, 
ikinci aylarını doldurmalarından 
itibaren web sitesi üzerinden sa-
hiplendirilebilecek. Merkezin ka-
pasitesi daha sonra 400 hayvana 
yükseltilecek. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, sosyal medya hesa-
bından merkezle ilgili paylaştığı 
videoda “Cesareti, zekası ve güç-
lü önsezileriyle Anadolu insanının 
can dostu kangal köpeklerini çip 
teknolojisiyle koruma altına alıyo-
ruz. Kalkınma ajansımızın destek-
leriyle kurulacak modern tesisle 
Sivas’ı dünyaya daha iyi tanıtaca-

ğız” ifadesini kullandı. 

Merkezin inşaatında inceleme-
lerde bulunan Sivas Valisi Salih 
Ayhan, “Merkezimiz sayesinde 
köpeklerimiz dünyanın neresinde 
olursa olsun bu özel çip sayesin-
de takip edilecek. Yaşam koşulları 
kontrol edilecek. Irkın sağlıklı bir 
şekilde sürdürülebilir olması sağ-
lanacak. Kangal yavrumuz dün-
yaya geldiği anda kimliklendiri-
lecek. Belli bir yazılım sayesinde 
tüm geçirdiği evreleri takip edi-
lecek ırkın bozulması engellenmiş 
olacak” dedi. 

Şefkatli, korumacı, zeki, güçlü 

ORAN Genel Sekreteri Ahmet 
Emin Kilci de Kangal köpeklerinin 
sürü yönetimi konusunda dün-
yada bilinen en başarılı tür oldu-
ğunu belirterek, “Biz bu merkez 

sayesinde küçükbaş hayvancılığı 
da bir nevi desteklemiş olacağız. 
Katalizör olacağız. Burada yetiş-
tirilen kangal köpekleri küçükbaş 
sürülerde sürü yönetiminde çift-
çilerimize en büyük desteği sağ-
layacak” diye konuştu. 

Cumhuriyet Üniversitesi Kangal 
Köpeği Araştırma ve Yetiştirme 
Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yusuf 
Ziya Oğrak da 30 yıl veteriner 
olarak Kangal köpekleri üzerinde 
çalıştığını dile getirerek, “Yaptı-
ğımız gözlemlere göre her do-
ğumda yüzde 80’e varan ölümler 
olabiliyor. Özellikle, yavrulara ge-
rekli aşıların yapılmamasına bağlı 
ölümler en büyük problemlerden 
biri. Bu proje sayesinde bütün kö-
peklerin aşılanmasına yönelik ça-
lışmalar yürütülecek” ifadelerini 
kullandı.

KAYNAK : H.Merkezi /Ekonomik 
Çözüm
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SALGINLA MÜCADELEDE
ÖNEMLİSİNİZ.

Dr. Erhan EKMEN Ziraat Mühendisi

D
eğerli yetiştiriciler,

Dünyayı sarsan bir salgın 

hastalık felaketinden tam 

kurtulduk, bu iş bitti derken şim-

di ikinci dalga ile karşı karşıyayız. 

Tarihte bu tür felaketler incelen-

diğinde insanlığın hep aynı hatayı 

yaptığını görüyoruz. Hastalık ilk 

çıktığında can korkusuyla aldığı 

tedbirler, hastalık daha başlangıç 

aşamasında olduğu için kısa bir 

süre sonra işe yarayınca, mücade-

le gevşetiliyor ve asıl kayıplar ikin-

ci ve sonraki dalgalarda yaşanıyor. 

Bu arada hastalıktan daha fazla 

can alan etken ise hep açlık oluyor. 

Çünkü hastalık sebebiyle tarımsal 

ürün yani gıda üretimi ve dağıtımı 

sekteye uğradığı için önce kıtlık, 

sonrasında da açlıklar baş gösteri-

yor. Tıpta, bir hastalıkla mücadele 

konusunda tedaviden önce birinci 

kural en baştan hasta olmamak-

tır. Bir insanın hasta olmamasının 

bulaşıcı etkenden kaçmak kadar 

temel şartı ise; sağlıklı ve yeterli 

miktarda beslenebilmektir. Çünkü 

vücut ancak bu şekilde hastalığa 

karşı dirençli olabilir. Son salgında 

da gördüğümüz gibi direnci yük-

sek olan insanlar ya hastalanmadı-

lar ya da hastalığı olabildiğince ha-

fif atlattılar. Yani insanların her gün 

düzgün beslenmesi için yapılacak 

harcama ile hastalıkla mücadele 

için harcanan milyarlarca dolardan 

çok daha az maliyetlidir. 

Bütün bu temel kurallar açısından 

mevcut durumu ele alırsa; küçük-

baş yetiştiriciliğinin hem sağlıklı 

bir ürün olması, hem de bu ürü-

nün tehdit süresince aksamadan 

tedariki açısından salgın hastalıkla 

mücadelede ne kadar önemli bir 

yeri olduğunu açıkça görebiliriz. 

Öncelikle sağlıklı beslenme açısın-

da hayvansal proteinlerin tedariki 

mutlak surette şarttır. Bu ihtiya-

cın giderilmesinde diğer hayvan-

sal ürünler içinde, küçükbaş hay-

van ürünlerinin ayrı bir yeri vardır. 

Bilhassa kuzu etinin insan sağlığı 

açısından sağladığı önemli üstün-

lükler bulunmaktadır. İkincisi ülke-

mizin özellikle coğrafyası ve alış-

kanlıkları bakımından yetiştiriciliğe 

en uygun olan hayvan türü, küçük-

baştır. Son yıllarda gittikçe artan 

hayvan varlığımızın olması, va-

tandaşımızın tüketiminin güvence 

altına alınmasında avantaj sağla-

maktadır. Yine de bu sayı bile ülke-

miz için yeterli değildir. Kişi başına 

düşen hayvan sayısının daha da 

artması gerekmektedir. Üçüncüsü 

küçük sürüler halinde, yılın büyük 

çoğunluğu yayılarak beslenen kü-

çükbaş hayvanlara hastalığın bu-

laşma riski çok daha farklıdır. Hâli-

hazırda ülkemizdeki bitkisel üretim 
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deseni, küçükbaş hayvancılığın 

yılın büyük zamanı açık alanlarda 

yapılabilmesine imkan vermekte-

dir. Bu durum iyi değerlendirilebilir 

ise; ciddi bir üstünlük sağlanabile-

cektir. Dördüncüsü, küçükbaş hay-

vancılığın diğer hayvansal üretim 

türlerine göre daha az maliyetle 

sürdürülebilir olmasıdır. Tabii ki şu 

anda hayvanın satışındaki fiyatın 

maalesef ne masrafları, ne de ve-

rilen emeği karşılamadığını herkes 

bilmektedir. Üstelik salgın hastalık 

zamanında, bütün risklere rağmen 

yetiştiricimiz fedakarca hatta ha-

yatını riske atarak üretime devam 

etmiştir. Bu açıdan halkımız koyun 

ve keçi yetiştiricisine minnettardır. 

Ama bu özverinin de elbette tüke-

neceği bir son nokta vardır.

Görüldüğü üzere; giderek yaklaş-

makta olan büyük bir tehdit ve 

buna karşı belki aşı kadar önemli 

bir savunma aracına sahibiz. Her ne 

kadar henüz aşı tam olarak geliş-

tirilememiş ve geniş kitlelerin kul-

lanımına sunulamamış olsa da, aşı 

yaygınlaşıncaya kadar sağlıklı ve 

yeterli besinin vaktinde, ulaşılabilir 

fiyatlarla bütün vatandaşımızın tü-

ketimine sunulması gerekmektedir. 

Bu nedenle acilen bugünden ted-

birlerin alınması, mevcut durumun 

geliştirilmesi tabiri caizse mevzii-

lerin tahkim edilmesi gerekmekte-

dir. Bunun için elimizde her türlü 

imkan bulunmaktadır. Burada mü-

him olan mevcut olanakları en iyi 

şekilde kullanabilmek için sevk ve 

idarenin yani organizasyonun doğ-

ru olarak yapılabilmesidir. 

İşte bu noktada, ağıldan sofraya 

her aşamada yetiştiriciliği kontrol 

edecek, yönetecek, özellikle sağlık 

ve hijyen şartları açısından ted-

birleri alacak ve takip edecek bir 

yapının olması gerekmektedir. Bü-

yük bir çoğunluk bu yapının dev-

let olması gerektiğini düşünse de; 

işin aslı farklıdır. Bütün gelişmiş 

ülkelerde ve AB’de bu sorumluluk, 

çeşitli yetkilerle donamış üretici 

örgütlerindedir. Bizim de ülkemiz-

de bütün illerimizde teşkilatlanmış 

güçlü bir Yetiştirici Birliğimiz bu-

lunmaktadır. Birliğimiz, ülke çapın-

da üretimi, üreticiyi, girdiyi, vete-

riner sağlık hizmetlerini elektronik 

kayıt sistemleri ile takip etmek, 

yine elektronik ortamda mezat 

ve pazarlama hizmetiyle işin hem 

teknik, hem de ekonomik gerekli-

liklerini her aşamada yüklenmek 

durumundadır. Örgütlü bir yapı ile 

bütün bu hizmetlerin nasıl kolayca 

verilebileceğini daha önceki yazı-

larımda örnekler ile açıklamıştım. 

Birliğimiz teknik altyapısını daha 

da güçlendirerek, sahada daha ak-

tif roller almalıdır. Bugün salgın, 

yarın doğal felaket ya da daha be-

ter bir durum ile karşılaştığımız za-

man elimizdeki en büyük silahımız, 

örgütlü bir disiplin altında, değişen 

şartlar karşısında hızlı organize 

olabilen üretici örgütlerimiz ola-

caktır. 

Sonuç olarak; her ne zorlukla kar-

şılaşırsak karşılaşalım, küçükbaş 

yetiştiricileri bu ülkenin ve birçok 

alanda olduğu gibi sağlıkta da sa-

vunma sisteminin yılmaz bekçileri-

dir. Bu durumun başta yetiştiricile-

rimiz olmak üzere, bütün milletimiz 

tarafından artık tam anlamıyla far-

kına varılmasının zamanı gelmiştir.

39Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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B
ursa - 30.09.2020 – Türkiye 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

ve Soy kütüğü tutma yetkisi verilen 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Bir-
liklerinde soy kütüğü faaliyetlerine iliş-
kin T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Hay-
vancılık Genel Müdürlüğü bünyesinde 
oluşturulan Islah Merkez Kurulunca alı-
nan karar gereği Karacabey Merinosu-
na yönelik “Dış görünüşe göre sınıflan-
dırma” eğitim çalışması gerçekleştirildi.

TÜDKİYEB tarafından organize edilen 
ve 29-30 Eylül 2020 tarihleri arasında 
Bursa’da gerçekleştirilen eğitim prog-
ramına Hayvancılık Genel Müdürlüğü 
Islah Geliştirme Daire Başkanlığın-
dan Veteriner Hekim Necla Kalkay ve 
Veteriner Hekim Mustafa Ongan ile 
TÜDKİYEB Teknik İşler Müdürü İrfan 
Gündoğdu katılırken, Bursa, Balıkesir, 

Çanakkale, Edirne ve Tekirdağ illerin-

den Tarım ve Orman İl Müdürlüklerin-

de görevli teknik elemanlar ile Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerinde 

görevli teknik elemanlar iştirak etti. 

Ziraat Mühendisi (Zooteknist) ve Ve-

teriner Hekimlerden oluşan teknik 

elemanların eğitimi 18 Mart Çanakkale 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni 

Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zaman-

da TÜDKİYEB Ulusal Islah Programı 

Danışmanı Prof. Dr. Türker Savaş tara-

fından verildi.

Eğitimin birinci gününde TÜDKİYEB 

Teknik İşler Müdürü İrfan Gündoğ-

du’nun kısa bir açılış konuşması son-

rasında HAYGEM Islah Geliştirme 

Daire Başkanlığından Necla Kalkay ta-

rafından soykütüğü çalışmaları gene-

linde sözkonusu Birliklerdeki çalışma-

ları özetleyen bir sunum gerçekleştirdi. 

Daha sonra Prof. Dr. Türker Savaş, ka-

racabey merinosu başta olmak üzere 

genel ıslah konularında teorik eğitim 

verirken eğitimin ikinci gününde ise 

Bursa Yenişehir’de bir işletmede uygu-

lamalı eğitim çalışması gerçekleştirildi. 

Teknik elemanlar teorik olarak öğren-

dikleri bilgiler ışığında hayvanlar üze-

rinde dış görünüş kriterlerine göre pu-

anlama uygulaması yaparak verimli bir 

eğitim programından geçmiş oldular. 

Bursa’da düzenlenen eğitim programı-

na ev sahipliği yapan ve eğitimin güzel 

bir şekilde geçmesine imkan sağlayan 

Buırsa İli Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Birlik Başkanı Veteriner Hekim 

Yıldırım Oran da eğitim programı sü-

resince teknik personele eşlik ederek 

bilgi ve tecrübelerini aktardı.

BURSA’DA KARACABEY MERİNOSU EĞİTİM 
ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ


