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Nihat ÇELİK
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı

Merhaba; 

Küçükbaş hayvancılık sektörümüzün cefakâr 
hizmetkârları ve siz değerli okuyucularımızı 
saygılarımızla selamlıyor ve yeniden birlikte olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.

Tarladan, bahçeden, ahırdan, ağıldan tüm gıdaların 
sofralarımıza gelinceye kadarki süreçte yüzde 200-
300’lere varan fiyat artışlarını yaşadığımız günlerden 
geçiyoruz. Ancak kırmızı et fiyatlarındaki artışın yüzde 
60 civarında olduğu bir dönemde bile diğer gıdalara 
oranla uygun olduğu görmezden gelinerek sürekli 
gündeme getirilen serzenişlere şahit oluyoruz. Konuya 
sadece kırmızı et açısından bakarsak, üreticinin de 
tüketicinin de haklı olarak fiyat artışlarından memnun 
olmadığını görüyoruz. Yetiştiriciler, üreticiler yem başta 
olmak üzere girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle 
maliyetine veya zararına üretim yapmak zorunda 
kaldığı için tüketiciler ise kırmızı et alımının bütçelerini 
zorladığı için memnun değiller. Yetiştirici de tüketici de 
kendi açısından haklıdır. Karkas ette üretici fiyat artışı 
gerçekleşen enflasyonun çok altında ve maliyetini 
karşılayamazken diğer gıda ürünlerindeki olağanüstü 
artışları gündemden düşürmek amacıyla en kıymetli 
gıda ürünü olan et fiyatları üzerinden yapılan veya 
yaptırılan popülist yaklaşımlar bize göre gerçekçi 
değildir. Buna rağmen üretici fiyatları ile tüketici fiyatları 
arasında makul ve izahı olmayan anormal artışlar 
görüyoruz. Arz sıkıntısı olmadığına göre kamu otoritesi 
piyasa mekanizmasını etkin şekilde denetlemesi ve 
gerekli yaptırımların uygulanmasından kaçınmaması 
şarttır.

Değerli Okuyucularımız;
Kırmızı et sektöründeki sıkıntılar yıllarca ülkemizin 

gündemini meşgul etmekte ve arz sıkıntısı baş 
gösterdiğinde ithalat lobileri hemen ithalatı çözüm 

olarak dayatmakta ve bu emellerine de genellikle 
kavuşmaktadırlar. Ancak ithalattan dolayı en büyük 
zararı görenlerin kendi yetiştiricilerimiz, hayvancılığımız 
ve ülkemiz olduğu defalarca ispatlanmıştır. Dolayısıyla 
Merkez Birliğimiz ve İl Birliklerimiz olarak ısrarla kırmızı et 
sektöründeki sorunların çözümünün ülkemiz şartlarının 
bir gerçeği olan küçükbaş hayvancılıktan geçtiğini 
söylüyoruz. Bu konuda tarihi sorumluluğumuzun 
bilinciyle hareket ediyor ve diyoruz ki; Ülkemizin 
küçükbaş hayvancılığa daha uygun olduğu bilinen 
bir gerçektir ve hayvancılık politikalarının küçükbaş 
ağırlıklı uygulanması artık zaruri olmuştur. Dolayısıyla 
hayvancılık politikalarının lokomotifi artık küçükbaş 
hayvancılık olmalıdır. Türkiye küçükbaş hayvancılığın 
anavatanıdır. Ülkemizde et ve süt ürünlerinde istikrar 
sağlanması ancak üretimin artırılmasına yönelik doğru 
bir destekleme modeline bağlıdır. Küçükbaş hayvancılığı 
önceleyen üretim ve tüketim modeline geçilmesi için 
küçükbaşı atağa geçirecek hamleler yapılmalıdır. 

Bu çerçevede 2023 yılı ve sonrası için Sayın 
Cumhurbaşkanımızın gösterdiği nüfus başına bir 
küçükbaş hedefine ulaşma noktasında küçükbaş 
hayvancılığımız adına Bakanlığımızın da bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonrada yapacağı hamleler en 
büyük beklentilerimiz olacaktır. Hayvancılığımızda 
yaşanılan sorunları bertaraf etmek için hızla küçükbaş 
hayvancılığa dayalı, çözüm odaklı politikaların hayata 
geçirilmesi noktasında Merkez Birliğimiz, il Birliklerimiz 
gerekli katkıları vermeye her zaman hazırdır. Dolayısıyla 
2023 yılı başından itibaren küçükbaş hayvancılığa 
verilen desteklerin artırılmasıyla birlikte özellikle kırmızı 
et sorunu başta olmak üzere diğer sorunlarımızın 
çözümü veya en azından azaltılması neticede ülkemiz 
hayvancılığının menfaatine olacaktır. 

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere kalın 
sağlıcakla…
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB); 2022 yılının son 
toplantısı olan Aralık ayı mutad Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirerek 

küçükbaş hayvancılık sektörü adına önemli kararlar aldı. Ayrıca Yönetim Kurulu 
Üyeleri personel ile birlikte 2022 yılı çalışmalarını ve 2023 yılında yapılacak 

çalışmaları değerlendirdi.

“Başta çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimiz olmak üzere 
Cumhuriyetimizin Yüzüncü yılının tüm vatandaşlarımıza sağlık, 

mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, 2023 yılının ülkemiz için her 
alanda başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum”

Nihat Çelik
TÜDKİYEB Genel Başkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın iştiraki, Hazine ve Mali-

ye Bakanı Nureddin Nebati ve Tarım 
ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Ki-
rişci’nin katılımıyla bu yıl ikincisi dü-
zenlenen Ziraat Bankası Tarım Eko-
sistemi Buluşması programı 6 Ocak 
2023 tarihinde İstanbul Haliç Kongre 
Merkezinde gerçekleştirildi. Prog-
rama Ziraat Bankası Genel Müdürü 
Alpaslan Çakar, Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Nihat Çelik, tarım ve banka-
cılık sektörlerinin temsilcileri katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Çiftçile-
re Müjdeler Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 
verecekleri müjdelerin ülkenin top-

rak muhafızları, üretim akıncıları 
olan çiftçileri daha da güçlendirmeyi 
amaçladığına dikkati çekerek şunları 
kaydetti:

“İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi’ni uy-
gulamaya geçireceğimizin müjdesiy-
le başlıyoruz. Bu krediyi çiftçilerimiz, 
hasat dönemine kadar yapacakları 
her türlü harcamaları için kullanabi-
lecekler. Böylece çiftçilerimiz gelir 
elde edemedikleri dönemdeki ihti-
yaçlarını rahatça karşılayabilecek-
ler. Kişi başına 250 bin liraya kadar 
verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı 
yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya ka-
dar olacaktır. İkinci müjdemiz Tarım-
sal KOBİ Kredisi’dir. Tarım ürünlerini 
işleyen küçük ve orta boy işletmeleri 
destekleyeceğimiz bu kredi sayesin-

de nihai malın katma değerinin üre-
ticimizde kalmasını sağlamak istiyo-
ruz. Tarımsal KOBİ Kredimizin üst 
limiti 15 milyon lira, devlet tarafından 
ödenen kısmı dışında kalan yıllık faiz 
oranı yüzde 4,75’tir. Yatırım kredile-
rinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 
aya kadar vade uygulanabilecektir. 
Süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze 
kurutma-dondurma, meyve suyu, 
salça, turşu, konserve, reçel, mar-
melat, pekmez, zeytin, su ürünleri 
paketleme, tütsüleme, organik tarım 
ürünleri gibi pek çok başlıktaki işlet-
me faaliyetinde bu kredi kullanılabi-
lecektir.”

Üçüncü başlıklarının Tarım Borç 
Transferi Kredisi olduğunu belirten 
Erdoğan, “Bu krediyle başka ban-
kalardan yüksek faizle kredi kullan-
mış çiftçilerimizi Ziraat Bankamızda 
sağlayacağımız uygun şartlarla bu 
yükten kurtarmayı amaçlıyoruz. Üst 
limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin 
de faiz oranı yüzde 9,75 ve vadesi 
60 aydır. Önümüzdeki günlerde Zi-
raat Bankamız yanında Ziraat Katılı-
mın da çiftçilerimize düşük maliyetli 
finansman sağlayabilmesini temin 
edecek bir düzenlemeyi inşallah 

ZİRAAT BANKASI TARIM EKOSİSTEMİ 
BULUŞMASI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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hayata geçireceğiz.” dedi. Erdoğan, 
tüm bu kredi imkânlarının çiftçilere 
ve işletmelere hayırlı olmasını diledi.

-Bakan Kirişci, 20 Yıllık Süreç İçeri-
sinde Tarım Gibi Önemli Bir Sektör-
de Çok Önemli İşleri Hayata Geçir-
diklerini Dile Getirdi
Programda konuşan Bakan Vahit 
Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
liderliğinde 20 yılın geride bırakıldığı-
nı, 21’inci yıla başladıklarını ifade eden 
Kirişci, 20 yıllık süreç içerisinde tarım 
gibi önemli bir sektörde çok önemli 
işleri hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lider-
liğinde 12 kanunun mevzuata ka-
zandırıldığını vurgulayan Kirişci, “Bu 
mevzuatın verdiği güçle ülkemiz 
üretiyor. 98 milyon ton olan 2002 
yılındaki bitkisel üretimimiz, inşallah 
2022 yılı sonu itibarıyla tüm zaman-
ların rekoru 128,6 milyon tona yük-
selmiş olacaktır. Aynı şekilde hay-
vansal üretimde de ciddi bir üretim 
artışı sağladık. Örneğin, 9,9 milyon 
olan büyükbaş hayvan sayımız 17,9 
milyona, 32 milyon olan küçükbaş 
hayvan sayımız da 58,5 milyona 
yükseldi.” diye konuştu.

2002 yılında 1,8 milyar lira olan tarım-
sal desteklerin 2022 yılsonu itibarıyla 
40,4 milyar lira olarak tamamlandı-
ğını vurgulayan Bakan Kirişci, bunun 
üreticinin daha sağlıklı, bu konulara 
daha hevesli olarak üretmesini bera-
berinde getirdiğini aktardı.

-Bakan Nebati Çiftçilerin Finans-
mana Erişimini Kolaylaştırmaya Yö-
nelik Çalışmalara Devam Ettiklerini 
Kaydetti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin 
Nebati, çiftçilerin finansmana erişi-
mini kolaylaştırmaya yönelik çalış-
malara devam ettiklerini kaydede-
rek, çiftçilere sağladıkları Hazine faiz 
destekli kredilerin bakiyesinin 2022 
sonu itibarıyla 204 milyar liraya ulaş-
tığını, bu kredilerin faiz ödemelerinin 
ortalama yüzde 70’ini karşıladıklarını 
söyledi.

Kasım ayıyla birlikte başlayan enf-
lasyondaki düşüş eğiliminin aralıkta 
hızlandığına işaret eden Nebati, enf-
lasyonda düşüşlerin devam edece-
ğinin bundan sonraki aylarda da gö-
rüleceğini bildirdi.

-Genel Müdür Çakar, Doğru Zaman-
da Ve Doğru Modellerle Kredi Kul-
landırıldığında Bizim Çiftçimiz Bor-
cunu Her Zaman Ödemiştir Dedi

Çakar, ‘Ziraat Bankası’nın kullan-
dırdığı tarım kredilerinden kaynaklı 
takipteki kredi oranı yüzde 1’in çok 
altındadır. Doğru zamanda ve doğ-
ru modellerle kredi kullandırıldığında 
bizim çiftçimiz borcunu her zaman 
ödemiştir. Bizim çiftimiz vefakâr-
dır ve sözünün eridir. Bu hep böyle 
olmuştur. Bundan sonra da böyle 
olacağına inancımız tamdır. Biz siz-
leri iyi günde ve zor günde de yalnız 
bırakmadık. Bundan sonra da bırak-
mayacağız.’ dedi.

-TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a müjde-
leri için teşekkür ederek hibe yem 
desteği talebini iletti

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-
kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Baş-
kanı Nihat Çelik, katılım sağladığı Zi-
raat Bankası Ekosistem Buluşmaları 
toplantısına ilişkin olarak “Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan, Hazine ve Maliye Bakanımız 
Sayın Dr. Nureddin Nebati ve Tarım 
ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. 
Vahit Kirişci’nin iştirakleriyle İstanbul 
Haliç Kongre Merkezinde düzenle-
nen Ziraat Bankası Ekosistem Buluş-
maları toplantısına katılım sağladım. 
Sayın Cumhurbaşkanımıza çiftçile-
rimize verdiği müjdelerden dolayı 
şahsım ve sektörüm adına şükranla-
rımı sunuyorum. Zatıâlilerine bir de-
faya mahsus olmak üzere kayıtlı tüm 
küçükbaş hayvanlar için 50 lira hibe 
yem desteği talebimizi ilettim. Top-
lantının ülkemiz tarımı için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum” ifadelerini 
kullandı.

Genel Başkan Çelik, toplantı esna-
sında eski Tarım Bakanı ve halen Zi-
raat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak görevini sürdüren Faruk Çelik 
ile bir araya gelerek birtakım görüş-
melerde bulundu. 

Program öncesinde KÖY TV tara-
fından Genel Başkan Nihat Çelik ile 
küçükbaş hayvancılık ile alakalı bir 
röportaj gerçekleştirildi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi 5
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TAGEM İLE HALK ELİNDE 
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI 
PROJELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
(TAGEM) Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları 

Daire Başkanı Dr. Süleyman Aslan ve Küçükbaş Hay-
vancılık Araştırmaları Çalışma Grubu Sorumlusu Dr. İr-
fan Güngör, 17 Ocak 2023 tarihinde Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik’e bir ziyarette bulundular. Görüşmede 2005 
yılından bu yana devam etmekte olan Halk Elinde Kü-
çükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesiyle alakalı birtakım 
görüşmelerde bulunularak proje ile ilgili yaşanılan sorun-
lar çözüme kavuşturuldu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik ziyaret sonrası yaptığı 
açıklamada görüşmelere ilişkin olarak “ Görüşmeleri-
mizde Halk Elinde Islah Projeleri kapsamında yaşanılan 
sorunlar ele alınarak çözüme kavuşturulmuştur. Bundan 
sonraki süreçte de birlikte adımların atılacağı kararı alın-
mıştır.

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projeleri kapsamın-
da babalık testlerinin Birliklere maliyetini azaltmak için 
önemli projemiz olan SOYBİS ile eşleştirilmiş ve daha 
önce % 10 hayvandan test yapılması zorunluluğu binde 
5’e düşürülerek maliyetlerde azalma sağlanmış, böylece 
yetiştiricilerimizin lehine önemli bir adım atılmıştır.

Halen 56 İlimizde uygulanan 165 alt projeye 58 alt proje 
daha ilave edilerek proje sayısı 223’e çıkarılmıştır. Böyle-
ce 1,1 milyon hayvanda yürütülen programın 1,4 milyon 
hayvanda devam edecektir.

Sayın Başkanımız Dr. Aslan tarafından proje kapsamında 
küçükbaş hayvancılık desteklerinin % 110 oranında artırıl-
mış olmakla beraber 2023 yılı için daha fazla artırılarak 
devam edeceği ifade edilmiştir.

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi kap-
samındaki sorunlarımızın çözüme kavuşturulması nok-
tasında başta TAGEM Genel Müdürümüz Sayın Dr. Me-
tin Türker ve Genel Müdür Yardımcımız Sayın Dr. Halil 
İbrahim Sözmen ile Daire Başkanımız Sayın Dr. Süley-
man Aslan ve Çalışma Grubu Sorumlusu Sayın Dr. İrfan 
Güngör’e şahsım ve sektörümüz adına teşekkür ediyor, 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, TARIM VE 
ORMAN BAKAN YARDIMCISI PAKDİL 
İLE SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRDİ

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 7 Kasım 2022 
tarihinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat 

Pakdil’e makamında bir ziyaret gerçekleştirdi.

TÜDKİYEB Genel Başkan Çelik, ziyarete ilişkin olarak 
“ Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Nihat 
Pakdil ile makamında bir araya gelerek mevzuat konu-
ları başta olmak üzere sektörümüze ilişkin birtakım de-
ğerlendirmelerde bulunduk.  Samimi yaklaşımı ve ilgisi 
nedeniyle Sayın Bakan Yardımcıma şahsım ve sektörüm 
adına çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, 
KIRIKKALE VALİSİ TEKBIYIKOĞLU’NU 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ve TÜDKİYEB 
Denetim Kurulu Başkanı Necat Demirden 17 Kasım 

2022 tarihinde Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’nu 
makamında ziyaret ettiler.
TÜDKİYEB Genel Başkan Çelik, ziyarete ilişkin olarak “ 
Kırıkkale Valimiz Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu’nu makamın-
da ziyaret ettik. Denetim Kurulu Başkanımız Necat De-
mirden ile birlikte yaptığımız ziyarette kendisine günün 
anısına sektörümüzün sembolü koyun keçi çoban ma-
keti takdiminde bulunduk. Sayın Valimize samimi ilgi ve 
alakalarından dolayı şahsım ve sektörüm adına teşekkür 
ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum ” dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi6
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TARIM REFORMU ESKİ GENEL 
MÜDÜRÜ ABDULLAH BURAK KESER 
VEFAT ETTİ
Tarım Reformu eski Genel Müdürü Abdullah Burak Keser, vefat 
etti. Kalp krizi geçiren Keser, kaldırılan hastanede tüm müda-
halelere rağmen kurtarılamadı. Keser’in cenazesi, 8 Ocak 2023 
tarihinde öğlen namazına müteakip Gölbaşı Ballıpınar Mahalle-
si Mezarlığına defnedildi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik vefat ile ilgili bir mesaj 
yayınlayarak “Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve se-
venlerine Allah’tan sabırlar dilerim. Ruhu şad mekanı cennet 
olsun” dedi.

KIRIKKALE BİRLİK BAŞKANI
MEHMET KÜRŞAT ULUSOY’UN
ACI GÜNÜ
Kırıkkale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Meh-
met Kürşat Ulusoy’un annesi Sultan Ulusoy vefat etti. Cenazesi 
Çelebi Karaağaç Köyü mezarlığına defnedildi. 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Nihat Çelik ve Denetim Kurulu Başkanı Necat Demir-
den Birlik Başkanı Kürşat Ulusoy’a köyünde taziye ziyaretinde 
bulundular.

Genel Başkan Çelik “ Kırıkkale Birliğimizin Değerli Başkanı Kür-
şat Ulusoy’un vefat eden kıymetli annesi Sultan Ulusoy için Kı-
rıkkale Çelebi Karaağaç köyünde taziye ziyaretinde bulunduk. 
Bu vesileyle merhumeye Allah’tan rahmet Kürşat Başkanım ve 
kederli ailesi ile sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet 
olsun” dedi.

TÜDKİYEB YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALİ KAYSADU’NUN ACI KAYBI
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Bingöl Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu’nun ablası Esma Ertonga vefat etti. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik “ 
Bingöl Birlik Başkanımız Sayın Ali Kaysadu’nun kıymetli ablası Esma Ertonga hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 
Bingöl Merkez Ekinyolu Mezarlığına defnedilmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, Sayın Birlik Başkanımız Ali Beye, 
kederli ailesine ve sevenlerine Allah’tan sabırlar dilerim. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” mesajını verdi.

TRABZON BİRLİĞİMİZİN
SORUMLU  MÜDÜRÜ
MESUT BİLİCİ VEFAT ETTİ 
Trabzon Birliğimizin Sorumlu Müdürü Mesut Bilici geçirmiş olduğu anì kalp krizi 
nedeniyle vefat etti. Cenazesi 2 Ocak 2023 tarihinde ikindi namazına müteakip 
Çaykara ilçesi mezarlığına defnedildi. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 
yayınladığı mesajda “ Mesut kardeşimize Allah’tan rahmet kederli ailesi ve 
sevenleriyle camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun..” ifadelerine 
yer verdi.
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Ge-

nel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş 
hayvancılıkta 2022 yılının zor şartlar-
da geçtiğini belirterek 2023 yılındaki 
beklentilerine dair değerlendirme-
lerde bulundu.

Küçükbaş hayvancılıkta 2022 yılının 
girdi maliyetlerindeki artışlar nede-
niyle zor geçtiğine dikkat çeken Çe-
lik, “ Başta yem fiyatları olmak üzere 
girdilerin yüksekliği nedeniyle yetiş-
tiriciler çok zor günler geçirmektedir. 
Bugün maalesef peynir fiyatlarının et 
fiyatlarını geçtiği ve kuzu eti fiyatları-
nın ise dana eti fiyatlarının gerisinde 
kaldığı bir dönemi yaşıyoruz. Yetiş-
tiricinin kazanmadığı ama aracı ve 
tedarikçilerin kazandığı günlerden 
geçiyoruz. Zincir marketler insafsız-
ca neredeyse saat başı etiket de-
ğiştirerek fiyatları artırmaktadır. Bu 
konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın 
marketlerin Fiyat İstikrar Komitesi 
marifetiyle sıkı bir şekilde denetle-
neceği şeklindeki açıklaması ve enf-
lasyonun düşürüleceği yönündeki 
mesajı hem yetiştiricilerimiz hem de 
tüketicilerimiz adına memnuniyet 
vericidir“ dedi.

2022 yılının zor şartlarına rağmen 

küçükbaş hayvancılıkta bazı olumlu 
gelişmelerin de yaşandığına vurgu 
yapan Çelik, “ Bir de bardağın dolu 
tarafına bakmak lazım. 2022 yılının 
ilk 6 ayında büyükbaş hayvan sayı-
sında azalma görülürken küçükbaş 
hayvan sayısında az da olsa artış 
kaydedilerek 58,4 milyona ulaşılmış-
tır. Diğer taraftan toplam kırmızı et 
üretimindeki küçükbaş hayvan et 
üretim oranı yüzde 25 olarak ger-
çekleşmiş, koyun ve keçi süt üreti-
mimizde yüzde 10 civarında artış 
kaydedilmiştir. Ayrıca bu yıl kurban 
bayramında 3 milyon üzerinde kü-
çükbaş hayvan kurban eden vatan-
daşlarımızın geçmiş yıllarda olduğu 
gibi küçükbaşı tercih etmeleri sektö-
rümüz açısından memnuniyet verici 
olmuştur” dedi.

2023 yılına ait beklentilerini de de-
ğerlendiren Genel Başkan Çelik açık-
lamasında şu hususlara yer vererek 
“ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın nüfus başına bir 
küçükbaş hedefini tutturabilmemiz 
için öncelikle anaç koyun keçi des-
teklerinin enflasyona kurban edil-
meden günümüz şartlarına göre 
belirlenmesi son derece önem arz 
etmektedir. Ayrıca 2023 yılı tarım-

sal destekleme kararnamesinin yı-
lın başlarında en geç Şubat ayında 
yayınlanmasını Sayın Cumhurbaş-
kanımızdan, Hükümetimizden bekli-
yoruz. Kararname yılbaşında yayım-
lanırsa yetiştiricilerimiz, çiftçilerimiz 
üreticilerimiz ona göre yatırım ve 
üretim planlamalarını yapacak ve 
verilen desteklerin yerine ulaşması 
sağlanacaktır.  

Bir diğer beklentimiz de hayli zor 
geçen kış şartları göz önüne alınarak 
bir defaya mahsus olmak üzere ye-
tiştiricilerin kayıtlı tüm hayvanlarını 
kapsayacak şekilde hayvan başına 
50 lira hibe yem desteği verilmesidir. 
Ayrıca yetiştiricilerimizin hesabına 
doğrudan yatırılan anaç koyun keçi 
destekleme tutarlarının en geç Nisan 
ayı içerisinde ödenmesi yetiştiricile-
rimiz için en büyük müjdelerden biri 
olacaktır.

Son bir yılda yem fiyatlarını yüzde 
300 ün üzerinde artıran yem fabri-
kalarının yem maliyetleri ve satış fi-
yatları sıkı bir şekilde denetim altına 
alınmalıdır. Çiğ sütte olduğu gibi fab-
rika yemleri için de tavan fiyatı Ba-
kanlığımız tarafından belirlenmelidir. 
Yetiştiriciler yem sanayicilerinin insa-
fına terk edilmemelidir. Küçükbaşta 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK 
“2023 YILI BOL ÜRETİM VE TÜKETİM YILI 
OLSUN”
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kırmızı et üretiminin sürdürülebilirliği 
için ESK tarafından karkas alım fiyat-
ları yetiştirici maliyetleri göz önüne 
alınarak artırılmalıdır.

2023 yılından en büyük beklentileri-
mizden biri enflasyonun düşürülerek 
girdi maliyetlerimize ve tüketiciye 
olumlu yansımasının sağlanmasıdır. 
Biz istiyoruz ki bolca üretelim vatan-
daşlarımız da bolca tüketsin. Hem 
yetiştiricimiz kazansın hem de tü-
keticimiz kazansın. Diğer taraftan 
marketlerdeki fiyat değişimlerinin 
sıkı kontrol edilerek en ağır cezaların 
verilmesi tüm vatandaşlarımızın or-
tak arzusu ve beklentisidir.

Genellikle 100 başlık sürülere sahip 
olan küçükbaş hayvan işletmelerimiz 
aslında tarımın her dalında üretim 
yapan küçük aile işletmeleridir. Dola-
yısıyla tarımın can damarları olan bü-
tün küçük aile işletmeleri daha fazla 
desteklenmelidir. Verilecek desteğin 
gıdanın en etkili silah olduğu günü-
müzde 85 milyonluk nüfusumuzun 
gıda güvencesini sağlayacak olması 
bakımından son derece önem arz 
etmektedir. Bakanlığımızca 2023 
yılının küçük aile işletmeciliği yılı ola-
rak ilan edilip gerekli desteklerin ve-
rilmesini Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız 
Sayın Prof.Dr. Vahit Kirişci’den talep 
ediyoruz. 

Ayrıca 2023 yılı itibariyle küçükbaş 
hayvancılığımızın en önemli sorun-
larından çoban sorunu başta olmak 
üzere mera ve ormanlık alanlarda 
küçükbaş otlatma gibi çeşitli sorunla-
rında çözüme kavuşturulması sektö-
rümüz adına en önemli beklentileri-
mizden olacaktır” ifadelerini kullandı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
2023 yılına ilişkin bazı temennile-
rinde bulunarak “Üreten üretemez 
tüketici tüketemez ise çözüme muh-
taç sorunlarımız devam ediyor ola-
caktır. Dolayısıyla hem üretenin hem 
de tüketenin mutlu olacağı bir yıl ol-
sun istiyoruz. 2023 yılında sorunların 
aşıldığı Türkiye’nin Yüzyılına yakışır 
bir şekilde herkesin mutlu olacağı 
güzel bir yıl olması dileklerimle başta 
çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve yetişti-
ricilerimiz olmak üzere tüm vatan-
daşlarımızın yeni yılını kutluyorum “ 
dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Ge-

nel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı de-
ğerlendirmede ülkemizin küçükbaş 
hayvancılık coğrafyası olduğunu be-
lirterek 2023 yılında küçükbaş hay-
vancılığı atağa geçirecek hamlelerin 
yapılmasını beklediklerini ifade etti. 
Türkiye’nin hayvancılık alanında en 
uygun üretim dalının küçükbaş hay-
vancılık olduğuna dikkat çeken Çe-
lik, “ Bugün hemen hemen her kesi-
min kabul ettiği gibi ülkemiz tam bir 
küçükbaş hayvancılık coğrafyasıdır. 
Başta Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üze-
re Tarım Bakanlığımızın küçükbaş 
hayvancılığa gereken önemi verme-
leri sektörümüz adına memnuniyet 
vericidir. Bu çerçevede Sayın Cum-
hurbaşkanımızın nüfus başına bir 
küçükbaş hayvan hedefi sektörü-
müze verilen değerin de açık bir ifa-
desidir. Dolayısıyla Türkiye’nin Yüz-
yılında küçükbaş hayvancılığı atağa 
geçirecek hamleler yapılması son 
derece önem arz etmektedir. 2023 
yılı ve sonrası için Sayın Cumhurbaş-
kanımızın gösterdiği hedefe ulaşma 
noktasında Bakanlığımızın da yapa-
cağı hamleler en büyük beklentimiz 
olacaktır“ dedi.
“2023’de hayvancılık sorunlarının 
çözüm yolu küçükbaştan geçmeli”
Çelik, hayvancılıkta yaşanan sorun-
ların yıllar itibariyle devam ettiğini 

belirterek “Hayvancılığımızda yaşa-
nılan sorunların nedenlerini ortaya 
koyarak hızla çözüm odaklı politika-
ların hayata geçirilmesi gerekmek-
tedir. 50-60 yıldır bu ülkede hala et 
ve süt sorunu konuşuluyorsa bü-
yükbaş hayvancılık odaklı politikala-
rın yeniden gözden geçirilmesi ge-
rekmektedir. Hayvancılıkta yaşanılan 
sorunların çözüm yolunun küçükbaş 
hayvancılıktan geçtiğini ve politika-
ların küçükbaş ağırlıklı olarak uygu-
lanmasının ülkemiz hayvancılığı için 
daha faydalı olacağına inanıyorum. 
Dolayısıyla 2023 yılı başından iti-
baren küçükbaş hayvancılığa veri-
len desteklerin artırılmasıyla birlikte 
özellikle kırmızı et sorunu başta ol-
mak üzere diğer sorunlarımızın çö-
zümünü veya en azından azaltılma-
sını temenni ediyorum. Küçükbaş 
hayvancılıkta kaydedeceğimiz ilerle-
meden dolayı başta yetiştiricilerimiz 
olmak üzere tüketici vatandaşları-
mız ve sonuçta ülkemiz fayda sağla-
yacaktır” ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKAN ÇELİK; 
TÜRKİYE’NİN YÜZYILINDA KÜÇÜKBAŞI 
ATAĞA GEÇİRECEK HAMLELER 
YAPILMALI 
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GENEL 
BAŞKANI ÇELİK: 
“KÜÇÜK AİLE 
İŞLETMELERİNİ 
KAYBEDERSEK 
ÜLKE TARIMINI 
KAYBEDERİZ”

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, tarımın sürdürü-
lebilirliğinin küçük aile işletmelerin-
den geçtiğini söyledi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, kü-
çük aile işletmelerinin önemine dikkat 
çekerek, “Dünya tarımına baktığımız-
da yüzde 90 civarına yakını küçük 
ölçekli aile çiftliklerinden oluşuyor. 
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
gıdaların büyük çoğunluğunu küçük 
aile işletmeleri sağlıyor. Dolaysıyla da 
tarımdaki en büyük kitle olmasıyla 
birlikte küçük aile işletmeleri ülke ta-

rımının bel kemiğidir. Küçük aile iş-
letmelerimiz hem bölgesel anlamda 
ekonominin canlanmasını sağlar hem 
de tarımın sürdürülebilir olması açı-
sından önemli rol oynar. Dolayısıyla 
ülkemizde tarımsal işletmelerin yüz-
de 85’inin küçük aile işletmelerinden 
oluşması nedeniyle bu konunun üze-
rinde öncelikli olarak durulması önem 
arz etmektedir” dedi.
Çelik, küçük aile işletmelerinin daha 
fazla desteklenmesi gerektiğini be-
lirterek, “Küçük aile işletmelerinin 
desteklenmesi ülkemizin gıda gü-
vencesinin devamı açısından çok 
önemlidir. Küçük aile işletmeleri zarar 
etse de tarımı terk etmeyip üretimine 
devam etmektedir. Bu nedenle aile 
işletmelerinin yaşatılması bir zorun-
luluktur. Ancak tarımsal destekleme-
lerin ağırlıklı olarak aile işletmelerine 
yönelik olması gerekirken, büyük iş-
letmeler bu desteklerden önemli bir 
pay almaktadır. Dolayısıyla küçük aile 
işletmeciliğini ön planda tutarak des-
teklemelerin artırılması tarımdaki sür-
dürülebilirliğin en temel çözümlerin-
den biri olacaktır” ifadelerini kullandı.
Küçük aile işletmelerini yaşatacak 

yeni projelere ve destekleme model-
lerine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken 
Genel Başkan Çelik, “Küçük aile işlet-
meciliğinde sadece hayvancılık ya da 
sadece bitkisel üretim değil tarımın 
bütün üretim şekilleri vardır. Yani bir 
aile işletmesi koyunculuğun yanı sıra 
tarlasını da bahçesini de eker biçer. 
Böylece hem bölgesel olarak hem 
de ülke tarımına katma değer sağlar. 
Onun için öncelikle küçük aile işlet-
melerini yaşatacak, yetiştiricilerin re-
fah seviyesini artıracak yeni projelere 
ve destekleme modellerine ihtiyaç 
vardır. Ayrıca genç çiftçi hibe projele-
rinin de yeniden uygulamaya konul-
ması gerekmektedir. Genç nüfusu-
muzu tarımla buluşturamaz ve küçük 
aile işletmelerini tarımdan uzaklaştı-
rıp kaybedersek aslında ülke tarımını 
kaybetmiş oluruz. Dolayısıyla gıdanın 
en etkili güç olduğu günümüzde 85 
milyonluk nüfusumuzun gıda gü-
vencesini sağlamak adına küçük aile 
işletmelerinin maddi ve manevi des-
teklerden önemli bir pay alması tarım 
ve hayvancılığımızın daha iyi yerlere 
gelmesini sağlayacaktır “değerlendir-
mesini yaptı.
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜ-
DKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım BAĞ-

KUR sigortalılarının sorunlarının çözülmesi noktasında 
birtakım açıklamalarda bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Cumhurbaşkanı Er-
doğan tarafından EYT kapsamında Tarım Bağ-Kur si-
gortalılarının sorunlarının çözüleceği yönündeki müj-
desini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek “ Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı 
açıklama ile 08 Eylül 1999 öncesi işe başlayan çalı-
şanların yaş şartı olmadan emekliliğine imkân sağla-
yan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, BAĞ-KUR ve 
Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki 
herkes için geçerli olacağını ifade ederek yüzbinlerce 
çiftçimizi yakından ilgilendiren Tarım BAĞ-KUR sigor-
talıların da EYT kapsamında sorunlarının çözüleceği 
müjdesini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm çiftçileri-
miz ve yetiştiricilerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanı-
mıza müteşekkiriz” dedi.

Genel Başkan Çelik, çiftçi ve yetiştiricilerin emeklilik 
şartları bakımından 4/a kapsamına alınması talebinde 
bulunarak “ Tarımsal faaliyette bulunan çiftçi ve yetiş-
tiricilerimiz aynı zamanda hem işveren hem de kendi 
işletmesinin işçisidir. Bundan dolayı 4/b kapsamında 
değerlendirilmemesi gerekir. Kendi işinin işçisi duru-
munda bulunan çiftçi ve yetiştiricilerimiz emeklilik 
şartları bakımından 4/b yerine 4/a kapsamına alınma-
sı hakkaniyetin gereğidir. Bu itibarla Sayın Cumhur-
başkanımızın direktifleri doğrultusunda Türkiye Bü-
yük Millet Meclisine sunulacak olan Kanun tasarısında 
yüzbinlerce Tarım BAĞ-KUR sigortalısı çiftçilerimizin 
EYT kapsamındaki sorunlarının çözülmesi yanında 
emeklilik şartlarının da 1999 öncesi ve sonrasına bakıl-
maksızın SSK’daki 4/a gibi değerlendirilerek emeklilik 
şartlarının eşitlenmesini talep ediyoruz” dedi. 

Asgari ücretteki artıştan dolayı yükselen BAĞ-KUR 
primlerinin çiftçiler tarafından ödenemez durumda 
olduğuna dikkat çeken Çelik, “ BAĞ-KUR primleri 
2023 yılında asgari ücrette meydana gelen artışlar ne-
deniyle 3 bin 452 liraya yükselmiştir. İşin doğası gereği 
hayvan yetiştiriciliği neredeyse 24 saat çalışmayı ge-
rektiren bir faaliyet olmasına karşılık elde edilen gelir 
sezonluktur. Dolayısıyla yetiştiricilerin düzenli bir geliri 
olmadığından yüksek BAĞ-KUR primlerini ödemede 
büyük zorluklar yaşamaktadır. Sosyal devlet olmanın 
bir gereği olarak Devletimiz tarafından tarım BAĞ-
KUR primlerinin yüzde 50 oranında desteklenmesi, 
çiftçi ve yetiştiricilerimiz için en iyi müjdelerden biri 
olacaktır” dedi.

ÇELİK;  ‘‘TARIM BAĞ-KUR 
SİGORTALILARININ 
EYT KAPSAMINDA 
SORUNLARININ ÇÖZÜLECEĞİ 
MEMNUNİYET VERİCİ’’

GENEL BAŞKAN 
ÇELİK, MUHTARLAR 
FEDERASYONLARI VE 
DERNEKLERİ ÇALIŞTAYINA 
KATILDI

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİ-
YEB) Genel başkanı ve aynı zamanda Tüm Köy ve Mahal-
le Muhtarları Derneği Genel Başkanı Nihat Çelik, 27 Aralık 
2022 tarihinde Muhtarlar Federasyonları ve Dernekleri 
Çalıştayına katıldı.

Genel Başkan Çelik, toplantıya ilişkin olarak “ Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Göç İdaresi 
Başkanlığı Ortak Uyum İnisiyatifi kapsamında, Göç İda-
resi Başkanlığı Şehit Kadir Kırbaç Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen Muhtarlar Federasyonları ve Dernekleri 
Çalıştayına TÜDKİYEB ve Tüm Köy ve Mahalle Muhtarları 
Derneği Genel Başkanı olarak katılım sağladım. Toplantı-
da görüşülen konular itibariyle Çalıştayın Ülkemiz için ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Ge-

nel Başkanı Nihat Çelik, Merkez Bir-
liği olarak Yönetim Kurulu kararıyla 
Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) ve 
Ulusal Süt Konseyi (USK) üyeliklerin-
den istifa ederek ayrıldıklarını açıkladı.
29.12.2022 – Ankara – Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜ-
DKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 
Merkez Birliği olarak Yönetim Kurulu 
kararıyla Ulusal Kırmızı Et Konseyi 
(UKON) ve Ulusal Süt Konseyi (USK) 
üyeliklerinden istifa ederek ayrıldık-
larını açıkladı. Genel Başkan Çelik, 6 
Ekim 2022 tarihinde de yaptığı açık-
lamayla UKON Denetleme Kurulu 
Üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. 
Genel Başkan Çelik, USK ve UKON’un 
küçükbaş hayvancılık sektörüne hiç-
bir faydası olmadıkları gerekçesiyle 
ayrılma kararı aldıklarını belirterek 
“Küçükbaş hayvancılığın ülkemiz için 
vazgeçilmez bir sektör olduğu ger-
çeğinin görmezden gelinmesi kabul 
edilebilir bir durum değildir. Dolayı-
sıyla bu konseylerin beklentilerimizi 
karşılamak bir yana sektörümüzü 
görmezden gelmeleri ve sektörümü-
ze bir fayda sağlamamaları nedeniyle 
bu konseylerden Merkez Birliğimiz 

Yönetim Kurulu kararıyla ayrılmış bu-
lunmaktayız. Koyunun ve keçinin ol-
madığı yerde biz de olmayız “ dedi.
Konseylerin yönetmelikleri doğrultu-
sunda işlevlerini yerine getiremedik-
lerine dikkat çeken Çelik, “ Et ve Süt 
konseylerinin yönetmeliklerinde sek-
töre ilişkin strateji belirlemekten plan 
ve projeler oluşturmaya, üreticilerin 
desteklenmesi ve girdi maliyetlerini 
düşürecek projeleri hayata geçirme-
sinden tüketici bilincini geliştirmeye 
ve piyasaların düzenlenmesine ka-
dar birçok görevleri var. Ama maa-
lesef bu görevleri yerine getirecek 
faaliyetlerini göremedik. Dolayısıyla 
bu konseylerin sektörümüze ilişkin 
yapmaları gereken işlevlerinden uzak 
kaldıkları bir tabloda ismen bulunma-
nın bir anlamı olmayacağı kanaatine 
vararak ayrılma kararı aldık” ifadesini 
kullandı.
Çelik, konseylerin gündeminde koyun 
ve keçiye yer verilmediğine vurgu ya-
parak “ Ulusal Süt Konseyi, tamamıy-
la inek sütü üzerinde yoğunlaşarak 
koyun keçi sütünü gündemine dahi 
almamaktadır. Şu an yaptıkları tek şey 
olan çiğ inek sütünün referans fiyatını 
belirlemekten öteye gitmemektedir. 
Bununla birlikte inek sütünden çok 

daha değerli olan koyun ve keçi sü-
tüne referans fiyatı belirlememeleri 
anlaşılacak bir durum değildir. Ulu-
sal Kırmızı Et Konseyinde de durum 
farklı değil. Konseyin haftalık dana 
ve kuzu yağsız kesim fiyatlarını ve 
dana karkas besi üretim maliyetlerini 
yayınlamaktan başka bir çalışmasını 
göremiyoruz. Ayrıca kırmızı et üreti-
minde yüzde 25’in üzerinde olan kü-
çükbaşın payının yüzde 10 gibi küçük 
bir orana tekabül ettiği yönündeki 
açıklamaları sektörden ne kadar uzak 
olduklarının da bir göstergesidir” de-
ğerlendirmesini yaptı. 
Genel Başkan Çelik, UKON ve USK 
üyeliklerinden istifa etmelerine karşın 
konseylerin çalışmalarını takip ede-
ceklerini belirterek “ Et ve süt üretim 
ve tüketimini artırmak yolunda bü-
yük küçük demeden tüm paydaşla-
rın dinamiklerinden tecrübelerinden 
faydalanılması temel amacımız ve 
vazifemiz olmalıdır. Konsey üyelik-
lerinden istifa ederek ayrılmış olsak 
da çalışmalarını yakından takip ede-
ceğiz. Bu konseyler, sektörümüzü 
hatırlar ve gündemlerine alırlarsa biz 
de her türlü desteği vermeye devam 
ederiz “ dedi.

TÜDKİYEB, ET VE SÜT KONSEYLERİNDEN 
İSTİFA ETTİ
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından açıklanan gübre 
ve karma hayvan yeminde indirim ve 
fiyat sabitlemesine ilişkin açıklamalar-
da bulundu. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gübre ve 
yem ile ilgili verdiği müjdenin tarım 
sektörünü rahatlatacağını belirterek “ 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan çiftçilerimizin en önemli 
girdilerinden olan gübrede ve hay-
vancılığın en önemli girdisi olan kar-
ma hayvan yem fiyatlarında hem in-
dirim hem de önümüzdeki yılın Nisan 
ayı sonuna kadarki dönemde fiyat-
ların sabitleneceği müjdesi ülkemiz 
tarımı adına memnuniyet vericidir. 
Kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13’e 
varan ve karma hayvan yemlerinde 
yüzde 5’e varan indirimler yanında 4 
aylık dönemde fiyatların sabitlenme-
si sektöre verilen desteklerin yanısıra 
önemli katkılar sağlayacaktır. Dolayı-
sıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza ver-
diği müjdeden dolayı çiftçilerimiz ve 
yetiştiricilerimiz adına teaşekkür edi-
yoruz” dedi.
Çelik, gübre ve yemdeki indirim ve 
fiyat sabitlemenin girdi maliyetlerine 
olumlu yansıyacağına vurgu yaparak 
“ Bitkisel üretimin can damarı gübre, 
hayvancılığın can damarı ise yemdir. 
Gübre ve yemdeki indirim ve fiyat 
sabitleme ise bu can damarlarına 
verilen can suyudur. Nisan ayı sonu-
na kadar fiyatların sabitlenmesi girdi 
maliyetlerini de olumlu yönde etkile-
yecektir. Dolayısıyla son zamanlarda 
yemdeki fahiş fiyat artışlarının yetişti-
ricilerimizi oldukça zorladığı ve zara-

rına ya da maliyetine üretim yapmak 
zorunda kaldıkları bir dönemin olum-
suzlukları bertaraf edilmiş olacaktır. 
Burada önemli bir husus da gübre ve 
yem fiyatlarının sabitlenecek olması-
nın yanında fiyatlarda gerileme olma-
sı halinde yine fiyatlara yansıtılacak 
olmasıdır. Sonuç itibariyle bu müjde 
çiftçi ve yetiştiricilerimizin yapacak-
ları üretimin artışına büyük katkısı 
olacaktır. Üretim artışı ise tüketicilere 
olumlu yansıyacak ve daha uygun fi-
yatlardan gıda ürünlerine ulaşmasını 
sağlayacaktır” dedi.
Küçükbaş hayvancılık sektörü için 
hibe yem desteği talebinde de bu-
lunan Çelik, “ İçinde bulunduğumuz 
ay itibariyle kış şartlarını yaşıyoruz ve 
hayvanlarımız ağıllarda barınmakta-
dır. Hayvanlar merada olmadığı için 
yetiştiricilerimiz hayvanlarını besle-
mek için yem temin etmek zorunda-
dır. Sayın Cumhurbaşkanımızın yem 
fiyatlarında indirim ve fiyatların Ni-
san ayı sonuna kadar sabit tutulaca-
ğı açıklamasını sektörümüz için çok 
değerli bulmakla birlikte Sayın Cum-
hurbaşkanımızdan yetiştiricilerimizin 
işletmelerindeki kayıtlı tüm hayvanlar 
için bir defaya mahsus olmak üzere 
50 lira hibe yem desteği verilmesini 
talep ediyoruz “ dedi.
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Ge-

nel Başkanı Nihat Çelik, 1946 yılından 
beri her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde 
kutlanılan “Tutum, Yatırım ve Yerli 
Malı Haftası” nedeniyle birtakım açık-
lamalarda bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, son 
yıllarda dünyada yaşanan olumsuz-
luklar nedeniyle gıdaya erişimin zor-
laştırdığını belirterek “Bu durumda 
yerli üretimin, bitkisel ve hayvansal 
üretimde kendine yeter olmamızın, 
yerli malının ne kadar önemli olduğu 
bir kez daha ortaya çıkmıştır. Dola-
yısıyla yıllarca yerli malı haftalarında 
kullanılan “ Yerli malı yurdun malı her-
kes onu kullanmalı” sloganının anla-
mını bugün çok daha iyi idrak ettiği-
miz günleri yaşıyoruz “ dedi.
Türkiye’nin dünyada, sebze ve meyve 
ile bazı ürünlerde birinci, çok sayıda 
tarım ürününde ilk sıralarda yer al-
dığını belirten Çelik,” Birçok meyve, 
sebze türünün yetiştiği ülkemizde 
sofralarımızda yerli malı ürünlerin 
olması gerekir. Ancak ülkemizin ye-
terince üretim yapamadığı bazı stra-
tejik ürünleri ithal etmek zorunda 
kaldığımız da bir gerçektir. Ülkemiz 
potansiyeli neredeyse hiçbir ülkede 
olmayacak kadar zengin bir tarım 
ülkesidir. Yapısal sorunlarımız nede-
niyle kullanamadığımız tarımsal po-
tansiyelimizin tamamını kullanmamız 
durumunda 85 milyon insanımızın 
gıda güvencesini yerli üretimle sağ-
lamakla kalmayız, rahatlıkla içerisinde 
bulunduğumuz coğrafyanın gıda ih-
tiyacını da karşılayabiliriz” ifadelerini 
kullandı. 

Yerli üretim, küçük aile işletmeleriyle 
birlikte daha çok desteklenmeli…
Genel Başkan Çelik, yerli malı üreti-
minde en büyük katkıyı veren kesi-
min küçük aile işletmeleri olduğuna 
dikkat çekerek “ Yerli malı üretiminin 
artırılması küçük aile işletmelerinin 
desteklenmesinden geçer. Çün-
kü yerli malı üretimini bu işletmeler 
sağlamaktadır. Dolayısıyla küçük aile 
işletmelerini yaşatmak zorundayız. 
Küçük aile işletmeciliğine verilen des-
teklerin artırılması  tarımdaki sürdü-
rülebilirliğin en temel çözümlerinden 
biridir. Genç neslin tarımda kalması, 
kırsaldan kente göçün önlenmesi ve 
tarımsal faaliyetin kuşaktan kuşağa 
aktarılması için küçük aile işletmeleri 
daha fazla desteklenmelidir. Gıdanın 
etkili güç olduğu günümüzde 85 mil-
yonluk nüfusumuzun gıda güvence-
sini sağlamak için küçük aile işletme-
lerinin maddi ve manevi desteklerden 
önemli pay alması tarım ve hayvan-
cılığımızın daha iyi yerlere gelmesini 
sağlayacaktır. Bu manada Cumhur-
başkanlığı Kararı ile Tarım ve Orman 
Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Yatı-
rımlarının Desteklenmesi Hibe Prog-
ramı kapsamına 50 baştan 300 başa 
kadar küçükbaş hayvan işletmelerini 
de alması sektörümüz açısından çok 
değerli bir hamle olmakla birlikte kü-
çük aile işletmelerine çok daha fazla 
destek sağlanmalıdır” dedi.
Doğal ve tamamen yerli olan küçük-
baş hayvan et ve süt ürünleri tüketil-
meli…
Yerli malı tüketim bilincinin oluştu-
rulmasına ilişkin seferberlik başlatıl-
ması gerektiğine vurgu yapan Çelik, 

küçükbaş hayvan et ve süt ürünleri-
nin tüketimine de ağırlık verilmesini 
arzu ettiklerini belirterek “ İnsanla-
rımızın yerli malı tüketmesine ilişkin 
topyekûn seferberlik ilan edilmelidir. 
Yerli mal tüketimi yanında tamamen 
yerli üretim olan ve insan sağlığı ve 
beslenmesinde hayati önemi olan 
küçükbaş hayvan et ve süt ürünleri-
nin tüketiminin de yaygınlaştırılması-
nı istiyoruz. Dolayısıyla yerli üretime 
ağırlık vermemiz yerli malı kullanımı 
ile ilgili bilinci insanımıza kazandırma-
mız gerekiyor. Yerli malı üretiminin 
önündeki engellerin kaldırılması üre-
tim artışını sağlayacaktır. Önümüz-
deki yıldan itibaren özellikle girdi 
maliyetlerinin düşürülmesiyle birlikte 
üretimin artacağını ve sonuçta insan-
larımızın daha fazla tüketime yönele-
ceklerini bekliyoruz. Ayrıca yerli malı 
kullanırken tutumlu olmamız, savur-
ganlıktan kaçınmamız, dinimizce de 
haram olan israftan uzak durmamız 
geleceğimiz adına son derece önem 
arz etmektedir”  dedi.
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Ge-

nel Başkanı Nihat Çelik, tarımsal öğ-
retimin 177. Yılını kutlayarak birtakım 
açıklamalarda bulundu.
Genel Başkan Çelik, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün “ Milli Ekonomi-
nin Temeli Ziraattır” sözü ile ziraat 
alanındaki kalkınmanın ülkemiz için 
önemini ortaya koyduğunu belirte-
rek “ Türkiye’de tarımsal öğretim fa-
aliyetlerinin ilk defa 10 Ocak 1846’da 
İstanbul’da Yeşilköy semtinde bu-
lunan Ayamama Çiftliği’nde kuru-
lan Mekteb-i Zirai Şahane ile başla-
masından bu yana her yıl 10 Ocak 
günlerinde kutladığımız tarımsal 
öğretimin 177. yılında bilgi, emek ve 
katkıları bulunan Ziraat Mühendis-
lerimizi saygıyla selamlıyor, tarımsal 
öğretimin 177. Yılını ve Ziraat Mühen-
disleri Gününü kutluyorum” dedi.
Dünyada tarım sektörünün stratejik 
önemini koruyan en etkili güç olması 
nedeniyle donanımlı iş gücüne ihti-
yaç olduğunu belirten Çelik “ Tarım 
sektörünün problemlerinin çözü-
münde her zaman yeni bilgi ve tek-
nolojilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
durum bize tarım sektörünün dola-
yısıyla ziraat mühendisliği mesleği-
nin önemini, gıda ve tarımda kaliteli, 

nitelikli mühendis talebinin karşılan-
masına yönelik çalışmaların gerekli-
liğini ortaya koymaktadır. Madem-
ki en etkili güç tarım ve dolayısıyla 
gıdadır o halde bugün bu sektörün 
donanımlı işgücüne yani ziraat mü-
hendislerine daha fazla ihtiyacı var-
dır. Bugün Ülkemizde 40’ın üzerinde 
ziraat fakültesinden her yıl 4 bin ci-
varında ziraat mühendisi mezun ol-
maktadır. Özellikle son yıllarda Ziraat 
Mühendislerinin kamu kurumlarında 
istihdamı giderek azalmaktadır. Bu 
nedenle fakültelerimizin özel sektö-
rün de ihtiyaçları doğrultusunda uy-
gulamaya yönelik mesleki açıdan ka-
liteli ve donanımlı çağdaş bir eğitim 
modelinin esas alınması günümüz 
şartlarında gerekli olmuştur” İfadele-
rini kullandı.
Son yıllarda ziraat fakültelerinin daha 
az tercih edildiğine dikkat çeken 
Çelik, ”Yapılan araştırmalara göre 
öğrencilerin büyük bir çoğunluğu 
açıkta kalmamak amacıyla Ziraat 
Fakültelerini seçmektedir. Dolayısıy-
la öğrencilerin büyük bir kısmının fa-
külteye istemeyerek gelmesi ve ide-
allerindeki meslek olmaması üzüntü 
verici bir durumdur. Hâlbuki Ziraat 
fakültelerinden beklediğimiz nitelikli, 
teknik bilgilerle donatılmış, yetiştiri-

cilerimizi, üreticimizi bilgisiyle, mo-
dern uygulamalarıyla yönlendirecek, 
tarımla ilgili yayım çalışmalarıyla on-
larda olumlu yönde davranış deği-
şikliği oluşturacak ve dünyadaki ge-
lişmeleri takip edecek mühendislerin 
yetişmesidir. Bu da kaliteli eğitimle 
sağlanabilecek bir durumdur“ dedi.
Genel Başkan Çelik, Merkez Birliği ve 
İl Birliklerinde teknik personel istih-
damına önem verdiklerini belirterek 
“Yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin 
eğitiminin ne kadar önem arz ettiği-
nin bilincinde olan Merkez Birliğimiz 
ve Birliklerimiz kurulduğu 2006 yı-
lından bu yana görev yapan Ziraat 
Mühendisleri, Veteriner Hekimleri ve 
Tarım Danışmanlarıyla sahada, ye-
tiştiricilerimize yönelik değişik eği-
tim etkinlikleri ile yayım çalışmaları 
yapmaktadır. Yine 2006 yılından bu 
yana uygulanmakta olan Halk Elinde 
Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Pro-
jesi kapsamında 400 civarında ziraat 
mühendisi ve veteriner hekim proje 
lideri ve proje teknik elemanı olarak 
sahada görev yapmaktadır.  Dolayı-
sıyla yetiştiricilerimize azami fayda 
sağlamaları için teknik elemanları-
mızdan azami istifade etmenin gay-
retindeyiz” dedi.

TÜDKİYEB 
GENEL BAŞKANI 
ÇELİK, TARIMSAL 
ÖĞRETİMİN 177.
YILI VE ZİRAAT 
MÜHENDİSLERİ 
GÜNÜNÜ 
KUTLADI
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricile-
ri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, 12 Ocak 
2023 tarihinde TGRT HABER’e ver-
diği röportajda kırmızı et fiyatların-
daki artışın nedenleri ve et fiyatları-
nın düşürülmesine yönelik önerilerini 
değerlendirdi.

Genel Başkan Çelik tarafından ya-
pılan açıklamalar haber kuşaklarıyla 
birlikte Ekrem Açıkel ile TGRT Ana 
Haber bülteninde de yer aldı.

Haberde vatandaşlarla yapılan rö-
portajlara da yer verilirken Genel 
Başkan Çelik, fiyatların artma sebep-
lerinden birinin maliyetler olduğunu 
söyleyerek “ Yem maliyetlerinin yük-

selmesiyle birlikte işçilik, elektrik ve 
benzeri topyekün düşündüğünüzde 
maliyetler ciddi bir şekilde yükseli-
yor “ dedi.

Genel Başkan Çelik, vatandaşın kır-
mızı et alabilmesi için et üreticileri-
nin ürünlerini vatandaşa doğrudan 
ulaştırabileceği satış mağazalarının 
açılabileceğini vurgulayarak “ Her 
Birlik her semte her ilçeye bir et şar-
küteri açabilir. O zaman aracıların 
bırakın kar marjını kazanan tüketici 
olacak, kazanan yetiştirici ve üretici 
olacak. Devlet desteği zaten olmaz-
sa olmaz. Önce maddi gücün olması 
lazım “ ifadelerini kullandı.

Çelik, kış aylarında anaç hayvanların 

kesime gitmemesi için bir defaya 
mahsus tüm kayıtlı hayvanlar için 50 
lira hibe yem desteği verilmesi tale-
bini yineledi.
Çelik, bazı lobilerin küçükbaş hay-
vancılık konusunda olumsuz fa-
aliyetlerde bulunduğuna dikkat 
çekerek “ Diyorlar ki küçükbaş eti 
kokuyor. İnsanlar bunu tüketmiyor. 
Büyükbaşa yönlendirmeye çalışı-
yorlar. Bunlar belli lobilerin değir-
menine su taşıyan kesimlerdir. Lo-
kantaya gidiyorsunuz, kebabınn eti 
küçükbaştır, dönerin eti küçükbaştır. 
Kıyma alırken bir defaya mahsus 
beni dinlesinler. Dana etiyle kuzu 
etini karıştırsınlar bir de onun tadına 
baksınlar” şekklinde konuştu.

Türkiye’de et fiyatlarının artma-
sının en büyük sebebi olarak 

girdi maliyetlerindeki yükselişler 
gösteriliyor. Siz buna nasıl bakıyor-
sunuz? Başka nedenler de var mı?
Et fiyatlarının artışındaki en büyük 
sebeplerin başında girdi maliyet-
lerindeki artışlar olduğu doğru bir 
yaklaşımdır. Hayvancılıkta işletme 
giderlerinin yüzde 70 lik kısmı yem 
giderleridir. Mevsim itibariyle küçük-
baş hayvanların merada değil ağıllar-
da yani kapalı ortamlarda tutulduğu 
bir ortamda yeme olan ihtiyaç daha 

da artmaktadır. Dolayısıyla kış ayları 
başta olmak üzere yem fiyatlarında-
ki artışlar yetiştiricilerimizi zorlayan 
en büyük faktördür. Bunun yanında 
asgari ücret artışlarına paralel olarak 
işçilik giderlerinin artmış olması da 
bir etmendir. Ancak bu üretici ba-
zında fazla bir etkisi olmayıp et sa-
tan kasap, market gibi yerler için söz 
konusudur. Konuya küçükbaş hay-
vancılık açısından bakarsak et fiyat-
larının oluşumu biraz farklı bir durum 
arz etmektedir. Şöyle ki; bu mevsim-
de yani kış aylarında fazla kuzu ke-

GENEL BAŞKAN ÇELİK, TGRT HABERE ET 
FİYATLARINI DEĞERLENDİRDİ

GENEL BAŞKAN ÇELİK,
TÜRKİYE GAZETİSİNE KONUŞTU
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simi olmadığı için piyasaya arz edi-
len et miktarının az olması fiyatların 
yükselmesine sebep olabilmektedir. 
Ancak her halükarda yem fiyatlarının 
yüksek olması et fiyatlarını artıran en 
önemli etkendir. 
-Tarım bakanı ‘et sektöründe fiyat 
spekülasyonu var’ dedi. Bunu na-
sıl yorumlarsınız? Bu spekülasyonu 
yapanlar kimler?
Sayın Bakanımızın da dediği gibi et 
sektöründe fiyat spekülasyonu ol-
duğunu biz defalarca söyledik. Ye-
tiştirici maliyetine ve hatta zararına 
üretim yapıyor ama tüketici yüksek 
fiyatlardan et tüketebiliyorsa aradaki 
fiyat farklarının ortaya çıkarılması hu-
susunda denetimlerin sıklaştırılma-
sını sürekli gündeme getirdik. Yani 
üretici kazanmıyor, tüketici mağdur 
ise kim kazanıyor sorusunun ceva-
bını bulduğumuz an et fiyatlarındaki 
suni artışların önüne geçebiliriz. Kim 
kazanıyor sorusunun cevabı da açık 
bir şekilde bellidir. Başta aracılar ol-
mak üzere tedarikçiler, kasaplar ve 
marketler spekülasyonları yapan ke-
simlerdir. Bunların çok sıkı bir şekilde 
denetlenmesi gerekmektedir. 
-Son olarak cumhurbaşkanı bazı 
destekler açıkladı. Bu destekler 
sektöre yansıdı mı? Sonuç ne ola-
cak. Bu destekleri alıp art niyetli 
kullananlar var mı?
Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkla-
dığı destekler yanında her yıl Cum-
hurbaşkanı kararı ile yayımlanan 
tarımsal destekler mutlak surette 
sektörümüze olumlu yansımıştır. Kü-
çükbaş hayvancılığın Cumhuriyet 
tarihinde ilk defa 2006 yılı itibariyle 
destekleme kapsamına alınması ve 
sonrasında verilen destekler başta 
küçükbaş hayvan sayımızın artma-
sına ve et ve süt verimlerinin yük-
selmesine neden olmuştur. Bizim en 
önemli destekleme kalemlerimizden 
olan anaç koyun keçi desteği yetiş-
tiricilerin banka hesaplarına yatırılan 
ve dolayısıyla direk yetiştiriciye ula-
şan destektir. Sonuçta bu desteğin 
art niyetli olarak kullanımı söz konu-
su değildir. Sektörümüz ne kadar çok 
desteklenirse olumlu yansıması da o 
kadar fazla olacaktır. Sayın Cumhur-
başkanımızın en son açıkladığı kredi 
ağırlıklı destekler çiftçilerin, yetiştiri-

cilerin finansman ihtiyacını gidere-
cek boyutlardadır. Ancak küçük aile 
işletmelerinin bu desteklerden daha 
fazla yararlanması hayvancılığımızın 
geleceği adına son derece önemlidir. 
Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın direktifleri doğrultusunda Ziraat 
Bankasınca verilen kredi destekle-
rinden çiftçilerimizin ve yetiştiricile-
rimizin azami şekilde faydalanması 
sağlanmalıdır. Ayrıca verilen kredi-
lerin de amacına uygun kullanılması 
etkin bir şekilde takip edilmeli, başka 
alanlarda kullanımını engelleyecek 
çalışmalar yapılmalıdır.
-Büyükbaş hayvan sayımız ile kü-
çükbaş hayvan sayımız arasında bir 
dengesizlik var mı? Bu sektöre na-
sıl yansıyor?
Son iki yıldır Türkiye İstatistik Kuru-
munun açıkladığı verilere baktığımız-
da ülkemizdeki büyükbaş hayvan 
varlığımızda azalmalar görülmek-
teyken küçükbaş hayvan varlığımız-
da bir azalma görülmemiştir. 2022 
yılı ilk 6 aylık verilere göre az da olsa 
küçükbaş hayvan sayımızda bir artış 
sağlandığı görülmektedir. Ülkemizin 
küçükbaş hayvancılığa daha uygun 
olduğu artık bilinen bir gerçek olup, 
hayvancılık politikalarının küçükbaş 
ağırlıklı uygulanmasından yanayız. 
Yıllarca büyükbaş hayvancılık hep 
ön planda tutularak desteklenmiş ve 
politikaların en önemli ayağı haline 
getirilmiştir. Ama bugün hala et ve 
süt sorunlarını konuşuyoruz. Dola-

yısıyla hayvancılık politikalarının lo-
komotifi artık küçükbaş hayvancılık 
olmalıdır. 
-Et fiyatlarının düşmesi için neler 
yapılmalı?
Et fiyatlarının düşmesi ya da en 
azından artışların önlenmesi için 
öncelikle başta yem olmak üzere 
girdi maliyetlerinin düşürülmesi ge-
rekmektedir. Girdi maliyetlerindeki 
artışın önü alınamaz ise yetiştirici-
ler kazanamayacağı için sektörden 
çekilmek gibi geri dönüşü olmayan 
vahim sonuçları doğurabilecektir. 
Dolayısıyla öncelikle yetiştiricileri-
miz açısından girdi maliyetlerinin 
düşürülmesi gerekmektedir. Diğer 
taraftan kaba yem üretiminin daha 
çok desteklenmesi yem maliyetlerini 
düşürme adına yapılacak en önemli 
desteklerden biri olacaktır. Sektörü-
müz için halen çeşitli kalemlerde ve-
rilen desteklerin günümüz şartlarına 
uygun olarak belirlenerek artırılması 
sonuçta et fiyatlarına da olumlu yan-
sıyacaktır. Et fiyatlarının düşürülmesi 
noktasında yetiştirici tarafında yapı-
lacak çalışmaların yanında et fiyat-
larında haksız artışlar yapan spekü-
latörlerin sıkı takip altına alınarak ve 
çok daha önemlisi aracıların ortadan 
kaldırılmasına yönelik tedbirler alın-
ması et fiyatlarını düşürebilecektir. 
Bizim için esas olan et üretimi ve 
fiyatları açısından yetiştiricimizin ve 
tüketicimizin memnun olacağı ortak 
bir payda da buluşmasıdır.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, “ YETİŞTİRİCİNİN ZARARINI 
GÖRMEDEN ASIL HEDEFE ULAŞAMAYIZ”

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, 13 Aralık 2022 tarihinde 

Agro Tv de Pınar Çıtak Koygun’un 
sunduğu “Agro Tv İle Günaydın” 
programına canlı yayın konuğu ola-
rak katılarak küçükbaş hayvancılığın 
gündemine dair değerlendirmelerde 
bulundu.

Genel Başkan Çelik, pandemi ile bir-
likte sadece Türkiye’de değil tüm 
Dünya’da ciddi manada ekonomik 
krizle karşı karşıya kalındığını belirte-
rek “ Bunun üstesinden gelmek an-
cak üretimin artırılması ile mümkün 
olur. Bugün Dünyada gıdaya ulaş-
mak çok önemli hale geldi. Dünya-
da şu an etkili silahı gıdadır. Üretimin 
sürdürülebilirliğini sağlamanın en so-
mut adımlarından biri özellikle küçük 
aile işletmelerinin desteklenmesidir. “ 
dedi.

Küçük aile işletmeciliğinden uzak-
laşan bir tarım politikasının sonuca 
ulaşamayacağına dikkat çeken Çe-
lik, “ Sanayici veya büyük işletmeler 
zarar ettiğinde sektörden çekiliyor. 
Ama küçük aile işletmeleri köyünde 
kalıyor, tarlasında merasında yaylım 
hayvancılığı yapıyor, bunun yanında 
her türlü üretimi de yapıyor.Hem hu-
bubat hem sebze ve meyve üretimi 
yapıyor. Dolayısıyla küçük aile işlet-
melerini desteklediğinizde aslında 

tarımın tamamını desteklemiş olu-
yorsunuz” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Çelik, girdi maliyetle-
rinde yaşanılan artışlara vurgu yapa-
rak “ Bizim girdi maliyetlerimiz yük-
sek. Ben de bir üreticiyim. Şu anda 
sütümü, karkas etimi zararına satıyo-
rum.Veya maliyetine satıyorum. Yem 
fiyatları yüzde 300 artmış. Bizim 
üretimimizin tüm mamulleri yüzde 
350 artmış. Burda önemli olan bi-
zim cebimize bir şey girmemiş. Asıl 
üzerinde durulması gereken husus 
aracıların önüne geçilmesidir. Yetişti-
ricinin zararını görmeden asıl hedefe 
ulaşamayız. Sütü 8.5 liraya veriyoruz. 
Bunun maliyeti 10 liranın altında de-
ğildir. Karkas etin maliyeti 110 liranın 
altında değildir. Ancak bizim yetiş-
tiricinin cebine 90 lira da girmiyor. 
Asıl sıkıntı burada. Aracıları ortadan 
kaldırmadan ne üreticinin ne de tü-
keticinin yüzü güler” dedi.

Ulusal Süt Konseyi ve Ulusal Kırmızı 
Et Konseyi ile ilgili hususlara da de-
ğinen Çelik “ Bu iki konseyden de 
Merkez Birliğimiz Yönetim Kurulu 
kararıyla çekileceğiz. Çünkü bize bir 
getirisi yok. Bir politikaları yok, ön-
görüleri, projeleri yok. Yetiştiriciden 
çıkan fiyatla marketteki fiyatı denge-
lemek Et konseyinin boynunun bor-
cudur. Süt konseyi bugüne kadar kü-

çükbaş hayvan sütü için birim fiyat 
belirlememiştir.Yem fiyatları serbest 
piyasanın insafına bırakılmıştır. Yem 
içinde referans fiyat belirlenmelidir. 
Konseyler bu dengeleri sağlamakla 
mükelleftir” dedi.

Çelik, tarımsal desteklemeler kara-
rının yılbaşlarında yayınlanması ge-
reğine işaret ederek “ Tarımsal des-
teklemeler kararnameleri yılbaşında 
yayınlanmalıki üretime başlamadan 
yetiştiriciler önünü görsün. Üretim 
planlamalarını buna göre yapsın. 
Bizim hükümetimizden en büyük 
beklentimiz 2023 yılı destekleme 
kararının ocak veya Şubat ayında 
yayınlanmasıdır.Bunu Devlet büyük-
lerimizden istirham ediyoruz “ dedi.

Ağır kış şartlarında yetiştiricilerin en 
çok yeme ihtiyaç duduklarını belir-
ten Çelik, bir defaya mahsus olmak 
üzere hayvan başına 50 lira hibe 
yem desteği verilmesi talebinde bu-
lunarak anaç desteklerinin de artırıl-
ması gerektiğini kaydetti.  Çelik ay-
rıca ihracat konularına da değinerek 
Et ve Süt Kurumunun küçükbaş hay-
van ihracatını firmalar üzerinden de-
ğil hayvanları direk yetiştiricilerden 
almak suretiyle yapması gerektiğini 
ifade etti.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, 
“ ÖNCEKİ YILLARDA DA KASAPLIK HAYVAN 
VE ET İTHALATI YAPILDI. AMA ÇARE OLMADI”

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricile-
ri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, 16 Ocak 
2023 tarihinde Agro Tv de Pınar Çı-
tak Koygun’un sunduğu “Agro Tv İle 
Günaydın” programına canlı yayın 
konuğu olarak katılarak et ithalatına 
dair çeşitli değerlendirmelerde bu-
lundu.
Genel Başkan Çelik, et ithalatının 
çare olmayacağı görüşünü savundu-
ğu programda “ Ülkemizde yıllardır 
ithalat gündemini oluşturan çevreler 
her zaman olmuştur. Bu çevreler it-
halat lobileridir. Ne zaman ülkemizde 
et fiyatlarında artış yaşansa hemen 
ithalat konuları bilinçli bir şekilde 
gündeme getirilir. Ancak bugünler-
de Karkas et ithalatının gündemde 
olduğuna ilişkin gerek Bakanlığımız-
dan gerekse Et ve Süt Kurumundan 
herhangi bir resmi açıklama yapıl-
mamıştır. Karkas et veya kasaplık 
hayvan ithalatı gündemde olsa bile 
biz buna razı olmadığımızı defalarca 
dile getirdik. Çünkü İthalat ile yaban-
cı ülkelerin yetiştiricilerini destekler-
ken kendi yetiştiricilerimizi yüz üstü 
bıraktığımızı defalarca yaşadık. Daha 
önceki yıllarda da kasaplık hayvan ve 
et ithalatı yapıldı. Ama gördük ki it-
halat çare olmadı “ dedi.
İthalatın yerli yetiştiricilere darbe vu-
racağına vurgu yapan Çelik “ Üreti-
cisini bizden daha fazla destekleyen 
yabancı ülkelerin çiftçilerini yapaca-
ğımız ithalatla desteklemiş oluruz 
ki bunun sürdürülebilir olmadığı ve 
olamayacağı görülecektir. Yapılacak 
bu ithalat zaten zor şartlarda hay-
vancılık yapan besicilerimizi de üre-
timden uzaklaştıracaktır. Tabiri caiz-
se ithalat yapmakla kendi kuşumuzu 
kendi taşımızla vurmuş oluruz. Bu 
nedenle şayet ithalat gündemdeyse 
yetkilileri bu karardan dönmeye ça-
ğırıyoruz. Sadece hayvancılıkta değil 
tarımsal ürünlerin tamamını kapsa-
yan ithalatın acı reçetesi yine kendi 
çiftçimize çıkmaktadır. Hatırlarsanız 
geçmiş yıllarda hububat ithal edi-
liyordu ve neredeyse üretim dura-

caktı. 2022 yılındaki primli hububat 
alımı ile TMO büyük çapta alım ger-
çekleştirdi. Böylece Üreten ve Kaza-
nan yerli çiftçilerimiz oldu ve daha 
da önemlisi paramız ülkemizde kaldı. 
Dolayısıyla İthalat ile bir yere varıla-
maz. Bizim insanımızın üretim şart-
larını iyileştirmek çok daha isabetli 
olacaktır” ifadelerini kullandı.
Çelik, tüketicilerin ithal eti benimse-
mediklerine işaret ederek “ Yurtdı-
şından ithal edilen etler kasap ya da 
market reyonlarına konulduğunda 
tüketiciler aldıkları etin ithal oldu-
ğunu bilemez. Etini alır gider evinde 
pişirir. Yerli üreticimizin etine alışkın 
olan yani belli bir damak tadını bilen 
tüketici aldığı etin ithal et olduğunu 
anlayabilir belki. Tüketicimizin eski-
den beri et ve et ürünleri tüketimin-
de belli ve değişmez hassasiyetleri 
vardır. Bunların başında hayvanın 
yetişme ortamı, kesimi, damak zev-
ki gelmektedir. Bu nedenle fiyatı ne 
olursa olsun etin ithal olduğunu bil-
diği takdirde tercih etmekten kaçınır. 
Bu geçmişten bugüne hep böyle ol-
muştur” dedi.
Genel Başkan Çelik, et fiyatlarının 
düşürülmesi için önerilerde de bu-
lunarak “ Herkesin bildiği gibi kırmızı 
ette birim maliyetlerin yüksek olması 
girdi fiyatlarındaki artışlarla yakın-
dan ilgilidir. Bu fiyatlara rağmen et 
fiyatlarındaki geçen yıla göre artışlar 
diğer gıda maddelerindeki artışların 
altında kalmıştır. Eğer kırmızı et fi-
yatlarında istikrar sağlanmak isteni-
yorsa bunun yolu bellidir.  Başta yem 

olmak üzere girdi fiyatlarını makul 
seviyelere çekmek ve üreticiyi her 
koşulda desteklemektir. Ayrıca itha-
lat yoluyla gelen hayvanların maliyeti 
de döviz kurları nedeniyle çok ucuz 
olmayacaktır. Zaten şu anki kurlar 
dikkate alındığında ithalatla ucuz 
etin gelmesi de mümkün değildir. 
Bu sadece ithalat lobisini memnun 
edecektir. Ülkemiz açısından Hay-
vancılığı son derece önemli görüyo-
rum. Et ve süt üretimimiz yapılacak 
doğru işler ve çalışmalarla kat kat 
artırılabilir. Hayvancılıktaki destekle-
me miktarlarının artırılması da hayati 
önem taşıyor. Biz istiyoruz ki yetişti-
rici ürettiğinden kazansın dolayısıyla 
tüketici de uygun fiyatla et ve süt tü-
ketsin. İthalat bu ülkede hiç günde-
me gelmesin. Ülkemiz hayvancılıkta 
İhraç eden bir ülke olsun” dedi.
Bir an önce adım atılması gereken 
başlıkları da sıralayan Çelik, “ Hayvan 
başına 50 TL yem desteği verilmeli. 
Aşı ve ilaçların fiyatları yüksek. Bu fi-
yatlar serbest piyasanın inisiyatifine 
bırakılmamalı. Temel gıda ürünle-
rinde yapılan fiyat sabitlemesi çoğu 
markette geçerli değil. Peynirin fiyatı 
59 TL iken, 89 TL oldu. Devletin bu 
fiyatları takip etmesi lazım. Küçük 
aile işletmeleri desteklenmeli. “ dedi. 
Çözüm için toplantı yapmak yerine 
yetkililerin ahıra, ağıla ve tarlaya git-
mesi gerektiğine dikkat çeken Nihat 
Çelik, “ İnsanları tarlada ahırda ağılda 
dinlemeliler. O zaman çözüm bula-
nacaktır “ diye konuştu.
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, 06 Aralık 2022 tarihinde 

Çiftçi Tv de Taner Öztürk’ün hazırla-
yıp sunduğu “Çiftçiden Haber” canlı 
yayın programına katılarak küçük-
baş hayvancılığın gündemine dair 
birtakım açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Çelik programda yap-
tığı değerlendirmelerde küçükbaş 
hayvancılığın 2022 yılının çok zor 
şartlarda geçtiğini söyleyerek ytişti-
ricilerin zararına veya maliyetine üre-
tim yaptıklarını tüketicilerin ise fiyat 
artışlarından etkilenerek mağduriyet 
yaşadıklarını belirtti.

Çelik, marketlerin saat başı etiket 
güncellemesi adı altında gıda ürün-
lerine zam yaptıklarını bir iki yıldır 
sürekli gündeme getirdiğini ve so-
nuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
marketlerin mercek altına alınması 
konusunda çalışmalar başlatmasının 
memnuniyet verici olduğunu söyle-
di.

2022 yılında yaşanan olumsuzlukla-
rın küçükbaş hayvan yetiştiricilerini 
de etkilediğine vurgu yapan Çelik, 
yetiştirici, üretici ve tüketicinin canını 
yakanların engellenmesi gerektiğini 
ifade ederek tedarikçi ve aracıların 
ortadan kaldırılarak haksız kazanç 
sağlamalarının önüne geçilmesi ge-
rektiğini belirtti.

Çelik, acil olarak ek kararname ile 
bir defaya mhsus olmak üzere ka-
yıtlı tüm hayvanlar için 50 lira yem 
desteği verilmesi talebinde bulunur-
ken, tarımsal desteklemeler 2023 
kararnamesinin en geç 2023 Şubat 
ayında yayımlanmasını istediklerini 
söyledi.

Küçük aile işletmelerinin desteklen-
mesi konusunu da sürekli gündeme 
getirdiklerini söyleyen Çelik,  bu ko-
nuda Tarım ve Orman Bakanlığından 
ilk hamlenin geldiğini ve bu  kapsam-
da 50-300 baş küçükbaş hayvanı 
olan işletmelere ağıl kapasite artırımı 

ve teknoloji yenileme yanında yem 
hazırlama makinesi süt sağım ma-
kinesi süt soğutma tankı, Hayvan 
kaşıma fırçası, suluk, havalandırma 
sistemleri, yaylacı ve göçerler için 5 
kw’ya kadar elektrik üretim sistem-
leri alımlarına yüzde 50 hibe desteği 
sağlanacağını ifade etti.

Kırmızı ete tazyikli su sıkılması ko-
nusunu da tekrar gündeme getiren 
Çelik, bu konuda mezbahanelerde 
çekilmiş görüntülerin mevcut ol-
duğunu ve ilgili mercilere iletildiğini 
söyledi.

Çelik, çoban sorununa da değinerek 
daha önce sıkça dile getirdiği afgan 
çobanlar için yasal düzenlemelerin 
yapılması gerektiğine işaret etti.

Genel Başkan Çelik bir saat süren 
program boyunca küçükbaş hay-
vancılığın belli başlı sorunlarına iliş-
kin önerileri hakkında çeşitli açıkla-
malarda bulundu.

ÇELİK, “ TEDARİKÇİ VE ARACILAR ORTADAN 
KALDIRILARAK HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAMALARININ 
ÖNÜNE GEÇİLMELİ”
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, 30 Kasım 2022 tarihinde 

TV100 haber programında Gizem 
Çetin’in canlı konuğu olarak birtakım 
değerlendirmelerde bulundu.

Genel Başkan Çelik, sucuk fiyatla-
rının et fiyatlarını geçtiği şeklindeki 
soruya cevaben “ Sucuk fiyatları hep 
etin önünde olmuştur. Sucuğun yüz-
de yetmişi ettir. Yüzde otuzu yağ ve 
baharattır. Dolayısıyla sucuk fiyatla-
rının yüksek olması işçilik ve diğer 
maliyetlerdir. Ancak bütün gıda fi-
yatlarına baktığınızda şu an en ucu-
zu ettir” dedi.

Çelik, peynir fiyatlarının da et fiyatla-
rını geçtiği sorusuna karşılık “ Çiğ süt 
referans fiyatı 8,5 liradır.10 kilo sütten 
1 kilo kaşar peyniri elde edilmekte ve 
şu an 180 lira civarında satılmakta-
dır. Bu elbette tüketici açısından zor 
bir süreçtir. Hergün duyuyoruz süt 
inekleri kesime gidiyor. Dolayısıyla 
süt üretimi düşüyor. Bu da fiyatları 
artırıyor. Bunları söyleyenlerin haklı-
lık payı vardır. Ama bugün ekonomik 
küresel krizden dolayı süt üretimi 
düşmüşse tüketicinin de alım gücü 
düşmüştür “ ifadelerini kullandı.

Tarımsal destekleme kararnamesinin 
yılın ilk aylarında yayınlanması ge-
reğine dikkat çeken Çelik “Üretimin 
artması olmazsa olmazımızdır. Buna 
paralel olarak Merkez Birliği olarak 
Tarım Bakanımız ve Cumhurbaşka-
nımızdan talebimiz yeniden üretimi 
canlandırmak için yapılması gere-
ken en önemli ve en önemli somut 
adımlardan bir tanesi olarak yılso-
nuna doğru çıkan tarımsal destekle-
meler kararının yılsonunda değil yılın 
ilk aylarında çıkmasıdır. Yani çiftçi, 
yetiştirici, üretici yılın en geç Ocak 
veya Şubat ayında kararnamenin çı-
kacağını görecek ki ne kadar destek 
alacağını bilerek buna göre yatırım 
yapacak. Dolayısıyla çiftçi, yetiştirici 
üretici Devletin verdiği desteklere 
muhtaçtır. Bu desteklerin daha planlı 
daha programlı ve zamanında uy-
gulanması üretimi şaha kaldıracaktır. 
Bu talebimizi ilk defa TV100 aracılığı 
ile kamuoyuyla paylaşıyorum ve ta-
kipçisi olacağız   ” dedi.

Çelik, et ve süt ürünleri fiyat artışla-
rında piyasanın denetlenmesi hu-
susuna vurgu yaparak “ Şu anda 
üretici zararına satarken sadece 
alıcı ve tedarikçi kar ediyorsa hem 

yetiştirici hem tüketici zarar ediyor-
sa burada bir arıza var demektir. 
Ben yıllarca dile getirdim. Özellikle 
piyasanın iyice denetlenmesi ve iyi-
ce açılan kar makasının daraltılması 
için piyasaya müdahale kurulunun 
oluşturulması noktasında birçok kez 
çağrıda bulundum. Şimdi memnuni-
yetle karşıladığımız Sayın Cumhur-
başkanımızın Fiyat İstikrar Komitesi 
ile marketlerin sıkı takibe alınması 
noktasında vermiş olduğu talimat 
hem üretici açısından hem tüketici 
açısından hem de 85 milyon nüfusu-
muz açısından oldukça memnuniyet 
vericidir. Herkesin istediği de aslında 
budur“ dedi. 

Genel Başkan Çelik, Ulusal Kırmızı Et 
Konseyinin bir açıklamasına da deği-
nerek “ Ulusal Kırmızı Et Konseyinin 
Başkanının kendi web sitesinde bir 
açıklamasını okudum. Üzülerek ifa-
de ediyorum ki küçükbaş hayvan et 
üretimini yüzde 10 olarak belirlemiş. 
Bizim kırmızı et üretimindeki payı-
mız yüzde 27’dir. TÜİK rakamlarında 
yüzde 25’tir. Kırmızı Et Konseyinin 
Başkanı bunun farkında değilse baş-
ka işler yaptığının açık bir ifadesidir” 
dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, 
“TARIMSAL DESTEKLEME KARARLARI YILIN İLK 

AYLARINDA YAYIMLANMALI”
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricile-
ri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, 18 Ocak 
2023 tarihinde TV100 de Kerem 
Kırçuval’ın  sunduğu “10’dan 12’ye” 
programına canlı bağlanarak et fi-
yatlarındaki artışlara ilişkin soruları 
cevapladı.

Genel Başkan Çelik geçmişten bu-
güne kadarki süreçte sürekli ülke-
mizin gündemini meşgul eden et 
fiyatları olduğuna dikkat çekerek “ 
Bugün marketlerdeki tüm gıdalara 
baktığımızda yüzde 200 - 300’lere 
varan rekor seviyede artışlar görü-
yoruz. Yetiştiricinin girdi ve diğer 
maliyetleri ortalama yüzde 150 ci-
varında artmasına rağmen market 
karı ve diğer giderlerde içinde ol-
mak üzere reyonlardaki et fiyatları 
sadece yüzde 60 artmıştır. Dolayı-
sıyla diğer gıdalara oranla fiyatları 
yine en uygun olan ürün kırmızı et 
olarak görülmektedir. Yani temel 
gıda ürünleri içerisinde fiyatı en az 
artan et fiyatları sürekli gündeme 
getirilerek sektörümüz günah keçi-

si ilan edilmektedir. Neredeyse za-
rarına üreten yetiştiricilerimiz yaşa-
nan gıda enflasyonunun sorumlusu 
olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. 
Bu doğru bir yaklaşım değildir. Ne 
kadar algı yapılırsa yapılsın gerçek-
ler değiştirilemez. Problemi ancak 
doğru teşhis edersek çözebiliriz “ 
dedi.

Çelik, et ve süt sorununun çözümü-
ne ilişkin olarak “ Bir kez daha sizin 
aracılığınız ile diyoruz ki; Ülkemiz-
de et ve süt sorunun kalıcı olarak 
çözülmesi, üreticinin zamanında ve 
yeteri kadar desteklenmesine bağ-
lıdır. Yüzbinlerce üreticimiz, yetiş-
tiricimiz ve milyonlarca vatandaşı-
mızın et ve süt üretim ve tüketimini 
teminat altına alacak bilimsel ve 
gerçekçi politikalara ihtiyaç vardır. 
Yoksa ithalat gibi popülist ve günü 
birlik alınan kararlar belki çok kısa 
bir süre için geçici bir rahatlama 
sağlasa bile bu yalancı bahar kısa 
bir sürede karakışa dönüşecek-
tir. Hayvanların kesime gitmesinin 
önlenmesini teminen et sorununa 

kısa vadeli çözümlerden biri olarak 
bir defaya mahsus kayıtlı tüm hay-
vanlar için 50 lira hibe yem desteği 
verilmesi gerekmektedir. Ayrıca tü-
keticiler serbest piyasanın insafına 
bırakılmamalı, haksız kazanç sağla-
yanların önüne geçilmelidir. Bu da 
ancak Devletimizin gücüyle olur” 
şeklinde konuştu.

Güçlü ekonominin yolunun tarım 
tarımdan geçtiğine vurgu yapan 
Çelik “ Kalıcı çözümlere ihtiyaç var. 
Ekonomiyi düzeltme ve güçlü kıl-
manın yolu tarımdan geçer. Tarım-
sal üretimimizi artırmamız gerekir. 
Dolayısıyla tarımın daha çok des-
teklenmesi gerekir. Balık yemeği 
değil balık tutmayı öğretmeliyiz. 
Küçükbaş hayvancılığı sevdirmeli 
ve küçük aile işletmelerini daha çok 
desteklemeliyiz” ifadelerini kullan-
dı.

Genel Başkan Çelik, vatandaşların 
ucuz et yiyebilmesi için destekle-
melerin ciddi şekilde artırılması ya-
nında girdi maliyetlerinin düşürül-
mesi gerektiğini söyledi.

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, 
“ ZARARINA ÜRETEN YETİŞTİRİCİLERİMİZ
YAŞANAN GIDA ENFLASYONUNUN SORUMLUSU 
DEĞİLDİR “
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricile-
ri Merkez Birliği Genel Başkanı 

Nihat Çelik 16 Kasım 2022 tarihinde 
Alman Televizyon Kanalı DW (Deut-
sche Welle)’nin Türkçe yayın yapan 
kanalına Üretici fiyatları endeksin-
deki (Tarım ÜFE) artışları ve neden-
lerine ilişkin birtakım açıklamalarda 
bulundu.

Genel Başkan Çelik, DW Türkçe ka-
nalına şu değerlendirmelerde bu-
lundu.

“ TÜİK’in 3 Kasım 2022 tarihinde ya-
yımlanan bülteninde; Tarım Ürünleri 
Üretici Fiyat Endeksi Ekim ayında bir 
önceki aya göre yüzde 4,59, bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 
163,32 oranında arttığı açıklanmıştır. 
Canlı hayvanlar ve hayvansal ürün-
lerde ise Tarım-ÜFE’si yıllık yüzde 
129,56 olarak, koyun ve keçi, canlı ve 
bunların işlenmemiş süt ve yapağı-
larında ise Tarım-ÜFE’si yüzde 83,57 
olarak gerçekleşmiştir. Koyun Keçi 
için açıklanan yüzde 83,57 oranı di-
ğer ürünlere göre en az artış olarak 

belirlenmiştir. Örneğin turunçgiller-
de bu oran yüzde 230 olarak ger-
çekleşmiştir.

Tarım ÜFE deki artış, özellikle üre-
ticilerin kullandığı mazot, gübre, 
tohum, elektrik ve yem girdilerinde 
yaşanan yüksek maliyet artışların-
dan kaynaklanmıştır. Girdi maliyetle-
rindeki artışın en önemli sebebi ise 
kurlarda yaşanan artışlarla birlikte 
Dünyadaki küresel krizler ve Rusya 
Ukrayna savaşının olumsuz etkileri-
dir.

Tarımsal üretimdeki girdi maliyet-
lerindeki artışa paralel bir biçimde, 
tarımsal ürünlerin üretim maliyetle-
ri, dolayısıyla da fiyatları artıyor. Bu 
da gıda maddelerinin soframıza çok 
yüksek fiyatlarla gelebildiğini göste-
riyor.

Üretim maliyetlerinde yaşanan bu 
yüksek fiyat artışları doğal olarak 
pazarda, manavda, markette, ka-
sapta perakende satış fiyatlarına da 
olumsuz olarak yansımaktadır. Gıda 
ürünlerindeki yani raflardaki gıda fi-

yatlarının artışında tedarikçi ve satı-
cılar ile aracıların da insafsızca yap-
tıkları artışlar tüketicileri de oldukça 
zorlamaktadır.

Küçükbaş hayvancılık sektöründe 
başta yem girdileri olmak üzere bes-
lenme maliyetlerinin yükselmesi kar-
şısında yetiştiriciler büyük zorluklar 
yaşamakta, katlandıkları maliyetlerin 
yükselmesine rağmen hayvanlarını 
değerinde satamamaktadırlar. 

Nitekim 2021 yılının Ekim ayında ki-
logramı 55 lira olan kuzu karkas fi-
yatı 2022 yılının Ekim ayında 92 lira 
olmuştur. Yani son bir yıllık artış yüz-
de 67 olarak gerçekleşmiştir. Girdi 
fiyatlarında yüzde yüzün üzerindeki 
artışlara rağmen et fiyatlarının yüz-
de 67 olarak artmış olması yetiştiri-
cimizin kazanamadığı anlamına gel-
mektedir.

Ancak yetiştiricilerimiz ekonomik sı-
kıntılar başta olmak üzere tüm zor-
luklara rağmen yine de üretmeye 
devam etmektedirler” 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, 
TARIM ÜFE ARTIŞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA 

BULUNDU
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricile-
ri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, 9 Kasım 
2022 tarihinde KANAL 5 de Yek-
pa Ahmed’in sunduğu Moderatör 
programına canlı yayın konuğu ola-
rak katılarak küçükbaş hayvancılık 
sektörüne ilişkin çeşitli değerlendir-
melerde bulundu.

Genel Başkan Çelik, küçükbaş hay-
vancılığın geldiği noktaya dair bazı 
bilgiler vererek “ Sektör zor bir sü-
reçten geçiyor. Girdi maliyetleri 
sürekli artıyor. Ancak pandemi ve 
küresel krizlere rağmen üretime de-
vam ettik. Bu dönemde hayvan sa-
yımız fazla artmadı ama geriye de 
düşmedi” dedi.

Çelik, yetiştiriciler olarak emekle-
rinin karşılığını almak istediklerine 
vurgu yaparak “ Yetiştiricilerin en 
çok ağırına giden şu. Yetiştirici 365 
gün verdiği emeğin hesabını yapmı-
yor, hafta sonu yok, uykusuz kaldığı 
günlerin hesabını yapmıyor tek der-
di üretmek bu mesleği sürdürebil-
mektir.  Karkas etin maliyeti en az 
110 lira. Derisini, sakatatını, ciğerini 

bedavaya veriyor üstelik 90 liranın 
altında veriyor. Ama zararına sattı-
ğı et sofrasına yüzde 100 fazlasıyla 
geliyor. Bizim ağırımıza giden bu-
dur “ ifadelerini kullandı.

Küçük aile işletmelerinin ülkenin si-
gortası olduğunu belirten Çelik “Bü-
yük işletmeler 6 ay veya 1 yıl sonra 
geliri giderini karşılamadığında iş-
letmesini kapatıyor. Bir daha da aç-
mıyor. Doğal olarak kar amaçlı dü-
şünüyor. Ama küçük aile işletmeleri 
bacasız fabrika gibidir. Birçok avan-
tajları vardır. En önemlisi insanların 
doğduğu yerde doymasını sağlar. 
Köyünde sadece küçükbaş hayvan-
cılık değil tarımın bütün faaliyetle-
riyle uğraşır. Bitkisel üretimde de 
her türlü ürünü yetiştirir, eker biçer. 
Hepsinde emeği var, alın teri var, 
göz nuru var. Onun için küçük aile 
işletmeciliği bu ülkenin sigortasıdır. 
85 milyon nüfusun gıda güvencesi-
dir. Hem Devlete hem de istihdama 
katkı sağlar. Küçük aile işletmeciliği 
devam ederse dışa bağlılık ta gerek-
mez. Sanayici veya büyük işletme-
leri destekleyip küçük aile işletmele-

rini kaybettiğiniz zaman sanayicinin 
bacasından duman çıkmaz. Yaylım 
hayvancılığı ve küçük aile işletmeci-
liği bunun için çok önemlidir.  ” dedi.

Çelik, siyasette ve ticarette ahlak 
kavramının son derece önemli oldu-
ğuna dikkat çekerek “ Tarım üzerin-
den siyaset yapanları ve taklacıları 
ahlaklı olmaya davet ediyorum. Bir 
Müslümanın vicdanı ile imanı birbi-
riyle örtüşmelidir. Ayrıca gıda fiyat-
larının fahiş artışlarında büyük rol 
oynayan tedarikçi ve satıcıların ti-
carette ahlaklı olmaları yanında vic-
danlı olmaları gerekmektedir. Dev-
letimizden istediğimiz 85 milyonun 
kaderini ahlaktan uzaklaşmış kötü 
niyetli insanların insafına bırakma-
masıdır. Devlet insanlarımızın kanını 
emen bu ahlaksızlara en ağır ceza-
ları vermelidir“ dedi. 

Genel Başkan Çelik, 1 saat süren 
program boyunca süt ve süt ürün-
leri ile kırmızı et konularında da çe-
şitli değerlendirmelerde bulunarak 
insanları koyun keçi et ve sütünü 
bolca tüketmeye davet etti.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, 
“TARIM ÜZERİNDEN SİYASET YAPANLARI VE 
TAKLACILARI AHLAKLI OLMAYA DAVET EDİYORUM”
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı ve aynı zamanda Parti Sözcüsü İdris 
Şahin Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’e bir 
ziyarette bulundu.

Genel Başkan Çelik ziyarete ilişkin “ Demokrasi 
ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
ve Parti Sözcüsü Sayın Avukat İdris Şahin Merkez 
Birliğimize nezaket ziyaretinde bulundular. 
Küçükbaş hayvancılığımıza ilişkin birtakım 
görüşmelerde bulunduğumuz Sayın Şahin’e 
günün anısına sektörümüzün sembolü olan maket 
takdiminde bulundum. Kendilerine nazik ziyaretleri 
için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar 
diliyorum” dedi.

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ŞAHİN, 
GENEL BAŞKAN ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ

TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, 3 
Kasım 2022 tarihinde Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 
Çelik’e makamında bir ziyarette bulundu. Ziyaret 
esnasında küçükbaş hayvancılığın gündemine dair 
bir takım görüşmeler gerçekleştirildi.
Genel Başkan Çelik ziyarete ilişkin olarak “ Meslek 
alanında ilkeli ve başarılı çalışmalarıyla sektörümüzün 
sorunlarını en doğru bir şekilde gündeme taşıyan 
TGRT Ankara Haber Müdürü Sayın Ahmet Sözcan, 
Merkez Birliğimize bir ziyarette bulundular. Sayın 
Sözcan’a nazik ziyaretleri için şahsım ve sektörüm 
adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, şahsında 
TGRT ailesine yayın hayatındaki başarılarının 
devamını diliyorum” dedi.

TGRT ANKARA HABER MÜDÜRÜ AHMET SÖZCAN
GENEL BAŞKAN ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ

Türkiye Gazetesi Cumhurbaşkanlığı Muhabiri 
Gazeteci Cevdet Fırat Aydoğmuş Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı 
Nihat Çelik’e makamında bir ziyarette bulundu. 
Genel Başkan Çelik ziyarete ilişkin “ Türkiye Gazetesi 
Cumhurbaşkanlığı Muhabiri Gazeteci Sayın Cevdet 
Fırat Aydoğmuş, Merkez Birliğimize nezaket 
ziyaretinde bulundular. Kendileri Kütahya’dan 
emekçi kardeşlerin hazırladığı şahsımın portresinin 
de mükemmel bir şekilde yer aldığı Kütahya çinisi 
işlemeli müstesna porselenleri hediye ettiler. 
Gazeteci Muhabir Sayın Cevdet Fırat Aydoğmuş’a 
nazik ziyareti ve değerli hediyelerinden dolayı 
şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyor, 
saygılarımı sunuyorum” dedi.

GAZETECİ FIRAT AYDOĞMUŞ
GENEL BAŞKAN ÇELİK’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
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Kanal 5 Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Ünal 
ve beraberinde program koordinatörü Yekpa 
Ahmed, 22 Kasım 2022 tarihinde Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı 
Nihat Çelik’e makamında bir ziyarette bulundular. 

Genel Başkan Çelik ziyarete ilişkin olarak “Kanal 
5 Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdülkadir Ünal 
ve Program Koordinatörü Sayın Yekpa Ahmed 
Merkez Birliğimize bir ziyarette bulundular. 
Nazik ziyaretleri için şahsım ve sektörüm adına 
kendilerine teşekkür ediyor, Kanal 5 ailesine yayın 
hayatında başarılar diliyorum” dedi.

KANAL 5 YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÜNAL, 
GENEL BAŞKAN ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ

TRT1 de yayınlanan “Bu Toprağın Sesi” Programına 
danışmanlık yapan Veteriner Hekim Tahir Yavuz ile birlikte 
İzmir Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mustafa Filizli, Yönetim Kurulu Üyesi Şakir 
Balcılar ve Ardahan Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Denetim 
Kurulu Üyesi Atilla Avşar, Çelik’e bir ziyarette bulundular.

Çelik, “ Veteriner Hekimlik Mesleğinin duayen isimlerinden 
ve aynı zamanda TRT 1’de yayınlanan “Bu Toprağın Sesi” 
programının Danışmanı Veteriner Hekim Sayın Tahir Yavuz 
ile İzmir Birliğimizin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın 
Mustafa Filizli, İzmir Birliğimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın 
Şakir Balcılar ve Ardahan Birliğimizin Denetim Kurulu Üyesi 
Sayın Atilla Avşar, Merkez Birliğimize bir nezaket ziyaretinde 
bulundular. Kıymetli misafirlerime nazik ziyaretlerinden 
dolayı şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyor, 
çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

VETERİNER HEKİM YAVUZ, İZMİR VE ARDAHAN BİRLİKTEN 
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET

Batman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Adnan Gündüz,  Batman Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Metin Aydın ve 
Veteriner Hekim Sedat Aydın  Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 
Çelik’e bir ziyarette bulundular.
Genel Başkan Çelik ziyaretle ilgili olarak “Batman 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sayın 
Adnan Gündüz,  Batman Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Metin Aydın 
ve Veteriner Hekim Sayın Sedat Aydın’ın Merkez 
Birliğimize yapmış oldukları nazik ziyaretlerinden 
dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyor 
çalışmalarında üstün başarılar diliyorum” ifadelerini 
kullandı.

BATMAN DSYB VE KOYUN KEÇİ BİRLİKLERİNDEN
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET
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Karaman Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yü-
cel Yaman, Batman Koyun Keçi yetiştiricileri Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi Metin Aydın ve iş insanları İs-
mail Karakaş ile Cemil Aktaş, Türkiye Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’e 
bir ziyarette bulundular.

Genel Başkan Çelik ziyaretle ilgili olarak “Karaman 
Birlik Başkanımız Yücel Yaman, Batman Birliğimizin 
Yönetim Kurulu Üyesi Metin Aydın ve iş insanları İs-
mail Karakaş ile Cemil Aktaş’ın Merkez Birliğimize 
yapmış oldukları nazik ziyaretlerinden dolayı kendi-
lerine teşekkürlerimi sunuyor çalışmalarında üstün 
başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

KARAMAN VE BATMAN BİRLİKLERİNDEN
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET

Elvan Bir İnşaatın Yönetim Kurulu Başkanı Süley-
man Akşit ve beraberindeki iş insanları Veysi Efe 
ve Ozan Efe, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’e 
bir ziyarette bulundular.

Genel Başkan Çelik ziyaretle ilgili olarak “ Kıymetli 
yeğenlerim, iş insanları Elvan Bir İnşaatın Yönetim 
Kurulu Başkanı Süleyman Akşit ile birlikte Veysi 
Efe ve Ozan Efe’nin bugün şahsıma yapmış ol-
dukları nezih ziyaretlerinden dolayı kendilerine 
sonsuz teşekkürlerimi sunar iş hayatlarında üstün 
başarılar dilerim” dedi.

İŞ İNSANLARI AKŞİT VE EFE’DEN
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET

İş insanı Bülent Maciter Türkiye Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i 
makamında ziyaret etti.

Genel Başkan Çelik ziyaretle ilgili olarak “Yeşil 
Erciş’imizin seçkin toptancı Esnaflarından Sayın 
Bayram Maciter’in oğlu Sayın Bülent Maciter kar-
deşim bugün Bursa’dan gelerek Merkez Birliği-
mizde şahsıma bir ziyarette bulundular. Kendile-
rine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, Maciter 
ailesini saygılarımla selamlıyorum” ifadelerini kul-
landı.

İŞ İNSANI MACİTER’DEN
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET
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Erciş Ticaret ve Sanayi Odası 
(ETSO) Başkanı Murat İzgi, ETSO 

Meclis Başkanı Fesih Çakır, Erciş Es-
naf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Ahmet Gezer ve 
Erciş Sebze ve Meyve Komisyoncu-
lar Derneği Başkanı Muhlis Baran ile 
beraberlerindeki heyet 11 Ocak 2023 
tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik’e bir ziya-
rette bulundular. 

Genel Başkan Çelik ziyarete iliş-

kin olarak “ Erciş Ticaret ve Sanayi 
Odası (ETSO) Başkanı Sayın Murat 
İzgi, ETSO Meclis Başkanı Sayın Fe-
sih Çakır, Erciş Esnaf ve Sanatkârlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı 
Sayın Ahmet Gezer ve Erciş Sebze 
ve Meyve Komisyoncular Derneği 
Başkanı Sayın Muhlis Baran ile be-
raberlerindeki heyet Merkez Birliği-
mize ziyarette bulundular. Ziyaret 
esnasında Değerli başkanlarım ve 
beraberlerindeki heyet ile Erciş’in İl 
olması noktasında STK’ların kamu-
oyu oluşturması çerçevesinde ve-

rimli görüşmelerde bulunduk. Ayrıca 
yaklaşan seçimler dolayısıyla birlikte 
hareket etme kararı aldık. ETSO Baş-
kanım Sayın Murat İzgi’ye ziyarette 
bulunan heyet adına günün anısına 
sektörümüzü sembolize eden bir 
maket takdiminde bulundum. Nazik 
ziyaretleri için Sayın Başkanlarım ve 
değerli heyetimize şahsım ve sektö-
rüm adına teşekkür ediyor, birlik ve 
beraberliğimizin devam etmesi te-
mennilerimle çalışmalarında başarı-
lar diliyorum ” dedi.

Muş Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Erdal Koç ve berabe-

rindeki heyet 10 Ocak 2023 tarihin-
de Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik’e bir ziyarette 
bulundu. 

Genel Başkan Çelik ziyarete ilişkin 
olarak “ Bir ilin ekonomik, sosyal, 
kültürel, eğitim, tarım ve üretim 
alanlarında STK’ların önemini ön 
plana çıkarmada başarının yolu birlik 
ve beraberlikten geçer. Yaklaşan 
seçimlerde de STK’lar olarak birlik ve 
beraberlik içerisinde gerektiği zaman 
gerektiği yerde gerekli adımları 

atmalıyız. Bundan sonraki süreçte 
bizlerde ülkemizin ve yarınlarımızın 
umudu olan çocuklarımızın geleceğini 
daha da yakından takip etmeliyiz. Biz 
üreticiler olmazsa esnafın rafları boş 
kalacaktır. Dolayısıyla Muş Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın 
Erdal Koç ve beraberindeki heyetin 
Merkez Birliğimize yaptıkları ziyareti 
önemsiyor, nazik ziyaretleri için 
kendilerine teşekkürlerimle birlikte 
çalışmalarında başarılar diliyorum” 
dedi.

Muş Ticaret ve sanayi Odası Başkanı 
Erdal Koç ise ziyaretle ilgili olarak “ 
Ticaret ve Sanayi Odası nezdinde 

şahsım ve heyetimi kabulünden 
dolayı Sayın Genel Başkanımıza 
çok teşekkür ediyorum. Muş için 
tarım ve hayvancılık çok önemli. Biz 
de bu manada çalışmalarımızı ve 
projelerimizi Sayın Genel Başkanımla 
paylaşarak sektöre katkı sunmak 
istiyoruz” dedi.

Muş Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Nimet Salkım’ın da 
hazır bulunduğu ziyaret esnasında 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 
Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Erdal Koç’a günün anısına sektörü 
temsilen bir maket takdiminde 
bulundu.

ERCİŞ 
HEYETİNDEN 
GENEL BAŞKAN 
ÇELİK’E ZİYARET

MUŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI KOÇ VE 
HEYETİ GENEL BAŞKAN ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ 
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricile-
ri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı, aynı zamanda Tüm 
Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği 
Genel Başkanı ve Erciş Ziraat Odası 
Başkanı Nihat Çelik, Van ilinin Erciş 
ilçesinde faaliyet gösteren bazı Sivil 
Toplum Kuruluşlarının (STK) Başkan 
ve yöneticileriyle bir araya gelerek 
Erciş adına önemli kararlar aldıkları-
na dair açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Çelik, gerçekleştirilen 
toplantıda; Erciş Ticaret ve Sanayi 
Odası (ETSO) Başkanı Murat İzgi, 
ETSO Meclis Başkanı Fesih Çakır, 
Erciş Esnaf ve Sanatkârlar Kredi 
ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ah-
met Gezer ve Erciş Sebze ve Mey-
ve Komisyoncuları Derneği Başkanı 
Muhlis Baran ile beraberlerindeki 
heyetin yanı sıra Erciş’teki STK tem-
silcileri ve kanaat önderleri ile iletişi-
me geçilerek ortak kararlar alındığı-
nı kaydetti.

Çelik, STK’lar adına yaptığı açıkla-
mada Erciş’in İl olmasının öncelikli 
olarak toplantıda ele alındığını be-
lirterek “Erciş’in il olması noktasında 
başta bölge milletvekilleri, ilçe mülkî 
idare amirleri ve müdürleri, esnaf 
odaları, STK temsilcileri ve kanaat 
önderlerinin yanı sıra, girişimci iş 
insanları ile esnafın ve Erciş’in yetiş-
tirdiği tarihçilerin, şair ve yazarların, 
eğitimcilerin, sanatçı ve sporcuların; 
memurundan çiftçisine, patronun-
dan işçisine, şehirlisinden köylüsüne 
İçinde memleket sevdası tüm fertle-
rin il olma hususunda katkı sunma-
larını ve birlikte hareket etmelerini 
bekliyoruz “dedi.

Erciş’in tarihi ve coğrafi konumun-
dan bahsederek  il olmayı fazlasıy-

la hak ettiğine dikkat çeken Çelik,” 
Erciş, Van il merkezine 100 kilo-
metre uzakta ve Van gölünden 25 
metre yükseklikte kurulmuş, 200 
bine yaklaşan nüfusu, İran’dan Or-
tadoğu’ya ticaret yollarının kesişme 
noktasında yer alan bol otlu ve sulu 
geniş ovalara sahip, coşkun akan 
akarsuları ve yüksek dağların çevre-
lediği şirin bir ilçemizdir. 1910 yılında 
ilçe statüsüne kavuşan Erciş’imiz 
18 Mayıs 1915’te Rus ve Ermeni iş-
birlikçileri tarafından işgal edilmiş 
ancak cesur ve mücadeleci ruha 
sahip ilçe halkının şanlı direnişiyle 1 
Nisan 1918’de özgürlüğüne kavuş-
muş olup tarihiyle gurur duydu-
ğumuz bir ilçemizdir. 13 ve 14’üncü 
yüzyıllarda Doğu Anadolu ve Irak 
ve İran’a egemen olan Azeri Türk-
men Karakoyunlu Devleti’nin baş-
kentliğini yapan ilçemizin, yaşadığı 
işgaller, seller, depremler ve isyan-
lara rağmen günümüze ulaşmayı 
başardığı ve bir asrı bulan yolculu-
ğunda Doğu Anadolu bölgesinin en 
gelişmiş ilçelerinden biri olmasına 
rağmen hak ettiği değere ulaşama-
dığını görmek bizleri üzmektedir. 
Tarım, hayvancılık ve ticaret haya-
tı ile güçlü olan ilçemiz ne yazık ki 
doğa sporları, şifalı suları, endemik 
bitki örtüsü, inci kefali gibi önem-
li ürünlerini işleyecek KOBİ’lerden 
yoksundur. Erciş Şeker Fabrikası dı-
şında önemli bir yatırımın yapılma-
dığı ilçemizde, artan nüfusa bağlı 
eğitim, sağlık, enerji, ulaşım ve istih-
damda yaşanan sorunlar her geçen 
gün artarak devam etmektedir. Van 
merkeze uzaklığı nedeniyle ulaşım-
da geçen süre, millî servet kaybı an-
lamı taşımaktadır. Saymakla bitme-
yecek özelliklere sahip Ercişli Emrah 

diyarı, ilçemizin “İl” statüsünde de-
ğerlendirilerek yapılacak yatırımlar-
la, sorunları çözülecek ve Erciş, böl-
gemizin parlayan yıldızı konumuna 
erişecektir. Dolayısıyla Erciş fazla-
sıyla il olmayı hak etmektedir” dedi.

Çelik, Erciş’in il olması konusunda 
taleplerinin takipçisi olacaklarına 
vurgu yaparak “ Uzun süredir gün-
demde olan İl sayımızın 100’e çıkarıl-
ması konusu Ercişliler olarak bizleri 
de heyecanlandırmış ve umutlan-
dırmıştır. Bu nedenle Erciş’te faa-
liyet gösteren STK’lar olarak tem-
silcilerimizle birlikte aldığımız karar 
gereği bu konuda yoğun bir şekilde 
kamuoyu oluşturmanın gayreti içe-
risinde olacağız. STK temsilcileriyle 
gerçekleştirdiğimiz toplantıda da 
Erciş’in İl olmasına dair talebimizi 
Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye 
Büyük Millet Meclisimize, Hüküme-
timize ve Kamuoyuna duyurmayı 
kararlaştırdık. Dolayısıyla haklı ta-
leplerimizin Erciş il olana kadar ıs-
rarla takipçisi olacağız.” dedi.

Genel Başkan Çelik, yaklaşan se-
çimlerde STK’lar olarak birlikte ha-
reket edeceklerine işaret ederek 
“ Biz Erciş’teki tüm STK’lar olarak 
yaklaşan seçimlerde birlikte hareket 
etme kararı aldık. Özellikle Erciş’in il 
olması konusunu siyaset üstü tuta-
rak yaklaşan seçimler nedeniyle bu 
talebimizi her platformda dile geti-
receğiz. 2023 seçimlerinde Erciş’in 
faydasına olacak her adımı destek-
leyecek ve Erciş STK’ları olarak bir-
likte hareket edeceğiz. Bu konuda 
taleplerimize olumlu yaklaşan siyasi 
aktörlere, kamu otoritelerine biz de 
kayıtsız kalmayacağız “ değerlen-
dirmesinde bulundu.

TÜDKİYEB 
GENEL BAŞKANI 

NİHAT ÇELİK;

ERCİŞ İL 
OLMALI
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KÜÇÜKBAŞIN
BÜYÜK DERTLERİ

Tahir.S. Yavuz / Veteriner Hekim

Bana ülkemizin heryerinden çok sayıda soru gelir ve 
tümünü yanıtlarım.

Küçükbaş geviş getirenlerle yani koyun, keçi, kuzu ve 
oğlaklarla ilgili soruları gözden geçirdim. Sorular çeşitli 
konularla ilgili olmakla birlikte, en çok sorulanları listele-
dim.
Yavru atma (düşük yapma, abortus), ishaller ve çeşitli 
sebeplerden yavru kayıpları, delibaş hastalığı (Coenuro-
sis), kazeöz lenfadenitis (çatlak, çıban, apse ya da Morel 
hastalığı).
Bu sorunlar sıklıkla karşımıza çıkıyor. Tabii başka sorunlar 
da var. Ancak saydıklarım özellikle ele alınması gereken 
konular.
Ek olarak, hastalıkların devam etmesinde sürü sahipleri-
nin, çobanların rol oynadığı da, ne yazık ki, bir gerçek. Bu 
konuda 3 önemli hastalık öne çıkıyor. Delibaş, Sistiserk 
(Sistiserkus tenuicollis), Ekinokokkosis (Echinococcus 
granulosus enfeksiyonu = Kist hidatik), mezbaha dışı ke-
simler, kellenin ya da karaciğerlerin köpeklere verilmesi 
veya köpekler tarafından yenilmesine engel olunama-
ması, engel olmak için önlem alınmaması bu 3 hastalığın 
devam etmesinde büyük rol oynuyor.
Küçükbaş geviş getirenlerle uğraşanların sıklıkla yaptık-
ları hataları da listeledim. Aşıların yapılmaması, yapılsa 
bile rapellerinin (tekrarlarının, hatırlatma dozlarının) ih-
mal edilmesi, parazit mücadelesinin eksik yapılması, ka-
labalık, sıkışık, pis, ıslak, amonyak dolu, tozlu ağıllar.
Öneriler:
Yukarıdaki sorunları yaşamamak için koruyucu hekimli-
ğe dikkat edilmesi şarttır. Doğru bir barınak yönetimi en 
baştan düşünülmesi gereken önlemdir. Hayvan başına 
tahsis edilmesi gereken net alan konusunda titiz olun-
malıdır. Eğer bu yönde gerekli özen gösterilmezse yuka-
rıda sözünü ettiğim kalabalık barınaklar sorun yaratma-
ya devam edecektir.
Mineral ve özellikle izmineral eksiklikleri sıklıkla karşımıza 
çıkmaktadır. Yemlere minerallerin ve izminerallerin katıl-
ması koruyucu hekimliktir.
Aşılamaların ihmal edilmeden yapılması, parazit müca-
delesi ilaçlarının bilinçli bir şekilde uygulanması önemli 
bir koruyucu hekimlik hizmetidir. Her parazit ilacı tüm 
parazitler için yeterli değildir. Uygulamalarda bunlara 
dikkat etmek gerekir.
Önem verilmesi gereken konulardan biri eğitimdir. Ya-
şanan olayların arkasında “bilgisizlik” vardır. Bilgisizlik 
büyük kayıplara yol açmaktadır. Aşılamalar, mineral ek-
siklikleri, parazit mücadeleleri, doğum sonrası yapılması 
gereken uygulamalar mutlaka doğru bir şekilde öğrenil-
melidir.

Laboratuvar tahlili konusunda büyük eksiklikler vardır. 
Artık bu eksikliklerin giderilmesi şarttır. Küçükbaş ge-
viş getirenlerin hastalıkları klinik belirtiler bakımından 
birbirine benzer. Örneğin; sonucu yavru atma olan bir-
çok hastalık vardır ve laboratuvar teşhisi olmadan bu 
sorunlarla başedilemez. Tahminlere dayalı uygulamalar 
sorunun büyümesine, gereksiz ilaç masraflarına ve hatta 
insanlara bulaşmaya yol açar.
Atık yavrular derhal laboratuvara gönderilmelidir. Bu 
yönde büyük hatalar yapılıyor. Atık yavrular bize teşhis 
için lazımdır.
Gelelim yazımın başında sözünü ettiğim sıklıkla karşıla-
şılan sorunlara.
Yavru atma ile sonuçlanan 7 adet bakteriyel hastalık var. 
Bruselloz, leptospiroz, Klamidiasis, Kampilobakteriosis, 
Koksiellosis, listeriosis, salmonellosis.
Her yavru atmayı bruselloz sanmayalım. Örneğin; ül-
kemizde “Enzootik yavru atma hastalığı” olarak bilinen 
Chlamidophila abortus enfeksiyonu (Klamidiasis) çok 
yaygındır.
Yukarıda adı geçen hastalıklar aynı zamanda “zoonotik 
hastalıklar”dır. Yani insanlara da bulaşma ihtimali vardır.
Yavru atmaya (abortus) yol açan viral hastalıklar da söz 
konusudur. Örneğin, Akabane, mavidil, sınır hastalığı 
gibi. Yavru atma hastalıklarının etkenleri arasında mantar 
ve protozoalar da vardır. Özet olarak laboratuvar tahlili 
kesinlikle şarttır.
Yeni doğan kuzu ve oğlakların göbekleri iyotlu bir solüs-
yonla ilaçlanmalı, hazır antiserum yapılmalıdır. Çok çeşit-
li sebeplerden kuzu ve oğlak kayıpları devam etmekte 
olup, büyük zararlara uğruyoruz. Doğduktan sonra sep-
tisemi, ishaller, eklem yangıları, göbek yangıları, akciğer 
enfeksiyonları gibi sorunlardan dolayı ortaya çıkan yavru 
kayıplarının tümü önlenebilir.
Gebeliğin son aylarında parazit mücadelesi, özellikle 
yuvarlak kurtlar ile ilgili mücadele, mutlaka yapılmalıdır. 
Yuvarlak kurtların yumurtaları anneden yavruya süt ve 
rahim yoluyla geçebilmektedir.
Apse, cırtlak, çatlak, çıban denilen kazeöz lenfadenitis 
(koyun pseudotüberkülozu) hastalığının aşısı vardır. Sis-
temli aşılama yapılırsa sorun olmaktan çıkar. Başka çare-
si de yoktur.
Yukarıdaki bilgilerle kayıpları önleyerek doğru bir şekilde 
hayvancılık yapmak mümkündür. Sıklıkla bana sorulan 
sorulardan çıkardığım kadarıyla bunların önlenebilir so-
runlar olduğunu bilelim. Önceden gerekli tedbirleri ala-
lım. Hasta etmeyelim, koruyalım.
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KOYUN VE KUZU BESLEMEDE
PRATİK UYGULAMALAR
Doç. Dr. Neşe Nuray TOPRAK - Prof. Dr. Fatin CEDDEN
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Giriş

Özellikle kırsal kesimde aile işletmelerinde yaygın 
olan koyunculuk, hayvansal üretimde önemli 

yere sahip bir üretim dalıdır. İstenen verim seviyesi-
ne ulaşabilmek için diğer çiftlik hayvanlarında olduğu 
gibi koyunculukta da; hayvanın yaşına, canlı ağırlığına 
(vücut kondisyon skoru) ve içinde bulunduğu fizyo-
lojik döneme (gebe, sağmal, koç katımı ve süt emme 
dönemi gibi) uygun besleme yapılmalıdır. Koyunların 
beslenmesinde önemli nokta ani yem değişikliklerin-
den sakınmak ve yem değişikliklerini 7-10 güne yaya-
rak, yani hayvanları yeni yeme alıştırarak yapmaktır. 

Aşağıda kuzu beslemeden başlanarak farklı fizyolojik 
dönemlerde uygulanan bakım ve besleme program-
larına ilişkin kısa açıklamalar yapılacaktır.

KUZULARIN BAKIM VE BESLENMESİ

Ülkemizde koyun yetiştiricilerinin gelir kaynağı ço-
ğunlukla kasaplık ve damızlık kuzu satışıdır. Büyütme 
döneminde kuzuların yeterli düzeyde besin madde-
si tüketmemesi onların gelişmelerini geriletir. Ayrı-
ca büyüme döneminde yetersiz beslenen kuzuların 
ilk damızlıkta kullanma yaşı dolayısıyla ilk kuzulama 
yaşı da artar. Yani verimsiz dönem uzar. Bu sebeple, 
kuzuların yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmeleri 
hem sürünün geleceği ve sağlığı hem de işletmenin 
ekonomisi ve varlığını sürdürebilmesi için oldukça 
önemlidir. 

Ağız Sütü (Kolostrum, Avuz)

Buzağılara olduğu gibi, kuzulara da doğar doğmaz 
mutlaka ağız sütü içirilmelidir. Kuzunun hastalıkla-
ra karşı direncini yükseltmek ve sağlıklı büyümesini 
sağlamak için doğumu izleyen ilk 3-6 saat içerisinde 
kuzu doğum ağırlığının % 4-5’i kadar ağız sütü (ko-
lostrum) içirilmeli, 12-18 saat içerisinde de içirilen ağız 
sütü miktarı doğum ağırlığının % 10-15 ’ine tamam-
lanmalıdır. Örneğin, 4 kg doğan bir kuzuya doğumu 
izleyen 3-6 saat içinde 150-200 ml ağız sütü içiril-
meli, 12-18 saat içerisinde bu miktar 500-600 ml’ ye 
tamamlanmalıdır. Ağız sütü kuzuya soğuk değil mut-
laka vücut sıcaklığında içirilmelidir. Eğer kuzu ağız 
sütünü biberonla değil doğrudan anasından emiyor-
sa kuzunun karın şişliği (boş, içine çökük olmama-
lı) ve vücut sıcaklığı kontrol edilerek kuzunun yeterli 
ağız sütü içtiğinden emin olunmalıdır. 

Kuzu Başlatma Yemi

Kuzuların yemliklerinde 7-10 günlük yaştan itibaren 
kuzu başlatma yemi, 3 haftalık yaştan itibaren ise 
kaliteli kuru ot bulundurulmalı, yavrunun işkembe 
gelişimi teşvik edilmelidir. Bu amaçla süt emen ku-
zulara analarının yararlanamayacağı şekilde tasarla-
nan yemlikler kullanılarak (creep yemleme) alıştırma 
yemlemesi yapılmalıdır. Örneğin Şekil 1’de görülen 
anaç hayvanın giremeyeceği sadece kuzuların girip 
çıkabileceği ve rahatlıkla yem yiyebileceği şekilde ta-
sarlanacak yemlik bölmeleri bu amaca hizmet ede-
cektir.  Bu bölmelerdeki kuzu giriş-çıkış açıklıklarının 
genişliği 30 cm, yüksekliği de 50 cm civarında olabi-
lir. Yemlik bölmelerinin taşınabilir olması uygulamada 
bazı avantajlar sağlar. Bu dönemde creep yemleme-
de kullanılacak başlatma yeminin % 18 ham protein 
içeriğine sahip olması uygundur.

Su

Bu dönemde kuzuların sadece yeme ulaşmalarını 
kolaylaştırmak yeterli olmaz. Aynı şekilde, kuzulara 
istedikleri zaman su içebilme imkanı sağlanmalıdır. 
Creep yemleme için yapılan yemliklerin su kaynağına 
yakın olmasına da dikkat edilmelidir. 

Sütten Kesme

Kuzuların sütten kesilme yaşı işletmenin sürü yönetim 
sistemine göre 4 hafta ile 5 ay arasında oldukça geniş 
bir dağılım gösterebilir. Ancak bir genelleme yapmak 
gerekirse, kuzular, günlük kuru madde tüketimleri ve 
canlı ağırlıkları esas alınarak yaklaşık 1.5-3.5 aylık yaş 
aralıklarında, ortalama 12-15 kg canlı ağırlığa ulaştıkla-
rında ve/veya günde 300-400 g kuzu başlatma yemi 
tüketebilecek duruma geldiklerinde sütten kesilebi-
lirler. Sütten kesim yaşı için önerilen sürenin (1.5-3.5 
ay) oldukça geniş aralıklı olduğu görülmektedir. Bu 
durum kuzu gelişimi ve sütün pazarlanması ile doğ-
rudan ilişkilidir. Sütten kesilen kuzuların, kuzu büyüt-
me yemi ve kaliteli kuru ot ile beslenmelerine devam 
etmek, hayvanların gelişmelerini sürdürmek bakımın-
dan önemlidir. Kuzular 20 kg canlı ağırlığa ulaştıkla-
rında 100-150 g kaba yem, 600-800 g kuzu büyütme 
yemi tüketebilmektedirler. Doğumdan sütten kesime 
kadar kuzulara (ortalama doğum ağırlığında olan) 
uygulanabilecek örnek besleme programı Tablo 1’de 
verilmiştir. Tablo 1’den de görüldüğü gibi kuzulara bir 
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öğünde içirilecek süt miktarının 600 ml’yi geçmeme-
si gerekir. Özellikle doğumu izleyen ilk günlerde öğün 
sayısının daha fazla olmasına dikkat edilmeli, hayvan 
büyüdükçe sağlıklı rumen gelişiminin teşvik edilmesi 
için kuru madde tüketimini artırılması amacıyla öğün 
sayısı azaltılmalıdır.  

Tablo 1. Doğumdan sütten kesime kadar kuzulara uy-
gulanabilecek besleme programı1

 

    

                                                

Yaş Günlük Süt 
Miktarı, toplam 

ml

Günlük Öğün  
Sayısı

Kuzu Başlatma 
Yemi, g

Kuru ot

1-3 günler 300-500 
(Ağız Sütü) 4-5 - -

4-14 günler 480 4 Az miktarda -

15-30 günler 600-750 3 Az miktarda Az miktarda

31-60 günler 900-1200 2 100-150 Serbest

61-90 günler 1200 2 200-250 Serbest

Şekil 1. Kuzulara alıştırma yemlemesi (creep yemle-
me) yapmak için uygun yemlik şekli2   

KOÇ KATIMI DÖNEMİNDE BESLEME

Damızlık Koçların Beslenmesi

Üreme sezonu gelmeden önce koçların kondisyonla-
rının iyileştirilmesi gerekir. Ancak burada kondisyo-
nun iyileştirilmesinden kasıt hayvanın aşırı yağlandı-
rılması değil, aşım sezonundan önce enerji, protein, 
vitamin ve mineral maddelerce yeterli ve dengeli 
beslenmesidir. Aşım sezonu dışında koçlar, sadece 

1 http://www.agritech.tnau.ac.in/expert_system/sheepgoat
 http://rochyvet.com.au/downloads/orphan_lamb.pdf
2  (https://aces.nmsu.edu/pubs/_circulars/CR685/images/fig2.jpg)
3  http://www.omafra.gov.on.ca/english/livestock/sheep/facts/02-055.htm 

mera veya kaliteli kaba yem ile ihtiyaçlarını karşılaya-
bilirler. Ancak aşım döneminde koçların besin mad-
desi ihtiyaçları artar. Ayrıca, canlı ağırlık kaybı görü-
lebilir. Bu sebeple koçların vücut kondisyon skoru da 
göz önünde bulundurularak aşım dönemine 4-5 haf-
ta kala kesif yemle beslenmeye alıştırılmaları ve aşım 
dönemi boyunca da ek yemlemenin sürdürülmesi 
uygun olur. Aşım döneminde bir koça kaliteli kaba 
yemin yanısıra günde 400-500 g kesif yem verilme-
lidir. Koçların iyi beslenmeleri aşım sezonunda daha 
aktif olmalarını sağlar.

Damızlık Koyunların Beslenmesi

Koyunlar için ilkine damızlıkta kullanma çağı genel-
likle 1.5 yaştır. İyi bakım ve besleme koşullarında dişi 
toklular 9-10 aylık yaşta da koça verilebilirler. Koç ka-
tımı döneminde koyunların ne çok zayıf ne de çok 
yağlı olmaları istenir.

Flushing

Koç katımının öncesinden başlayarak aşım sezonu 
boyunca damızlık dişi koyunlarda yemleme yoğun-
luğunun artırılması flushing olarak adlandırılır. Flus-
hing sadece ek yemleme olarak düşünülmemeli, iyi 
yönetilen bir sürünün besleme ve üreme programı-
nın bir parçası haline getirilmelidir. Aşım sezonunda 
özellikle düşük kondisyonlu dişilere uygulanan flus-
hing uygulamasının sebebi koyunun koç kabul etme 
isteğini artırmak, yumurtlama ve döl tutma oranını 
iyileştirmektir. Bu uygulamanın ikizlik oranını artırma-
nın yanısıra çoğuz gebeliklerde sağlıklı fetüs gelişimi 
de olumlu yönde etkilediği ayrıca vücut kondisyon 
skoru düşük hayvanlarda laktasyon stresini azalttığı 
da bilinmektedir. Aşım öncesi dönemde vücut kon-
disyon skoru iyi olan dişilere flushing uygulamanın 
önemli bir katkısı olmaz.  Vücut kondisyon skoruna 
göre koyunlara uygulanacak flushing süresi Tablo 2’ 
de özetlenmiştir. 

Tablo 2. Koyunlarda vücut kondisyon skoruna göre 
flushing uygulama süresi3

Vücut Kondisyon 
Skoru

Flushing Süresi (Hafta)

Aşım Öncesi  Toplam

1-2  (Zayıf) 3 9
2 2-3 6

2-3 1-2 3
3 1 2
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Aşım öncesi ve sonrası dönemde yoğunluğu artırıl-
mış yem ile besleme aşım döneminin 2-3 hafta ön-
cesinden başlatılıp aşım sezonu boyunca hayvanların 
kondisyonlarına göre ortalama 2-4 hafta süresince 
devam edilmelidir. Böylece erken dönem yavru ka-
yıplarının da azalmasına katkı sağlanmış olur.

Koyunlarda flushing uygulaması kaliteli kaba yem 
veya meraya ilaveten 250-500 g/gün tahıl ya da fab-
rika yemi ile gerçekleştirilir. Flushing uygulamasına 
koyunlara günde 100 gram tahıl veya fabrika yemi 
verilerek başlanmalı ve bu miktar yavaş yavaş artı-
rılarak yaklaşık 10 gün içerisinde öngörülen miktara 
ulaşılmalıdır.   Gebe kalan koyunların, gebeliğin ilk 
ayından sonra, doğuma 4-6 hafta kalana kadar, ya-
şama payı seviyesinde beslenmeleri yeterli olacaktır. 

Şekil 2: Koyunlarda vücut kondisyon skoru (VKS) ile 
yapılan sınıflandırma

M  

M  

Vücut Kondisyon Skoru                          Flushing Süresi (Hafta)

         Aşım Öncesi              Toplam

             1-2  (Zayıf)                 3                   9

              2                2-3                   6

             2-3                1-2                   3

              3                  1                   2

M  

M  

Vücut Kondisyon Skoru                          Flushing Süresi (Hafta)

         Aşım Öncesi              Toplam

             1-2  (Zayıf)                 3                   9

              2                2-3                   6

             2-3                1-2                   3

              3                  1                   2

Şekil 3: Vücut kondisyon skoruna göre dış görünüm

GEBE KOYUNLARIN BESLENMESİ

Gebe koyunların beslenmesi, kuzunun ana karnındaki 
gelişim hızı ve besin maddesi ihtiyaçlarına göre iki 
dönemde ele alınır: 

1-Gebeliğin ilk 90-100 günü (3.5 aylık dönem) 

2-Gebeliğin son 45-50 günü (kalan 1.5 aylık dönem)

Gebeliğin ilk 3 aylık döneminde yavru gelişimi olduk-
ça yavaş olduğundan bu dönemde koyunlar sadece 
mera (kaliteli) veya kuru ot ile beslenebilirler. Ancak 
burada unutulmaması gereken nokta koyunun gebe 
kaldığı ilk 1 aylık süreçte avrunun ana rahmine tutun-
ması, sağlıklı gebelik elde edilmesi ve gebeliğin deva-
mı için yetersiz beslemeden kaçınılması gerektiğidir. 

Gebeliğin son 45-50 günlük döneminde, yavrunun 
ana karnında hızlı bir şekilde büyümesi (yavru gelişi-
minin % 70-80 i bu dönemde olur) meme bezlerinin 

gelişimi ve koyunun sağıma hazırlık aşaması (ağız 
sütü üretimi vs.) olduğu için hayvanın besin maddesi 
ihtiyaçları artar. Bu dönemde karın boşluğunun bü-
yük kısmı yavru tarafından doldurulduğundan koyu-
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nun yem tüketim kapasitesi azalır. Bu yüzden kaliteli 
yemlerle beslemeye başlanması, aşırı silaj yedirilmek-
ten kaçınılması ve verilen yem miktarının yavaş ya-
vaş artırılması gerekir. Gebeliğin son 45-50 günlük 
döneminde yedirilmesi gereken kesif yem miktarı, 
koyunun taşıdığı kuzu sayısı (tekiz, ikiz vs), koyunun 
vücut kondisyon skoru ve hayvana yedirilen kaba ye-
min kalitesine göre değişiklik gösterir. Normal koşul-
larda, bu dönemin başında, yani doğuma 45-50 gün 
kala tekiz kuzuya gebe koyunlara kaliteli kuru otun 
yanında günde 150-200 gram fabrika yemi verilmeli-
dir. Sonrasında bu miktar yavaş yavaş artırılarak ge-
beliğin sonuna doğru günde 500-600 grama çıkarıl-
malıdır. Gebeliğin son döneminde yeterli ve dengeli 
beslenmeyen koyunların kuzularının doğum ağırlıkla-
rı daha düşük olur. Ayrıca koyunun ağız sütü üretimi 
azalır ve ağız sütünün kalitesi düşer. Gebeliğin son 
döneminde koyunlara verilmesi gereken günlük kesif 
yem miktarı Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3. Gebeliğin son döneminde koyunlara verilme-
si gereken günlük kesif yem miktarı (g)4

Doğuma 
Kalan 
Süre 
(Hafta)

8 7 6 5 4 3 2 1

Doğum Tipi

Tekiz - - 100 200 300 400 500 600

İkiz - 100 200 300 400 500 600 700

Üçüz 100 200 300 400 500 600 750 900

SAĞIM (LAKTASYON, EMZİRME) DÖNEMİNDE 
BESLEME

Koyunlarda süt verme dönemi ortalama 4 aydır ve 
genellikle doğumdan sonra süt üretimi 3-5 hafta için-
de en üst seviyeye (pike) ulaşır. Hayvanın laktasyon 
boyunca vereceği toplam süt miktarının yaklaşık % 
70-75’i ilk 2 aylık dönemde üretilir ve günlük süt veri-
mi 4. ayın sonuna kadar kademeli olarak azalır. Özel-
likle süt veriminin hızla arttığı ilk ay içinde artan be-
sin madde ihtiyacını karşılayamayan koyunlarda canlı 
ağırlık kaybı ve süt veriminde düşmeler görülebilir. 
Bu durumun önüne geçmek için koyunlar, gebeliğin 
son döneminde ve doğumda iyi bir kondisyonda ol-
malı ayrıca doğumdan sonraki ilk 2 aylık dönemde de 
yeterli ve dengeli beslenmelidirler. Bu dönemde ka-
liteli kuru otun yanısıra tekiz doğuran koyunlara 0.8-
1.0 kg. ikiz doğuranlara ise 1.0-1.3 kg süt yemi en az 

4  https://www.teagasc.ie/publications/2017/ewe-nutrition-in-late-pregnancy.php

2 öğüne bölünerek verilmelidir. Doğumu takip eden 
3. aydan sağımın sonlandırılmasına (kuruya çıkarma) 
kadar olan dönemde ise, yem miktarları yavaş yavaş 
yarıya indirilmelidir. Aksi takdirde hayvan yağlanma-
ya başlar. 

KOYUNLARIN MERADA BESLENMESİ

Kış beslemesinden sonra ilkbaharla birlikte meraya 
çıkarılacak koyunlarda ani yem değişiklikleri yapıl-
mamalı, hayvanların işkembe (rumen) ortamlarının 
besleme şekline uyum sağlaması için yem değişik-
likleri zamana yayılmalıdır. Kışın bitiminde havaların 
ısınmasıyla birlikte, hayvanlar sabah erken kırağılı 
saatlerde meraya çıkarılmamalı, kırağının kalkma-
sı beklenmelidir. Kırağının kalkmasının geciktiği dö-
nemlerde hayvanlara bir miktar kuru ot verildikten 
sonra meraya çıkarmak daha uygun olacaktır. Yazın 
hava sıcaklıklarının artması hayvanlar üzerinde stres 
yaratmaktadır. Stresin hayvanlar üzerindeki olumsuz 
etkilerini azaltmak için, merada doğal veya yapay 
gölgeliklere yer verilmesi, ayrıca hayvanlara su içe-
bilmeleri için belirli aralıklarla suluklar yerleştirilmesi 
oldukça faydalıdır. Koyunlar günde ortalama 2-6 litre 
su tüketirler. Sulama yalaklarda yapılıyorsa yalaklar 
sık sık temizlenerek yosun tutması önlenmelidir. Du-
rağan sular ve bataklık yerler parazitler hastalıkların 
bulaşmasına neden olacaklarından hayvanları bu tür 
yerlerde sulamaktan kaçınılmalıdır. Mera döneminde 
koyunların tuz ihtiyaçları, meraya kaya tuzu veya ya-
lama taşı konularak karşılanmalıdır. 

KOYUN BESLEMEDE SİLAJ KULLANIMI

Kaliteli ve bozulmamış silaj koyunlar için iyi bir kaba 
yemdir. Ancak, koyunlara silaj ihtiyaçları ölçüsünde 
verilmeli, küflü, bozuk silajlar hayvanlara yedirilme-
melidir. Kalitesiz ve küflü silajlar listeriozis hastalığı-
nın etkeninin üremesine uygun bir ortam oluşturur. 
Listeriozis koyunlarda yavru atmalara ve ölüm vb. 
olumsuzluklara sebep olur. 

Besideki kuzulara besinin sonlarına doğru (kesim ön-
cesi) günde ortalama 1 kg’a kadar silaj verilebilir. An-
cak bu miktar aşılırsa yetersiz KM tüketimi sebebiy-
le kuzuların büyümesi ve et kalitesinde gerilemeler 
görülür. Tahıl fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde 
mısır silajı ekonomik bir alternatif olabilir. 

Koyunlar, kuruda kalma ve erken gebelik döneminde 
günde 2-3 kg mısır silajı tüketebilirler. Gebeliğin son 
1-1.5 aylık periyodunda hayvanın kuru madde tüketim 
kapasitesi azaldığından ve silajın yüksek su içeriği se-
bebiyle rasyonda silaj yerine kaliteli kuru otlara yer 
verilmesi daha uygun olur. Sağmal koyunlar günde 
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3-4 kg, damızlıkta kullanılmayan koçlara da günde 
2-3 kg silaj verilebilir. 

KOYUN ve KUZULARIN İHTİYACI OLAN KARMA 
YEMİ KENDİNİZ HAZIRLAYABİLİRSİNİZ

Koyun ve kuzuların beslenmesinde dönem ihtiyaç-
ları göz önünde bulundurularak, fabrika yemi almak 
istemeyen yetiştiriciler işletmelerinde bulunan arpa, 
mısır, kırık buğday gibi yem hammaddelerine ek ola-
rak, satın alacakları küspe, kepek ile vitamin - mineral 
karmalarını kullanarak koyun ve kuzular için uygun 
kesif yem karışımları hazırlayabilirler. Bu yem karışım-
larına ilişkin bazı örnekler aşağıda verilmiştir.  Karışım 
örnekleri hazırlanırken ana hammaddeler 100 kg’a 
tamamlanmış, mineral madde ve vitamin karışımla-
rı ile tuz ve kireç taşının eklenecek miktarları ayrıca 
yazılmıştır.

Tablo 4 Farklı hammaddelerle hazırlanabilecek kar-
ma (kesif) yem örnekleri

Doğuma Kalan Süre (Hafta) 8 7 6 5 4 3 2 1

Doğum Tipi

Tekiz - - 100 200 300 400 500 600

İkiz - 100 200 300 400 500 600 700

Üçüz 100 200 300 400 500 600 750 900

Yem 
Hammaddeleri, 

(kg)

Kesif Yem Karışımında 10 farklı Örnek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arpa 80 80 80 75 70 70 70 60 60 60

Buğday 5 - - - - - - 10 15 20

Mısır - 10 - 5 10 5 - 10 - -

Dane fiğ - - 5 - - - 10 - - -

Ayçiçeği 
Tohumu 
Küspesi

- 10 15 - 20 25 - 20 - 20

Pamuk Tohumu 
Küspesi 15 - - 20 - - 20 - 25 -

Eklenecekler: 100 g Mineral-Vitamin karması + 500 g Kireç taşı + 500 g 
Tuz

Kesif Yem Karışımının Besin Maddeleri İçeriği

Met. Enerji, 
kcal/kg 2650 2710 2643 2643 2638 2585 2608 2655 2595 2640

Ham Protein, % 14 13 15 15 15 16 17 15 16 15

Ham Selüloz, % 6 6 8 6 8 9 7 8 7 8

Kalsiyum, g 0.92 0.95 1.17 0.95 1.17 1.32 1.06 1.14 0.98 1.18

Fosfor, g 0.50 0.49 0.55 0.53 0.57 0.62 0.54 0.56 0.54 0.56

Tablo 4’ te görüldüğü gibi yem hammaddelerini karış-
tırarak birbirinden farklı enerji ve protein içerikli yem 
karmaları hazırlanabilir. Örneğin; 60 kg arpaya 20 kg 
buğday, 20 kg ayçiçeği tohumu küspesi ekleyerek bir 
kilogramında yaklaşık % 15 ham protein, 2640 kcal 
metabolik enerji olan bir kesif yem (karışım 10) elde 
edilebilir. Hayvanların enerji, protein gibi temel besin 
maddeleri yanında vitamin ve mineral maddelere de 

ihtiyacı vardır. Bu sebeple, 100 kg’lık yem karışımına 
100 g mineral & vitamin karması, 500 g kireç taşı ile 
500 g tuz eklemek uygun bir karma yem elde etme-
yi mümkün kılar. Bu karma, gebelik, laktasyon veya 
aşım dönemindeki hayvanların beslenmesinde kalite-
li kuru ot, silaj ve saman gibi kaba yemlerle destekle-
nerek meranın kullanılamadığı dönemlerde yeterli ve 
dengeli besleme için kullanılabilir.   

Gebeliğinin ilk 3-4. ayındaki (ilk 12-16 hafta) hayvan-
ların besin maddesi ihtiyaçlarının karşılanmasında 
kullanılacak tam yem (TMR) ve hayvanların günlük 
yemesi gereken toplam yem miktarları (kaba yem+-
kesif) Tablo 5’te verilmiştir. Tabloda da görüldüğü 
üzere hayvanlara günlük yedirilmesi gereken miktar-
lar rasyonlarda yer verilen hammaddelere göre fark-
lılık göstermektedir.

Tablo 5. Gebeliğinin ilk 12-16 haftasında ve 60 kg canlı 
ağırlıkta olan şişeklerin besin maddesi ihtiyaçlarının 
karşılanmasında kullanılabilecek rasyon örnekleri

Tam yem karışımları

Yem Maddeleri 1 2 3 4 5 6

Arpa 34.20 15.00 37.60 - - 25.30

Buğday - 11.20 - 9.20 14.80 10.90

Mısır 8.60 11.20 - 21.40 22.20 -

Kepek - - - 2.70 3.10 3.20

Ayçiçeği tohumu küspesi 6.20 6.40 8.20 6.70 7.20 7.50

Pamuk tohumu küspesi 4.10 - - 4.00 - -

Saman 45.30 44.20 37.70 39.80 40.20 41.40

Kuru yonca otu - 11.10 - - 11.50 -

Mısır silajı - - 15.10 - - 10.30

Yaş pancar posası - - - 14.80 - -

Kireç taşı 1.05 0.40 0.90 0.90 0.50 0.90

Vit.&Min. Karması 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Tuz 0.45 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

Toplam miktar, kg 100 100 100 100 100 100

Günlük yedirilmesi 
gereken miktar (kg)

1.60 1.80 1.90 2.00 1.75 1.95
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Köpek, ilk evcilleştirilen hayvandır. Kurttan evcilleştiril-
diği ve yaklaşık olarak günümüzden 17.000 yıl önce 

evcilleştirildiği de bilim insanlarının ortak görüşüdür. 

Bilim insanlarının henüz tespit edemediği konu ise, kö-
peğin ilk defa hangi coğrafyada evcilleştirildiğidir. Orta 
Avrupa, İsrail, Çin ve Orta Asya bu konuda bazı ilk evcil-
leştirme bölgeleridir.

Köpekler evcil hayvan gütme, ev, işyeri vs. koruma, av 
köpeği olarak kullanma, yakın koruma sağlama, yalnız 
ve yaşlı insanlara can yoldaşlığı yapma, körlere rehberlik 
etme, mayın, narkotik, bomba arama, iz takibi, kesif gö-
revleri gibi görevleri ifa ederek insanlara hizmet ederler.

Bunların dışında, tarihte birçok ilginç görevler de üstlen-
mişlerdir. 

Romalılar köpeği, saldırı ve mesaj taşıma amacıyla kul-
landılar. Üzeri keskin usturalarla kaplı demir boyundu-
ruklar taşıyan, kerpeteni andıran dişlere sahip Molossus 
köpeklerinin görüntüsü karşısında, düşman genellikle 
savaşmaktansa, kaçmayı tercih ediyordu.

Mesaj Köpeği denilenler en talihsiz hayvanlardı. Askeri 
emirler küçük bir bakır tüpün içine konur ve hayvana 
yutturulurdu. Köpek gideceği yere vardığında, tüpün 
tabii yollardan çıkmasını bekleyecek vakit olmazdı. Gön-
derilen önemli emri bir an önce alabilmek için, köpek bo-
ğazlanır ve karnı yarılarak tüp alınırdı.

Ortaçağ’da kilise toplantılarında, rahipler üşüyen ayakla-
rını ısıtmak için, köpekleri kullanıyorlardı. 

Fransa’da, çok lezzetli bir yiyecek olan ve yeraltında ye-
tişen “Domalan Mantarı” aramasında, üstün koku alma 
duygusu ile donatılmış köpekler kullanılmaktadır.

Uzaya giden ilk canlı, 1957 yılında Ruslar tarafından uza-
ya gönderilen “Laika” isimli köpektir.

Çoban köpekleri, genel bir kural olarak, bekçi köpeği 
olarak yetiştirilen büyük şehirler hariç tutulursa, koyun 
yetiştiriciliğinin yapıldığı yerlerde bulunur. Koyunu da, 
post rengine göre takip ederler. Örneğin açık post ren-
gine sahip, Akkaraman Koyunu gibi ırkların yetiştirildiği 
bölgelerde açık post renkli Kangal ve Akbaş Köpekşeri 
yetiştirilir.

Morkaraman yetiştiriciliğinin yapıldığı Doğu Anadolu’da-
ki bölgelerde ise koyu, sarı, çapar, dalkır (çizgili postlu) 
renkli Kangal, Koyun (Bayburt Kelpi) ve Kars Çoban Kö-
peği gibi köpekler sürü korumada kullanılır.  

Yine yurdun çeşitli yerlerinde Bozova, Haymana Karası 
ve Karaman Çoban Köpeği gibi bazı yerel çoban köpeği 
ırkları yetiştirilmektedir. 

1. Kangal (Karabaş) Çoban Köpeği: Başlıca yayılma alanı, 
Akkaraman ve Morkaraman Koyunu yetiştiriciliğinin yay-
gın olduğu illerdir. Fakat günümüzde ev ve iş yerlerinde 
pet ve bekçi köpeği olarak da yetiştirildiği için, Türkiye›-
de gitmediği yer kalmamıştır.

Dünyada ABD, Kanada, Avrupa’nın birçok ülkesi, Avust-
ralya, Yeni Zelanda ve Namibya gibi bazı Afrika Ülkele-
rinde Kangal (Karabaş) Çoban Köpeği yetiştirilmektedir.

KOYUN VE KEÇİLERİN CAN 
DOSTU VE KORUYUCUSU 

ÇOBAN KÖPEKLERİ
Prof. Dr. Orhan Yılmaz / Ardahan Üniversitesi
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2. Akbaş Çoban Köpeği: Başlıca yayılma alanı, Eskişe-
hir, Kütahya, Afyon, Konya ve Ankara arasında kalan Tuz 
Gölü Havzası Havzası bölgesidir. Fakat günümüzde, yur-
dun birçok bölgesinde görülebilir. 

Kıymetini fazla bilmediğimiz bu köpek, ABD ve Kana-
da’da yoğun şekilde yetiştirilmektedir ve bu ülkelerde 
“Akbash Kennel Club” olarak dernekleri de vardır. İlginç-
tir ancak bir gerçektir, günümüzde ABD ve Kanada’da 
yetiştirilen Akbaş Köpeği sayısı, Türkiye’den fazladır.

3. Kars Çoban Köpeği: Bu ırk genellikle Artvin’in güney 
dağlık kesimleri, Kars, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve 
Van İllerinde sürü koruma köpeği olarak yetiştirilir. 

Bu ırka genellikle Kars, Erzurum, Iğdır ve Ağrı civarında 
“Kıllı”, Ardahan’da “Saçaklı”, Artvin’de “Tüylü” denir. Dış 
görünüş olarak Kafkasya Çoban (Ovcharka) Köpeğine 
çok benzer.

4. Koyun Köpeği (Bayburt Kelpi): Doğu Karadeniz Dağ-
ları’nda, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve 
Bayburt illeri arasında kalan bölgede yetiştirilir. 

Dış görünüş olarak Kars Çoban Köpeği ile Kangal (Ka-
rabaş) Çoban Köpeğinin melezi gibidir. Karakter olarak 
son derece sinirli yapılı ve saldırgandır.

5. Karaman Çoban Köpeği: Karaman Vilayeti ve çevre-
sindeki bazı vilayetlerde yetiştirilir. Dış görünüş olarak 
sabit bir post rengi yoktur. Siyah, krem, alaca gibi birçok 

post rengi görülebilir.

Türkiye’de yetiştirilen başlıca çoban köpeği ırkları, yuka-
rıda verdiğim 5 çoban köpeği çeşididir.

Son yıllarda, “Ordinaryüs Profesör Doktor” geçinen, ge-
netikçi! gibi, ama sıradan bazı vatandaşlar ortaya çıkmış-
tır. Bu kişiler, bazı yerli köpeklerimizi, bazı yabancı köpek 
ırkları ile bilinçsizce çiftleştirerek, melez bazı köpekler 
türetmektedirler. 

Bu konuda verilecek en güzel örnek, kamuoyuna “Ma-
laklı” ya da “Aksaray Malaklısı” ırkı olarak tanıtılan köpek-
tir. Malaklı ya da Aksaray Malaklısı bir ırk değildir. Melez 
köpek topluluğudur.

Genetik ve Hayvan Islahı Biliminde ırkın tanımı şöyledir: 

“Bir tür (species) içindeki hayvanlardan, belirli bir coğraf-
yada, belirli bazı karakterler bakımından birbirine daha 
çok benzeyen hayvanlardan meydana gelen gruba ırk 
denir. Irk tanımı içinde öneli bir şart vardır: Bir ırka men-
sup dişi bir hayvan yavruladığı zaman, doğan yavrular 
ırk özellikleri bakımından hem birbirlerine hem de anne 
babasına benzer.”

Bu çerçeveden ele alındığında, Malaklı ya da Aksaray 
Malaklısı olarak tabir edilen bir dişiden yavrular doğduğu 
zaman, genetik varyasyon görülmekte ve yavrular hem 
birbirlerine hem de anne-babalarına benzememektedir.

Ankara, Polatlı, Şeyhahmetli Köyünden 
bir Akbaş Çoban Köpeği
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Maliyetler artınca ne olur sorusunun cevabı belli-
dir. Ya satış fiyatları aynı oranda artar ya da za-

rar edilir. Ekonomik bir faaliyet yapmanın esas sebebi 
kar etmektir. Bir girişim ya da üretim sonunda elde 
edilen çıktı ya da ürünün fiyatı yapılan masraflar-
dan fazla ise, kar yapılır. Eğer ortada bir kar yok ise; 
Nasrettin Hoca misali, dostlar alışverişte görsün diye 
beyhude bir uğraş veriliyor demektir. Daha kötüsü 
ise; fiyatın maliyetleri karşılayamamasıdır. Bu duruma 
zarar denir ve neresinden dönülürse kardır. Eğer za-
rar dönülmez akşamın ufku kadar büyük olursa artık 
vakit çok geç demektir. İflas diye adlandırılan bu du-
rum, tarım gibi sektörlerde insanın belini kolay kolay 
doğrultamayacağı sonuçlar doğurur. 

Bu arada girişim ya da üretim sonunda kar yapılıyor 
olması işlerin doğru şekilde yürüdüğü anlamına gel-
mez. Eğer işlerde süreklilik hedefleniyorsa; elde edi-
len kar ile bir sonraki üretimin maliyetleri de garanti 
altına alınmalıdır. Eğer süreç boyunca hep dışarıdan 
borç alarak üretiyor ve elde edilen gelir ile ancak ye-
niden borçlanmak üzere önceki borçlar kapatılmaya 
çalışılıyorsa; bunu yapana üretici değil borç verenin 
yanında çalışan ırgat denilir. Hele bir de ülkede az ya 
da çok enflasyon varsa; karın mutlaka enflasyon üze-
rinde olması ve hane halkı gelirinin refah düzeyinde 
olması gerekmektedir. Değilse para pul olurken yapı-
lan kazanç, evdeki kazanı kaynatmaya yetmez. 

Buraya kadar anlatılanlar, Dünyanın her yerinde ve 
her döneminde geçerli, herkes tarafından bilinen 
basit, temel kurallardır. Bu kurallar hepimiz için ge-
çerlidir. Arada sırada yaptığımız işimizi, gidişatımızı 
sorgulamak, bizi yaklaşmakta olan kötü durumlara 
karşı tedbir alabilmek için fırsat yaratır. Ekonomide 
bu duruma riskleri önceden görüp, risk yönetmek 
denir. Çok önemlidir, çünkü riski yönetmek, krizleri 
yönetmekten daha ekonomik ve akıllıcadır Bunu ba-
şarabilenler gelirlerini koruyarak artırabilirler.

Peki, bizim sektörümüzde durum ne? Yukarıdaki te-
mel prensipler çerçevesinde basit bir değerlendirme-
de bulunalım.

Hepimizin ortak sorunu, artan maliyetler karşısında 
üretimde yaşanan zorluklar şeklinde özetlenebilir. 
Büyük emeklerle üretilen ürünümüz, hak ettiği fiyat-
tan satılamamaktadır. İlk bakışta belki ürünlerimizin 

fiyatları her geçen gün artmaktadır ama bu artışın 
oranı girdilerdeki artış oranından çok daha azdır. Yani 
her geçen gün elde edilen gelir giderek azalmakta-
dır. Bilindiği kadarıyla “yaşasın ürünlerimi enflasyon 
sayesinde büyük paralara sattım, acayip kar ettim” 
diyebilen bir yetiştirici bulunmamaktadır. Tam tersi-
ne büyük bir çoğunluk, “borç gırtlağı aştı, dayanma 
gücümüz tükeniyor, acil önlem alınmalı” demektedir. 

Bu tip durumlarda, yetiştiriciler çoğunlukla devletin 
daha çok destek vermesini ve borçlarını affetmesini 
ister. Bu tip talepler çoğunlukla seçim zamanlarında 
karşılık bulsa da, kısa bir süre sonra bu geçici çözüm-
ler daha ağır bedellerle karşımıza çıkıverir. Bu neden-
le piyasadaki acımasız liberal kanunlar karşısında, ye-
tiştiricinin ayakta kalabilmek ve mevcudiyetini devam 
ettirebilmek için başka yollar bulması gerekmektedir. 

Öncelikle birim hayvan başına elde edilen ürün mik-
tarımızı, gelişmiş ülkelerdeki emsal yetiştiricilerin se-
viyesine yükselterek, aynı masrafla daha çok ürün 
alabilmenin yollarını bulmalıyız. Ayrıca ürünlerimizi iç 
ve dış piyasanın talep ettiği kalite ve standartta, za-
manında ve yeterli miktarda üretebilecek planlamayı 
yapabilmeliyiz. Elbette bu yalnız başına başarılabile-
cek bir durum değildir. Damızlık Yetiştirici Birliğimiz 
gibi önder örgütler çatısı altında bir araya gelerek, 
sermayemizi, emeğimizi, ürünümüzü yani güçlerimi-
zi birleştirmeliyiz. Birlikte ıslah çalışmaları yapmalı, 
planlı üretim sonunda elde edilen ürünlerin işlenmesi, 
coğrafi işaret alması, marka olarak piyasaya sürülme-
si gibi katma değeri arttıracak faaliyetlerde bulun-
malıyız. Ancak bu şekilde, birlik ve beraberlik içinde 
sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz. 

Biliyorsunuz, uzun süredir çeşitli buhranların içinden 
geçiyoruz. 2020 ve 2021 tarımın öneminin anlaşıldığı 
yıllar oldu. Geçen sene, 2022 yılı tarımda mücadele 
yılı olarak zor geçti.  Ama bu sene Cumhuriyetimiz 
100. Yılı. Bu münasebetle az zamanda çok ve büyük 
işler başarabilme azmiyle ülkemizin geleceği adına 
inadına inançlarımızı ve umutlarımızı korumak zorun-
dayız. Bu umutla; 2023 yılının hepimize sağlık, mutlu-
luk, huzur, bereket getirmesini ve güçlükler karşısın-
da hep birlikte mücadele edebildiğimiz GÜÇBİRLİĞİ 
yaptığımız bir yıl olmasını diliyorum.

MALİYETLER ARTINCA 
Dr. Erhan EKMEN
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Tarım ve Orman Bakanlığı tara-
fından yürütülen projeler çerçe-

vesinde Kilis, Honamlı, Abaza, Kaç-
kar, Ankara, Halep ve Mahalli keçi 
ırkları koruma altına alındı.

Bakanlık bünyesindeki Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü (TAGEM) Hayvancılık 
ve Su Ürünleri Araştırmaları Dairesi 
Başkanlığı tarafından küçükbaşta 
2005 ve büyükbaşta 2011’den beri 
sürdürülen “Halk Elinde Islah Ülke-
sel Projesi” meyvelerini veriyor.

Projelerde zooteknist, veteriner 
hekim, tekniker ve teknisyen olmak 
üzere 164 teknik eleman istihdam 
ediliyor.

Küçükbaş projelerinde keçi ırkı da 
önemli bir yer tutuyor. Keçi varlığı 
bakımından dünyanın önde gelen 
ülkelerinden olan Türkiye’de 2021 
verilerine göre 12 milyondan faz-
la keçi bulunuyor. 1990’lı yıllarda 
düşüşe geçen ve 5 milyona kadar 
gerileyen keçi varlığı, küçükbaş 
hayvancılığa yapılan önemli des-
teklemeler, kayıt altına alma ve ör-
gütlenme uygulamalarıyla 12 mil-
yon seviyesine ulaştı.

Proje kapsamında, yerli keçilerde 

37 olan alt proje sayısı, 2022’de 10 
alt projenin daha ilave edilmesiy-
le 47’ye çıktı. Böylece 296 bin 100 
baş anaç yerli keçi ıslah programı-
na alınmış oldu.

Projelere yerli keçi ırkları Ankara 
keçisi, Kıl keçisi, Honamlı keçisi, Ki-
lis keçisi, Maltız keçisi, Şam keçisi 
ve Türk Saanen keçisi dâhil edildi.

Bu ıslah çalışmalarıyla aynı zaman-
da az sayıda hayvan varlığına sahip 
olan Kilis, Honamlı, Abaza, Kaçkar, 
Ankara, Halep ve Mahalli keçi ırkla-
rı proje kapsamında koruma altına 
alındı.

Keçi, küresel ısınmanın yol açacağı 
olumsuz iklim koşullarında yaşaya-
bilecek en dayanıklı hayvan olarak 
değerlendiriliyor. Projelerle Türki-
ye’nin, keçi yetiştiriciliğinde yakın 
bir zamanda damızlık merkezi ha-
line gelmesi ve kendi coğrafyasıyla 
yakın çevresindeki bölgelere kırsal 
kalkınmayı desteklemek adına da-
mızlık ihracatı yapabilecek seviye-
ye ulaşması hedefleniyor.

“DESTEK VE UYGULAMALARIN 
GÜZEL SONUÇLARINI GÖRÜYO-
RUZ”
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. 

Vahit  Kirişci, destekleme, düzen-
leme, uygulama ve araştırmalar 
başta olmak üzere yaptıkları çalış-
malarla hayvansal üretimini ileri bir 
noktaya taşıma gayretinde olduk-
larını belirtti.

Halk Elinde Islah Ülkesel Projesi 
kapsamında başarılı sonuçlar aldık-
larına dikkati çeken Kirişci, küçük-
baş ıslah projesiyle yıllık 500 bin 
baş üstün vasıflı damızlık mater-
yalin sektöre kazandırıldığını aktar-
dı.  Kirişci, manda ıslah ve destek-
leme politikaları sayesinde manda 
sayısını 85 bin baştan, yüzde 118 
artışla 185 bin başa çıkardıklarını 
bildirdi.

Kirişci, hayvancılık gen bankala-
rında 18 küçükbaş, 7 büyükbaş ve 
5 at ırkına ait 88 bin genetik ma-
teryali sakladıklarına işaret ederek, 
“2002’den bugüne hayvancılık sek-
töründeki desteklerin tarımsal des-
tek içindeki payını yüzde 4,4’ten 
yüzde 25’e çıkardık. Çok şükür bu 
desteklerin ve uygulamaların güzel 
sonuçlarını da görüyoruz. Ayrıca 
yerli hayvan ırkları geliştirme konu-
suna özel bir önem veriyoruz.” ifa-
delerini kullandı.

7 YERLİ KEÇİ IRKI
KORUMA ALTINA ALINDI
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Genel Başkan Çelik’in Para Der-
gisine yaptığı değerlendirme 

şöyle oldu; “ 2023 yılı Cumhuriye-
timizin 100. kuruluş yılı olması ne-
deniyle oldukça anlamlı bir yıldır. 
Dolayısıyla Türkiye’nin Yüzyılında 
sektör olarak en önemli beklenti-
miz, çiftçimizin, üreticimizin yetiş-
tiricimizin tüketicilerimizle birlikte 
mutlu olacağı bir tabloyu görmek-
tir. 2023 yılında girdi maliyetleri-
mizle beraber gıda enflasyonunun 
düşürülmesi yönünde yapılacak 
çalışmalar hem üreticimizin daha 
çok üretmesini hem de tüketici-
lerimizin daha çok tüketmesini 
sağlayacaktır. Bu arada üretici ve 
tüketiciden çok daha fazlasını ka-
zanan tedarikçi, satıcı ve aracıların 
da haksız kazançlarının önüne set 
çekileceği bir yıl olmasını temenni 
ediyoruz. 

2023 yılında; ülkemizin coğrafi yapı 
ve şartlarına en uygun olduğu he-
men her kesim tarafından kabul 
edilen küçükbaş hayvancılık için ve-
rilen desteklemelerin yetiştiricileri-

mizi tatmin edecek düzeyde artırı-
larak devam etmesi yanında çözüm 
bekleyen birtakım sorunlarımızın 
aşılması en temel ve en önemli 
beklentilerimizden birisi olacaktır. 
Dolayısıyla daha çok üretelim ki 
gencinden yaşlısına tüm insanları-
mız daha çok et ve süt tüketsin. En 
büyük beklentilerimizden birisi de 

insanlarımızın sofrasını, marketlerin 
raflarını, semt pazarlarının tezgâh-
larını gıdasız bırakmayan ve tarımın 
her safhasında canla başla uğraş 
veren küçük aile işletmelerimizin 
verilen desteklemelerden en büyük 
payı almalarıdır. Sonuçta bu destek 
85 milyon insanımıza gıda olarak 
geri dönecektir”

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK 
“ VERİLEN DESTEKLER SONUÇTA 85 MİLYON 
İNSANIMIZA GIDA OLARAK GERİ DÖNECEKTİR’’
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Ekonomi Dergilerinden PARA Dergisine 2023 yılına dair 
beklentileri içeren kısa bir değerlendirmede bulundu. Derginin Aralık sayısında ekonomi ile 
ilgili Bakanlar, bürokratlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve çeşitli sektörlerin temsilcilerinden oluşan 
400’e yakın iş insanı ve yöneticilerin görüşleri arasında TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’in 
de yaptığı değerlendirmelere yer verildi.
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