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Nihat ÇELİK
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı

MERHABA
Çok değerli okuyucularımız;
8 yıl boyunca üç ayda bir aralıksız yayın hayatına devam eden Merkez Birliğimizin yayın organı “Türkiye
Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi”nin 30. sayısını
siz değerli okuyucularımızla buluşturmanın gururunu
yaşıyoruz. Ülkemiz küçükbaş hayvancılığının mevcut
sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerimizi
dergimiz vasıtasıyla kamuoyu ve ilgili kesimlerle paylaşmak adına önemli bir görevi yerine getiren dergimizin, sektörümüzün yegâne sesi olma yolundaki misyonu önümüzdeki süreçte de devam edecektir.
Geçtiğimiz üç aylık dönemde yaşadığımız olayların küçükbaş hayvancılık sektörümüz açısından ele alınması doğrultusunda olumlu diyebileceğimiz son derece
güzel gelişmelere tanık olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu
olumlu gelişmelerin temelinde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman
Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin sektörümüze
bakış açıları ve destekleri bulunmaktadır. Kendilerine
şahsım, Birlik Başkanlarım ve yetiştiricilerimiz adına
şükranlarımı sunuyor teşekkürlerimi arz ediyorum. Diğer yandan TBMM’de çok değerli milletvekillerimizin
de her daim desteğini görmekle birlikte zaman zaman
kendileriyle sektörümüzün sorunlarını paylaşma imkânımız oluyor. Bu çerçevede Merkez Birliğimize yaptıkları ziyaretleri ile şahsım ve sektörümü onurlandıran
AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Sayın
Cahit Özkan’a, Mecliste sektörümüzle alakalı yasal düzenlemelere öncülük etmesinden dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. Merkez Birliğimizi onurlandıran bir
diğer değerli konuğumuz olan Tarım ve Orman Bakan
Yardımcımız Sayın Akif Özkaldı’ya da yine sektörümüz
adına teşekkür ediyoruz. Merkez Birliğimize yapılan
bu ziyaretleri sektör olarak sahipsiz olmadığımızın bir
göstergesi olarak önemsiyor ve değerli katkılarının devamını diliyoruz.
Küçükbaş hayvancılık sektörümüzün halen çözüm
bekleyen birtakım sorunları mevcuttur. Bu sorunların
büyük çoğunluğu Tarım ve Orman Bakanlığımız bün-
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yesinde olup, başta Sayın Bakanımız olmak üzere ilgili Genel Müdürlüklerimizle istişareler yaparak çözüm
noktasında gayret ediyoruz. Ancak bazı sorunlarımız
da diğer bazı Bakanlıklarımızı ilgilendiriyor. Dolayısıyla sektörümüzün en önemli sorunlarından biri olan
çoban sorununun alternatif çözümüne ilişkin olarak
Afgan çobanlara - sadece çobanlık yapmak üzere İçişleri Bakanlığımızca çalışma izni verilmesi hususunu Sayın Bakanımız Süleyman Soylu ile görüşerek bu
konuda olumlu mesajlar aldığımızı ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanımız Soylu’ya hassasiyetinden dolayı
teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca çoban konusunda
yakın ilgilerini esirgemeyen İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürümüz Sayın Dr. Savaş Ünlü ’ye de teşekkür ediyorum.
Bir diğer önemli konu ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından çıkarılan yönetmelikte kırsal mahalle
tanımı getirilerek mağduriyet yaşayan yetiştiricilerimizin sıkıntılarının giderilmesi olmuştur. Bu manada da
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Bu arada çalışmalarımızda her zaman yanı başımızda olan, kendilerinden büyük destek ve güç aldığım çok değerli Birlik
Başkanlarım ve Birliklerimizin değerli çalışanlarına da
yürekten teşekkür ediyorum.
Değerli Okuyucularımız;
Dergimizin bu sayısında sosyal medya fenomeni küçük çoban Şevki ile ilgili haberlerimizin yanı sıra sektörümüzün çeşitli konularında yaptığımız basın açıklamalarımızı ve haberlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.
Önümüzdeki süreçte de sektörümüzün sesi soluğu
olmaya devam edeceğiz.
Gelecek sayımızda her şeyin başı olan sağlıklı günlerde
buluşmak temennilerimle tüm okuyucularımızın, vatandaşlarımızın ve İslam âleminin Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum.
Sağlıcakla kalın…
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rzurum - 12.03.2021 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, Erzurum’da Tarım
ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin teşrifleriyle gerçekleşen “Etçi ve Kombine Irkların
Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesi”
açılış toplantısına katıldı.
Proje tanıtımına Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Erzu-

rum AK Parti Milletvekili Zehra
Taşkesenlioğlu Ban, HAYGEM
Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Erzurum Valisi Okay
Memiş ve Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Sekmen de
katılım sağladı.
Etçi ve Kombine Irkların Suni
Tohumlama
Uygulamalarıyla
Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP) ile ülke ekonomisine 30
ayda 8,4 milyar katkı sağlanacağını açıklayan Bakan Pakde-

mirli, projenin ülke hayvancılığı
için hayırlı olmasını diledi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, lansmanın ardından
“Projenin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, ülke tarımı ve
hayvancılığına sağlamış olduğu katkıları, gerek şahsıma gerekse sektörümüze her zaman
olan sıcak ilgi ve alakalarından
dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kulladı.
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T

arım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı’ya, ziyarette küçük aile işletmelerinin
daha fazla desteklenmesi ve
ORKÖY projelerinde küçükbaş
hayvancılığa da yer verilmesi
başta olmak üzere sektörle ilgili
talepler iletildi.
-TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik; “Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerinin
varlıklarını sürdürebilmeleri için
ekonomik durumlarının iyileştirilmesi gerekiyor”
-Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı: “Vatandaş yerinde doysun, köyünde kalsın.
Bu manada küçük aile işletmelerine yapılan destekleri daha
da artıracağız”
Ankara - 27.02.2021 - Tarım ve
Orman Bakan Yardımcısı Akif
Özkaldı, Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’i ziyaret etti.
Ziyarette, Genel Başkan Çelik
ve beraberindeki Karabük Birlik
Başkanı İsmail Bağçe, Zonguldak Birlik Başkanı Aziz Karakurt,
Kastamonu Birlik Başkanı Adem
Canbaz ve Düzce Birlik Başkanı
İsmail Keleş, Bakan Yardımcısı
Özkaldı’ya küçük aile işletmelerinin daha fazla desteklenmesi
ve ORKÖY projelerinde küçükbaş hayvancılığa da yer verilmesi başta olmak üzere sektörle
ilgili talepler iletildi.
Çelik ve Birlik Başkanları ORKÖY projesinin çok iyi düşünülmüş bir proje olmasına karşın
daha çok büyükbaş hayvancılığa yönelik olduğunu, küçükbaş
hayvancılığın da bu proje kapsamında değerlendirilmesi ile
küçükbaş hayvan sayısının az
olduğu Kastamonu, Karabük,
Zonguldak, Düzce gibi illerde
küçükbaş hayvancılığın canlandırılmasına imkân sağlayacağını

4

vurguladılar.
-“Küçük aile işletmeleri daha
fazla desteklenmeli”
Genel Başkan Çelik, ziyaret esnasında Bakan Yardımcısı Özkaldı’ya, küçük aile işletmelerinin
daha fazla desteklenmesi adına
bütçenin artırılması gerektiğini
ifade ederek, şunları söyledi:
“Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerinin
varlıklarını sürdürebilmeleri için
ekonomik durumlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla,
yetiştiricilerimizin
kârlılıklarını
artırabilmeleri yönünde işletme
giderlerinin desteklenmesi ve
sürülerini büyütebilmeleri için
yardımcı olunmalıdır.
ORKÖY projeleri ekipman ağırlıklı. ORKÖY projelerinden yararlanmak isteyen küçükbaş
hayvan yetiştiricilerinin talepleri doğrultusunda proje bütçesi
içinde canlı hayvan desteklemelerine de öncelik tanınması projenin amacına ulaşmasına imkân
sağlayacak, hayvan sayısı az
olan orman köylerimize de bir
canlılık getirecektir.”
-“Nüfus başına bir küçükbaş
hayvan sayısına ulaşma konusunda Tarım Bakanımızdan büyük destek görüyoruz”
Küçükbaş hayvancılığa verdikleri önem ve destekten dolayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve Tarım ve Orman
Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye
teşekkür eden Çelik, “7 yıl içinde küçükbaş hayvan sayısını 54
milyondan 90 milyona çıkararak
nüfus başına bir küçükbaş hayvan sayısına ulaşacağız. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı
olan bu hedefe ulaşma konusunda Tarım ve Orman Bakanımız
Dr. Bekir Pakdemirli’den büyük
destek görüyoruz. Kendilerine
huzurunuzda teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

-“Vatandaş yerinde doysun, köyünde kalsın.”
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ise Genel Başkan Çelik ve Birlik Başkanlarının taleplerini dinledikten sonra
yaptığı konuşmada, küçük aile
işletmelerinin
desteklenmesi
noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve
Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin talimatları doğrultusunda çalışmalar yapıldığını belirterek, “Vatandaş yerinde doysun,
köyünde kalsın. Bu manada
küçük aile işletmelerine yapılan
destekleri daha da artıracağız”
ifadelerini kullandı.
-“Küçükbaş hayvancılığa destekleri daha da artırılması yönünde gayret sarf ediyoruz”
Özkaldı, ORKÖY projelerine de
değinerek, “Eskiden ORKÖY,
Genel Müdürlük seviyesindeydi. Bütçesi de bir hayli fazlaydı. O dönemlerde bu bütçeler
destekleme adına verimli kullanılmış olsaydı, bugünlere daha
rahat gelinirdi. Bugün itibarıyla
ise küçükbaş hayvancılığa çeşitli
destekler verilmekle birlikte bu
desteklerin daha da artırılması
yönünde gayret sarf ediyoruz.
Küçükbaş hayvancılığın ülkemiz
için çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın
nüfus başına bir küçükbaş hedefine ulaşmak için çalışmalar
yapmak asli görevimizdir” dedi.
Ziyaret sonunda Genel Başkan
Çelik, Bakan Yardımcısı Özkaldı’ya tarım ve küçükbaş hayvancılığa vermiş olduğu katkı ve
hizmetlerden dolayı plaket takdim etti.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, BAKAN YARDIMCISI ÖZKALDI’YA
İADE-İ ZİYARETTE BULUNDU

A

nkara - 11.03.2021 - Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, kısa süre önce
Merkez Birliğini ziyaret eden Tarım ve Orman
Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’ya makamında
iade-i ziyarette bulundu.

Genel Başkan Çelik, Bakan Yardımcısı Özkaldı
ile yaptığı görüşmede, sektöre ilişkin önümüzdeki süreçte yapılacak projelerle ilgili istişarelerde bulundu.
Sorunların ve çözüm önerilerinin de ele alındığı
görüşmeden sonra Çelik, günün anısına Özkaldı’ya koyun keçi çoban maketi takdim etti.
Genel Başkan Nihat Çelik, ziyaretin küçükbaş
hayvancılık adına çok önemli olduğu vurgusunu yaparak, “Gösterdiği sıcak ilgilerinden dolayı Sayın Bakan Yardımcımıza teşekkür ediyor,
destekleriyle daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyor, saygılarımı sunuyorum.” dedi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ CAHİT ÖZKAN’DAN ÇELİK’E ZİYARET

T

BMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret etti.
Özkan’a küçükbaş hayvancılık sektörünün mevcut durumu, sorunları ve projeleri hakkında bilgi
veren Çelik, yeni yasal düzenlemelerin sektörün
ileriye taşınmasında çok önemli olduğunu vurguladı.
Özkan, küçükbaş hayvancılık sektörünün gelişimi için gerekeni yapmaya devam edeceklerini
belirtti.
Genel Başkan Çelik görüşme sonrasında, “TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekilimiz Sayın Cahit Özkan ve beraberindeki misafirlerimiz Merkez Birliğimize bir ziyarette bulunarak
bizleri onurlandırdılar. Mecliste sektörümüzle alakalı yasal düzenlemelere öncülük eden Sayın Özkan ve misafirlerimize şahsım ve sektörümüz adına
teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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nkara – 23.03.2021 – Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinliğine katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,
TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı ve Kars
Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç,
Dünya Meteoroloji Örgütü Başkan Yardımcısı Sayın Dr. Albert
Martis, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, üst düzey yöneticiler, meteoroloji editörlerinin katılımı ile gerçekleşen
etkinliğin bu yıl ki teması Dünya
Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından “Okyanus, İklim ve Hava”
olarak belirlendi.
Etkinlikte konuşma yapan Tarım
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şunları söyledi:
“Önümüzdeki yıllarda sıcaklık artışında yeni rekorlar bekleniyor.
Kendi meteoroloji uydumuzu
yapmak ve uzaya göndermenin
planını şimdiden oluşturuyoruz.
Özellikle sanayi devrimi sonrasında iklim değişikliği ve küresel ısınma her geçen yıl etkisini
daha çok hissettirmeye başladı.
Sanayi devriminden sonra yaklaşık 170 yılda dünya ortalama
sıcaklığı yaklaşık 1,5 derece arttı. Son 10 yıl tüm zamanların en
sıcak dönemi oldu. 2020 yılı da
sıcaklık rekorlarının yaşandığı
bir yıl olarak tarihe geçti. Önümüzdeki yıllarda maalesef sıcaklık artışında, yeni rekorlar bekle-
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niyor. Kısacası, küresel ısınma
ve iklim değişikliğinin etkilerini
ciddi ciddi hissetmeye başladık.”
“Her meteorolojik veri binlerce
canı korur ve kurtarır”
1970-2019 yılları arasındaki doğal afetlerin yaklaşık yüzde
79’unun meteorolojik olaylarla
doğrudan veya dolaylı olarak
ilişkili olduğunun Dünya Meteoroloji Teşkilatı tarafından ortaya
konulduğunu belirten Pakdemirli, “Yine bu doğal afetler sonucunda can kayıplarının yüzde
56’sı ve ekonomik kayıpların da
yüzde 75’inin meteorolojik.
“Kendi meteoroloji uydumuzu
yapmak ve uzaya göndermenin
planını şimdiden oluşturuyoruz”
Konuşmasında diğer bakanlıklara verilen meteorolojik desteklere ve meteoroloji alanındaki
2023 hedeflerine de değinen
Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son 19 yılda şüphesiz çok önemli projeleri hayata geçirdik ve geçirmeye devam
ediyoruz. 2023 hedeflerimiz
doğrultusunda da İklim Projeksiyonları ve İklim İndisleri hazırlayarak, tarım ve gıda güvenliği, enerji, sağlık, su yönetimi ve
turizm başta olmak üzere kamu
kurumları ve bütün sektörlerin
kullanımına sunacağız. Bu kapsamda meteorolojik gözlem
uyduları üzerinde yoğun çalışmalarımız var. Kendi meteoroloji uydumuzu yapmak ve uzaya
göndermenin planını şimdiden
oluşturuyoruz. Hatta uzayda
meteoroloji istasyonu kurmak
gibi fikirlerimizi geliştiriyor ve
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vizyonumuzu da şimdiden ortaya koyuyoruz. Bunların yanı sıra
tarımsal üretimde iklime bağlı
verim kayıplarını en aza indirmek için, kuraklık Tahmin ve Erken Uyarı Sistemini hazırlayacağız.
Kum ve toz fırtınaları oluşmadan
önce tahmin edilerek, yetkililerin
önlem almaları ve halk sağlığı
başta olmak üzere bu olayların
olumsuz etkileriyle mücadele etmek için ‘Batı Asya Toz Tahmin,
Uyarı ve Değerlendirme Merkezi’ni kuracağız. Türkiye’de ilk
defa İzmir’de başlattığımız ‘Polen Gözlem, Tahmin ve Uyarıları’ projesini başta Ankara olmak
üzere tüm yurtta yaygınlaştıracağız. Alansal yağış miktarı tahmin periyodunu 5 güne çıkaracağız. Şu anda 7 gün olan hava
tahmin periyodunu yapmış olduğumuz çalışmalar ile 15 güne
çıkartacağız. Yine 68 otomatik
meteoroloji gözlem istasyonu
ve Artvin - Rize Havalimanı’na
havaalanı otomatik meteoroloji
gözlem istasyon kurulumu yapacağız. Gözlem sistemleri ve
sayısal hava tahmin modellerini
kullanarak kısa vadeli hava tahmin sistemi kuracağız.
Hava tahmin model çalışmalarında diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde
yapay zeka algoritmalarının kullanılmasını ve bu konuda ülkemizin daha aktif bir rol almasını
sağlayacağız.”
Programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuşma yaptı.
“Terör örgütlerinin hareket kabiliyetlerinin ne zaman olup
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lemektedir. Türkiye eski Türkiye değil. Dünya teknolojik bir
dönüşüm değişim geçirmekte.
Türkiye bu teknolojik değişimi,
dönüşümü en üst seviyede gösteren ülkedir, yoksa bizi çırak
çıkarırlardı. Henüz daha yolun
başındayız. Dünyaya öğretebileceğimiz, gösterebileceğimiz çok
adımımız var” dedi.

olmayacağını hava tahminine
göre belirleriz”
Terörle mücadelede meteorolojik verilerin önemine değinen
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
“Terörle mücadele konusunda
meteorolojinin bize sunduğu
imkanlar inanınız terörle mücadeleyi yapan kahraman arkadaşlarımız kadar kıymetlidir, yol
göstericidir ve aynı zamanda iyi
bir rehberlik ortaya koymaktadır. Biz her hafta pazartesi toplantı yaparız. Bizim en önemli
slaytımızdan biri önümüzdeki
haftanın hava tahminleridir. Tüm
operasyonlarımızı buna göre
belirleriz.
Terör örgütlerinin hareket kabiliyetlerinin ne zaman olup olmayacağını hava tahminine göre
belirleriz. Çok kıymetli olan her
bir evladımız için, bizim Hakkari merkezi ile Ağrı merkezi hava
tahmini ile Küçük Ağrı ve Büyük
Ağrı’da, Kars’ta hava tahmini
birbiri ile aynı değildir. Orada bir
gözlem ağına, doğru bilgiyi alabileceğimiz kaynak ve kabiliyete
ihtiyacımız vardır.” diye konuştu.
Bir çok alanda Tarım ve Orman
Bakanlığı ile Meteoroloji Genel
Müdürlüğü’nün önemli katkıları olduğuna dikkat çeken Soylu, “Doğa bizimle hep konuşur,
bazen çiçeklerini açarak bazen
yağmuruyla, depremiyle, eşrefi
mahlukatı olan insana hep haber

verir. Doğa aslında bizim hal dilimizdir. 21. yy. meselesi şu ki; insanoğlu bu hal diline uzaklaştıkça dünyada yaşamak bizim için
biraz daha zorlaşmıştır.” dedi.
Bakan Soylu, Meteoroloji Genel
Müdürlüğü’nin (MGM) dünyanın
en gelişmiş ülkeleriyle aynı standartta hava tahmini ürettiğini ve
bu noktada MGM ile iş birliğinin
artırıldığını söyledi.
Terör operasyonların yaz kış demeden zorlu koşullarda sürdürüldüğünü aktaran Bakan Soylu, meteorolojik verilerin anlık
olarak değerlendirilebilmesi için
2018 yılından bugüne çok sayıda
personelin bu eğitimleri aldığını
bildirdi.
Meteorolojik tahminlerin doğruluğunun, kesinliğinin, nokta atışı olmasının kritik öneme sahip
olduğuna dikkat çeken belirten
Soylu, Türkiye bugün pek çok
alanda olduğu gibi devler liginde mücadele etmekte, onların
yapamadığını yapmayı hedef-

Tadilat ve restorasyonu yapılan
tarihi meteorolojik ölçüm aletlerinin sergilendiği Meteoroloji
Müzesinin açılışını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve
Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, TBMM Tarım Orman ve
Köy İşleri Komisyon Başkanı ve
Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus
Kılıç, Keçiören Belediye Başkanı
Turgut Altınok, Jandarma Genel
Komutanı Org. Arif Çetin ve Meteoroloji Genel Müdürü Volkan
Mutlu Coşkun gerçekleştirdi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,
açılış kapsamında Tarım ve Orman Bakanı dr. Bekir Pakdemirli
ile birtakım görüşmelerde bulunurken, İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu ile de Afgan çoban konusunda taleplerini iletti. Çelik,
“İçişleri Bakanımız Sayın Soylu
Afgan çobanların sektörümüzde istihdamına ilişkin taleplerimizin karşılanması noktasında
bize olumlu mesajlar vermiştir.
Kendilerine şahsım ve sektörüm
adına teşekkür ediyorum.” dedi.

GAZETECİ METİN TÜRKYILMAZ’I KAYBETTIK

T

ÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’in Danışmanı ve Anadolu Ajansı (AA) eski Ekonomi
Haberleri Müdürü Metin
Türkyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı (AA) eski Ekonomi Haberleri Müdürü Metin
Türkyılmaz, bir süredir tedavi
gördüğü İbni Sina Hastanesinde bugün yaşamını yitirdi.
Rize’de 1966’da doğan Türkyılmaz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu
Yönetimi Bölümü’nü bitirdi.

Gazeteciliğe 1990 yılında Anadolu Ajansında
stajyer muhabir olarak başlayan Türkyılmaz,
AA’da Ekonomi Haberleri Müdürlüğü de dahil olmak üzere
birçok kademede görev aldı.
Ajans Bizim’in kurucularından
olan Türkyılmaz, Dünya gazetesinde “mevzuat” konusunda
yazılar kaleme alıyordu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Metin Türkyılmaz’ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek rahmet ve
başsağlığı temennilerinde bulundu.
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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GENEL BAŞKAN ÇELİK SOSYAL MEDYA FENOMENİ
KÜÇÜK ÇOBAN ŞEVKİ’Yİ ÖDÜLLENDİRDİ

T

ÜDKİYEB, sosyal medya fenomeni küçük çoban Şevki’yi ödüllendirdi

-12 yaşındaki Şevki Savran’a, 5
anaç sakız koyunu, tablet veren
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,
Şevki’nin bir yıllık okul masraflarının da karşılanacağını bildirdi
-TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:
-“Şevki evladımız sektörümüz
açısından bir simgedir”
-“Şevki evladımızın hem okuluna
devam etmesi, derslerinden arta
kalan zamanda da ailesine yardımcı olabilmek için abisiyle birlikte koyunların bakım ve otlatılması işini yapması takdire şayan
bir iştir. Herkese de örnek olacak
bir davranıştır”
Balıkesir – 04.02.2021 – Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, sosyal
medya fenomeni küçük çoban
Şevki’yi ödüllendirdi. 12 yaşındaki Şevki Savran’a, 5 anaç sakız
koyunu, tablet veren TÜDKİYEB
Genel Başkanı Çelik, Şevki’nin bir
yıllık okul masraflarının da karşılanacağını bildirdi.
Çelik, Balıkesir’in Havran ilçesi
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Büyükdere mahallesinde Şevki’yi
ziyaretinde yaptığı konuşmada,
sadece 12 yaşında olmasına rağmen tüm ülkeye örnek olacak bir
çobanlık yapan Şevki Savran’ı takdir ettiklerini, gurur duyduklarını,
kendisiyle tanışmak, yaptıklarını
yerinde görmek için Ankara’dan
kalkıp buralara kadar geldiklerini
belirterek, “keşke, bütün insanlarımız mesleğini bu şekilde mükemmel olarak yapabilse. Şevki
evladımız sektörümüz açısından
bir simgedir” dedi.

nımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin destekleriyle sektörümüzü
getirdiğimiz noktadan gurur duyuyorum.

Nihat Çelik, küçük yaşına rağmen
Şevki Savran’ın son derece tercrübeli, işini çok iyi bilen, mükemmel bir şekilde görevini yaptığını
vurguladı.

Tabii gelinen bu seviye ve ulaşılacak hedef, kesinlikle sektöre
emek veren yetiştiricilerimizin
olacaktır. Edirne’den Kars’a kadar boydan boya bu ülkenin her
noktasında yetiştiricilerimiz gece
gündüz, yağmur çamur, kar kış,
sıcak soğuk demeden büyük bir
özveriyle çalışmakta, hayvan sayısını, et ve süt verimini artırmaya
gayret etmektedir. Bunlardan biri
de Balıkesir’in Havran ilçesi Büyükdere mahallesinden yaşayan
Şevki Savran evladımızdır.

-“Yoğun çaba içindeyiz”
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak
2006 yılındaki kuruluşumuzdan
bu yana, il birlikleriyle uyumlu çalışarak, hükümet ile işbirliği yaparak küçükbaş hayvancılığı daha
iyi yerlere getirmek için yoğun
çaba içinde olduklarına dikkati
çeken Çelik, şunları söyledi:
“Genel Başkan olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan, Tarım ve Orman Baka-

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

Geldiğimiz seviye çok önemli olsa
da bunu yeterli göremeyiz. Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın bize hedef koyduğu
her nüfus başına bir küçükbaş
hayvan sayısına en kısa zamanda
ulaşmak için tüm sektör olarak
geceli gündüzlü çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.

Bu gayrete bir nebze de olsun
destek vermek, sorunların çözülmesini sağlamak, yetiştiricimizin
işini kolaylaştırmak, bizim için bir
mutluluk kaynağıdır.

HABERLER

Bu çabada en önemli pay hiç kuşkusuz ki çobanlarımızındır. Onlar,
çok önemli bir işi yerine getirmektedir. Unutmayalım ki başta Peygamber Efendimiz olmak üzere
hemen her peygamber hayatlarının bir devresinde çobanlık yapmıştır.
-“Çobanlık Peygamberlerin mesleği”
Buhâri, Peygamber Efendimizin
‘Allah hiçbir peygamber göndermedi ki çobanlık yapmamış olsun’
şeklinde buyurduğunu, dinleyenlerin, ‘Sen de mi Ey Allah’ın Resûlü’ diye sormaları üzerine, ‘Evet,
ben de bir miktar kırat mukabili
Mekke ehline koyun güttüm’ dediğini nakleder. Hz. Musa, Hz. Yakup ve Hz. İshak peygamberlerin
asıl meslekleri de çobanlıktır. Her
mesleğin bir piri, bir peygamberi vardır ama çobanlık yapmayan
peygamber yoktur. Çobanlık, bu
topraklarda Cihan imparatorluğuna giden yolda Selçukluyu, Osmanlıyı kuran ecdadımızın mesleğidir.”
Sadece 12 yaşında olmasına rağmen tüm ülkeye örnek olacak bir
çobanlık yapan Şevki Savran’ı
takdir ettiklerini, kendisiyle gurur

duyduklarını belirten Çelik, şöyle
devam etti.
“Keşke, bütün insanlarımız mesleğini bu şekilde mükemmel olarak
yapabilse. Kendisiyle tanışmak,
yaptıklarını yerinde görmek için
Ankara’dan kalktık buralara kadar
geldik.
Şevki evladımız, işine olan sevdasını, bilgisini sosyal medyaya
yansıtarak örnek bir iş yapmış ve
sektörümüze çok önemli bir katkı
sağlamıştır. Şevki ile bu görüntülü
röportajı yapan arkadaşımıza da
çok teşekkür ediyoruz.
Bu aşamadan sonra Şevki evladımız sektörümüz açısından bir
simgedir.
Şunu unutmalıyım; çalışmak ibadettir. Şevki evladımızın hem okuluna devam etmesi, derslerinden
arta kalan zamanda da ailesine
yardımcı olabilmek için abisiyle
birlikte koyunların bakım ve otlatılması işini yapması takdire şayan
bir iştir. Herkese de örnek olacak
bir davranıştır.
-“270 bin yetiştiricimiz adına teşekkür ediyoruz”
Kendisine 270 bin yetiştiricimiz
adına teşekkür ediyoruz. Yaptık-

larından gurur duyuyoruz.
Şevki evladımız ileride kasap olmayı düşündüğünü söylüyor ama
benim ona tavsiyem eğitimini de
aksatmaması yönünde olacaktır.
Hem çobanlık yapıp hem üniversitede okuyan nice gençlerimiz
vardır. Nitekim, daha geçen yaz
Van’ın Erçiş ilçesinden Muhammet Taş evladımız, dağda, taşta,
bayırda, gece gündüz son derece meşakkatli bir şekilde çobanlık yaparken, kıt imkanlarına rağmen aynı zamanda bu ülkenin en
parlak öğrencileri arasına girmiş,
tıp fakültesini kazanmış ve bizleri gururlandırmıştı. Genel Başkan
olarak Muhammet Taş evladımıza
da ziyarette bulunarak tebrik etmiştim.
Bu bilgiyle Şevki evladımız rahatlıkla hayvancılık alanında üniversite tahsili yapar, ülkesine hizmet
etmeye devam eder.”
Şevki’nin okul hayatında yardımcı olacağına inandığı ve merada
koyun otlatırken bile kullanabileceği, internete girip derslerini takip edebileceği 4,5 G uyumlu bir
tablet, 5 adet anaç Sakız koyunu
hediye ettiklerini bildiren Çelik,
“Şevki evladımızın bir yıllık okul

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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masraflarını da karşılayacağımızı
buradan ilan ediyorum. Burada
şunu da ifade etmek istiyorum ki;
Tarım ve Orman Bakanımız Sayın
Dr. Bekir Pakdemirli’nin sektörümüze verdiği en önemli desteklerden biri de sürü büyütme ve
yenileme desteğidir. Anaç Sakız
koyunların Şevki evladımızın sürüsünü büyütmesine, yenilemesine bereket katmasını diliyorum”
dedi.
Küçükbaş hayvancılığı daima sahiplenen ve büyük desteklerini
gördükleri Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile hükümete sektör
adına teşekkür eden Çelik, konuşmasını, “Şevki evladımız, tabletini güle güle kullansın, yüzündeki
mutlu ifade hiç eksilmesin.
Bu duygu ve düşüncelerle Şevki
evladımız ve Şevki gibi tüm kardeşlerimize kapımızın her zaman
sonuna kadar açık olduğunu ifade ediyor, yaşıtlarına örnek ve
yol gösterici olmasından dolayı
tekrar kendisini kutluyor, yanaklarından öpüyorum” sözleriyle tamamladı.
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“Bugün çok değerli bir gün”
Şevki Savran’da tablet ve koyunlarını
aldıktan sonra Genel Başkan Çelik’e
teşekkür ederek şunları söyledi;
“Bugün çok değerli bir gün. Sayın
Başkanımız ayağımıza kadar geldi.
Evimize tarlamıza damlarımıza bizi
ziyaret etmeye geldi. Ona canı gönülden çok teşekkür ederiz. Bana
verdiği tabletten dolayı teşekkür
ederiz. Tabletle derslerimi daha iyi
yapacağımı düşünüyorum. Elimden
ne gelirse onu yapmaya çalışıyorum.
Koyunlarla da üretmeye devam
edeceğiz. 5 tane sakız anaç koyun
hediye etti.Kendisine çok teşekkür
ederiz. Can Sağlığıyla mutlu huzurlu
bir hayat sürdürmek istiyoruz.”
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik program sonunda Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA) ve
Demirören Haber Ajansına (DHA)
sektöre ilişkin açıklamalarla bir takım
değerlendirmelerde bulundu.
Ziyarete, Marmara ve Ege il birlik
başkanlarından Kırklareli Birlik Başkanı aynı zamanda Merkez Birliği
Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Oral,
Tekirdağ Birlik Başkanı Cemalettin
Toluca, Edirne Birlik Başkanı Şenol
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Günday, İzmir Birlik Başkanı Cafer
Gürpınar, Aydın Birlik Başkanı Nazmi
Koşar, Manisa Birlik Başkanı Ali Rıza
Duman ile Balıkesir Birlik Kayyım
Heyetinden Özcan Meder katıldı.
Balıkesir İl Tarım Orman Müdürlüğü
ve Birlik Ziyareti
Genel Başkan Nihat Çelik, programın ardından Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan’ı Balıkesir
Koyun Keçi Birliği Kayyım Heyetinden Özcan Meder ve Birlik Personeli
Şeref Erbay ile birlikte makamında
ziyaret etti. Çelik “Balıkesir’de küçükbaş hayvancılığın gelişmesine büyük
katkılar sağlayacağına inandığım İl
Müdürümüze görevinde başarılar
diliyor, saygılarımı sunuyorum.” dedi.
Genel Başkan Çelik, Balıkesir Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliği Kayyım Heyeti Başkanı Av. Ufuk Çallıoğlu ve
Özcan Meder’e bir ziyarette bulunarak il bazında küçükbaş hayvancılığın mevcut durumu ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler edindi. Çelik, ziyarete
ilişkin de “Nazik karşılamalarından
ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

ZİYARETLER

ZIYARETLER

GENEL BAŞKAN ÇELİK, BAKANLIK BÜROKRATLARIYLA SEKTÖREL SORUNLARI GÖRÜŞTÜ

Ankara - 03.03.2021 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik’i makamında
ziyaret etti. Nevzat Birişik’in başkanlığında daire başkanları
Hakan Nalbantoğlu ve Süleyman Yıldız’ın da hazır bulunduğu görüşmede yeni projeler ve önümüzdeki süreçte
atılacak adımlarla ilgili konular görüşüldü.
Genel Başkan Çelik daha sonra, Hayvancılık Genel Müdürü
Zekeriyya Erdurmuş’u, Tarım Reformu Genel Müdür Yar-

dımcıları Bekir Engürülü ve Dr. Metin Türker’i de makamlarında ziyaret ederek, birliklerin ve sektörün sorunlarına
ilişkin birtakım değerlendirmelerde bulundu.
Ayrıca Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Uğur Alıcı’yı da
ziyaret eden Çelik, görüşmeler sonrasında, “Genel Müdürlerimize, Genel Müdür Yardımcılarımıza, Daire Başkanlarımıza ve Basın Müşavirimize yakın ilgilerinden dolayı
Birliklerimiz ve yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.” dedi.

ÇELİK, GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRÜ SEÇKİN’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
Ankara - 10.03.2021 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin’i makamında ziyaret etti.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, toplantıda küpe, küpeleme,
aşı yapma, koruyucu hekimlik ve veteriner polikliniği açma yetkisinin İl Birliklerine verilmesi, küpesiz hayvanlara verilen cezalara
af getirilmesi gibi çeşitli sorunlara ilişkin taleplerini iletti. Gıda ve
Kontrol Genel Müdürü Seçkin ise konuların değerlendirilerek Bakanlık nezdinde gerekli çalışmaların yapılacağını bildirdi.
Çelik, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Gıda ve
Kontrol Genel Müdürümüz Sayın Harun Seçkin’e sorunlarımızın
çözümü noktasında gösterdiği yakın ilgisinden dolayı sektörümüz
ve yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.”
ifadelerini kullandı.
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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ZİYARETLER

ZIYARETLER

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ DİNÇ’E ZİYARET
Ankara - 05.03.2021 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman
Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç’i makamında ziyaret
etti.
Genel Başkan Çelik, Genel Müdür Dinç’e günün anısına küçükbaş
hayvancılık sektörünün sembolü olan koyun keçi maketi takdim etti.
Ziyaretten sonra Çelik, “Yakın ilgilerinden dolayı Sayın Genel Müdürümüze teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

ÇELİK, TİGEM GENEL MÜDÜRÜ SAIT KOCABAY’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
Ankara - 15.03.2021 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü
Sait Kocabay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Çelik, ziyarette TİGEM ve Merkez Birliği arasında ilerleyen dönemlerde atılacak adımları ve projeleri görüştü.
Genel Müdür Kocabay, ziyaretinden dolayı Genel Başkan Çelik’e teşekkür etti.
Çelik ziyaret sonrasında, “Genel Müdürümüzle TİGEM ve Merkez Birliğimiz
arasında önümüzdeki süreçte yapılabilecek ve sektörümüzü daha ileriye
taşıyacağına inandığım önemli projelerle ilgili değerlendirmeler yaptık. Sayın Kocabay’a yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyor, görevinde
başarılar diliyorum.” dedi.

GENEL BAŞKAN NİHAT ÇELİK, HEMŞEHRİLERİYLE MAKAMINDA GÖRÜŞTÜ
Ankara – 26.03.2021 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Haydarpaşa Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde görev yapan
Dr. Fırat Bedir, Erciş Ak Parti yönetiminde bulunan Rafet Çelik, Erciş İşbaşı
mahalle muhtarı Dilaver Kılıç ve hemşehrisi Mustafa Şimşek’i makamında kabul etti.
Aynı zamanda Tüm Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Genel Başkanı da
olan Çelik, görüşmede küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesinde yerel yönetimlerin büyük bir önemi olduğunu vurguladı.
Misafirler Genel Başkan Çelik’e yaklaşımından dolayı teşekkür etti.
Genel Başkan Çelik ise, görüşmeden oldukça memnun olduğunu dile getirerek, “Erciş’ten gelen değerli hemşehrilerime nazik ziyaretleri için şahsım
ve sektörüm adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

12

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

ZİYARETLER

ZIYARETLER
GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN, GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRÜ ÜNLÜ’YE ZİYARET

Ankara - 19.03.2021 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü’yü ziyaret etti.
Genel Başkan Çelik, Genel Müdür Ünlü’ye çobanlık mesleğinin özendirilmesi adına ‘Çoban İstihdamı Desteği’nin kapsamının genişletilmesi ve çoban açığının kısa
sürede çözülebilmesi için Afgan çobanlara çalışma izni verilebilmesi konularındaki talepleri iletti.
Ünlü’ye günün anısına küçükbaş hayvancılık sektörünün sembolü olan koyun
keçi maketi takdiminde bulunan Çelik, görüşmenin sektör adına oldukça verimli
geçtiğini dile getirdi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, “Sorunlarımızın çözümüne ilişkin sıcak
yaklaşımı ve ilgilerinden dolayı Değerli Genel Müdürümüze teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

TÜRK ARAP DOSTLUK DERNEĞİ GENEL BAŞKANI SELİM’DEN ÇELİK’E ÖNEMLİ ZİYARET
Ankara – 25.03.2021 - Türk Arap Dostluk Derneği Genel Başkanı Mahmut Selim Albayrak, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’i ziyaret etti.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik ve Türk Arap Dostluk Derneği Genel
Başkanı Albayrak, küçükbaş hayvancılık sektöründe yapılabilecek ithalat ve ihracat imkanları ile ilgili başka ülkelerle bağlantı kurma noktasında istişarelerde bulundu.
Çelik verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve yapılacak iş birliğinin küçükbaş hayvancılık sektörüne çok büyük katkılar sağlayacağına
inandığını belirterek, Albayrak’a çalışmalarında başarılar diledi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, MUHTAR PİŞDAR’I MAKAMINDA KABUL ETTİ
Ankara - 12.04.2021 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Van Gevaş Aydınocak Mahallesi Muhtarı Osman Pişdar’ı, makamında kabul etti.
Genel Başkan Çelik, Osman Pişdar ile sektöre ilişkin görüşmelerde bulundu.
Küçükbaş hayvancılığın lokomotifi durumunda olan Van’da sektörün
gelişmesi için yapılabilecekler hakkında istişarelerde bulunduklarını
ifade eden Çelik, ziyaret sonrasında “Özverili çalışmalarıyla tarım ve
hayvancılığımıza önemli katkılar sağlayan tüm muhtarlarımızın şahsında, ziyaretinden mutlu olduğum değerli Pişdar’a teşekkür ediyor,
çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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ZİYARETLER

ZIYARETLER

ÇELİK, KONYA, SİVAS VE ŞIRNAK BİRLİK BAŞKANLARINI KABUL ETTİ
Ankara – 24.03.2021 – Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Konya, Sivas ve Şırnak
Birlik Başkanları ve Birlik temsilcilerini makamında kabul etti.
Genel Başkan Çelik, birlik başkanlarıyla küçükbaş hayvancılık sektörünün
mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Birlik Başkanları
Genel Başkan Çelik’e her zaman destek vereceklerini belirterek, sektöre
yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.
Ziyaret sonrasında Çelik, “Değerli Başkanlarımız ve temsilcilerinin nazik
ziyaretleri ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, sektörümüzü daha
ileriye taşımak için hep beraber durmadan, yorulmadan çalışacağımız
inancıyla kendilerine başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, YOZGAT VE ELAZIĞ BİRLİK BAŞKANLARINI KABUL ETTİ
Ankara - 11.02.2021 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Yozgat Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Nevzat Yıldırım ile Elazığ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer ve birlik personeli Tahsin Yıldırım’ı makamında kabul etti.
Yozgat ve Elazığ Birlik Başkanları illerinde küçükbaş hayvancılık sektörü ile ilgili yapılan projeler hakkında Genel Başkan Çelik’e bilgi verdi.
Çelik, görüşmede yapılan istişarelerden sonra, “Başkanlarıma ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

ÇELİK, BALIKESİR KOYUN KEÇİ BİRLİĞİ KAYYIM HEYETİNİ MAKAMINDA KABUL ETTİ
Ankara - 16.03.2021 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Balıkesir Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Kayyım Heyeti Erol Tunçman ve Birlik
Sorumlu Müdürü Şeref Erbay’ı makamında kabul etti.
Kayyım heyeti Tunçman, sektörle ilgili illerinde gerçekleştirdikleri
projeleri ve çalışmaları hakkında Genel Başkan Çelik’e bilgi verdi.
Çelik, ildeki mevcut durumu değerlendirerek yürütülen soy kütüğü
ve ön soy kütüğü çalışmaları konusunda da istişarelerde bulundu.
Çelik, görüşmeden sonra Kayyım heyeti Tunçman ve Sorumlu Müdür
Erbay’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında
başarılar diledi.
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ZİYARETLER

ZIYARETLER
ÇELİK, KASTAMONU BİRLİK BAŞKANI CANBAZ’I MAKAMINDA KABUL ETTİ

Ankara - 23.03.2021 – Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kastamonu Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Canbaz’ı makamında kabul etti.
Birlik Başkanı Adem Canbaz, Genel Başkan Çelik’e Kastamonu ilinde küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin yapmış olduğu çalışmalar hakkında
bilgi verdi.
Canbaz, Genel Başkan Çelik’e günün anısına Kastamonu’nun simgesi
olan saat kulesinin bir maketini ve Kastamonu’nun yöresel ürünlerinden
oluşan bir hediye sepetini takdim etti.
Çelik, görüşme sonrasında “Değerli başkanımızın nazik ziyaretleri ve takdim ettiği hediyeleri için şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, IĞDIR BİRLİK BAŞKANI MALGAZ’I KABUL ETTİ
Ankara - 23.02.2021 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Iğdır Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliği Başkanı Mustafa Malgaz ile beraberindeki heyette yer alan Mehmet Gültekin, Kahraman Doğan, Ferman Çakmaz ve İsmail Sağu’yu makamında kabul
etti.
Iğdır Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Malgaz ve beraberindeki heyet,
Genel Başkan Çelik’e, Iğdır ili özelinde küçükbaş hayvancılığın mevcut sorunları
hakkında bilgi verirken, sorunların çözümü noktasında yapılabilecekler istişare
edildi.
Malgaz, görüşme sonrasında Genel Başkan Çelik’e Iğdır yöresine özgü bir kilim
hediye etti.
Genel Başkan Nihat Çelik, hediye takdiminden sonra, “Nazik ziyaretleri ve şahsıma hediye ettikleri Iğdır yöresine özgü manevi değeri oldukça yüksek kilim
için Birlik Başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, BOLU BİRLİK BAŞKANI GÜLKAYA’YI KABUL ETTİ
Ankara - 18.03.2021 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Bolu Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Gülkaya ve Başkan Yardımcısı Metin
Alagöz’ü makamında kabul etti.
Mustafa Gülkaya, illerindeki mevcut durum hakkında Çelik’e bilgi verdi.
Bolu Birlik Başkanı Gülkaya, Genel Başkan Çelik’e Batı Karadeniz Bölgesini
temsilen her zaman birlik, beraberlik içerisinde hareket edeceğini ve tam
destek vereceklerini belirtti.
Ziyaretten sonra TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, “Değerli Başkanımız ve Başkan Yardımcımıza nazik ziyaretleri ve desteklerinden dolayı
teşekkür ediyor, sektörümüzü daha ileriye taşımak için hep beraber durmadan, yorulmadan çalışacağımız inancıyla kendilerine başarılar diliyorum.” dedi.
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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ÇIFTÇILERIMIZE, YETIŞIRICILERIMIZE
ERKEN BAYRAM MÜJDESI

K

ırsal mahalle yetiştiricilerine erken bayram müjdesi...

Ankara - 17.04.2021 - Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik; “Bilindiği gibi 16 Ekim 2020 tarihli
Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren 7254 Sayılı Torba Yasa’nın 10’uncu maddesi
ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa bir madde eklenerek kırsal mahalle ve kırsal
yerleşik alan düzenlemesi yapılmıştı. Bu yasaya dayanılarak
hazırlanan ve Resmi Gazete’nin
15 Nisan 2021 tarihli nüshasında
yayımlanarak “Kırsal Mahalle ve
Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği” ile yapılan yeni düzenlemelerin çiftçilere, yetiştiricilere erken
bayram müjdesi olacak.” dedi.
Çelik, düzenleme ile köylerdeki
üretimin artırılacağını ve şehirlerden köylere göçün önünün
açılması için teşvikler getirildiğini söyledi.
5216 sayılı Yasa’ya konulan ek
madde çerçevesinde yönetmelikte yapılan düzenlemeler ile
geçmiş yıllarda köy statüsünde
olan ve Büyükşehir Belediyesi
Kanunu ile mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerinin kırsal
mahalle unvanı almasının önemine işaret eden Genel Başkan
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Çelik “Yapılan düzenleme ile kırsal mahalle tanımına dönülerek
buralarda yaşayan üreticilerimizin çiftçilerimizin ve yetiştiricilerimizin mağduriyetleri önlenmiş
oldu. Bu da sektörümüz adına
memnuniyet vericidir. Büyükşehirlerde köy iken mahalleye
dönüşen yerlerde yaşayan çiftçi
ve üreticilerimiz, belediye vergileri ile ahır veya ağıllarının yerleşim yerinden uzaklaştırılması
gibi düzenlemeler karşısında
büyük zorluklar yaşıyorlardı. Biz
TÜDKİYEB olarak bu zorlukları
çeşitli defalar gündeme getirmiştik. Bu düzenlemelerle üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin
yaşadığı mağduriyetlerin giderilmiş olması buralarda yaşayan
insanlarımız için erken bayram
müjdesi gibi olmuştur” ifadelerine yer verdi.
Büyükşehir
sınırlarındayken
köyden mahalleye dönüştürülen
yerleşim yerlerine “kırsal mahalle” statüsü tanınması, bazı vergi
ve harçlarda sağlanacak indirim
ve muafiyetler nedeniyle çiftçinin maliyetlerini azaltacağına
vurgu yapan Çelik,
“Yasa ve Yönetmeliğe göre, zirai
üretimde kullanılan bina, arsa
ve arazilerin emlak vergisinden,
yapı inşası, bina inşaatı harcından ve imarla ilgili harçlarından
muaf olacaktır. Böylece çiftçile-
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rimiz ve üreticilerimiz rahat bir
nefes alacak, üretimi artırmak
için her zaman olduğu gibi canla başla çaba sarf etmeye devam edecektir.” dedi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ticari, sanayi ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa
ve araziler için emlak vergisinde, 2464 sayılı Kanun uyarınca
alınan vergilerin, 2464 sayılı Kanuna göre alınan harçlar ve harcamalara katılma paylarında da
yüzde 50 indirim uygulanacağını aktardı.
İçme ve kullanma sularında uygulanacak indirimlerin, iş yerleri
için belirlenmiş olan en düşük
tarifenin yüzde 50’sini, konutlar
için belirlenmiş olan en düşük
tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde düşük tarifeden belirleneceği bilgisini veren Çelik,
“Muafiyet ve indirimlerle çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimizin
maliyetleri düşecek, yüzleri gülecek, üretim artacak” ifadelerini kullandı.
“Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği” hükümleri
çerçevesinde ilçe belediyeleri
tarafından kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alanların tespitlerinin süratle yapılarak ilçe belediye meclislerinde karar alınması
ve tekliflerin gerekçeleri ile bir-

AÇIKLAMA

likte büyükşehir belediye
başkanlıklarına
gönderilmesi, büyükşehir belediye
meclislerince de gelen tekliflerin karara bağlanarak
kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan tespitlerinin hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.
Değerlendirmesinde
aile
işletmeciliğine de önem
verilmesi gerektiğini sürekli gündeme getirdiklerini
belirten Çelik “ Yapılan yeni
düzenleme ile kırsal mahallelerde üretime devam
edilecek, bu arada kırsala
dönüş için vergi ve indirim
teşvikleri uygulanacak olması elbette çok güzel olmuştur. Biz hep diyoruz ki
insanımız doğduğu yerde
doysun. İşte bunun yegâne yolunun da aile işletmeciliğini desteklemekten
geçtiğini söylüyoruz. Biz
aile işletmeciliğine pozitif
ayrımcılık yapılarak daha
fazla desteklenmesi tarafındayız. Yeni kırsal mahallelerimiz ülkemiz için, üreticimiz için, yetiştiricilerimiz
ve çiftçilerimiz için hayırlı
uğurlu olsun” ifadelerini
kullandı.
Genel Başkan Çelik, başta
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümet
olmak üzere gerekli Yasa
değişikliğinin yapılması ve
“Kırsal Mahalle ve Kırsal
Yerleşik Alan Yönetmeliği”
kapsamında
uygulamaya
ilişkin usul ve esasların belirlenmesini sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
nezdinde Sayın Bakan Murat Kurum ve her fırsatta
konunun takipçisi olan ve
çözümü için büyük gayret sarf eden Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir
PAKDEMİRLİ’ye ve emeği
geçenlere küçükbaş hayvancılık sektörü ve yetiştiriciler adına teşekkür etti.

ÇELİK’TEN İHA VE DHA’YA KIRSAL MAHALLE
DEĞERLENDİRMESİ

A

nkara - 19.04.2021- İHA - Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik, “Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği ile yapılan yeni
düzenlemelerin çiftçilere ve yetiştiricilere erken bayram müjdesi olmuştur” dedi.
Resmi Gazete’nin 15 Nisan 2021 tarihli
nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren
‘Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği’ ile yeni bir düzenleme yapılmıştı. Bu yönetmelikle birlikte mahalle statüsü
kazanan köyler farklı kriterler göz önüne
alınarak kırsal mahalleye dönüştürülecek.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik de Çankaya ilçesi Çavuşlu mahallesinde üreticilerle bir araya gelerek onlara yeni çıkan
düzenlemeyi anlattı ve düzenlemeyle ilgili
değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çelik, “Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan
Yönetmeliği ile yapılan yeni düzenlemelerin çiftçilere ve yetiştiricilere erken bayram
müjdesi olmuştur. Böylece yetiştiricilerimiz ve çiftçilerimiz rahat bir nefes alacaktır” ifadelerini kullandı.
Çankaya ilçesinin Çavuşlu mahallesini işaret ederek “Burada hayvancılık yapılmasa
ne yapılır” diyen Başkan Çelik, “Burada
hayvancılığa izin verilmediği gibi burada
yapılacak ahırın, ağılın da bir turizm belgesi için, ticari alan için verilen harçların
aynısı uygulanıyordu. Su, elektrik diğer
giderler aynı şekilde vergilendiriliyordu.
Bu yasayla birlikte ticari, sanayi ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve
araziler için emlak vergisinde 2454 sayılı
kanun uyarınca alınan vergilerin 2454 sayılı kanuna göre alınan harçlar, harcamalara katılma paylarında yüzde 50 indirim
uygulanacak. Bu indirimler bizim için çok
değerlidir” ifadelerini kullandı.
Ayrıca içme ve kullanma sularında uygulanacak indirimlerin de çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Çelik, “Bu çiftçimiz

için gerçekten can suyu olmuştur. Pandemide herkes tarımın önemini gördü. Bu
vesileyle bizim tarım ve hayvancılığı canlandırmamız lazım. Bizim 84 milyon insanın gıda güvencesini sağlamamız lazım”
değerlendirmesinde bulundu. Başkan Çelik, Bu yasanın çıkmasıyla birlikte çiftçinin
rahat bir nefse alacağını söyleyerek, bu
düzenlemeyle birlikte kentlerde yaşayan
insanların yeniden köye döneceğini, köye
dönüşlerin artacağını belirtti.
“Maliyetler düşecek, üretim artacak” diyen
Başkan Çelik, “Burada küçük aile işletmeciliği faydalanacaktır. Sanayi noktasında
faaliyet gösteren üretici yetiştirici, sanayici
o yıl kar etmediği zaman anahtarı vuruyor
gidiyor. Ama küçük aile işletmesi kendi
emeğiyle alın teriyle ter dökerek kazandığı için verdiği emeğin hesabını yapmıyor.
Ne olursa olsun çoban sürüyü terk etse
de sürü çobanı terk etmez misali gece
gündüz demeden ailesiyle birlikte üretime
devam ediyor. Bu vesileyle birlikte hem işsizlik oranında düşüşler meydana geliyor
hem de insanlar bizim bu gördüğümüz
cennet coğrafyamızı sahipsiz bırakmıyor”
şeklinde konuştu.
Genel Başkan Çelik, ayrıca Demiören Haber Ajansı’na da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Koyun yetiştiricisi Celal Taşkın ise yeni
yönetmeliği değerlendirerek, “Sağ olsun
başkanım bugün sevindirici bir haber
verdi. Ona çok sevindik. Allah razı olsun
hükümetimizden, başkanımızdan. Kırsal
kalkınmadan haberimiz yoktu. Bu şekilde giderse hayvancılığa büyük bir katkı
sağlayacağını düşünüyorum. Üretim maliyetlerimiz düşecek. İşletme işlerini yapamıyorduk. Ruhsat isteniyordu merkez ilçe
olduğumuz için. Ruhsat olmayınca ağıl,
ahır yaptıramıyorduk merkez ilçe olduğumuz için ama şimdi bu kalkmış ortadan.
Çok sevindik” açıklamalarında bulundu.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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GIDA FIYATLARINI YÜKSELTEN FIRSATÇILAR
VIRÜSTEN DAHA TEHLIKELI…

amazan fırsatçıları ifşa edilip
en ağır cezayı almalı…

-TÜDKİYEB Genel Başkanı
Çelik:
-“Mübarek Ramazan ayında vatandaşlarımızın huzur içinde uygun fiyatlarla gıdaya ulaşması sağlanmalı”
-“Koronavirüsü ve dolardaki artışları bahane ederek fiyat artıran
vicdansızlara fırsat verilmemeli”
-“Belediyelerimiz başta olmak
üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızla durumu iyi olan hayırsever
vatandaşlarımız bu mübarek ayı
iyi değerlendirmeli”
Ankara – 12.04.2021 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Ramazan
ayının tüm İslam âlemi ve ülkemiz
için huzurlu bir şekilde geçmesi temennilerinde bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,
yaptığı açıklamada mübarek Ramazan ayının tüm insanlığa hayırlı
güzel günler getirmesi temennilerinde bulunarak “Ramazan ayı
muhtaç ve kimsesizlerin kollandığı,
yardımlaşma ve dayanışmanın en
güzel biçimde yaşandığı, manevi duyguların yoğunlaştığı, müslümanların kutsal aylardan biridir.
Rahmet ve bağışlanma mevsimi
olan bir Mübarek Ramazan ayına
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daha girmenin manevi huzurunu
yaşayacağız.. Dolayısıyla bu ayın
herkes tarafından çok iyi değerlendirilmesi Allah katında kabulü açısından da çok önemlidir” dedi.
Genel Başkan Çelik, koronavirüs
salgınının her geçen gün daha da
hayatı zorlaştırdığını belirterek
“Koronavirüs ile mücadele kapsamında bugüne kadar alınan tedbirlere rağmen sosyal hareketlilik
maalesef devam etmektedir. Salgın, toplum sağlığı açısından hala
büyük bir risk olarak devam etmekteyken, Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın Devletimizce
alınan tedbirlere çok daha fazla
uymaları gerekmektedir. Dilerim ki
vatandaşlarımız ramazan ayını huzur ve sağlık içerisinde geçirirler.”
ifadelerini kullandı.
Fırsatçılar hem üreticileri hem de
tüketicileri mağdur ederek virüsten daha tehlikeli oluyor...
Ramazan ayı münasebetiyle gıda
fiyatlarını artıran fırsatçıların ifşa
edilerek en ağır cezaların verilmesi
hususunu da dile getiren Çelik şunları kaydetti:
“Her Ramazan ayı öncesi ve devam eden sürecinde et fiyatlarından tutun da birçok gıdaların fiyatlarının yükseldiğini daha doğrusu
yükseltildiğini görüyoruz. Fırsatçılar hem üreticileri hem de tüketicileri mağdur ederek virüsten daha
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tehlikeli oluyor. Normal ve sağlıklı
günlerimizde yaşadığımız ramazan aylarında fiyatların artırıldığını
görmekteyken bugün bir de Pandemi bahane edilerek ya da Amerikan Dolarının arttığı gerekçesiyle
raflardaki gıda fiyatlarının daha da
artırıldığını görüyoruz. Bu fiyatları acımasızca yükselten fırsatçılar
maalesef tüketicilerin durumuna
bakmadan kendi menfaatleri uğruna daha çok kazanç sağlamak uğruna bu vicdansızlığı yapabiliyorlar.
Öncelikle bu konuda denetim mekanizmalarının çok etkin bir şekilde
devreye sokulması gerekmektedir.
Bu çerçevede Ramazan ayıyla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığımızın gıda denetimlerini artıracağını
ve özellikle bu dönemde tüketimi
yoğunlaşan ekmek, unlu mamuller,
tatlı ile et ve süt ürünlerine yönelik
işletmeleri yakın takibe alacağına
olan inancımız tamdır”
Belediyeler, çeşitli kurum kuruluşlar ve hayırsever vatandaşlar bu
ayı iyi değerlendirmeli…
Mübarek Ramazan ayının huzur
içerisinde geçirilmesi için Belediyelere de önemli vazifeler düştüğünü
vurgulayan Çelik, “Belediyelerimiz
başta olmak üzere bazı kurum ve
kuruluşlarımız ile hali vakti yerinde
olan hayırsever vatandaşlarımıza
da seslenmek istiyorum. Biliyorsunuz sağlıklı günlerimizde iftar
çadırları kuruluyor insanlarımız bu
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çadırlarda iftarını açıyorlardı. Şimdi
pandemi nedeniyle böyle bir durum söz konusu değil. Onun için
içerisinde et ve süt başta olmak
üzere temel gıda malzemelerini
kapsayacak ramazan kolilerinin vatandaşlarımıza ulaştırılması bu ayın
feyzinden yararlanmak adına güzel
bir davranış olacaktır. Bu konuda
durumu iyi olan herkesi ve kuruluşlarımızı dayanışma ve yardımlaşma
çerçevesinde ramazan kolilerinin
muhtaç vatandaşlarımıza ulaştırmaya davet ediyorum” dedi.
Salgın dönemi ve Ramazan ayı
boyunca küçükbaş hayvan ürünleri tüketilmeli…
Salgınla mücadele ile birlikte Ramazan ayı boyunca sağlıklı beslenmenin önemine de dikkat çeken

Çelik, “Hayvansal ürünlerin özellikle
kırmızı etin, insan sağlığı, bağışıklık
sistemi ve dengeli beslenme üzerindeki etkisi artık bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla ramazan boyunca vatandaşlarımızın doğal gıda
niteliğinde olan kuzu eti ve koyun
keçi süt ve mamüllerini mümkün
olduğunca daha fazla tüketmelerinin hem salgına karşı çare olabilecek hem de ramazan ayını daha
rahat geçirmelerine vesile olacaktır” dedi.
Üretmeye devam edeceğiz…
İnsanların birçok şeyden vazgeçebileceğini ama gıdadan vazgeçme
gibi bir lüksü olamayacağını ifade
eden Çelik, “Binbir emekle üreterek
yetiştirerek yüzlerce gıdayı sofralarımıza getiren üreticilerimizin ve

yetiştiricilerimizin moralinin yüksek
tutulması ve desteklenmesi neticede insanlığın hayrına olacaktır.
Ramazan ayı süresince gıda denetimlerine ağırlık verilerek haksız kazanç sağlayan fırsatçıların en ağır
şekilde cezalandırılması konusunda devletimize ve Bakanlığımıza
güveniyoruz. Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve
Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin desteği her zaman yanı
başımızdadır. Bizler bu desteklerle
üretmeye devam edeceğiz. Üreticimizin ve tüketicimizin ramazan
ayını huzur içerisinde idrak etmesi
dileklerimle bu mübarek ayın İslam
alemine huzur, bereket getirmesi
ve bayramın sağlıklı günlere dönüş
bayramı olmasını yüce Yaradanımdan niyaz ediyorum” dedi.

ÇELİK, KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİNE DİJİTAL TARIM
PAZARI’NA DAHİL OLMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

A

nkara (AA) - DENİZ ÇİÇEK
– 26.02.2021 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik,
ülke genelindeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin Dijital Tarım
Pazarı’na (DİTAP) dâhil olmasını
beklediklerini belirterek, “Aracıların ortadan kaldırılmasıyla üretici
hak ettiği değerden hayvanı ya
da etini satacak, daha da önemlisi tüketicilerimiz de fahiş fiyatlardan kırmızı et tüketmemiş olacak.” dedi.
Çelik, AA muhabirine Tarım ve
Orman Bakanlığının hayata geçirdiği tarımsal arz ve talebin “dijital
pazar yeri” yaklaşımı ve sözleşmeli tarım modeliyle buluşmasını sağlayan DİTAP uygulamasına
ilişkin değerlendirmede bulundu.
Türkiye’de tarım ve hayvancılığın
en önemli sorunlarından birinin
pazarlama olduğunu ifade eden
Çelik, çiftçi ve yetiştiricilerin binbir emekle üretim yaptığını ancak ürünlerini değerinden satamadığını söyledi. Çelik, DİTAP’ın
üreticinin daha fazla gelir elde
etmesi ve tüketicinin de tarımsal
ürünlere daha ucuza ulaşmasını
sağlayacağını dile getirerek, söz-

leşmeli üretim modeline dayanan
DİTAP’ın üreticiye birçok avantaj
sağlayacağını, çiftçilerin ürünlerine rahatlıkla pazar bulabileceğini
anlattı.
Çelik, DİTAP’la üreticiden çok
aracıların kazandığı sistemin de
bertaraf edileceğine dikkati çekerek, yeni olan sistemin zamanla
daha geniş üretici kitlesine yayılacağını belirtti.
Sistemin duyurulması için üyeler
ve yetiştiricilere yönelik bilgilendirmede de bulunduklarını kaydeden Çelik, şu ana kadar merkez birliğine bağlı 2 il birliğinin
sisteme kayıt yaptırdığını bildirdi.
Küçükbaş hayvancılık açısından
üreticilerin karkas et satışı için
sisteme giriş yapabildiğini dile
getiren Çelik, canlı küçükbaş için
de çalışmaların yoğunlaştırıldığını ifade etti.
Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Küçükbaş hayvancılık sektörü
olarak en büyük beklentimiz, ülkemiz genelinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan tüm üyelerimizin sisteme dâhil olmasıdır.
Aracıların ortadan kaldırılmasıyla
üretici hak ettiği değerden hayvanı ya da etini satacak, daha da

önemlisi tüketicilerimiz de fahiş
fiyatlardan kırmızı et tüketmemiş
olacak. Bu durum küçükbaş hayvan, süt ve diğer ürünler için de
geçerli olacaktır. Üreticilerimiz ile
tüketiciler DİTAP sistemine dâhil
olsun. Birileri haksız kazanç sağlamasın. Sonuç olarak üretici de
tüketici de kazansın.”
-“Birlikler maddi olarak desteklensin”
Yetiştiricilerin sisteme adapte olmasıyla pazara yönelik eğilimin
daha da artacağını vurgulayan
Çelik, “Küçük ölçekli işletmelerimizin bu sisteme dâhil olmak suretiyle gelirlerini artırması temel
beklentimizdir.” dedi. DİTAP’ın
başarıya ulaşması için birliklerinin
maddi olarak daha çok desteklenmesini talep eden Çelik, şunları kaydetti: “Dolayısıyla maddi
gücü olan birliklerimiz de yetiştiricinin ürettiği ürünlerin pazarlanmasında aktif rol alacak ve üretim
planlaması yapabilecek. Ayrıca
bir diğer önerimiz de ihracata
destek olmak adına DİTAP’ta yer
alan modelin uluslar arası platformlarda da Türkiye’deki üretim
modeline göre pazarlanmasının
yolunun açılmasıdır.”

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISINDAKİ ARTIŞ KOVİD-19
SALGININA RAĞMEN 2020’DE DE DEVAM ETTİ

T

ÜDKİYEB Genel Başkanı
Çelik, geçen yıl Kovid-19
salgınına rağmen sektörün ayakta kaldığını ve üretime ara vermediğini belirterek,
“Çiftçimiz, yetiştiricimiz verilen
destekleri boşa çıkarmadı ve
küçükbaş hayvan sayısı artmaya
devam etti.” dedi.

ması olumlu gelişmelerdir. Merinos koyunu sayısı bir yılda 3
milyon 76 bin 583’ten 3 milyon
547 bin 33’e, tiftik keçisi sayısı 241 bin 55’ten 287 bin 20’ye
yükseldi. Hem merinos koyunu
hem de tiftik keçisi dokuma sanayimiz açısından çok önemli.”
diye konuştu.

Mustafa Çalkaya 11.02.2021 Ankara Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, AA muhabirine, 2020
yılı küçükbaş hayvan verilerini
değerlendirdi.

“Yetiştiricimiz kısa sürede hedeflerin üzerine çıkacaktır”

Küçükbaş
hayvan
sayısının
geçen yıl bir önceki yıla göre
yaklaşık yüzde 11,6 artarak 54
milyon 113 bine ulaştığını ifade
eden Çelik, koyun sayısının yüzde 13’lük artışla 42 milyon 127
bine, keçi sayısının da yüzde
7’lik artışla 11 milyon 986 bine
yükseldiğini söyledi.
Çelik, sektör adına sevindirici
bir diğer gelişmenin de merinos
koyunu ve tiftik keçisindeki artış
olduğuna işaret ederek, “Merinos koyunu sayısının yüzde 15,3,
tiftik keçisi sayısının ise yüzde
19,1 gibi çok yüksek oranda art-
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Türkiye’nin hızla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “her
nüfus başına bir küçükbaş hayvan sayısı” hedefine yaklaştığına dikkati çeken Çelik, şunları
kaydetti:
“Kovid-19 salgınına rağmen sektör ayakta kaldı, üretimine ara
vermedi. Çiftçimiz, yetiştiricimiz
verilen destekleri boşa çıkarmadı ve küçükbaş hayvan sayısı
artmaya devam etti. Gecesini
gündüzüne katan, her türlü zorluğa rağmen işini aksatmadan
sürdüren çiftçimiz, yetiştiricimiz kısa sürede hedeflerin üzerine çıkacaktır, bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu süreci
en az hasarla atlatmamızda ve
sektör olarak ayakta kalmamızda Tarım ve Orman Bakanı’mız
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Bekir Pakdemirli’nin yerinde ve
zamanında yaptığı müdahalelerin büyük etkisi oldu. Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan ve Pakdemirli’ye sektöre
verdikleri destek için teşekkür
ediyoruz.”
Çelik, küçükbaş hayvancılık sektörünün hedefe daha kısa sürede ulaşması için desteklerin
artarak sürmesi ve başta yem
maliyetleri olmak üzere girdi
maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak, sektörün en büyük sorunlarından biri
olan çoban meselesinin çözülmesinin, en ucuz yem kaynağı
mera ve çayırların verimliğinin
artırılmasının da sektöre faydası
olacağını sözlerine ekledi.
-Küçükbaş hayvan sayısı 5 yılda yüzde 31 yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 5 yıllık dönemde
koyun sayısı yüzde 36 artarken
keçi sayısı yüzde 16 yükseldi.
Bu dönemde toplam küçükbaş
hayvan sayısı yüzde 31 artış
gösterdi.
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DOLAR DÜŞÜNCE NİYE FİYATLARI DÜŞÜRMÜYORLAR?

A

nkara - (DHA) -16.02.2021
-Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik,
et fiyatını artıranların Türkiye’yi
ithalata zorlama eğilimi içinde olduklarını söyledi. Çelik, “Bizim işimizde dolar olmamasına rağmen
dolar yükselince fiyatları yükseltiyorlar, dolar düşünce düşürmüyorlar. Vicdansızlık yapmayın,
üreticinin ve yetiştiricinin günahına girmeyin, tüketicinin de canını
yakmayın” dedi.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel
Başkanı Nihat Çelik, DHA’ya yaptığı açıklamada, et fiyatlarının dolar bahane edilerek yükseltildiğini
hatırlattı. Çelik, doların geçen senenin altına inmesine rağmen et
fiyatlarının düşmediğine dikkat
çekerek, “Daha önceki dönemlerde et fiyatlarını yükseltenler, ‘kur
yükseliyor, biz de mecburiyetten girdi maliyetleri yükselince
yükseltiyoruz’ gibi bahanelerle
fiyatları yükseltiyorlardı. Tabii bu
durum sadece ette değil, meyve,
sebze ve bakliyatta da öyle. Ben
bu işin ticaretini yapanlara sesle-

niyorum. Öncelikle vicdanlarının
sesini dinlesinler ve emekçi, alın
teri döken insanların emeğine
saygı göstersinler ve tüketicilerin
de canını yakmasınlar” dedi.
‘Fiyat yükseltiyorlar’
Çelik, kendilerinin birlik olarak
karkas eti ortalama 50 liradan
market ve kasaplara verdiklerini, marketlerde ise etin ortalama
80 ile 150 lira arasında satıldığını
söyleyerek, aradaki fiyat farkının en çok üretici ve tüketicileri
üzdüğünü söyledi. Çelik, “Fiyat
farkını kasap ve marketlere sorduğumuzda, ‘Biz eti karkas olarak kemikli olarak alıyoruz; ama
kemikten dolayı yüzde 30 fire
veriyoruz’ diyorlar. Pirzola kemiklidir, kaburga, gerdan, incik
ve but kemiklidir ve bu şekilde
fiyatlandırarak satıyorlar. Bir kuzudan çıkan kol ve but ortalama
7 kilograma tekabül etmektedir.
Ayrıca çıkan kaburgayla pirzola
6 kilogram civarındadır. Ayrıca
ciğeri, dalağı, böbreği vardır ve
bunlar et fiyatının çok daha üzerinde bir fiyatla satılıyor. Kasaplar
bu yüzde 30’luk fireyi nereden

veriyorlar? Serbest piyasanın
boşluğundan istifade ederek fiyatları yükseltiyorlar. Bu durum
hem üreticilerimizi üzüyor hem
de tüketicilerimizin canını yakıyor” diye konuştu.
‘Tüketicinin canını yakmayın’
Et fiyatını artıranların Türkiye’yi
ithalata zorlama eğilimi içinde
olduklarını söyleyen Çelik, “Hükümetimiz ve Tarım Bakanlığımız
bu lobilere müsaade etmeyecektir. Biz kendi kendimize yeten bir
ülkeyiz. Şu anda 55 milyon civarında küçükbaş hayvan varlığımız
bulunmaktadır. Biz ülke nüfusunu doyurabilecek bir potansiyele sahibiz. Doları bahane ederek
fiyatları günden güne yükselten
insanların vicdanlarına sesleniyorum; dolar düştü niye duymuyorlar, niye bilmiyorlar, niye fiyatları
düşürmüyorlar? Bizim işimizde
dolar olmamasına rağmen dolar
yükselince fiyatları yükseltiyorlar, dolar düşünce düşürmüyorlar.
Vicdansızlık yapmayın, üreticinin
ve yetiştiricinin günahına girmeyin, tüketicinin de canını yakmayın” ifadelerini kullandı.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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AÇIKLAMA

YETİŞTİRİCİLERİMİZE MÜJDE ÜZERİNE MÜJDELER

T

ÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, “Yetiştiricilerimize müjde üstüne
müjdeler veren başta Cumhurbaşkanımız, Tarım ve Orman
Bakanımız ile Hükümetimiz olmak üzere emeği geçen herkese sektörümüz adına teşekkür
ediyoruz”
-Resmi Gazete’nin 20 Mart tarih ve 31429 sayılı nüshasında
yayımlanan 5996 Sayılı Kanunumuzda yapılan yeni düzenlemeler başta ekonomimiz olmak üzere yetiştiricilerimize
yarayacak.
-Düzenlemeyle, küpesiz hayvanlar için işletme başına kesilen idari para cezaları artık
hayvan başına uygulanacak.
-Tanımlattırılmamış gebe hayvanlar, altı aylıktan küçük koyun ve keçiler nakil esnasında
yakalanması durumunda artık
kesilmeyerek ekonomiye kazandırılacak.
Ankara - 21.03.2021 – 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda yapılan değişiklikle, “hayvan
sağlığı, hayvan refahı ve zootekni ile ilgili yaptırımlar” yeniden düzenlenerek Resmi Gazete’nin 20 Mart tarih ve 31429
sayılı nüshasında yayımlandı.
Konuya ilişkin bir açıklamada
bulunan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yapılan yeni
düzenlemelerin yetiştiricilerin
lehine olduğunu ve ekonomi
açısından da büyük kazanımlar
olacağını söyledi.
Düzenlemeyle, işletme başına
uygulanan idari para cezalarının hayvan başına uygulanmasının amaçlandığına vurgu
yapan Genel Başkan Çelik, “Bu
kapsamda, Tarım ve Orman
Bakanlığınca belirlenen esaslara uygun olarak hayvanlarını
tanımlatmayan,
hayvanlarını

22

kayıt altına aldırmayan ve gerekli bildirimlerde bulunmayan
hayvan sahiplerine, sığır cinsi
hayvanlar için hayvan başına
50 lira, koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan başına 5 lira,
diğer hayvan türleri için hayvan başına 50 lira, işletmelerini
kayıt altına aldırmayan ve kayıt
tutmayan hayvan sahiplerine
ise işletme başına 200 lira idari
para cezası verilecek.” dedi.
Çelik, idari para cezalarının
hayvan başına kesilecek olmasının yetiştiricilerin lehine
olacağını belirterek “Bu yeni
düzenleme aracıların işini zora
sokacak ve karlı çıkacak olan
yetiştiricilerimiz olacaktır. Geçen yıl Sayın Bakanımız Dr.
Bekir Pakdemirli’nin de katılımıyla Antalya’da düzenlediğimiz toplantıda bu hususları
dile getirerek startı vermiştik.
Düzenleme öncesi cezalar küçükbaşta hayvan başına 130
lira, işletme cezaları ise 1350 liraydı. Dolayısıyla işletme bazlı
hayvan tanımlama ve kayıt altına alınmasında uygulanmakta
olan yasal cezai işlemlerin hayvan başına dönüştürülmesinin
tüm üreticilerimizin lehine sonuçlanması sektörümüz adına
bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Yetiştiricilerimize hayırlı
olsun. Sayın Bakanımız başta
olmak üzere bu hususta emeği
geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Genel Başkan Çelik, yapılan
bir değişikliğe ilişkin olarak da
“Daha önce nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu
ve oğlaklar ile gebe hayvanların tamamının kesime sevk
edilmesi uygulaması bu yeni
düzenleme ile kaldırılmış oldu.
Bu kapsamda tanımlattırılmamış sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçilerin nakil sırasında
yakalanması halinde, gebe hayvanlar, 6 aylıktan küçük koyun
ve keçiler ile bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar hariç,
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tüm masrafları sahibi tarafından karşılanarak en yakın kesimhanede kestirilecek ve sahibine teslim edilecek.
Tanımlattırılmamış gebe hayvanların, 6 aylıktan küçük koyun ve keçilerin, bir yaşından
küçük sığır cinsi hayvanların
nakil esnasında yakalanması
durumunda
kestirilmeyecek,
hayvan sahibinin bilgisi olacak
şekilde karantina altına alınacak. Karantinayla ilgili hususlar,
Tarım ve Orman Bakanlığımızca belirlenecek. Bu iş ve işlemler için yapılacak tüm masraflar
hayvan sahibi tarafından karşılanacak, imha ve itlaf halinde
de Bakanlığımızca herhangi bir
tazminat ödenmeyecek.” ifadelerini kullandı.
Çelik, böylece hayvan sayısının artacağını ve ekonomiye
kazandırılacağını sözlerine eklerken, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla nüfus başına bir küçükbaş
hayvan sayısına ulaşılması hedeflerinin bulunduğunu hatırlatarak karantina sürecine ilişkin
kararlar alınırken, yetiştiricinin
şartlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini ve ayrıca
bu uygulamaya küpeleme yetkisinin Birliklere devredilmesi
halinde istenilen hedefe daha
çabuk ulaşılabileceğini ve kayıt
altına alınmayan küpesiz hayvan kalmayacağını söyledi.
Çelik, sözlerini “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan ile Tarım ve Orman
Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye sektörümüzün sorunlarına ilişkin her daim gösterdikleri ilgi ve desteklerinden
ötürü şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyorum.” diyerek
noktaladı.

AÇIKLAMA

YAPAY ET, HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜ OLUMSUZ ETKİLER

H

ayvandan alınan kas kök
hücresi ile laboratuvar
ortamında ‘yapay et’ üretilmesine ilişkin tartışmalar sürerken; Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye Gazetesi’ne
konuyla ilgili açıklama yaparak,
yapay etin insan sağlığına zararlı olduğunu ve hayvancılık
sektörünü olumsuz etkileyebileceğini söyledi.
Ankara - 28.04. 2021 - Cevdet
Fırat Aydoğmuş- Yapay et üretiminden yana olmadıklarını
ifade eden Çelik, “Doğalı varken yapayının insanların sağlıklı beslenmesi açısından faydalı
olmayacağına inanıyoruz. Diğer taraftan, organik üretimin
desteklendiği bir ortamda yapay et ile uğraşmanın abes ol-

duğunu söylemek durumundayım” dedi. Yapay et üretiminin
hayvancılık sektörünü olumsuz
etkileyebileceğine dikkat çeken Çelik, “270 bin küçükbaş
hayvan yetiştiricisinin çok zor
şartlara üretim yaptıklarını düşünürsek, yapay et üretiminin
hayvancılık sektörüne vereceği
zarar hiçbir şekilde karşılanamaz. Devletimizin hayvancılığımızı desteklediği ve virüsle
sağlıklı ete talebin arttığı dönemde yapay et üretiminden
bahsetmenin gerekli olmadığını düşünüyorum” ifadelerini
kullandı.
MANGALIN YERİNİ TUTMAZ
Yapay etlerin besin değeri ve
tadının, geleneksel kırmızı et
ile aynı olup olmayacağını da
değerlendiren Çelik şunları
kaydetti: “Yapay etlerin tadı hiç

gerçeği gibi olur mu? Yapay
etin üretimi esnasında, kimyasal ürünlerin kullanılabileceği
ve bozulmasını önlemek içinde
katkı maddeleri içerebileceğini düşünüyorum. Üretecekleri
yapay et ile hangi yöresel yemekler yapılabilir? Merak ediyorum. Bir de bizim mangal
kültürümüz var. Mangal üzerinde pişirilip yenilen kırmızı etin
verdiği hazzı yapay etle karşılamanız mümkün değil. Yapay
et fiyatlarını doğal etten daha
ucuz bir şekilde büyük marketlerin raflarına getirirlerse alıcısı
çıkabilir. Ancak fiyat bazında
yapay etin kilogramının ne kadar olabileceğini bilmiyoruz.”
Geleneksel hayvancılıkla elde
edilen bir kilo et için 15 ton su
harcandığına yönelik iddialarla
ilgili olarak Çelik, “Günümüzde
sanayi tesisleri ve motorlu taşıtların çıkardığı zararlı gazlar
ortadayken özellikle büyükbaş
hayvanların çıkardığı metan
gazının doğaya olan zararının
konuşulması çok manidar. Yapay etin üretimi konusunu, belli çevrelerin çıkar sağlamak için
bir hamlesi” dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

23

AÇIKLAMA

KÜPESİZ YAKALANAN HAYVANLAR ARTIK KESİME
GÖNDERİLMEK YERİNE EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

A

nkara - 07.03.2021 – AATÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, TBMM gündemindeki düzenlemenin hayvan
sayısının artmasını sağlayacağını söyledi.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik,
TBMM gündeminde yer alan
kanun teklifiyle, nakil sırasında
yakalanan küpesiz buzağı, kuzu
ve oğlaklar ile gebe hayvanların
kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi sayesinde
bu hayvanların ekonomiye kazandırılmasının sağlanacağını
bildirdi.

“Karantina masraflarının tamamı yetiştiriciye yüklenmesin”

Bu kapsamda tanımlattırılmamış sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçilerin nakil sırasında
yakalanması halinde, gebe hayvanlar, 6 aylıktan küçük koyun
ve keçiler ile bir yaşından küçük
sığır cinsi hayvanlar hariç, tüm
masrafları sahibi tarafından karşılanarak en yakın kesimhanede
kestirilecek ve sahibine teslim
edilecek.
Tanımlattırılmamış gebe hayvanlar, 6 aylıktan küçük koyun
ve keçiler ile bir yaşından küçük
sığır cinsi hayvanlar nakil esnasında yakalanması durumunda
kestirilmeyecek, sahibinin bilgisi
dahilinde karantina altına alınacak. Karantinayla ilgili konular,
Tarım ve Orman Bakanlığınca

Hayvanların artık kesilmek yerine karantinaya tabi tutulacağı
bilgisini veren Çelik, karantina
masraflarının tamamının yetiştiriciye yüklenmemesi gerektiğini dile getirdi. Çelik, karantina
sürecine ilişkin kararlar alınırken,
yetiştirici lehine düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.

Teklife göre, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu
ve oğlaklar ile gebe hayvanların
kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilecek ve bu hayvanlar karantina altına alınacak.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

Bu önlemler, insan, bitki ve hayvan sağlığı ile çevre için doğrudan ya da dolaylı herhangi bir
olumsuz etkiye sebep olmayacak şekilde uygulanacak. Bu iş
ve işlemler için yapılacak tüm
masraflar sahibi tarafından karşılanacak. İmha ve itlaf halinde
Bakanlık tarafından herhangi
bir tazminat ödenmeyecek.

TÜDKİYEB Başkanı Çelik, AA
muhabirine, mevcut kanuna
göre 6 aydan küçük kuzu ve
oğlaklar ile gebe hayvanların
da küpesiz olması halinde kesime gönderildiğini söyledi. Çelik,
“Hayvanlar küpelenmek yerine kesime gönderiliyordu. Bu
konuya ilişkin rahatsızlığımızı
zaman zaman gündeme getiriyorduk. Hayvan sayısı artırılmaya çalışılırken, sayıda düşüşe
neden olan bu uygulama, ekonomi ve sektörümüzde kayıplar
yaratıyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
nüfus başına bir küçükbaş hayvan sayısına ulaşılması hedefi
bulunuyor. Hazırlanan kanun
teklifi, hayvan sayısının artmasını ve bu hedefe ulaşılmasını
sağlayacak. Düzenlemeyle hayvanlar artık kesime gönderilmek
yerine ekonomiye kazandırılacak. Yetiştiricimizin mağduriyeti
önlenecektir. Teklifi veren sayın
milletvekillerine şahsım ve sektörüm adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda
kabul edilen Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile nakil sırasında yakalanan küpesiz hayvanlara ilişkin düzenleme yapılıyor.
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belirlenecek.

AÇIKLAMA

ÇELİK: TÜRKİYE’DE KOYUN ETİ TÜKETİMİ YÜZDE 10 ARTTI

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, on bir yılda
ülke genelinde koyun eti
tüketiminin yüzde 10 artığını açıkladı. Türkiye genelinde 48 milyon 500 bin
olan koyun sayısı, 2020 yılında 55 milyon olarak kayıtlara geçti.
Küçükbaş hayvan üreticisinin, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde
daha büyük bir özveriyle
çalıştığını kaydeden TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, koyun sayısında
hedeflerinin 90 milyona
ulaşmak olduğunu söyledi. Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan, geçen yıl, nüfus
başına bir koyun olmak
üzere, 90 milyonluk bir hedefe ulaşılması talimatını
vermişti. Biz de bu talimat
doğrultusunda eylem planımızı hazırladık. Tarım ve
Orman Bakanımız Bekir
Pakdemirli ile birlikte özellikle yetiştiricinin önünü
açmak adına gece gündüz
çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu talimatı
verdiği zaman koyun sayımız 48 milyon 500 bindi.
Biz 2020 yılını 55 milyon
ile kapattık. Hedef doğrultusunda koyun sayımızı,
pandemi sürecine rağmen
6 buçuk milyon baş artırdık” dedi.
Dünya genelinde salgın
hastalık nedeniyle zor bir
süreçten geçildiğini belirten Çelik şöyle dedi: “Pandemi sürecine rağmen
bizim üreticimiz bu anlamda ciddi bir artış sağladı. Cumhurbaşkanımızın

tüm talimatlarına özellikle
bizim yetiştiricilerimiz birebir uyuyor. Biz bu hedef
doğrultusunda koyun sayımızı peyderpey artırıyoruz. Birkaç sene içinde bu
hedefe ulaşacağımızı umut
ediyoruz. Bizim bilinçli bir
şekilde bu işi sürdürmemiz lazım. Küçükbaş hayvancılık, teknolojiyle değil, insanla yapılacak bir
iş. Bizim teknolojiye değil,
insana ihtiyacımız var. Bu
anlamda çobanlık desteklemelerinin 5 aydan, 1
yıla çıkarılmasını istiyoruz.
Çünkü süreklilik gerektiren bir iş. Bunun yanında
destekleme
kalemlerinin
artırılması, girdi maliyetlerini düşürecektir. Bizim
ülkemiz üretime müsaittir.
Dolayısıyla bu yapıldığı
zaman, ülke ekonomisine
de bir katma değer sağlamakla birlikte dışa bağlı
kalmayacağız.
Cumhurbaşkanımızın da söylediği
gibi kendi kendimize yeten
bir ülke olmak zorundayız.
Gıdayı her zaman parayla bulamazsınız. Örneğin,
şu an pandemi sürecinde
bütün dünya özellikle gıda
ve sağlık derdine düştü.
Biz bu süreci en az hasarla geçiriyoruz. Dolayısıyla
bundan sonra da ‘Durmak
yok, yola devam’ sloganıyla Allah’ın izniyle mücadelemize devam ederek, 90
milyon koyun hedefimize
ulaşmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Ayrıca toplam
kırmızı et tüketimi içindeki koyun eti tüketimi oranı
da yüzde 12’lerden yüzde
22 civarına çıktı. Yani son
1 yıllık sürede koyun eti tüketiminde yüzde 10’luk bir
artış yaşandı.” dedi.

GÜBRE DESTEKLERI
IKIYE KATLANDI

T

ÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: -“2020 yılı gübre desteklerinin yüzde 100 artması sektörümüz
açısından çok önemlidir”

Ankara - 06.03.2021 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle, 2020 yılı gübre
desteklerinin yüzde 100 artırılmasının sektör açısından
çok önemli olduğunu belirterek ‘‘Kararın 2020 yılı üretimini kapsayacak şekilde alınması ayrı bir sevinç kaynağıdır. Tarım ve Orman Bakanımız, yaptığı açıklamada,
‘Tarım ve Orman il-ilçe müdürlüklerimizce ödemeye ilişkin çalışmalar başlatıldı. Çiftçilerimizin kaynağa en fazla
ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde destekleme ödemelerini yapacağız’ demesi bizleri sevindirmiştir.”

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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AÇIKLAMA

NÜFUS BAŞINA BIR KÜÇÜKBAŞ HEDEFINE 7 YILDA ULAŞILIR

T

ÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

nağı mera ve çayırların alanının ve
verimliliğinin artırılması gerekir”

-“Bu hızla gidersek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bize belirlediği hedefi, her
nüfus başına bir küçükbaş hayvan
sayısını 2028 yılında tuttururuz”

Ankara - 24.02.2021 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik, Türkiye’nin,
2009-2020 döneminde koyun sayısını yıllık ortalama yüzde 6,2 keçi
sayısını ise yıllık ortalama yüzde
8 oranında artırarak 54,1 milyon
küçükbaş hayvan sayısına ulaştığını bildirerek, “bu hızla gidersek,
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın bize belirlediği hedefi,her nüfus başına bir küçükbaş
hayvan sayısını 7 yılda, 2028 yılında tuttururuz” dedi.

-“Türkiye, 2009-2020 döneminde
koyun sayısını yıllık ortalama yüzde 6,2, keçi sayısını yıllık ortalama
yüzde 8 oranında artırarak 54,1
milyon küçükbaş hayvan sayısına
ulaştı”
-“Sektörün hedefe daha kısa sürede ulaşması için desteklerin artarak sürmesi, başta yem maliyetleri
olmak üzere girdi maliyetlerinin
düşürülmesi, sektörün en büyük
sorunlarından olan çoban sorununun çözülmesi, en ucuz yem kay-
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Çelik, yaptığı açıklamada, son nüfus sayımına göre ülke nüfusunun
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 83,6

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

milyona çıktığını, bu hızla devam
etmesi halinde 2028 yılında Türkiye nüfusunun 87,4 milyon civarına
yükseleceğini belirtti.
Mevcut artış hızıyla, 2020 yılında
Türkiye’de 42,1 milyonu koyun,
12 milyonu keçi olmak üzere 54,1
milyona ulaşan küçükbaş hayvan
sayısının, Cumhuriyetin 100. yılında (2023), 65 milyonu, 2025’te 75
milyonu, 2028 yılında 90 milyonu
aşacağını vurgulayan Çelik, şunları
kaydetti:
“Yetiştiricimiz hayvan varlığını artırıyor. 2020 yılında yaşanan pandemiye rağmen koyun sayısı yüzde
13, keçi sayısı yüzde 7 arttı. Özellikle koyun sayısında yaşanan çift
haneli artış yetiştiricimiz açısından
takdir edilesi bir durumdur. Yetiş-
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tiricimiz aldığı desteğin karşılığını
fazlasıyla veriyor. Ekonomiye büyük katkı sağlıyor.
Türkiye hızla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef koyduğu her nüfus başına bir küçükbaş hayvan sayısı olan 90 milyon
başa yaklaşıyor.
Toplam küçükbaş hayvan sayısında da yüzde 11,6’lık, çift haneli bir
artış görüldü.”
-“İşini aksatmadan sürdüren yetiştiricimiz 7 yılda hedeflerin üzerine
çıkacaktır”
Çiftçinin, yetiştiricinin verilen des-

teği boşa çıkarmadığını, koronavirüse (Covid-19) rağmen sektörün
ayakta kaldığını, üretimine devam
ettiğini bildiren Çelik, “bunun en
iyi göstergelerinden biri de hayvan sayısındaki artıştır. Gecesini
gündüzüne katan, yağmur, çamur,
kar, kış, sıcak, soğuk demeden ve
işini aksatmadan sürdüren çiftçimiz, yetiştiricimiz kısa sürede, 7
yılda hedeflerin üzerine çıkacaktır.
Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.
Bu sürecin en az hasarla atlatılması ve sektörün ayakta kalmasında
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli’nin yerinde ve zama-

nında yaptığı müdahalelerin büyük etkisi olduğunu belirten Çelik,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye sektöre
verdikleri destekler için teşekkür
etti.
Çelik, sektörün hedefe daha kısa
sürede ulaşması için desteklerin
artarak sürmesi, başta yem maliyetleri olmak üzere girdi maliyetlerinin düşürülmesi, sektörün en
büyük sorunlarından olan çoban
sorununun çözülmesi, en ucuz
yem kaynağı mera ve çayırların
alanının ve verimliliğinin artırılması
gerektiğini belirtti.

50 BİN ÇOBAN AÇIĞINA AFGAN ÇÖZÜMÜ

A

nkara - 13.03.2021 - Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye Gazetesi’nden
Cevdet Fırat Aydoğmuş’a yaptığı açıklamada, Türkiye’de hala 50 bin çoban
açığı bulunduğunu belirterek, “Kısa vadede ihtiyacın karşılanması maksadıyla
Afgan çobanlar için gerekli düzenleme
yapılmalı” dedi.
Küçükbaş varlığıyla dünyadaki önemli
ülkelerden biri olan Türkiye’de ‘çoban
açığı 50 bine ulaştı. Çoban bulmakta
zorlanan üreticiler ise kendi hayvanlarını gütmek zorunda kalıyor.
İzin çobanlıkla sınırlandırılmalı
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik, çoban açığının giderilmesi için düzenleme beklediklerini
belirterek “Türkiye’nin küçükbaş varlığı
54 milyona ulaştı. Şu an 270 bin çobanımız var. Kısa vadede 50 bin çoban
istihdamı daha sağlanmalı. Soruna kısa
vadede çözüm olması bakımından Afgan çobanlardan yararlanmak gerekir.
Ancak yetiştiricilerin, Afgan çobanlara
ilişkin izin taleplerinin yanı sıra çekinceleri de var. Bu izin sadece çobanlıkla
sınırlandırılmalı. Çobanlık dışında başka
bir iş yapmamalılar çünkü yüzlerce işsiz
gencimiz bulunuyor” dedi.
Gençlere açık davet
Çobanlık mesleğinin özendirilmesi, saygın hâle getirilmesi ve çobanların hayat

kalitelerinin yükseltilmesi gerektiğini
söyleyen Çelik, ancak bu şekilde Afgan
çobanlara ihtiyaç kalmayacağını dile
getirdi. Gençlere de seslenen Çelik “Bu
sektöre sırtınızı değil, yüzünüzü çevirin.
Yetiştiricilik yapın. Küçükbaş hayvancılık, bu ülkenin sigortasıdır. Hakir görmeyin” ifadelerini kullandı.
Maaşlar 5 bin liraya kadar çıkıyor
Devletin işletmelere, beş ay boyunca 5
bin liralık Çoban İstihdamı Desteği verdiğini hatırlatan Çelik, bu desteğin miktarının artırılmasını ve süresinin 12 aya
çıkarılmasını talep etti. Çobanların maaşlarıyla ilgili de bilgi veren Çelik “Maaşlar ortalama 3 bin - 3 bin 500 lira. Bakılan sürünün büyüklüğüne göre 5 bin
liraya kadar yükseliyor” diye konuştu.
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TÜRKIYE, KOYUN KEÇI SAYISINI EN HIZLI ARTIRAN
ÜLKELER IÇINDE YER ALDI

T

ÜDKİYEB Genel Başkanı
Çelik:

-“Türkiye, 2009-2018 döneminde, hayvan varlığını artırma hızında keçide tüm ülkeler
içinde 5’inci, koyunda 15’inci,
10 milyonu aşan hayvan varlığı
olan ülkeler içinde keçide 2’nci,
30 milyonu aşan hayvan varlığı olan ülkeler içinde koyunda
3’üncü oldu”
-“Küçükbaş hayvancılığa verilen önemin ve desteğin sonuçlarını alıyoruz”
-“Yetiştiricimiz 365 gün uğraş isteyen, gecesi gündüzü olmayan,
yağmurda, çamurda, sıcakta, soğukta, genellikle zor coğrafyada
çalışma gerektiren dünyanın en
zor mesleği olan hayvancılığı
hakkıyla yapıyor ve sonucunu
ülke olarak alıyoruz”
Ankara - 25.01.2021 – Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılığa verilen
önem ve desteğin sonuçlarının
alındığını bildirerek, “FAO veri-
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lerine göre, Türkiye, 2009-2018
döneminde, hayvan varlığını artırma hızında keçide tüm ülkeler içinde 5’inci, koyunda 15’inci,
10 milyonu aşan hayvan varlığı
olan ülkeler içinde keçide 2’nci,
30 milyonu aşan hayvan varlığı olan ülkeler içinde koyunda
3’üncü oldu” dedi.
Çelik, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO) verilerine göre,
2009-2018 döneminde Türkiye’nin koyun sayısını yüzde 61,5,
yıllık ortalama yüzde 5,47, keçi
sayısını ise yüzde 113, yıllık ortalama yüzde 8,76 artırdığını, bu
artış hızıyla dünya sıralamasında ilk sıralarda yer aldığını belirtti.
Nihat Çelik, küçükbaş hayvan
varlığını artırmayı sürdüren Türkiye’nin 2009-2020 döneminde,
koyun sayısındaki artışını yüzde 96’ya, keçi sayısında yüzde
140,8’e çıkardığını ve toplam
küçükbaş varlığını bu dönemde
26,9 milyondan 55 milyona yükselttiğini vurguladı.
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-Önemli ülkeler içinde koyunda
Moğolistan ve Çad’ın, keçide
Myanmar’ın ardından hayvan
sayısını en hızlı artıran ülke
Türkiye
Koyun sayısını artırma hızında
Katar, Litvanya, Fiji, Burundi,
Tanzanya, Maruitus, Myanmar,
Lübnan, Belarus, Birleşik Arap
Emirlikleri gibi koyun varlığı açısından dikkate alınmayan ülkelerin ilk sıralarda yer aldığını, ilk
15’te koyun varlığı 30 milyonu
aşan önemli koyunculuk ülkelerinden yalnızca, Moğolistan,
Çad ve Türkiye’nin yer aldığına
dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:
“Koyun varlığı açısından dikkate
alınmayacak ülkeleri devre dışı
bıraktığımızda Türkiye, 20092018 döneminde Moğolistan ve
Çad’ın ardından koyun varlığını
en hızlı artıran 3’üncü ülke konumunda bulunuyor.
Keçi varlığını artırma hızında
Türkiye, 2009-2018 döneminde
Myanmar, Katar, Malavi ve Togo’nun ardından 5’nci sırada yer

AÇIKLAMA

alıyor ama bu ülkeler içinde Katar, Malavi ve Togo’nun keçi varlığı son derece sınırlı. Bu ülkeleri
hesaplama dışında tuttuğumuzda Türkiye, 10 milyonu aşan keçi
varlığı bulunan ülkeler içinde
Myanmar’ın ardından 2’inci sırada yer alıyor.”
-Koyun ve keçi sayısında Avrupa’da birinci sıradayız
Türkiye’nin, koyun ve keçi varlığı belli seviyenin üzerinde yer
alan ülkeler içinde başa güreştiğini vurgulayan Çelik, şu bilgileri
verdi:
“Küçükbaş hayvancılıkta hızlı bir büyüme içindeyiz. Koyun
sayısında
Avrupa’da
birinci,
dünyada 8’inci sırayı aldık. Kısa
zamanda Çad, Sudan, İran, Nijerya’yı geride bırakarak Çin,
Hindistan ve Avustralya’nın ardından 4’üncü sıraya yükseleceğiz.
Keçi sayısında da Avrupa’da
birinciyiz. Dünyada 23’üncü sıradayız. Bu hızla gidersek, keçi
sayısında da dünyada ilk 15’te
yer alabiliriz.
Koyun sütü üretiminde ülke
olarak Çin’i geride bıraktık ve

dünya birincisi olduk. Keçi sütü
üretiminde Hindistan, Sudan,
Bangladeş, Pakistan ve Fransa’nın ardından altıncı sıradayız.
Koyun ve keçi süt ve süt ürünleri üretiminde çok daha önde yer
alıyoruz. Koyun sütünde Çin’i
geride bırakarak dünya birincisi
olduk. Keçi sütünde, Hindistan,
Sudan, Bangladeş, Pakistan ve
Fransa’nın ardından altıncı sıradayız. Et e süt verimliliğimiz
artıyor.
Yetiştiricimiz üretiyor, hayvan
sayısını artırıyor. 365 gün uğraş isteyen, gecesi gündüzü
olmayan, yağmurda, çamurda,
sıcakta, soğukta, genellikle zor
coğrafyada çalışma gerektiren
dünyanın en zor mesleği olan
hayvancılığı hakkıyla yapıyor ve
sonucunu ülke olarak alıyoruz.”
-Sektörün geleceği parlak
Sektörün geleceğinin parlak olduğunu, ihracata başlandığını,
bu gelişimde Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli’nin büyük desteklerini gördüklerini belirten Çelik,
“kendilerine sektörümüz ve 270
bin yetiştiricimiz adına teşekkür

ediyorum. Hem Cumhurbaşkanımız hem de Tarım ve Orman
Bakanımız küçükbaş hayvancılığa büyük önem veriyorlar
ve desteklerini esirgemiyorlar”
dedi.
Hayvan sayısı artmaya devam
ederken, üretimin sürdürülebilir
olması için yapılması gerekenler
de bulunduğunu bildiren Çelik, açıklamasını, “Hollanda’nın
5 katı kadar bir alana yayılan,
15,8 milyon hektarı bulan orman, mera ya da tarım alanı
olarak kullanılmayan boş alanlar mera haline dönüştürülsün,
en ucuz yem kaynağı mera ve
çayırlar ıslah edilsin, verimliliği
artırılsın, suya kavuşturulmamış
Kıbrıs adasının iki katından büyük olan 1,9 milyon hektar alan
suya kavuşturulsun, bu alanlarda yem bitkileri ekimi teşvik
edilsin, en önemli sorunlarımızdan biri olan çoban sorunumuz
çözülsün, girdi maliyetleri düşürülsün, destekler artırılarak sürdürülsün, destek ve teşviklerde,
genç nüfusa, aile işletmelerine,
hayvancılığa öncelik tanınsın”
şeklinde bitirdi.
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MERINOS KOYUNU TÜRKIYE IÇIN BIR FIRSATTIR

T

ÜDKİYEB Genel Başkanı
Çelik:

-“Avustralya yün sektöründe 200 bin kişiye istihdam
sağlıyor ve yıllık 3 milyar dolar
gelir elde ediyorsa biz de bu
alanı boş bırakmamalıyız”
-“Koyunculukta et ve süt kadar
önemli olan yapağı, çiftçimiz ve
ülkemiz açısından büyük gelir
kaynağı olabilir”
-“2009-2020 döneminde merinos koyunu sayısı 1 milyondan
3,5 milyona yükseldi. Bu sayı
çok daha fazla olmalı ki yapağı
üretimi artsın”
-“Yün, konfeksiyondan tıbbi
tekstile, geotekstilden, örtme,
koruma, desteklemeye, ambalajlamaya, yalıtım malzemelerine, medikal alandan, uçaklara,
tenis kortlarından kriket sahalarına kadar, hava alanı, demir
yolu, spor sahaları, barajlar, çatılar, bentlerde ayırıcı, kuvvetlendirici, filtre edici olarak yüzlerce alanda kullanılıyor”
-“Hatta çevre dostu gübre olarak bile yararlanılan yün çok
değerli bir ürün”
Ankara - 16.03.2021 – Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, yetiştiricinin son yıllarda sayısı giderek artan merinos koyununa
daha fazla yönlendirilmesi gerektiğini bildirerek, “Avustralya
yün sektöründe 200 bin kişiye
istihdam sağlıyor ve yıllık 3 milyar dolar gelir elde ediyorsa biz
de bu alanı boş bırakmamalıyız.
Koyunculukta et ve süt kadar
önemli olan yapağı, çiftçimiz ve
ülkemiz açısından büyük gelir
kaynağı olabilir. Bu açıdan merinos koyunu Türkiye için bir fırsattır” dedi.
Çelik, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı
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Dr. Bekir Pakdemirli’nin sektöre
verdikleri önem ve destekleri
ile 2009-2020 döneminde, merinos koyunu sayısının yüzde
245,2 artışla 1 milyon 28 binden
3 milyon 547 bine yükseldiğini
belirtti.
Bu sayının verilecek destek ve
teşviklerle çok daha fazla artırılabileceğine dikkati çeken Çelik,
şunları kaydetti:
“Bu sayılar çok daha fazla olmalı ki dokuma sanayinin de tercih
ettiği yapağı üretimi artsın. Sektör olarak sadece et ve süt üretimiyle bu alandaki kazancımızı
en yükseğe çıkaramayız. Kapasitenin tamamını değerlendirmek zorundayız. Türkiye’nin geleceği hayvancılıktadır. Özellikle
bu topraklara çok uygun küçükbaşa, bu alanda da yapağı gelirini düşünerek merinos koyununa
ağırlık vermeliyiz. 2009-2020
döneminde merinos koyunu yapağı üretimi 3 bin 258 tondan 10
bin 926 tona çıktı. Yerli koyun
yünü üretimi ise 37 bin 12 tondan 68 bin 829 tona yükseldi.
Merinos koyun sayısı, toplam koyun sayısı içinde yüzde 8,4 pay
almasına karşın, yün üretiminin
yüzde 13,7’si merinos yünü. Bunun sebebi merinos koyununun
yapağı veriminin yüksek olmasıdır. Toplam koyun varlığı baz
alındığında yerli koyundan, koyun başına 1,8 kilogram yapağı
elde edilirken, merinosta 3,1 kilogram yapağı elde ediliyor.”
Çelik, merinos yapağının, son
derece ince ve üniform niteliği nedeniyle dokuma sanayinin
tercih ettiği bir ürün olduğunu,
bu özelliklerin kaba ve üniform
olmayan yerli koyunlarda bulunmadığını belirtti.
Yün, yüzlerce alanda kullanılıyor
Yünün
tekstile,
koruma,
lamaya,
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konfeksiyondan, tıbbi
geotekstilden, örtme,
desteklemeye, ambalajyalıtım malzemelerine,

medikal alandan, uçaklara, tenis kortlarından kriket sahalarına kadar, hava alanı, demir yolu,
spor sahaları, barajlar, çatılar,
bentlerde ayırıcı, kuvvetlendirici, filtre edici olarak yüzlerce
alanda hatta çevre dostu gübre
olarak bile kullanılan çok değerli
bir ürün olduğunu bildiren Çelik,
yünün özellikleri ve ana kullanım
alanlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:
“Koyun yünü ılık ve soğuk tutma
özelliği, nefes alabilirlik, nemi
çekme ve yapısında taşıyabilme özelliği, esnekliği, koku tutma yeteneği, yumuşaklığı, güç
tutuşurluk ve biyolojik olarak
çözülebilirlik ve geri dönüşüme
uygun olması nedeniyle değerli takım elbiselerde ve örme dış
giysilerde kullanılıyor.
Yüksek sıklıkta, kolay temizlenebilir, yüksek görünüm ve kullanım özeliklerine sahip, yanmaya
karşı dirençli kumaşlar elde edilebiliyor. Kirlenmeye, lekelenmeye ve yanmaya karşı gösterdiği
direnç nedeniyle halıcılık, döşemecilikte yararlanılıyor.
Yüne, çeşitli kimyasal terbiye işlemleriyle güç tutuşurluk özelliği kazandırılabiliyor.
Çok ince iplikler elde edilebilmesi nedeniyle çok hafif kumaşlar
elde edilebiliyor ve uçakların iç
döşemelerinde kullanılıyor.
Medikal alanda tıbbi tekstiller,
sargılarda, basınçlı bandajlarda,
yara örtülerinde, yaralanmayı
önleme amaçlı özel giysilerde ve
yatak yarasının önlenmesi amacıyla kullanılıyor.
Yünden elde edilen geotekstiller,
otoban, hava alanı, demir yolu,
spor sahaları, barajlar, çatılar ve
bentlerde ayırıcı, kuvvetlendirici
ve filtre edici olarak kullanılıyor.
Tarım ve bahçecilikte örtme, koruma ve ambalajlama uygulamalarında da yararlanılıyor.
Tohum ekiminden sonra örtü
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olarak kullanılıyor. Böylece buharlaşma azalıyor ve toprak sabit sıcaklıkta kalabiliyor. Yeşerme çok daha hızlı gerçekleşiyor.
Bitki beslenmesinde önemli olan
azot, karbon ve kükürt içeren keratin proteininden oluşan yünün,
yapılan denemelerde birçok bitki türünün verimliliği üzerinde
yararlı etkilerinin olduğu tespit
edildi. Yıkanmış yün ve hidrolizatları değerli ve çevre dostu bir
gübre olarak kullanılabiliyor.
Hafif gramajlı yün hasırlar tenis
kortlarında, kriket sahalarında,
park alanlarında ve nemin büyümekte olan bitkilere dağıtılmasında veya gölgelik amaçlı da
bahçecilikte kullanılıyor.
Yünden elde edilen zirai tekstillerden, tarımsal ürünlerin üretilmesinde olumsuz doğa koşullarının etkisinin en aza indirilmesi
için ürünlerin korunması, toplanması ve saklanmasında yararlanılıyor.
Örtme, koruma, destekleme ve
ambalajlamada, drenaj ve erozyon kontrolünde, ürünlerin UV
ışınlarından korunmasında kullanılıyor.
Balıkçılıkta ağlarda, diğer alanlarda halatlarda, çuvallarda, bitkilerin güneşten korunmasında,
seralarda, ısı yalıtımında, zararlı
otlardan korumada, rüzgâr ve
doludan korumada, toprağın

desteklenmesinde yararlanılıyor.
Akıllı tekstillerde, yangın söndürmek için koruyucu giysiler,
hortumlarda, taşıma bantlarında, filtrelerde tercih ediliyor.
Metal işleme endüstrisinde, eriyik metallerin akıtılmasında ve
özellikle demir ve alüminyum
eritme tesislerinde kullanılıyor.
Metal işleme endüstrisinde termal tamponlama özelliği nedeniyle işçilerin yüksek ışımaya ve
ısıya maruz kalmaması için yararlanılıyor.
Havacılık alanında, uçuş personelinin giysilerinde, yün lifi
olarak, yağ ile kirlenmiş suların
arıtılması için filtrelerde ve yağ
tabakasının kontrolü için yüzen
engellerde hidrokarbonlara karşı
kullanılıyor.
Nemlilik ne olursa olsun daima
yüzeyinin kuru kalması, yüzde
25’e varan nem içeriği sayesinde
de yazın serinleme, geceleri ısı
depolama özelliği bulunuyor.
Bu nedenle termal koruma, otomatik klima gibi bir etkinlikle
kullanılabiliyor.”
AB, 2003 yılından itibaren izolasyon yapı materyali olarak kabul ediyor
İzolasyon koyun yününün 2003
yılından itibaren Avrupa Birliği’nde yapı materyali olarak
kabul edildiğini bildiren Çelik,

“araştırmalar, koyun yapağısının
çevresel performans özellikleri
de dahil, yaygın olarak kullanılan yalıtım malzemelerine göre;
kullanımının kolay olması, kullanılırken sağlığa olumsuz hiçbir
etkisinin olmaması, yangına karşı daha dirençli olması, yüksek
derecede enerji verimliliği sağlaması gibi birçok avantajlarının
olduğunu tespit etmiştir. Koyun
yapağısının özellikle yüksek derecede nem çekme, tutma kabiliyetine sahip olması, yoğunlaşmayı önleme, nemi düzenleme
ve rahat kapalı bir atmosfer
oluşturmaktadır” dedi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 2018 yılı
rakamlarını içeren 2019 yılı verilerine göre, Çin’in 341 bin ton,
Avustralya’nın 329 bin ton, Yeni
Zelanda’nın 122 bin ton, İngiltere’nin 70 bin ton yün ürettiğini Türkiye’nin 65 bin 30 tonluk
üretimiyle beşinci sırada bulunduğunu, Türkiye’yi 654 bin 948
tonla Fas’ın izlediğini belirten
Çelik, açıklamasını, “yün üretimimiz az değil ama sadece yüzde
13,7’si ince ve üniform yani kaliteli. Üretimin büyük bölümü
dokuma sanayinin istediği standartlara uygun değil. Kurak iklimi seven merinos koyunu için
ülkemizde de çok uygun alanlar
var. Rahatlıkla merinos koyunu
sayısı artırılabilir” dedi.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK,
AKİT TV’DE SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRDİ

A

nkara - 11.03.2021 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, Akit TV’de Hasan
Aslan’ın sunduğu “İş ve Ekonomi” programının canlı yayın
konuğu oldu.
Programda gıda fiyatlarında
yaşanan artışlara, yetiştiricilerin sorunları ve çözüm önerilerine değinen Çelik, sektörün
mevcut durumunu da değerlendirdi.
Çelik, pandeminin birinci yılı
olmasına dikkat çekerek, süreç
boyunca üretici ve yetiştiricilerin durmadan üretime devam
ettiğini söyledi.
Pandemiyle birlikte en çok kazanan kesimin aracılar ve marketler olduğunu belirten Çelik,
bu durumun Bakanlığın hayata
geçirdiği Dijital Tarım Pazarı
(DİTAP) ile önüne geçilebileceği bilgisini verdi.
Gençleri, peygamber mesleği
olan çobanlığa ve tarıma özendirmenin çok önemli olduğunu
vurgulayan Genel Başkan Çelik,
şunları aktardı:
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“Küçükbaş hayvancılık ülkemizin milli meselesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın destekleri, Tarım
ve Orman Bakanımız Sayın Dr.
Bekir Pakdemirli’nin yerinde ve
zamanında aldığı önlemler sayesinde pandemi döneminde
bile hayvan sayımızı 6,5 milyon
baş artırdık.
Şu anda 54 milyon civarındaki
küçükbaş hayvan varlığımızla
Avrupa’da birinci sıradayız. Koyun sütünde de Çin’i geride bırakarak, birinci sırada yerimizi
koruyoruz. Dünyada da birinci
sırada olmak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın nüfus başına
bir küçükbaş hayvan hedefine
ulaşmak için Bakanlığımızla,
birlik başkanlarımızla ve yetiştiricilerimizle bir ekip ruhu içerisinde çalışmaya devam ediyoruz.
Yetiştiricilerin en önemli sorunlarından biri olan çoban sorununun çözülmesi gerektiğine
dikkati çeken Çelik, “Çoban sorunu çözülmeden sektör sorunu çözülmez. Biz zaman zaman
Afgan çobanların yasal mevzuatlar çerçevesinde düzenlemelerle istihdam edilmesini dile
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getirdik. Ancak bu konuda tereddütlerimiz de var. Afganlara
çalışma izni sağlandığı takdirde sadece çobanlıkla sınırlandırılmalıdır.” dedi.
Çobanlık mesleğinin çok zor
olduğunu belirten Nihat Çelik,
çobanlara verilen desteğin 5 ay
olduğunu belirtti.
Çelik, sözlerini şöyle noktaladı:
“Bu, 5 aylık mevsimsel bir iş değil. Beslenmesinden bakımına
kadar hayvanın yanında sürekli
birinin bulunması gerekiyor. Bu
anlamda destekleme primleri
ve sigortalarının 12 aya çıkarılması gerekmektedir. Bir ailenin
reisi güçlüyse diğer üyeleri de
güçlüdür. Merkez Birliği olarak
biz her platformda yetiştiricimizin sorunlarını, taleplerini dile getirmeye çalışıyoruz.
Bu anlamda özellikle taşradaki
küçük aile işletmelerinin daha
fazla desteklenmesi ve sektörümüzün önünün açılması gerektiğine inanıyorum.”

HABERLER

ÇELİK, AKİT TV CANLI YAYININA
TELEFON BAĞLANTISI İLE KATILDI

A

nkara - 14.04.2021 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, Akit TV’de yayınlanan “İş ve Ekonomi” programının canlı yayınına telefon bağlantısı ile katıldı.
Genel Başkan Çelik, Ramazan
ayında et fiyatlarının tek başına
bir yükselişte olmadığını genel
olarak gıda fiyatlarında ciddi
bir artış yaşandığını belirtti.
Çelik, şunları kaydetti:
“Bizler hem üretici hem de tüketici adına üzülüyoruz. Tarladan gelen ürünün fiyatı belli, yetiştiricinin sattığı karkas
etin fiyatı belli. Ama maalesef
bu gıdalar marketlere ulaşana
kadar ciddi rakamlara ulaşıyor.
Kimileri pandemiyi kimileri de
döviz kurlarındaki artışı bahane ediyor. Üreticiler ve tüketiciler adına konuşuyorum; gıda
fiyatlarına acilen müdahale
edilerek, taban ve tavan fiyat
belirlenmelidir. Kontrol mekanizması kurulmalı, kayıt dışı
alım satım da yapılmamalıdır.
Bu şekilde kazanan ne üretici,
ne tüketicidir; sadece aracıdır.
Basın mensupları et fiyatlarını
kasaplara, marketlere sormamalı, üretici ve tüketiciye sor-

malıdır. Üreticinin elinden kaç
liraya çıkıyor, markete gelene
kadar kaç lira oluyor. Aradaki
farkın kapatılması için devletimizin fahiş fiyatlara müdahale
etmesini talep ediyoruz.”
Yerel yönetimlerle ilgili beklentilerini de dile getiren Çelik, tarıma ayrılan bütçe kalemlerinin
artırılması ve başka yerlere aktarılmaması gerektiğini vurguladı.
Tüketicinin gıda güvencesinin
sağlanabilmesi ve kendi kendine yeten bir ülke konumuna
gelinmesinin büyük önem taşıdığını aktaran Genel Başkan
Çelik, “Mesela özellikle kış aylarında Büyükşehir Belediyelerindeki Kırsal Hizmetler Daire
Başkanlıkları üreticilere yem
desteği vermelidir. Taşrada,
kırsalda hayvancılık yapan yetiştiricilerimiz için ellerindeki
bütçe kalemlerinden hayvan
alımı yapılmalıdır. İnsanlara balık yemeyi değil balık tutmayı
öğretmemiz lazım.” dedi.
Yerel yönetimlerin ihtiyaç sahipleri için Ramazan aylarında
açtıkları iftar çadırlarını pandemi nedeniyle açamadıklarını
söyleyen Çelik, bir çağrıda bulundu:

“Belediye başkanlarına, yerel
yönetimlere ve durumu iyi olan
iş insanlarına sizin aracılığınızla sesleniyorum: Bu ayın feyzinden iyi faydalanın. İhtiyaç
sahiplerine Ramazan paketleri ulaştırın. Gıda paketlerinin
içerisine et ve süt ürünleri de
ekleyin. Kendi soframızda nasıl
iftar açıyorsak, yardım paketlerinde de o ürünler olsun.”
Küçük aile işletmeciliğinin önemine de dikkati çeken Çelik,
insanların doğduğu yerde doymasının hayati önem taşıdığını
söyledi.
Çelik, şöyle devam etti:
“Zaman zaman dile getirdiğimiz gibi, gıdanın ne kadar
stratejik olduğunu pandemi
döneminde daha iyi gördük.
Vatandaşlarımızın gıda güvencesinin sağlanabilmesi açısından hiç durmadan üretmeye
ihtiyacımız var. Bu nedenle de
küçük aile işletmelerinin desteklenmesi çok önemli. Küçük
aile işletmelerine pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Biz bu
konuyu çok önemsiyor ve destekliyoruz.”
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HABERLER

GENEL BAŞKAN NİHAT ÇELİK,
EGE TV’NİN KONUĞU OLDU

A

nkara - 30.03.2021 - Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, EGE TV’de
Fatma İstim’in hazırlayıp sunduğu
“Dünden Bugüne” programında küçükbaş hayvancılık gündemi ve sektör
ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.
Genel Başkan Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedefleri yerine getirebilmek
adına ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.
2027 yılına kadar nüfus başına bir küçükbaş hayvan varlığı oluşturmak için
gerçekleştirdikleri çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini açıklayan
Çelik, küçükbaş hayvancılığının ülkemiz açısından sigorta vazifesi gördüğünü de ifade etti.
Pandemi döneminde birçok sektör sorunlar yaşarken, sektörümüzde ciddi
bir oranda büyüme sağlandı.
Genel Başkan Çelik pandemi sürecine
de dikkat çekerek “Bir yıldan fazladır
gerek ülkemizde, gerekse dünyada
etkili olan salgın sürecinde çeşitli sektörler sorunlu bir şekilde küçülmeye
giderken biz küçükbaş hayvancılık sektörü olarak büyüdük. Hayvan varlığımız
48 milyondan 55 milyona yükseldi. Bu
da ciddi bir rakamdır. 7 milyona yakın
bir artış demektir.

rinin yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.
Kente göçün önlenebilmesi adına kırsalın kalkındırılması, kentteki eğitim,
sağlık, sosyal güvence gibi imkânların,
kırsalda da kentle aynı koşullarda sağlanması zorunluluğu olduğunu belirten
Çelik, bunlar olmadığında gençlerin
kırsalda tutulamayacağını söyledi.
Yetiştiricilerin yaşadığı sorunları ve sıkıntıları sahada birebir gördüklerinin
altını çizen Genel Başkan Nihat Çelik,
şu anda 270 bin işletmeye sahip olduklarını, kısa vadede de en az 50 bin
çoban istihdamı daha sağlanması gerektiğini bildirdi.

üreticilerimiz

esasen

desteklerin artırılmasını talep etmektedirler. Yetiştiriciye sağlanan desteklerin
tamamı doğrudan yetiştiricimizin, çiftçimizin sahip olduğu banka hesabına
yatırılıyor.
Ödenen bu destekler kapsamında küçükbaş

hayvancılık

ödemelerinden

yüzde 2 stopaj vergisi kesintisi yapılıyor. Diğer bitkisel üretim desteklemeleri ve tarımsal desteklemelerde ise bu
oran yüzde 4’tür. Bu stopaj vergisi kesintileri iptal edilmelidir. Sayın Bakanımıza, ilgili bürokratlarımıza konuyu sü-

Çelik şöyle devam etti:

rekli iletiyoruz. Gerekçemiz ise şudur;

“Önceliğimiz tabii ki bu işi yapmak isteyen vatandaşlarımızdan yana. Ancak
kırsalda nüfus azaldı. Özellikle gençler
kırsalda kalmak istemiyor. Mesleğin
zorluğu itibarıyla vatandaşlarımız artık
bu işe sıcak bakmıyor. Dolayısıyla çoban sorununa en kısa sürede çözüm
bulunması lazım. Bu bakımdan vatandaşlarımızı mağdur etmeden, önceliği
vatandaşlarımıza vererek, açığı Afgan
çobanlarla kapatabiliriz diye düşürüyoruz. Bu çerçevede Afgan çobanlara
çalışma izni verilebilir.

Bu para bir tarımsal destek değildir.

Ancak bu izin sadece çobanlıkla sınırlı
kalmalıdır. Çobanlık dışında başka bir iş
yapmamalılar çünkü ülkemizde birçok
işsiz genç var.

Pandemi sürecinde gece gündüz, kar
kış demeden çalıştık, ürettik, üretmeye
de devam ediyoruz. Yetiştiricilerimize,
çiftçimize desteğin bu süreçte daha da
artırılması gerekmektedir.” dedi.

Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Göç
İdaresi Genel Müdürümüz Sayın Dr. Savaş Ünlü ile de görüşerek taleplerimizi
ilettim. Nihai kararı verecek mercii ilgili
bakanlıklarımızdır.”

Öncelikle çoban sorunumuzu çözmeliyiz.

Tarımsal destek ödemelerinden stopaj
vergisi alınmamalıdır.

Genel Başkan Çelik, programda meraya dayalı bir sektör olan küçükbaş hayvancılığın en önemli sorunlarından birinin çoban sorunu olduğunu, çobanlık
mesleğinin özendirilmesi, saygın hale
getirilmesi ve çobanların hayat kalitele-

Canlı yayın esnasında vatandaşlardan
gelen soruları da yanıtlayan Genel Başkan Çelik, bir vatandaşın kendisine yönelttiği “Yetiştiricilere verilen destekler
nelerdir?” sorusunu da şu şekilde cevaplandırdı:
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“Çiftçilerimiz,
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Sosyal devlet anlayışının bir gereğidir.
Ödenen meblağlar bir gelir desteği değildir, bu bir yardımdır. Hibe desteğinden, tarımın, hayvancılığın gelişmesi
için yapılan yardımdan vergi alınmaz.”
Çoban Şevki kişiliği ve çalışmaları ile
ülkemize örnek olmuştur.
Çelik programda Çoban Şevki için “Yakın bir süre önce Balıkesir’de yaşadığı
köyde ziyaret ettiğimiz Şevki Savran
evladımıza şahsım ve sektörüm adına
teşekkür ediyorum. Değerli evladımızın
yapmış olduğu sosyal medya çalışmaları adeta tüm sektörümüze örnek olmuştur. Biz de kendisini bizzat köyüne
giderek görmek istedik, tebrik etmek
istedik. Hem de çam sakızı çoban armağanı hediyelerimizi takdim ettik. Dileğimiz ülkemizde var olan Çoban Şevki gibi kardeşlerimizin bulunup takdir
edilmesidir.” ifadelerini kullandı.
Genel Başkan Nihat Çelik, yayın sonunda EGE TV ailesine ve tüm izleyicilere
teşekkür etti.

A

GENEL BAŞKAN ÇELİK,
EGE TV’DE CANLI YAYINA KATILDI

nkara - 02.02.2021 - Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, Ege TV’de
Fatma İstim’in sunumuyla yayınlanan
“Dünden Bugüne” programının canlı
yayın konuğu oldu.

Programa videokonferans ile katılan
Genel Başkan Çelik, küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin bir takım değerlendirmelerde bulunarak Sunucu
İstim’in sorularını cevapladı.
İzmir ve ilçelerinde peş peşe meydana
gelen depremlerden dolayı geçmiş olsun dileklerini ifade ederek konuşmasına başlayan Genel Başkan Çelik, ayrıca
sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için de rahmet ve başsağlığı
dileklerinde bulundu.
Küçükbaş hayvancılık sektöründeki
gelişmeler ve küçükbaş hayvan varlığındaki artışa dikkat çeken Çelik, sektörün gelişiminde olumlu adımların
atıldığını söyleyerek “Pandemiden tüm
Dünya etkilenirken Bakanımız Dr. Bekir
Pakdemirli’nin talimatları doğrultusunda üretime devam ettik. Pandemi döneminde küçükbaş hayvan varlığımızı
6.5 milyon baş artırdık. Koyun sütünde
Çin’i geride bırakarak Dünya birincisi
olduk. Bunlar bizim için olumlu gelişmelerdir.Göçer hayvancılıkla ilgili çok
önemli mesafeler aldık. Halen de bu

konular üzerinde çalışıyoruz. Sorunlarımız birer birer çözülüyor. Küçükbaş
hayvan varlığında Avrupa birincisiyiz.
Dünyada ilk dörde girmeyi hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı
olan nüfus başına bir küçükbaş ve küçükbaş et tüketiminin artırılması hususunda çalışıyoruz” dedi.
Genel Başkan Çelik, geçmiş dönemlerde küçükbaş hayvancılığın önemsenmediğini ancak AK Parti Hükümetleri
ile sektörün ilk kez desteklenme kapsamına alındığını söyleyerek bugün
sektörün sahipsiz olmadığını sözlerine
ekledi.
Bazı basın kuruluşlarınca yılın hizmet
adamı ve yılın en başarılı Merkez Birliği
Genel Başkanı ödülleri aldığına da dikkat çeken Çelik, “Bu başarının arkasında Dr. Bekir Pakdemirli ve Birliklerimiz
vardır.” dedi.
Küçükbaş hayvan et tüketiminin toplam kırmızı et tüketimi içindeki payına
da vurgu yapan Çelik, “Genel Başkanlığımın ilk döneminde kırmızı et tüketimi içinde küçükbaşın payı yüzde 10
civarındaydı. 5 yıllık dönemimde ise bu
oran yüzde 22’lere geldi. Biz rüzgarı
yakaladık. İnsanlarımızın sağlıklı beslenmesi için, böyle bir başarıyı yakalayarak tüketiciyi sağlıklı et tüketmeye
yönelik bir katkımız olmuşsa ne mutlu
bizlere, ne mutlu Birlik Başkanlarıma

diyorum” şeklinde konuştu.
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kadınların daha ön plana çıktığını söyleyen Çelik, gençlerin de sektöre ilgi
duymaları yönünde olumlu gelişmeler
yaşandığını ifade ederek sürü yöneticisi kurslarının pandemi nedeniyle video
konferans şeklinde yapılarak devam
edilmesi talebinde bulundu.
Hastalıklarda ari işletmeler konusunda
da çeşitli bilgiler veren Çelik, bu işletmelerin ülkemizde daha çok büyükbaş
hayvancılıkta yaygın olduğunu, küçükbaş işletmeleri için ise fazla yaygın
olmadığını belirterek bu konuda ciddi
bir hastalığa rastlanmadığını söyledi.
Çelik, küçükbaş hayvan işletmeleri için
en önemli hususlardan birinin brucella hastalığı olduğunu ve bu hastalığın
insanlara geçebilmesi nedeniyle bu
hastalığın periyodik zamanlarda kan
testleriyle belirlenerek ari işletmelerde
olmaması gereğine işaret etti.
Kuraklık konusuna da değinen Çelik,
ölçüsüz bir şekilde su kaynaklarının
tüketildiğini ifade ederek “suyu israf
eden iflas eder” dedi ve su tüketiminin
bilinçli bir şekilde yapılması hususunda
tüm vatandaşlara çağrıda bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’in 2021 yılının ülkemize, milletimize
hayırlar ve sağlıklı günler getirmesi dilekleriyle program sonlandırıldı.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

35

HABERLER

ÇELİK: DHA’YA KÜÇÜKBAŞ
HAYVANCILIĞI DEĞERLENDİRDİ

A

nkara - 09.02.2021 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik,
son bir yılda ülke genelinde koyun eti tüketiminin yüzde 10 arttığını açıkladı.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, son
bir yılda ülke genelinde koyun
eti tüketiminin yüzde 10 arttığını
açıkladı. Türkiye’deki koyun sayısının 6 buçuk milyonluk artış ile
55 milyona ulaştığını belirten Çelik, koyun sayısındaki hedefin 90
milyon olduğunu söyledi. Türkiye genelinde 48 milyon 500 bin
olan koyun sayısı, 2020 yılında
55 milyon olarak kayıtlara geçti.
Küçükbaş hayvan üreticisinin,
içinde bulunduğumuz pandemi
sürecinde daha büyük bir özveriyle çalıştığını kaydeden TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, koyun
sayısında hedeflerinin 90 milyona
ulaşmak olduğunu söyledi. Çelik,
“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan, geçen yıl, nüfus
başına bir koyun olmak üzere,
90 milyonluk bir hedefe ulaşılması talimatını vermişti. Biz de
bu talimat doğrultusunda eylem
planımızı hazırladık. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli
ile birlikte özellikle yetiştiricinin
önünü açmak adına gece gündüz
çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu talimatı verdiği zaman
koyun sayımız 48 milyon 500
bindi. Biz 2020 yılını 55 milyon
ile kapattık. Hedef doğrultusunda koyun sayımızı, pandemi sürecine rağmen 6 buçuk milyon baş
artırdık” dedi.
Dünya genelinde salgın hastalık
nedeniyle zor bir süreçten geçil-
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diğini belirten Çelik şöyle dedi:
“Pandemi sürecine rağmen bizim üreticimiz bu anlamda ciddi
bir artış sağladı. Cumhurbaşkanımızın tüm talimatlarına özellikle bizim yetiştiricilerimiz birebir
uyuyor. Biz bu hedef doğrultusunda koyun sayımızı peyderpey
artırıyoruz. Birkaç sene içinde bu
hedefe ulaşacağımızı umut ediyoruz. Bizim bilinçli bir şekilde
bu işi sürdürmemiz lazım. Küçükbaş hayvancılık, teknolojiyle değil, insanla yapılacak bir iş. Bizim
teknolojiye değil, insana ihtiyacımız var. Bu anlamda çobanlık
desteklemelerinin 5 aydan, 1 yıla
çıkarılmasını istiyoruz. Çünkü süreklilik gerektiren bir iş. Bunun
yanında destekleme kalemlerinin
artırılması, girdi maliyetlerini düşürecektir. Bizim ülkemiz üretime
müsaittir. Dolayısıyla bu yapıldığı
zaman, ülke ekonomisine de bir
katma değer sağlamakla birlikte
dışa bağlı kalmayacağız. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi
kendi kendimize yeten bir ülke
olmak zorundayız. Gıdayı her zaman parayla bulamazsınız. Örneğin, şu an pandemi sürecinde bütün dünya özellikle gıda ve sağlık
derdine düştü. Biz bu süreci en
az hasarla geçiriyoruz. Dolayısıyla bundan sonra da ‘Durmak yok,
yola devam’ sloganıyla Allah’ın
izniyle mücadelemize devam
ederek, 90 milyon koyun hedefimize ulaşmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Ayrıca toplam kırmızı et tüketimi içindeki koyun eti
tüketimi oranı da yüzde 12’lerden
yüzde 22 civarına çıktı. Yani son 1
yıllık sürede koyun eti tüketiminde yüzde 10’luk bir artış yaşandı.”(Demirören Haber Ajansı)
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HABERLER

GENEL BAŞKAN ÇELİK,
ÜLKE TV’NİN CANLI YAYIN KONUĞU OLDU

A

nkara - 14.04.2021 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, Ülke TV’de M.Mustafa Yıldız ile “Ülke’de Bugün”
programının canlı yayın konuğu olarak küçükbaş hayvancılık
sektörünün mevcut durumuna
ilişkin birtakım açıklamalarda
bulundu.
Programda Mustafa Yıldız’ın
sorularını yanıtlayan Çelik, pandemi dönemine rağmen küçükbaş hayvan
varlığının
6,5
milyon baş arttığını belirtti.
Çoban sorununa da değinen
Çelik, “Küçükbaş hayvancılık
bu ülkenin sigortasıdır. Hayvan varlığımızın artmasıyla
birlikte çoban
açığımız da bu-

lunmaktadır. Çobanlarımız, yılın
365 günü, günün 24 saati yağmur çamur, kar kış demeden çalışmaktadır.” dedi.
Çoban sorununun giderilmesi
için her fırsatta küçük aile işletmelerinin önemini vurguladığını
belirten Çelik şunları söyledi:
“Tarım ve Orman Bakanlığımız,
İçişleri Bakanlığımız ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz’e çoban sorununun çözülmesi adına

Afgan çoban çalıştırma talebimizi ilettik. İçişleri Bakanımız Sayın
Süleyman Soylu ile de yaptığım
görüşme sonrasında Afgan çobanlara çalışma izni çıkarılması
için yasal mevzuatların hazırlanması yönünde olumlu adımlar
atıldığı yönünde bilgi aldık.”
Ramazan ayında et fiyatlarının
yükseldiği konusuna da değinen
Genel Başkan Çelik, marketlerde
ve kasaplarda günü birlik fiyat
değişikliği yaşandığını aktardı.
Öncelikle
bir
tüketici olarak
fiyat
etiketlerinin
günden
güne değiştiğine şahit olduğunu
belirten
Çelik, herkesin
elini vicdanına
koyması gerektiğini ve denetimlerin artırılarak yapılmasını
talep ettiklerini
söyleyerek sözlerini noktaladı.
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AB’NİN KÜÇÜKBAŞTA
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI

D

Dr. Erhan EKMEN Ziraat Mühendisi
eğerli Yetiştiriciler,

Salgın hastalığın etkilerinin sürdüğü bu dönem bir türlü bitmedi. Geçen sene olduğu gibi bu sene
de Ramazanı kısıtlamaların gölgesinde
yaşadık. Her musibette bir hayır vardır
diyerek; tarımın ve çiftçinin öneminin
toplumda anlaşıldığı bu dönemin sonunda umarım 2021 yılı tarımda atılım
yılı olacak. Tabii bu durumun sürdürülebilir olması gerek.
Bu sürdürülebilirlik konusu, gerçekten
önemli. Buna geçmişten örnek verelim.
Tarih, insanlığın yaşadığı doğal afetler,
savaşlar ya da şu andaki gibi salgın
hastalıklar şeklinde birçok felaketlerle
dolu. Her birinin ortak yanı, sonunda
bu felaketlerden daha büyük kayıplara
sebep olan açlıkların yaşanmış olması.
Doğal olarak; o dönemlerde tarım ve
çiftçinin önemi göreceli olarak artmış
ama kısa bir süre sonra bu durum unutulmuş. Yani arkası gelmemiş, devamlılık sağlanamamış ve her defasında aynı
şeyler yaşanmaya devam etmiş. Yanlış
anlaşılmasın, sürdürülebilirlik bir hafıza
konusu değil. Sadece ekonomik açıdan
kayıplar konusu da değil. Ekonominin
yanı sıra doğanın ve insanın birlikte ele
alındığı çok önemli bir kavram. Belki de
gelecek için karar alırken olması gereken ekonomiden daha önemli olanın
insan ve doğa olduğunu gösteren bir
kural. Önce bu konuda kısa bir açıklama yapıp, sonra da AB’de koyun keçi
sektöründe sürdürülebilirlik konusunda
yapılan ve içinde ülkemizin de olduğu
bir araştırmayı sizinle paylaşayım.
Sizlerin de bildiği üzere; sürdürülebilir
demek bir şeyin halihazırdaki durumunu devam ettirebiliyor olması bunun
içinde kendisini yenileyebiliyor olması
demektir. Gerçekten 4,5 milyar yıldır
Dünya bu düzen içinde her gün kendini yenileyerek bir intizam ve uyum
içinde devam etmektedir. Sadece insan
bitmeyen, sonu gelmeyen taleplerini
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karşılamak için yeryüzünün kıt kaynaklarını yarın yokmuşçasına tüketmektedir. Tabii ki bu durum devam ederse insanlar yok olacak, Dünya ve üzerindeki
canlılar kısa bir süre içinde yollarına
kaldıkları yerden devam edeceklerdir.
Bu nedenle gelecek nesillere ekolojik,
ekonomik ve sosyal koşulları devam
ettirilebilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Sürdürülebilirlik kavramının
da sürdürülebilir olması gerekmektedir.
Yani insanların refahlarının artmasını
sağlayan gelişim yani kalkınmanın burada yer alması gerekmektedir. Bu durum karşımıza hepimizin artık duymaya
çok aşina olduğu “sürdürülebilir kalkınma” kavramını ortaya çıkartmıştır.
Birleşmiş Milletler (BM) 1980’li yılında
çevre sorunları ve doğal kaynakların
aşırı kullanımının gelecekteki sonuçları
hakkında küresel farkındalığı artırmak
ve harekete geçmenin önemini vurgulamak amacıyla ortak geleceğimize
yönelik raporlar yayınlamaya başlamıştır. Bu raporlar, sorunların çözümünün
tarımda alınacak tedbirlere bağlı olduğunu göstermiştir. Sonuçta Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke tarafından
yoksulluğu ortadan kaldırmak, dünya
gezegenini korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını
sağlamak üzere 2030 sonuna kadar
ulaşılması için 17 amaçtan oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini belirlemiştir. Ocak 2016’da yürürlüğe giren
bu hedeflerin ortak paydası olan sürdürülebilirlik kavramı, çevresel, sosyal ve
ekonomik sürdürülebilirlik olmak üzere
3 temel konu üzerine kurgulanmıştır.
Peki, gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç
var mı diye soru akla gelirse, bu sefer
geleceğe bakmak gerek. BM tahminlerine göre, 2050 yılına gelindiğinde,
Dünya nüfusu% 26 artarak 9,7 milyar
kişiye ulaşacak. Bu nüfusu dengeli ve
yeterli bir şekilde besleyebilmek için
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hayvansal ürünlerin üretiminde her yıl
ette % 1,2, sütte % 0,4 ve yumurtada %
1,5 oranında büyüme sağlanması gerekiyor. Bu artan ihtiyaç üretimin temininde ortaya çıkan açığı kapatma konusunda önümüzdeki yıllarda küçükbaş
hayvancılığın payını da doğal olarak
artacak. Bunun yanı sıra küçükbaş yetiştiricilik yapısı gereği daha doğa ile
barışık bir üretim imkanı sunmaktadır.
Gerçekten de küçükbaş işletmelerin
karbon ayak izi olarak tanımlanan çevreye zararlı atık miktarı çok daha azdır
ve döngüsel ekonomik metotlar uygulandığı zaman sıfır atığa kadar uzanan
doğa dostu üretimler yapılabilmektedir.
Son zamanlarda başka çare kalmadığı
için hayvan yetiştiriciliğinden vazgeçilmesini ve sentetik et yenilmesini önerenlerin sayısının arttığı düşünülürse;
küçükbaş yetiştiriciliğin önemi ayrı bir
anlam kazanmaya başlamaktadır.
İşte bu gelişmeleri göz önüne alan Avrupa Birliği Komisyonu, özellikle küçükbaş hayvancılıkta için özel çalışmalar
yapmaya başladı. Avrupa’da koyun ve
keçi sektörü, kırsal alanda geleneksel
hayvancılık uygulamalarıyla yapılıyor.
Pazarda tüketiciye bu ürünler çok yüksek fiyatlarla satılmasına rağmen üretimde düşük verimlilik ve yetersiz üretici fiyatları nedeniyle sektörün geleceği
sıklıkla tartışılıyor. Yetiştiricinin giderek
bu işten uzaklaştığı görülüyor. Bu nedenle küçükbaş hayvancılık performansını değerlendirmek için sektörün
bütüncül bir yaklaşımla büyük ölçekli
bir Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi
yapılması ve buna göre üretimde sürdürülebilir doğru politikalar oluşturabilmesi amaçlanmış. Bu kapsamda AB’nin
Horizon 2020 Projesi kapsamında sağlanan fon kaynağı ile “Avrupa’da Sürdürülebilir Koyun ve Keçi Üretimi için
Yenilik (ISAGE-Innovation for Sustainable Sheep and Goat Production in
Europe)” adlı 2 yıl süren bir araştırma
yapılıyor.

MAKALE
Çalışmada sürdürülebilirlik kavramı
çerçevesinde çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları ile tek tek ele alınıyor.
Bu 3 ana kategoride her bir konu başlığı için ayrı göstergeler belirleniyor. İlki
hayvan sağlığı, refahı ve hayvancılık
yönetimi göstergeleri, ikincisi sosyo-ekonomik göstergeler ve üçüncüsü çevresel göstergeler olarak belirleniyor. Bu
kapsamda çalışma sürdürülebilirlik temasına uygun olarak 11 alt başlık altında toplanıyor: (1) toprak yönetimi, (2)
biyolojik çeşitlilik, (3) peyzaj ve miras,
(4) su yönetimi, (5) gübre yönetimi ve
besinler, (6) enerji ve karbon, (7) gıda
güvenliği, (8) tarımsal sistem çeşitliliği,
(9) sosyal sermaye, (10) çiftlik işlerine dayanıklılık ve (11) hayvan sağlığı ve refahı.

başlıklarda derinlemesine bilgi sahibi
olabilmek amacıyla yapılan çalışmaya, AB’de en fazla küçükbaş üreten 6
AB ülkesi (İspanya, Finlandiya, Birleşik
Krallık, Fransa, İtalya, Yunanistan) ve
Türkiye katılıyor. ISEGA Projesi kapsamında 7 ülkeden 34 araştırma kurumu
ve kuruluşlarının katıldığı bir konsor-

siyum oluşturuluyor. Ülkemizden Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Niğde
Üniversitesi ile Gaziantep İli Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin katıldığı ayrıca 2 yerli et üretici firmanın
yer aldığı proje kapsamında yukarıdaki
3 ana kategori ve 11 alt başlık ile ilgili anketler ve saha çalışmaları yapılmış.

Başlıklar incelendiğinde aslında her biri
başlı başına birer çalışma alanı olan bu

Proje kapsamında diğer 6 AB ülkesi ele
alındığında, Ülkemiz ise 37,3 milyon baş
koyun ve 11,2 milyon baş keçi sayısı ile
toplam 48,5 milyon küçükbaş hayvan
varlığı ile Avrupa’da birinci sıradadır.
AB’nin bütün üye ülkelerinde toplamda 16,8 milyon baş keçi ve 130,8 milyon
baş koyun varlığına sahip oldukları görülmektedir. Ama bu durum üretime
gelince değişmektedir. Küçükbaşta süt
üretimimiz 2,1 milyon ton, et üretimimiz
ise 126 bin tondur. AB’de bu miktarlar
bizim yaklaşık 7 katımız kadardır ve
bu üretimin parasal değeri yaklaşık 10
milyar Euro’yu geçmektedir. Bu miktarı AB’deki seviyelere ulaştırabilmek için
hayvan başına verimliliği en az AB’deki kadar arttırmamız gerekmektedir.
Sadece hayvan başına verim dikkate
alınırsa; onların bir hayvandan aldığı

ürünü, biz 3-4 hayvandan alabildiğimiz
için birim başına maliyetimiz daha en
baştan artmaktadır. Bir de buna üretim
için yapılan masrafları ve girdileri de eklerseniz yetiştiricinin ekonomik olarak
ne kadar zorlandığı ortaya çıkmaktadır.
Tabii bir de bunun sosyal boyutu vardır.
Aylarca çoğu dağlık bölgelerde yüksek
yaylalarda sürdürülen, mahremiyet hayatı yaşanılan bir yaşam tarzına sahip
yetiştirici verdiği emeğin ve sabrın karşılığını alamamaktadır. Gençler sektörden kaçmakta, kızlar bu işi yapanlarla
evlenmek istememektedirler. Bütün bu
zorluklar sonunda bizim ülkemizde de
sektör yeterince büyüyememektedir.
Her ne kadar bu kadar konuda projeler
yapılıyor ve desteklemeler veriliyorsa
da gelinen nokta itibariyle durum düşündürücüdür.

Avrupa’da Sürdürülebilir Koyun ve Keçi
Üretimi için Yenilik (ISAGE) Projesi kapsamındaki araştırma sonuçları da durumu açıkça ortaya koymaktadır. Yapılan
değerlendirmede Finlandiya, İtalya ve
Birleşik Krallık diğer ülkelerden daha
iyi performans gösterirken, Türkiye ve
Yunanistan çoğu kategoride ortalamanın altında performans göstermiştir. Bu
durumun hızla tersine çevrilmesi ve bir
yandan artan hayvan sayısının yanı sıra
verimin de arttırılması gerekmektedir.
İşte tam bu noktada bir ıslah örgütü
olan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’ne önemli görevler düşmektedir. Örneğin proje çıktıları
arasında yer alan ve Türkiye’den konsorsiyuma katılan paydaş üniversiteler
tarafın yapılan “İklim değişikliğine uyum
sağlamak için hava koşullarına dayanıklı
koyunlar yetiştirmek” ile ilgili çalışma ve
“Küçükbaşın iklim değişikliğini azaltmadaki rolü” konulu çalışmalar oldukça yol
gösterici olacaktır.
Umarım yaza kadar bu illeti şiddeti hafifler ve daha yakın ilişkiler kurduğumuz
bir kurban bayramı yaşarız. Bu vesile ile
bütün yetiştiricilerimizin Ramazan Bayramını kutlarım. Birlik, beraberlik içinde
sağlıklı ve huzurlu günler, bereketli kazançlar dilerim .
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AÇIKLAMA

ÇELİK’TEN YETİŞTİRİCİLERE ÖNEMLİ
KORONAVİRÜS UYARISI

B

uzağıların koronavirüse yakalana-

bahis konusu yapılarak buzağıların testlerinin

olan Kovid-19 virüsü ile birbirlerinden tama-

rak pozitif çıktıkları haberleri asıl-

pozitif çıktığına dair haberler çıkmıştır. Önce-

men farklıdır. Söz konusu haberdeki buza-

sızdır. Yetiştiricilerimiz bu konudaki

likle ifade etmek gerekirse buzağılarda ishalle

ğıların Kovid-19 olarak pozitif çıkmış olmaları

birlikte meydana çıkan hastalığın bugün halen

doğruyu yansıtmamaktadır” dedi.

haberlere itibar etmesin”
”Buzağılarda görülen ishalin Kovid-19 ile iliş-

mücadelesini verdiğimiz insanlardaki Kovid-19

kilendirilmesi son derece yanlıştır. Buzağılar-

ile herhangi bir ilgisi yoktur. Buzağılarda görü-

da ve evcil hayvanlarda tespit edilen Korona

len korona ishalinin ne kedi veya köpeklerde

virüsünün Kovid-19 ile bir ilgisi yoktur”

görülen koronavirüs tipiyle nede insanlardaki

”Buzağılarda tespit edilen Korona virüsünün
hayvanlardan insanlara, insanlardan da hayvanlara bulaşması gibi bir durum söz konusu
değildir.”

Kovid-19 ile bir alakası yoktur. Üstelik buzağılarda görülen ishal durumu yeni bir olay olmayıp pandemi döneminin çok öncesinde yani
50 yıl önce de bilinen ve sadece yeni doğan
ve 1-2 aylık buzağılara özgü korona ishalidir.

Genel Başkan Çelik ayrıca buzağılardaki korona ve rota virüslerine karşı yavru ve annelerinin aşılanması gibi koruma yöntemlerinin gereğine işaret ederek “Yeni doğan buzağılarda
görülen korona ve rotavirüs ishallerinin tedavisi noktasında aşıların yapılması, yani yeni doğan yavrularla birlikte annelerinin aşılanması
tercih edilecek bir korunma yöntemidir” dedi.

”Yetiştiricilerimiz tedirgin olmasın, buzağı

Ancak insanlara bulaşması veya insanlardan

Genel Başkan Çelik açıklamasının sonunda

ve diğer çiftlik hayvanlarında ishal görmesi

buzağılara bulaşması söz konusu değildir.”

pandemi süreci boyunca şu ana kadar buza-

halinde hemen bir veteriner hekime başvur-

dedi.

ğılardan ve kedi köpek gibi evcil hayvanlardan

Buzağı İshallerinin nedenleri arasında bakteri-

insanlara geçen bir Kovid-19 vakası bildirilme-

26.04.2021 – Ankara – Türkiye Damızlık Ko-

yel etkenlerin yanında viral etkenlerin de söz

diğine dikkat çekerek “Yetiştiricilerimizin tedir-

yun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİ-

konusu olduğuna vurgu yapan Çelik “İshalli

gin olmalarını gerektirecek bir durum yoktur.

YEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, son günlerde

buzağılara bakıldığında en fazla rastlanılan

Şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle herhangi bir

bir bölgemizde özellikle buzağılarda ishal son-

viral etkenlerin korona ve rotavirus olduğu

hayvanın öldüğü bilgisi henüz açıklanmamış-

rası yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktı-

birçok araştırmacı tarafından tespit edilmiştir.

tır. Hayvanlardan insanlara geçtiği yönünde

ğı yönündeki haberlere ilişkin bir açıklamada

Bilim insanlarınca korona ve rotavirus enfeksi-

de herhangi bir vaka yaşanmamıştır. Onun

bulunarak yetiştiricileri asılsız haberlere itibar

yonlarının daha çok ilk bir haftalık döneminde

için yetiştiricilerimiz hayvancılık faaliyetlerine

etmemeleri noktasında uyardı.

görüldüğü ortaya konulmuş ve kolostrum de-

gönül rahatlığı ile devam etsinler. Ahırlarını boş

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik açıklama-

diğimiz ağız sütünü yeterli düzeyde almayan-

bırakmasınlar. Dolayısıyla üreticilerimiz yetiş-

sında buzağılarda görülen ishal sonrası tes-

lar ile bakım ve besleme şartları olumsuz olan

tiricilerimiz asılsız haberlere itibar etmeden

pit edilen koronanın insanlarda tespit edilen

yeni doğanların hastalığa karşı daha duyarlı

üretmeye yetiştirmeye devam etsinler. Yıllar-

Kovid-19 ile bir ilgisinin bulunmadığını ifade

olduğu bildirilmiştir. Dolayısıyla buzağıların is-

dır hayvancılık alanındaki en büyük sorunlar-

ederek “Son bir iki gün içerisinde ülkemizin bir

hal olmalarının başlıca nedenleri rotavirüs ve

dan biri olan ve buzağılarda sıkça görülen is-

bölgesinde buzağılarda yayıldıkça yayılıyor,

koronavirüslerdir. Tüm Dünyada pandemiye

hal durumlarında hemen bir veteriner hekime

ishalle başlıyor ve ölümle sonuçlanıyor diye

neden olan insanlardaki koronavirus etkeni

başvursunlar” ifadelerine yer verdi.

sun”
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