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De!erli okuyucularımız; 

Merkez Birli!imizin üç ayda bir yayınlanan “Türkiye 
Koyun Keçi Yeti"tiricileri Çoban Dergisi”nin yeni bir sa-
yısında daha siz de!erli okuyucularımızla bulu"manın 
gururunu ya"arken hepinizi saygı ve sevgilerimle se-
lamlıyorum.

2 Ekim 2021 tarihinde Merkez Birli!imizin 4. Ola!an 
Genel Kurulunu gerçekle"tirdik. 3. Ola!an Genel kurul 
toplantısında aldı!ımız emaneti gece gündüz çalı"a-
rak küçükba" hayvancılı!ımızın geli"mesi ve sorunların 
çözülmesi adına korumaya gayret ettik. Emanete hı-
yanet etmemi" olsak ki Genel Kurulumuzun saygıde-
!er delegeleri oybirli!i ile 4 yıl daha sektörümüze hiz-
met etme görevini verdiler. Büyük bir katılımla "ölen 
havasında geçen Genel Kurulumuzda 5.5 yıllık hizmet 
dönemi delegelerimizce güven tazelemeyle sonuçlan-
mı" oldu. 

Genel Kurulumuza katılım sa!layan tüm delegeleri-
mize, Birliklerimizin çok de!erli Ba"kanlarına yürek-
ten te"ekkürlerimi sunuyorum. Onların deste!i ile 
hizmetlerimizi artırarak devam ettirece!iz. Birlikte 
sektörümüzün "ahlanmasını sa!layaca!ız. Genel Ku-
rulumuzdan aldı!ımız tam güvenoyu mesajı ile sorum-
lulu!umuzun kat be kat arttı!ının bilincindeyiz.

Dolayısıyla "ahsıma ve yol arkada"larıma olan bu gü-
veni bo"a çıkarmamak boynumuzun borcudur. Yeni 
yönetim kurulu arkada"larımla birlikte hizmet yolunda 
üzerimize dü"en ne varsa yapmaya her daim hazır ol-
du!umuzu ifade etmek istiyorum. Büyük bir olgunluk 
içerisinde ve bize yakı"an "ekilde gerçekle"tirdi!imiz 
genel kuruldan çıkan en önemli sonuç ise demokrasi-
nin ve 280 bin yeti"tiricimizin kazanan taraf olmasıdır. 
Genel kurulumuzun sektörümüz için hayırlara vesile 
olması dileklerimle geçti!imiz dönem itibariyle Bakan-
lı!ımızın deste!ini her zaman yanımızda gördü!ümü-
zü ifade ederek Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli 
ve bürokratlarına da sektörümüz adına te"ekkür edi-
yorum. 

Kıymetli Okuyucularımız;

Önümüzdeki süreçte sektörümüze olan hizmetlerimi-
ze devam ederken i"imizin pek de kolay olmadı!ını 
takdir edersiniz. #urası muhakkak sektörümüzün so-
runları bir çırpıda çözülebilecek türden de!ildir. Özel-
likle son bir iki yıl içerisinde Covid-19 salgını ile birlikte 
kuraklık, sel, orman yangınları gibi felaketler ile kar"ı 
kar"ıya kaldık. Ve tüm bu olayların yaraları Devletimiz 
tarafından süratle sarılırken bir kez daha tarımın ve gı-
danın önemi net bir "ekilde ortaya çıkmı"tır.

Di!er yandan döviz kurlarındaki artı"ların gıda fiyat-
larına yansıtılması da ülkemizi zorlu bir sürece itmi"tir. 
Bu zorlu süreçte sektörümüz adına desteklerini hep 
yanı ba"ımızda hissetti!imiz, Cumhurba"kanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdo!an ve Bakanımız Sayın Dr. Be-
kir Pakdemirli’ye "ükranlarımı arz ediyorum. 

Önümüzdeki 4 yıllık dönemde en önemli hedefimiz; 
Cumhurba"kanımız Sayın Recep Tayyip Erdo!an tara-
fından bize talimatlandırılan nüfus ba"ına bir küçükba" 
hayvan hedefi için var gücümüzle çalı"mak ve küçük-
ba" hayvan sayımızı en az 90 milyona çıkarmak ola-
caktır.

Hedefimize ula"mada defalarca dile getirdi!im çoban, 
meralar, ba"ta yem olmak üzere girdi maliyetlerinin 
yüksekli!i, hayvan hastalıkları gibi bir çok sorunlarımı-
zın da zaman içerisinde çözülebilece!ine inanmakla 
birlikte gayretlerimiz bu yönde olacaktır. Yeti"tiricile-
rimizin sorunlarının çözülmesi halinde sektörümüzün 
var olan potansiyelinin tamamını kullanmak mümkün 
olacak,  bu da belirlenen hedeflerimize ula"manın yo-
lunu kısaltacaktır.

Bu duygularla, “Birlikten kuvvet do!ar” düsturu ile bir-
lik ve beraberlik içerisinde ilk günkü heyecan ve azim-
le çalı"ma kararlılı!ımızı ifade ediyor tekrar 4. Ola!an 
Genel Kurul Toplantımızın ülkemize, milletimize, sektö-
rümüze ve yeti"tiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Önümüzdeki süreçte de sektörümüzün sesi solu!u 
olma kararlılı!ıyla yolumuza devam etme noktasında 
gayret sarf edece!imiz günlerde bulu"mak üzere he-
pinizi Allah’a emanet ediyorum. 

Kalın Sa!lıcakla…

MERHABA

N!hat ÇEL"K
Türk!ye Koyun Keç! Yet!#t!r!c!ler! Merkez B!rl!$! Genel Ba#kanı
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TÜDK"YEB’DE N"HAT ÇEL"K 

GÜVEN TAZELED"

Tam bir demokrasi 
"ölenine sahne olan 
genel kurulda; Genel 
Ba"kanlık için tek aday 
olan Nihat Çelik, yapılan 
açık oylamada oybirli!i ile 
yeniden Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yeti"tiricileri 
Merkez Birli!i Genel 
Ba"kanı seçildi. 
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Genel Ba"kan Çelik, yaptı!ı te"ekkür konu"masında 
"unları söyledi: “Tüm katılımcı delegasyona oy birli!i 
ile "ahsımı Genel Ba"kanlı!a yeniden seçtikleri için, 
yeni yönetim kurulu arkada"larım adına da tüm Birlik 
Ba"kanlarım ve delegasyona sonsuz te"ekkürlerimi 
arzederim. 

Biz de güvenlerini bo"a çıkarmamak için hizmet 
yolunda üzerimize dü"en ne varsa yapmaya hazır 

oldu!umuzu beyan eder herkese saygılar sunarım. 
Merkez Birli!imizin 4. Ola!an Genel Kuruluna katılan 
delegelerin oybirli!i ile seçilmekten mutluyum. Ka-
zanan ben de!il, demokrasi ve 280 bin yeti"tiricimiz 
olmu"tur. 

Büyük bir olgunluk içerisinde yaptı!ımız bu genel 
kurulun bütün sektörümüze hayırlı olmasını diler, 
herkese saygılar sunarım.”
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yeti"tiricileri Merkez Birli!i’nin yeni yönetim Kurulu Genel Ba"kan Nihat Çe-
lik, Fettah Öztürk, Bülent Oral, Abuzer Yıldırımtepe, Mehmet Akdo!an, Ali Kaysadu ve Nazmi Ko"ar’dan 
olu"urken Denetleme Kurulu Üyeleri ise Necat Demirden, Ferhan Ero!lu ve Aziz Karakurt oldu.

ÇEL"K: AFGANLAR SADECE ÇOBAN OLARAK ÇALI#TIRILMALI

“2 EK"M ÇOBANLAR BAYRAMI OLSUN” +$
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Küçükba" hayvancılı!ın geli"tirilmesi konusunda da 
yem girdilerinin dü"ürülmesi gerekti!ini ifade eden 
Çelik, “Ba"ta yem olmak üzere girdi fiyatlarının ive-

di "ekilde dü"ürülmesi lazım. Küçükba" hayvancılı!ın 
geli"tirilmesi için destekler artırılmalı, yem deste!i artarak 
devam etmesinden yanayız” diye konu"tu. 

Destekler

�!*!(��1.1(1*� ��$�5�.(��+()�/�*��
 %(!5!*��%$�0�_!(%'Č�ė�!)+'.�/%5!�
%*�* �)Č�/%6(!.!�%*�* �)ċ��%6(!.%*�
 !/0!|%�%(!�$%6)!0!� !2�)�! !�!|%6Ę�
È!'(%* !�/®6(!.%*%�0�)�)(� �ċ

Artırılmalı
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Genel Kurula katılarak bir konu"ma yapan  Ak 
Parti Van Milletvekili $rfan Kartal, küçükba" 
hayvancılı!ın sorunlarına i"aret ederek Genel 

Ba"kan Çelik’e hitaben “2 Ekim’i Çoban Günü ilan et-
tiniz, kutluyorum. Ben hayvancılıkla u!ra"an bir aile-
nin mensubuyum, çobanlı!ı çok iyi biliyorum. Ben 
bu sektörün yabancısı de!ilim, sizlerin içerisindeyim. 
Bakanlı!ımızın, Partimizin anaç koyunlar için yaptıkları 
yardımları takip ediyorum. Kapım her zaman sizlere 
açıktır. “ dedi.

Kartal konu"masını “Küçükba" hayvan sayısının bir 
zamanlar 31 milyona dü"tü!ünü gördüm. Ama bugün 
54 milyondur. Bunu hep birlikte el birli!i ile 84 mily-
ona, 100 milyona çıkarmalıyız. Biz bunu yaparsak bu 
vatana olan görevimizi yerine getirece!iz. Tarım ve 
hayvancılık sektörü stratejik bir sektördür, hayati bir 
sektördür. Bunun geli"mesi halinde tarıma ba!lı san-
ayi geli"iyor, ithalat azalıyor, istihdam artıyor. Bizlere dü"en bunları daha ileriye götürmektir. Tekrardan sizler-
in aranızda bulunmaktan gurur duyuyorum. Yaptıkları çalı"maları da takip ediyorum, seçilecek yeni yönetime 
ba"arılar diliyorum. Bu kongrenin ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” sözleriyle bitirdi.

Kapım Her Zaman Sizlere Açık

�GNKM�1[DKTNKßK�KNG�;GPKFGP�5G§KNFK
Konu"maların ardından gündem 
maddelerinin görü"ülmesiyle de-
vam eden genel kurulda, Birli!in 
faaliyet raporları görü"ülerek ibra 
edildi. Tam bir demokrasi "ölenine 
sahne olan genel kurulda; Genel 
Ba"kanlık için tek aday olan Nihat 
Çelik, yapılan açık oylamada oy-
birli!i ile yeniden Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yeti"tiricileri Merkez 
Birli!i Genel Ba"kanı seçildi. 

Genel Ba"kan Çelik, yaptı!ı te"ek-
kür konu"masında "unları söyledi: 
“Tüm katılımcı delegasyona oy 

birli!i ile "ahsımı Genel Ba"kanlı!a 
yeniden seçtikleri için, yeni yöne-
tim kurulu arkada"larım adına da 
tüm Birlik Ba"kanlarım ve dele-
gasyona sonsuz te"ekkürlerimi 
arzederim. 

Biz de güvenlerini bo"a çıkarma-
mak için hizmet yolunda üzer-
imize dü"en ne varsa yapmaya 
hazır oldu!umuzu beyan eder 
herkese saygılar sunarım. Merkez 
Birli!imizin 4. Ola!an Genel Kuru-
luna katılan delegelerin oybirli!i ile 
seçilmekten mutluyum. Kazanan 

ben de!il, demokrasi ve 280 bin 
yeti"tiricimiz olmu"tur. Büyük bir 
olgunluk içerisinde yaptı!ımız bu 
genel kurulun bütün sektörümüze 
hayırlı olmasını diler, herkese say-
gılar sunarım.” Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yeti"tiricileri Merkez 
Birli!i’nin yeni yönetim Kurulu 
Genel Ba"kan Nihat Çelik, Fet-
tah Öztürk, Bülent Oral, Abuzer 
Yıldırımtepe, Mehmet Akdo!an, 
Ali Kaysadu ve Nazmi Ko"ar’dan 
olu"urken Denetleme Kurulu Üye-
leri ise Necat Demirden, Ferhan 
Ero!lu ve Aziz Karakurt oldu.
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2 Ekim 2021 tarihinde gerçekle"tirilen Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yeti"tiricileri Merkez Birli!i  (TÜD-
K$YEB)  4. Ola!an Genel Kurulundan sonra yeni seçilen Denetleme Kurulu Üyeleri  Genel Kurul sonrası 
Genel Ba"kan Nihat Çelik’e makamında bir ziyarette bulunarak birtakım konularda görü"meler yaptılar. 
Denetleme Kurulu Ba"kanı Necat Demirden, Denetleme Kurulu Üyeleri Ferhan Ero!lu ve Aziz Kurt 
yaptıkları ziyarette önümüzdeki süreçte sektörün durumuna dair isti"arelerde bulundular.

Genel Ba"kan Nihat Çelik, yeni seçilen Denetleme Kurulu Üyelerine hayırlı olması dileklerinde bulunarak 
ziyaretlerinden dolayı kendilerine te"ekkür etti.
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2 Ekim 2021 tarihinde gerçekle"tirilen Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yeti"tiricileri Merkez Birli!i  (TÜDK$-
YEB)  4. Ola!an Genel Kurulundan sonra yeni seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısını, güven tazeleyen 
Genel  Ba"kan Nihat Çelik ba"kanlı!ında gerçekle"tirdi.

Yapılan görev da!ılımında Genel Ba"kan Nihat Çelik, Genel Ba"kan Yardımcısı Mehmet Akdo!an, Muha-
sip Üye Bülent Oral, Sekreterya Üye Fettah Öztürk, Üyeler Abuzer Yıldırımtepe, Ali Kaysadu ve Nazmi 
Ko"ar olarak belirlendi. Genel Ba"kan Nihat Çelik, “Hedefimiz güçlü bir yönetim ve güçlü bir sektör. 
Hizmet yolunda futbol takımının oyuncuları gibi sahada top ko"turma azmi ile sektörümüze hizmet et-
mek için $l Birlik Ba"kanlarımızla beraber, Allah’ın izniyle güzel hizmetler yapmayı hedefliyoruz. Hayırlı ve 
u!urlu olsun. 

Geçmi"  5 yıllık süre zarfında da benimle beraber görev almı" ancak bugün aramızda olmayan ark-
ada"larıma ve tüm Birlik Ba"kanlarımıza selam ve saygılarımı sunuyorum” "eklinde konu"tu.

���2/$à$1�*(1(/�.858/�6215$6,�<(1ò�<�1(7ò0�
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Z!YARETLER

Ankara- 19.10.2021 - AK Parti Bursa 
Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Bir-
lik Ba"kanı Veteriner Hekim Yıldırım 
Oran ve beraberindeki heyet Merkez 
Birli!ine nezaket ziyaretinde buluna-
rak Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-
ti"tiricileri Merkez Birli!i (TÜDK$YEB) 
Genel Ba"kanı Nihat Çelik ile bir araya 
geldiler.

Ziyaret esnasında bir konu"ma ya-
pan TÜDK$YEB Genel Ba"kanı Çelik, 
AK Parti iktidara gelmeden önce kü-
çükba" hayvancılık sektörünün üve-
yin de üveyi olmadı!ını vurgulayarak 
“ Küçükba"ı destekleme kalemi yok-
tu. Küçükba"ı kimse hatırlamıyordu. 
AK Parti hükümetleriyle küçükba" 
hayvancılık desteklenmeye ba"la-
dı. Artık yeti"tiricilerimiz el üstünde 
de!il ba" üstünde tutuluyor. Dolayı-
sıyla ba"ta Sayı Cumhurba"kanımız 
olmak üzere hükümetimize, mevcut 
bakanımıza ve önceki bakanlarımıza 
katkılarından dolayı sektörüm adına 
te"ekkür ediyorum. Sayın Vekilim za-
man zaman sıkıntılarımızda önümü-
zü açmı"tır, canlı hayvan ve küpesiz 
hayvan kesiminde bazı sıkıntılarımızı 
çözmü"tür. Sayın vekilimiz bu hiz-
metleri hakka hizmet, bir ibadet an-
layı"ıyla yapıyor. Allah’ın izniyle yap-
mı" oldu!u bu hizmetler adım adım 
daha da ilerleyecek. Sayın vekilimize 

bu katkılarından dolayı te"ekkür edi-
yorum. Tabi sorunlarımız bitmi" anla-
mına gelmez. ‘Hükümetimizden dev-
letimizden destek bizden üretmek’ 
sloganıyla bizlerde yolumuza devam 
edece!iz. “ dedi.

Genel Ba"kan Çelik, en önemli sorun-
lardan birinin mera sorunları oldu!u-
nu ifade ederek “ $l mera komisyon-
larında küçükba" hayvancılık temsil 
edilememektedir. Birliklerimizden bir 
temsilci Mera Komisyonlarında do!al 
üye olarak bulunmalıdır.Mera kanu-
nunda bu yönde de!i"iklik yapılması 
hususunu Sayın Vekilimden istirham 
ediyorum” dedi. 

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kı-
lıç ise yaptı!ı konu"mada "unları söy-
ledi.

“Sayın Cumhurba"kanımızın liderli-
!inde her alanda Türkiye’nin çıtasını 
daha yükse!e çıkarmak için çalı"-
malar yürütmekteyiz. Bu vesileyle de 
Bursa Birli!imizle her daim bir araya 
geliyoruz, isti"areler yapıyoruz. On-
lardan aldı!ımız talepleri, beklentileri 
gerek Bakanlıklarla gerek kamudaki 
kurulu"larla görü"erek nihai bir sonuç 
almaya gayret ediyoruz. Bu noktada 
da önemli sonuçlar alıyoruz. Özellikle 
canlı hayvanların, küpesiz hayvanların 
kesime sevkedilmesi sorunluydu. Bu 
noktada özellikle "ahsımın içinde bu-
lundu!u yasa teklifiyle bunu nihayete 
erdirdik. Bu noktada AK Parti olarak 
Sayın Cumhurba"kanımızın liderli-
!inde vatanda"ımızın talebi neyse 
onun üzerinde çalı"malarımızı yürü-
tüyoruz, yürütmeye devam ediyoruz. 
Ba"ta koyun keçi yeti"tiricileri olmak 
üzere her zaman üreticilerimizin ya-
nındayız, destekçisiyiz”

Konu"maların ardından Genel Ba"-
kan Nihat Çelik, Milletvekili Ahmet 
Kılıç’a günün anısına bir plaket takdi-
minde bulunurken, Bursa Birlik Ba"-
kanı Yıldırım Oran ise çoban koyun 
keçi maketi verdi.
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yeti"tiricileri Merkez Birli!i (TÜDK$YEB) Genel Ba"kanı Nihat Çelik, Tarım ve Or-
man Bakan Yardımcısı Ay"e Ay"in I"ıkgece’ye  makamında bir ziyarette bulunarak sektörün çe"itli sorunlarına 
ili"kin bir takım görü"melerde bulundu. TÜDK$YEB Genel Ba"kanı Çelik, ziyaretin ardından “ Bakan Yardımcımız 
Sayın Ay"e Ay"in I"ıkgece’yi makamında ziyaret ederek sektörümüzün çe"itli sorunları hakkında birtakım gö-
rü"melerde bulunduk.

Oldukça verimli geçen ziyaretin önümüzdeki sürece olumlu yansıması temennilerimle "ahsım ve Sektörümüze 
olan yakın ilgisinden dolayı Sayın Bakan Yardımcıma te"ekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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Ankara- 02.11.2021 - Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yeti"tiricileri Merkez Birli-
!i (TÜDK$YEB) Genel Ba"kanı Nihat 
Çelik, son zamanlarda artan yem fi-
yatlarının üretimi olumsuz etkiledi!i-
ni ifade ederek acilen yem fiyatlarına 
müdahale edilmesi gerekti!ini söyle-
di. Genel Ba"kan Çelik açıklamasında 
son aylarda özellikle kesif yeme sü-
rekli zam yapıldı!ını belirterek “ Her 
geçen gün yem fiyatlarına yapılan 
zamlar hayvancılı!ımıza zor günler 
ya"atıyor. Küçükba" hayvancılılıkla 
u!ra"an yeti"tiricilerimizin üretti!i 
ürünlerde fazla bir artı" olmamakla 
birlikte yem fiyatlarının sürekli artma-
sı sektörümüzü dar bo!aza sürükle-
mektedir. Bu nedenle acilen gerekli 
müdahalelerde bulunulmalıdır “ dedi.

Genel Ba"kan Çelik, yem sanayicile-
rinin çe"itli nedenler ileri sürerek fi-
yatlarda artırıma gidilmesinin önüne 
geçilmesi gerekti!ine vurgu yaparak 
“ Kesif yem üreten fabrikalar yem 
hammaddelerinin dı"arıdan geldi!ini 
ve dövizdeki artı"lara paralel olarak 
zam yaptıklarını öne sürüyorlar ama 
yemde tamamen dı"a ba!ımlılık gibi 

bir durum yok. Kesif yemin içindeki 
hammaddelerden çavdar,arpa,yulaf, 
bu!day kepe!i, küspeler gibi büyük 
ço!unlu!u ülkemizde yeti"tirilen ve 
iç piyasadan kar"ılanan hammadde-
lerdir. Sadece vitamin ve mineral gibi 
katkı maddeleri dı"arıdan ithal edil-
mektedir. Ancak bunların da yem fi-
yatlarını fahi" bir "ekilde artıracak çok 
önemli unsurlar olmadı!ını biliyoruz. 
Dolayısıyla fabrikalar döviz kurlarını 
da bahane ederek sürekli zam ya-
pıyorlar. Peki döviz dü"tü!ünde bu 
fabrikalar yemde indirim yapıyorlar 
mı ? Ben hiç "ahit olmadım “ de!er-
lendirmesinde bulundu.

Yem fiyatlarının sıkı bir "ekilde denet-
lenmesi gerekti!ine i"aret eden Çelik, 
“ Yem fabrikalarının üretti!i yemlerin 
maliyetleri sıkı bir "ekilde denetlenip 
gerçek fiyatlandırma yapılarak hem 
haksız kazançların önüne geçilmeli 
hem de yeti"tiricilerimizin bu konu-
daki ma!duriyeti giderilmelidir. Aksi 
takdirde yem fiyatlarındaki artı"lar 
nedeniyle üretimin olumsuz etkilen-
mesi devam edecektir.  “ dedi.

Çelik, geçen yıl uygulamasına ba"la-
nan yem deste!inin de artırılarak de-
vam etmesini ve kayıtlı tüm hayvan-
ları kapsamasını isterken “ Küçükba" 
hayvancılı!ımızın tarihinde ilk kez 
destekleme kapsamına alarak çe"itli 
kalemlerle destekleniyor olmasından 
sektörümüz adına memnuniyet du-
yuyoruz. Sayın Cumhurba"kanımız 
ve Sayın Bakanımızın sektörümü-
ze olan destekleri sayesinde hedef-
lerimiz do!rultusunda yolumuza 
devam ediyoruz. Kendilerine tüm 
yeti"tiricilerimiz adına te"ekkürleri-
mizi sunmakla birlikte yem deste!i 
hususunda da desteklerinin devam 
edece!ine yürekten inanıyoruz. Do-
layısıyla küçükba" hayvanlarımızın 
özellikle kı" aylarında a!ıllarında tu-
tulması nedeniyle bu aylara mahsus 
olarak yem deste!inin artırılarak ka-
yıtlı tüm hayvanlara verilmesini talep 
ediyoruz. Zaten çok zor "artlarda ya-
pılan küçükba" hayvancılı!a verile-
cek olan kesif yem deste!inin yeti"-
tiricilerimize bir nebze de olsa nefes 
olaca!ına inanıyoruz “ dedi.

7�'.ò<(%�*(1(/�%$ğ.$1,�1ò+$7��(/ò.ȇ'(1
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- Kı" Aylarına Mahsus Yem Deste!i Artırılmalıdır
- Yem fiyatlarındaki artı"lara müdahale edilmelidir
- Yem fiyatları sıkı denetlemeye tabi tutulmalıdır
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Ankara- Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yeti"tiricileri Mer-
kez Birli!i (TÜDK$YEB) Genel Ba"kanı Nihat Çelik, Merkez 
Birli!i bünyesinde Birlik Ba"kanlarının yer aldı!ı Danı"ma 
Kurulu olu"turuldu!unu açıklayarak, kurulun sektöre bü-
yük faydalar sa!layaca!ını söyledi.

TÜDK$YEB Genel Ba"kanı Çelik açıklamasında Danı"ma 
Kurulunun Merkez Birli!i tarihinde ilk kez kuruldu!unu ve 
yeni bir vizyonla sektörün hizmetinde olacaklarına dikkat 
çekerek “Merkez Birli!imizin 2 Ekim 2021 tarihinde ger-
çekle"tirilen ola!an genel kurulumuzda alınan karar ge-
re!ince Merkez Birli!imiz bünyesinde ilk kez olmak üzere 
küçükba" hayvancılık sektörünün sorunlarının ele alına-
ca!ı TÜDK$YEB Danı"ma Kurulunu olu"turduk. Danı"ma 
Kurulu toplantılarımızı küçükba" hayvancılık sektörünün 
ve yeti"tiricilerimizin sorunlarını ele alarak sorunların çö-
zümü için ortak akıl toplantıları "eklinde gerçekle"tirmeyi 
planladık. Merkez Birli!imizin kurulu"undan bugüne ilk 
defa böyle bir olu"umu  gerçekle"tirmekle birlikte yeni 
vizyonumuzla sektörümüzün sorunlarına daha kolay 
çözümler bulaca!ımıza inanıyorum. Olu"turdu!umuz 
Danı"ma Kurulumuzun sektörümüze, il birliklerimize ve 
yeti"tiricilerimize çok büyük fayda ve katkı sa!layaca!ı 
inancıyla çalı"malarında ba"arılar diliyorum “ ifadelerine 
yer verdi.

TÜDK$YEB Genel Ba"kanı Nihat Çelik’in önderli!inde 11 
Birlik Ba"kanının yer aldı!ı TÜDK$YEB Danı"ma Kurulu 
Üyeleri "u isimlerden olu"tu.

Çanakkale Birlik Ba"kanı - Doç.Dr. Ferhan Savran

Bursa Birlik Ba"kanı - Veteriner Hekim Yıldırım Oran

Antalya Birlik Ba"kanı - Ziraat Mühendisi Zooteknist 
Zeliha Öztürk

Denizli Birlik Ba"kanı - Veteriner Sa!lık Teknikeri Kadir 
Özdemir

#anlıurfa Birlik Ba"kanı Hasan Eyyüpo!lu

Mu!la Birlik Ba"kanı - Rasime Avcı

Isparta Birlik Ba"kanı - Veteriner Sa!lık Teknikeri 
Süleyman Ya"ar Köro!lu

Kırıkkale Birlik Ba"kanı - Mehmet Kür"at Ulusoy

Amasya Birlik Ba"kanı - Cafer Korucu

Tunceli Birlik Ba"kanı - Zeynel Erdo!an

Mu" Birlik Ba"kanı - Nimet Salkım

MERKEZ B!RL!"! 
BÜNYES!NDE 
TÜDK!YEB 
DANI#MA KURULU 
OLU#TURULDU
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- Sürü büyütme ve yenileme deste-
!i 100 liradan 125 liraya, çoban istih-
dam deste!i 5 bin liradan 6 bin liraya 
yükseltildi.

- Sürü büyütme ve yenileme deste!i 
ile çoban istihdam deste!inin artı-
rılması sektörümüze büyük katkılar 
sa!layacaktır. 

Ankara - 15.10.2021-Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin $li 
Damızlık Koyun Keçi Yeti"tiricileri 
Birli!ince düzenlenen etkinlikte ko-
yun keçi yeti"tiricilerini sevindirecek 
müjdeler verdi.

Konuya ili"kin bir açıklama yapan 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yeti"-
tiricileri Merkez Birli!i (TÜDK$YEB) 
Genel Ba"kanı Nihat Çelik, Bakan 
Pakdemirli’nin koyun keçi yeti"tiri-
cilerini bir kez daha mutlu edecek 
müjdeler verdi!ini belirterek “ Sayın 
Bakanımız  Mersin’de sürü büyütme 
ve yenileme deste!ini yüzde 25 artı-
rarak 125 liraya, çoban istihdamı des-
te!ini de yüzde 20 artırarak 6 bin 
liraya yükseltti!i müjdelerini vermi"-
tir. Bu müjdeler "üphesiz küçükba" 
hayvancılı!ımızın daha ileri noktala-

ra ta"ınmasında etkili olacaktır. Do-
layısıyla sektörümüzün geli"mesi ve 
belirlenen hedeflere ula"ma adına 
sayın Bakanımızın verdi!i destekler 
için yeti"tiricilerimiz adına kendisine 
te"ekkür ediyoruz. “dedi.

2023 yılı için Cumhurba"kanı Er-
do!an tarafından belirlenen nüfus 
ba"ına bir küçükba" hedefine ula"-
manın yolunun bu tür desteklerden 
geçti!ini vurgulayan Çelik açıklama-
sında “ Sayın Cumhurba"kanımız ve 
Sayın Bakanımız küçükba" hayvan-
cılı!ı destekleme noktasında bizleri 
sevindiren kararlara imza atmaya 
devam ediyorlar. 

Bu manada Sürü büyütme ve yenile-
me deste!i ile en önemli sorunumuz 
olan çoban konusunda istihdam 
deste!inin artırılması muhakkak ki 
sektörün büyümesine olumlu yansı-
yacaktır. Devletimizce verilen bu tür 
desteklerin kar"ılı!ında inanıyorum 
ki yeti"tiricilerimiz daha çok ürete-
cek ve özellikle Avrupa’da birinci 
sıradaki yerimizi koruyarak ülkemi-
ze katma de!er sa!lamaya devam 
edece!iz” ifadelerine yer verdi.

TÜDK!YEB GENEL BA"KANI ÇEL!K’DEN 
DESTEK AÇIKLAMASI
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AK Parti’nin hazırladı!ı yeni vergi paketi içerisinde yer alan 
ve Meclis Genel Kurulu’nda görü"ülerek kabul edilen Ka-
nun teklifiyle, tarım desteklerinden yapılan vergi kesintisi-
nin kaldırılması ve 5 yıl geriye dönük kesilen vergilerin de 
faiziyle beraber iade edilecek olması yeti"tiricileri sevindir-
di. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yeti"tiricileri Merkez Birli!i 
(TÜDK$YEB) Genel Ba"kanı Nihat Çelik, Meclis Genel Ku-
rulu’ndan geçen bu kararla haksızlı!a son verildi!ini söyle-
di. Çelik, yıllardır haksız yere kesilen vergilerin iptal edilme-
sinin ve 5 yıllık geriye dönük ödenen vergilerin de geri iade 
edilecek olmasının yeti"tiricileri sevindirdi!ini ifade etti. 

Çiftçinin aldı!ı desteklerden kesilen vergilerin yasal olma-
dı!ını sürekli dile getirdiklerini hatırlatan Çelik, “Bu haksız 
uygulama, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından sona 
erdirilmi"tir. Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen teklifle 
son 5 yılda çiftçilere ödenen desteklerden kesilen vergiler, 
faiziyle birlikte çiftçimize iade edilecek. 

Bu haber, 280 bin küçükba" hayvan yeti"tiricimize ve çift-

çilerimize rahat nefes aldırmı"tır. Sektörümüze hayırlı ol-

masını dilerken ba"ta hükümetimiz ve bu konuda büyük 

katkıları bulunan AK Parti Grup Ba"kan Vekilimiz Sayın 

Cahit Özkan ile sayın vekillerimize te"ekkür ederim” dedi.

TÜDK$YEB GENEL BA#KANI N$HAT ÇEL$K: 

HAKSIZLIKTAN GER! DÖNÜLDÜ
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ANKARA-15.10.2021-Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yeti"tiricileri Merkez Birli-
!i (TÜDK$YEB) Genel Ba"kanı Nihat 
Çelik, ülkemizde insanımızın gıda gü-
vencesi için, bitkisel üretimin yanı sıra  
özellikle sa!lıklı et ve süt  ürünlerine 
eri"imin sa!lanabilmesi amacıyla kü-
çükba" hayvancılı!ın daha da geli"ti-
rilmesinin önemli oldu!unu vurguladı.

16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla 
bir açıklama yapan TÜDK$YEB Genel 
Ba"kanı Çelik, FAO’nun (Food and 
Agriculture Organization) hazırladı!ı 
rapora göre dünyada her dokuz ki"i-
den birinin açlık tehlikesiyle kar"ı kar"ı-
ya oldu!unu belirtti. 

Covid-19 nedeni ile ülkelerin koruma-
cı politikalar izlemeye ba"lamasının, 
insanların sa!lıklı gıdaya ula"makta 
daha fazla zorlukla kar"ıla"abilecekle-
rini ve salgın nedeniyle de aç insan sa-
yısının daha da artabilece!ini dile ge-
tiren Çelik, insanımızın gıda güvencesi 

için, bitkisel üretimin yanı sıra  özellikle 
sa!lıklı et ve süt  ürünlerine eri"imin 
sa!lanabilmesi amacıyla özellikle kü-
çükba" hayvancılı!ın geli"tirilmesinin 
önemli oldu!unu vurguladı. Çelik, “Ül-
kemizde son yıllarda küçükba" hay-
van sayısında artı"lar ya"anması bu 
bakımdan önemlidir. 

Sayın Cumhurba"kanımızın küçük-
ba" hayvan sayısının nüfus ba"ına bir 
hayvan olacak "ekilde artırılması ta-
limatları ile Tarım ve Orman Bakanı-
mız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin yeni 
destekler vermesi küçükba" hayvan 
sayımızı artırmı" 2019’da 48,5 milyon 
olan hayvan sayımız yüzde 11,6’lık ar-
tı"la 2020’de 54,1 milyona ula"mı"tır. 
Bu sayının hedefimiz olan 90 milyona 
çıkarılması için birliklerimizle beraber 
gerekli çalı"malar yapılmaktadır. He-
defimiz insanımızın sa!lıklı kırmızı et 
ihtiyacının kar"ılanmasıdır. Ülkemiz 
için sa!lıklı do!al gıdalara ula"mada 
küçükba" hayvancılık en büyük "ansı-
mızdır “ dedi. 

Kırsala dönü" projelerine 
a!ırlık verilmeli
Ya"anan göçler nedeniyle köylerde 
ya"ayan nüfusun ya" ortalamasının 
55’e yükseldi!ini ifade eden Genel 
Ba"kan Çelik, gençlerin kırsala dön-
mesini ve üretime katılmasını sa!la-
yacak projelere a!ırlık verilmesi ge-
rekti!ini belirterek, “Ancak bu "ekilde 
küçükba" hayvancılı!ımızın ya"adı!ı 
sorunlar çözüm bulacak, hedefleri-
mize ula"mamız mümkün olacaktır. 
Böylece sadece ülkemizi doyurmaya 
devam etmekle kalmayız, rahatlıkla 
içinde bulundu!umuz co!rafyanın 
sa!lıklı gıda açı!ını da kapatırız” "ek-
linde konu"tu.

Hayvan sayısının yanı sıra yapılacak ıs-
lah çalı"maları ile et ve süt verimlerinin 
de artırılmasının önemli oldu!unu vur-
gulayan Çelik, ba"ta yem olmak üzere 
girdi maliyetlerinin dü"ürülmesinin ve 
çoban istihdamı sorununun çözülme-
sinin öncelikli talepleri oldu!unu söy-
ledi. Tamamen do!al ortamda kim-
yasal gübre ve ilaç uygulamasından 
uzak zengin bitki türlerinden olu"an 
mera ve yaylalarda otlayan hayvan-
ların etlerinin sa!lıklı beslenme açısın-
dan çok yararlı oldu!unu ifade eden 
Çelik, son yıllarda ya"anan küçükba" 
hayvan sayısındaki artı" ile yapılan ıs-
lah çalı"malarının bu açıdan önemli 
oldu!unu kaydetti.

*(1(/�%$ͤ.$1��(/˕.Ö'(1�

���(.˕0�'�1<$�*,'$
�*�1�$�,./$0$6,
Ø��'¼Q\D�Q¼IXVX�DUWDUNHQ�VDʳOÀNOÀ�JÀGD\D�HULͥLP�GDKD�GD�¶QHPOL�KDOH�JHOGLÙ�
Ø��6DʳOÀNOÀ�HW�YH�V¼W�W¼NHWLPL�L§LQ�N¼§¼NEDͥ�KD\YDQFÀOÀN�GDKD�GD�JHOLͥWLULOPHOLÙ
Ø��6DʳOÀNOÀ�EHVOHQPHN�L§LQ�N¼§¼NEDͥ�KD\YDQFÀOÀN�HQ�E¼\¼N�ͥDQVÀPÀ]GÀUÙ
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ANKARA-14.10.2021-Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yeti"tiricileri Merkez Birli-
!i (TÜDK$YEB) Genel Ba"kanı Nihat 
Çelik, ülkemizde tarım sektöründe 
çalı"anların yüzde 42’sinin kadınlar 
oldu!unu ifade ederek, “Yeti"tirici ka-
dınlarımızın toplumdaki statüleri yük-
seltilmeli, sosyal güvencelerinde pozi-
tif ayrımcılık sa!lanmalı” dedi.

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü 
nedeniyle açıklama yapan TÜDK$YEB 
Genel Ba"kanı Nihat Çelik, kırsalda ev 
i"leri, çocuk bakımı, ya"lı bakımı gibi 
sorumluluklar üstlenen kadınların, 
tarımsal faaliyetlerin birço!unda da 
aktif görevler üstlenerek ekonomiye 
önemli katkıda bulunduklarını ifade 
etti. Kadın çiftçilerin tarım sektörünün 
önemli yapı ta"larından biri oldu!unu 
belirten Genel Ba"kan Çelik, “Kadın 
çiftçilerimiz tarlasında, serasında, bah-
çesinde, ahırında, a!ılında gece gün-
düz demeden çalı"ıyor, yeti"tiriyor. 
Üretime omuz veriyor, ülkenin gıda 
güvencesi ba"ta olmak üzere önemli 
birçok görevi yapıyor. Geleneksel ev 
i"leri, evinde çocuklarına ve ya"lılara 
bakım gibi günlük faaliyetleri üstleni-
yor. Bunlara ra!men toplumsal cinsi-
yete dayalı ayrımcılık ve toplumsal ku-
rallar nedeniyle kadınların bu emekleri 
resmi istatistiklerde yer almıyor” dedi.

- Göçün Önlenmesinde Büyük Katkı

Kadın çiftçilerin kırsaldan kente göçün 
önlenmesinde büyük katkısı bulundu-
!una da dikkat çeken Çelik, “Büyük 
ço!unlu!unu küçük aile i"letmelerinin 
olu"turdu!u ülkemizde halen tarımda 
çalı"anların yüzde 42’si kadınlardır. Ai-
lenin bireyi olan çiftçi kadınların kırsal-
da üstlendi!i roller kırsalın kalkınma-
sını sa!lamakta, son yıllarda ya"anan 
kırsaldan kente göçün önlenmesinde 
önemli rol oynamaktadır. Son yıllarda 

kentlere olan göç nedeniyle kırsalda 
ya" ortalaması 55’e yükselmi"tir. Bu 
durum üretimde sürdürülebilirli!i zora 
sokmaktadır. Bu nedenle tarımımızın 
sigortası olan küçük aile i"letmelerine 
yönelik politikaların gözden geçirilme-
si, üretime devam edebilmeleri için 
verilen desteklerin artırılması, kırsalın 
sosyo ekonomik kalkınmasına yöne-
lik projelerin uygulanması önemlidir. 
Bunların sa!lanması, aile i"letmelerin-
de önemli görevi olan kadınların ve ai-
lelerinin ya"amlarını devam ettirecek, 
geçimini ve refahını sa!layacaktır” ifa-
delerini kullandı. 

- Pozitif Ayrımcılık Sa!lanmalı

Halen "ehirlerin ki"i ba"ına milli ge-
lirden aldı!ı payın sadece üçte birini 
kırsalın alması nedeniyle ya"anan yok-
sullu!u kadınların daha fazla hissetti-
!ine dikkat çeken Genel Ba"kan Ni-
hat Çelik, “Ekonomik sıkıntılar, kırsalın 
kalkınmasında önemli roller üstlenen 
kadınlarımızın hareket alanını kısıtla-
maktadır. Buna e!itim düzeyinin ve 
toplumsal statünün dü"üklü!ü, ör-
gütlenmenin sa!lanamaması, mev-
cut örgütlerin idari mali açıdan güçlü 
olmaması, finansa ula"ımda ya"anan 
güçlükler ve sosyal güvencelerinin 
olmaması gibi ya"anan zorlukların 
eklenmesi kadınlarımızın sorunlarının 
fazlala"masına, yükünün a!ırla"ması-
na, emeklerinin kar"ılı!ını alamaması-
na neden olmaktadır. 

Bu nedenle yeti"tirici kadınlarımızın, 
toplumdaki statüleri yükseltilmeli, kır-
saldan göçü önlemek için istihdam 
olu"turulmalı, e!itilmeli, örgütlenmeli, 
kadınların üyesi oldu!u örgütlerde, 
çalı"tıkları konularda belirli kotalara 
ula"tıklarında te"vik için ek destekler 
verilmeli, sosyal güvencelerinde pozi-
tif ayrımcılık sa!lanmalı, finansa eri"im 

kolayla"tırılmalıdır” de!erlendirmesini 

yaptı.

Çelik, “Sorunların çözülmesiyle tarım-

sal üretimin her a"amasında eme!i 

olan, üreten kadın çiftçilerimiz, evde 

çocu!unu, a!ılda kuzusunu büyüte-

cektir. Geli"mi" Dünya ülkelerindeki 

çiftçi kadınların seviyesine gelebilme-

leri temennilerimle tüm kadınlarımızın 

Dünya Kadın Çiftçiler gününü kutlu-

yorum” dedi.

GENEL BA#KAN ÇEL!K’DEN 
DÜNYA Ç!FTÇ! KADINLAR GÜNÜ AÇIKLAMASI
- Yeti"tirici kadınlarımızın toplumdaki statüleri yükseltilmeli

-  Yeti"tirici kadınlarımıza sosyal güvencelerinde pozitif 
 ayrımcılık sa!lanmalı
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ÜDK$YEB Akdeniz Bölgesi 

$sti"are Toplantısı Kahra-

manmara"’ta gerçekle"ti-

rildi. Genel Ba"kan Nihat 

Çelik Ba"kanlı!ında düzenlenen ve 

küçükba" hayvancılık sektörü ve 

yeti"tiricilerin sorunları ve çözüm 

önerilerinin görü"üldü!ü toplantıda 

konu"an Çelik, “Küçükba" hayvan-

cılık sektörünü ülkenin en önemli 

sektörlerinden biri haline getirece-

!iz. Küçükba" hayvancılık sektö-

rünün geli"mesi yeti"tiricilerimizin 

refahını artıracak, tüketicilerin daha 

ucuz ve kaliteli gıda ihtiyacının kar-

"ılanmasını sa!layacak ve kentten 

kırsala yeniden dönü"ü hızlandıra-

caktır” dedi.

��$��,���&����Û��í&����&���
��Ûí���������ě���
KAPANACAK

Sektöre ili"kin de!erlendirmelerde 
de bulunan Çelik, ülkemizde kırmızı 
ette ya"anan sorunun çözümünün 
ithalat ile de!il, öncelikle küçükba" 
hayvan sayısının artırılması ile sa!-
lanaca!ını ifade etti. Genel Ba"kan 
Nihat Çelik, “Bu talebimiz Cumhur-
ba"kanımız tarafından teveccüh 
görmü", zatıalileri ülkemizde nüfus 
ba"ına bir hayvan sayısına ula"ıl-
ması talimatını vermi"tir. Tarım ve 
Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir 
Pakdemirli’nin küçükba" hayvancı-
lık sektörü için yeni destekler ge-
tirmesi, mevcut destekleri artırması 

yeti"tiricilerimizi memnun etmi", 
küçükba" hayvan sayısını yüzde 
11’lik artı"la 54,1 milyona çıkmasını 
sa!lamı"tır. Hedefimiz bu rakamın 
90 milyona ula"masını sa!lamaktır.” 
dedi.

TÜDK$YEB Genel Ba"kanı Nihat 
Çelik,  küçükba" hayvancılık sektö-
rünün sorunlarının çözümü nokta-
sında sayısız etkinlik ve toplantılar 
düzenlediklerini, sektörün geli"me-
sini sa!lamak adına yazılı ve görsel 
basın aracılı!ıyla, her fırsatta ka-
muoyunun bilgilendirildi!ini söyle-
di. Sektörün sorunlarının çözümü 
noktasında ba"ta Tarım ve Orman 
Bakanı olmak üzere ilgili bakanlık 
ve di!er kurulu" yetkilileri ile yakın 

KÜÇÜKBA! HAYVANCILIK ÜLKEM"Z"N
EN ÖNEML" SEKTÖRÜ OLACAK

T

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yeti"tiricileri Merkez Birli!i (TÜDK$YEB) 
Genel Ba"kanı Nihat Çelik, küçükba" hayvancılı!ın ülkemizin en önemli 
sektörü olaca!ını söyledi.

AKDEN!Z BÖLGES!
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ili"kiler içinde çalı"ıldı!ını belirten 
Çelik,  bir çok projenin Merkez Birli-
!i tarafından üstlenildi!ini, Tarım ve 
Orman Bakanlı!ı tarafından uygula-
maya konulan 300 Koyun Projesi ve 
Genç Çiftçi gibi projelerde hayvan 
tedarikçisi olarak görev aldıklarını 
ve on binlerce hayvanın yeti"tirici-
lerden tedariki ve yeti"tiricilerimize 
ula"tırılmasında görev aldıklarını 
belirtti.  

Çelik sözlerine "öyle devam etti: 
“Hayvan sayımız artarken Tarım ve 
Orman Bakanlı!ımızla yaptı!ımız 
görü"meler sonucunda yeti"tirici-
lerimizin elindeki koyun ve keçi ırkı 
hayvanlarda Soy Kütü!ü ve Önsoy 
Kütü!ü Islahı programı uygulama-
ya konulmu"tur. Ba"latılan Ulusal 
Program, Cumhurba"kanlı!ı kara-
rı ile destek programına alınmı"tır. 
2013 yılından bu yana 57 ilde 6 bin 
yeti"tiricinin yakla"ık 1 milyon 300 
bin hayvanında uygulanan Halk 
Elinde Küçükba" Hayvan Islahı Ül-
kesel Projesi çalı"malarına devam 
edilmi"tir. Böylelikle yerli ırklarımız-
dan bazıları yabancı kültür ırkları 
ile melezlenerek verim kapasiteleri 
yükseltilmektedir. Bunun dı"ında 
Merkez Birli!imiz ve Birliklerimizin 
içinde oldu!u Sürü Yönetimi Ele-
manı Benim Projesi,  Model Koç 
Teke Test $stasyonu Avan Projesi 
gibi projelerimizle küçükba" hay-
vancılı!ımızda verimlili!in artırılma-
sı amaçlanmı"tır.” 

Genel Ba"kan Nihat Çelik, “Mer-
kez Birli!imizce de!i"ik tarihlerde 
küçükba" hayvan yeti"tiricili!inde 
ya"anan sorunların ve çözüm öne-
rilerinin görü"üldü!ü, yeti"tiricili!in 
geli"mesi konusunda düzenlenen 
Milli Birlik Projesi kapsamında Kü-
çükba" Hayvancılık #urası, Tarım 
#urası, Çayır Mera Çalı"tayı, çalı"-
taylar, konferanslar, fuarlar, sempoz-
yum ve paneller ba"ta olmak üzere 
birçok etkinlikte yer aldık. Sektöre 
ili"kin yurt içi ve yurt dı"ı toplantı-
lara i"tirak ettik, ev sahipli!i yaptık 
ve çe"itli ziyaretler gerçekle"tirdik” 
diye konu"tu. 

�����í,í ��&�(��%�&�
���Û� ����"�&���Û�,

Genel Ba"kan Çelik “Genel kurul-
da delegelerimizin teveccühü ile 
in"allah tekrar görev alaca!ım. He-

defimiz, ülkemizin et ve süt açı!ını 
kapatmak amacıyla çok çalı"mak, 
sektörün sorunlarının çözülmesi-
ni sa!lamak, ülkemizde küçükba" 
hayvan sayısını ilk etapta Sayın 
Cumhurba"kanımızın hedef olarak 
gösterdi!i 90 milyon ba" hayvana 
çıkarmak, ülkemizin artan nüfusuna 
paralel olarak bu sayıyı ileriki yıllar-
da çok daha yukarılara yükseltmek, 
il birliklerimiz ve bakanlı!ımız ile bir-
likte ıslah faaliyetlerine hız vererek 
küçükba" hayvan yeti"tiricili!inde 
verimlili!i artırmak, ülkemiz insanla-
rına kaliteli, sa!lıklı ve güvenli gıda 
üretimini sa!lamak, kısaca ülkemize 
katma de!er kazandırmak, il birlik-
lerimizi yapısal olarak güçlendirmek 
ve kurumsal yapıya kavu"turmak ve 
en önemlisi de üyemiz olan çileli ve 
cefakar yeti"tiricilerimizin refah se-
viyelerini yükseltmek, kırsalda hu-
zur ve mutluluk içinde üretimlerini 
sa!lamaktır” "eklinde konu"tu.

Ça!ımızın en önemli sektörünün 
tarım ve hayvancılık oldu!unu,  gı-
danın günümüzde ve gelecekte 
stratejik önemini sürdürece!ini be-
lirten Çelik, “Bu çerçevede küçük-
ba" hayvancılık sektörü çok daha 
önemli hale gelecektir. Bu duygular-
la yapılacak genel kurulun ülkemize, 
sektörümüze ve yeti"tiricilerimize 
hayırlı olmasını diliyorum” diye ko-
nu"tu.
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yeti"-
tiricileri Merkez Birli!i (TÜDK$YEB), 
Do!u Anadolu Bölgesinde bulu-
nan 14 ilin birlik ba"kanlarıyla bölge 
toplantısı gerçekle"tirmek amacıyla 
A!rı’da bir araya geldi. 

Türkiye’de ya"anan orman yan-
gınlarında ve sel felaketlerinde ha-
yatını kaybeden vatanda"lar için 
saygı duru"unda bulunulması ve 
dua edilmesinin ardından ba"layan 
program, TÜDK$YEB Genel Ba"kanı 

Nihat Çelik’in konu"masıyla devam 
etti.

“Küçükba# hayvancılı$ı 
bölgeler!m!zde caz!p hale 
get!rd!$!m!z zaman göç ters!ne 
döner”

Küçükba" hayvancılı!ın bölgeler-
de cazip hale getirilmesiyle birlikte 
göçün tersine dönece!ini, vatan-
da"ların do!du!u yerlere dönerek 
buralarda çalı"abilece!ini söyleyen 

TÜDK$YEB Genel Ba"kanı Nihat 
Çelik, “Cumhurba"kanımızın her nü-
fus ba"ına bir küçükba" hayvanın 
olması noktasında bir planlamanın 
yapılmasının ardından, daha önce 
olmayan desteklerin sayın bakanın 
vermesiyle beraber biraz çıtamızı 
yükselttik. 

Tabi bu yeterli de!il. Girdi maliyet-
lerinin dü"ürülmesi noktasında belki 
de Cumhuriyet tarihinde ilk kez ge-
çen sene yem deste!i verildi. Bu bizi 

7�'.ò<(%�E O̧JH�WRSODQWóVó�$áUóȇGD�G¾]HQOHQGL
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yeti"tiricileri Merkez Birli!i (TÜDK$YEB), 
Do!u Anadolu Birlik Ba"kanları ile bir araya gelerek A!rı’da bölge 
toplantısı gerçekle"tirdi.

DO#U ANADOLU BÖLGES!
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mutlu etti. Do!u Anadolu’da nüfus 

planlamasına göre her nüfus ba"ına 

bir küçük hayvan olaca!ı "eklinde-

ki üretimin dü"ük olmadı!ını görü-

yorum. A!rı ba"ta olmak üzere her 

ilimizin küçük ba" hayvan sayısının 

nüfus sayısından fazla olmasını ta-

lep ediyorum. Bize ne dü"erse biz 

hazırız. Küçükba" hayvancılı!ı böl-

gelerimizde cazip hale getirdi!imiz 

zaman göç tersine döner, herkes 

köyünde ya"ar. O zaman ülkenin 

refahı da daha güçlü olur. Ve insan-
ların karnı do!du!u yerde doyar. 
Özellikle istihdam açısından da hiç 
kimseye ihtiyaçları kalmaz.” ifadele-
rine yer verdi.

“Küçükba# hayvan 
popülasyonunda c!dd! artı#lar 
var”

Korona virüs salgınında ba"arı gös-
tererek küçükba" hayvan sayısında 
artı" ya"adıklarını belirten, Genel 

Ba"kan Nihat Çelik, “Pandemi sü-
recinden bu güne kadar küçükba" 
hayvan sayısında yüzde 12 civarında 
bir artı" oldu. Bizim 47 milyon olan 
küçükba" hayvan sayımız "u anda 
55 milyona ula"tı. Türk çiftçisi ta-
rımsal hasılatta yüzde 5,8 oranında 
bir ba"arı sa!ladı. Ülke yeti"tiricisi 
bu anlamda üretime devam etti.

Küçükba" hayvan popülasyonunda 
"u anda ciddi artı"lar var. Tabi bu 
yeterli de!ildir. Bu sayıyı 90 milyo-
na çıkarmak bizim boynumuzun 
borcudur. Özellikle çobanlarımızın 
ya"am ko"ullarının iyile"tirilmesi 
noktasında bir takım çalı"maların ol-
ması lazım. Bizim ana ba"lıkta olan 
iki sorun var. Bunlardan biri çoban 
sorunu di!eri ise meradır. Bizim çok 
fazla talebimiz yok. Zaten hüküme-
timiz çe"itli desteklemeler veriyor.”

“Ormanlarımız otlatmaya açık 
olursa b!z!m yem açı$ımız ortaya 
çıkmaz”

Tarım ve Orman Bakanlı!ı’nın des-
te!iyle kuraklık nedeniyle artan 
yem fiyatlarında yüzde 30’a yakın 
bir dü"ü"ün sa!ladını söyleyen Ge-
nel Ba"kan Nihat Çelik, ormanların 
koyu ve keçilere de açılması nokta-
sında çalı"malar yapacaklarını vur-
gulayarak, “#u anda küresel ısınma 
dünyayı etkisi altına aldı. Ama ku-
raklıkla beraber yem fiyatları arta-
caktır. Çünkü üretimde ister istemez 
dü"me oldu. #u an da Tarım ve Or-
man Bakanlı!ı, özellikle bakanımızın 
bizzat kendisi müdahale etti. 

Fiyatlarda yüzde 20-30 civarında 
a"a!ı çekilme var. Biz her zaman 
söylüyoruz, ormanın dostu koyun 
ve keçidir.  Dolayısıyla e!er orman-
larımız otlatmaya açık olursa bizim 
yem açı!ımızda ortaya çıkmaz. 
Önümüzdeki dönem Allah nasip 
ederse yaptı!ımız çalı"malar neti-
cesinde biz ormanlarımızın koyun 
ve keçiye açılmasını talep edece-
!iz. Özellikle keçinin orman dostu 
oldu!unu ispatlayaca!ız.” "eklinde 
konu"tu.
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Türkiye Damızlık Koyun 
Keçi Yeti"tiricileri Merkez 
Birli!i (TÜDK$YEB) Genel 
Ba"kanı Nihat Çelik, 
kuraklık nedeniyle ya"anan 
yem sıkıntısının önüne 
geçilmesi için kuraklı!a 
dayanıklı yem bitkilerinin 
ekiminin te"vik edilmesi 
gerekti!ini söyledi. Çelik, 
“Su ihtiyacı olmayan ya 
da suya daha az ihtiyaç 
duyan korunga gibi 
yem bitkilerinin ekimine 
önem vermeliyiz” dedi. 
Çelik, illerde kurulan 
Mera Komisyonları’nda 
yeti"tiricilerden de bir 
temsilcinin do!al üye 
olarak yer almasını istedi.

TÜDK$YEB Ege Bölgesi $l Birlik 
Ba"kanları $sti"are ve Dayanı"ma 
Toplantısı Manisa’nın Salihli ilçe-
sinde gerçekle"tirildi. TÜDK$YEB 
Genel Ba"kanı Nihat Çelik Ba"-
kanlı!ında düzenlenen toplantıda, 
küçükba" hayvancılık sektörünün 
sorunları ve çözüm önerileri görü-
"üldü. Toplantıda konu"an Genel 
Ba"kan Nihat Çelik, kuraklık ne-
deniyle yeti"tiricilerin yem sorunu 
ya"adı!ına dikkat çekerek, “Bu du-
rum hayvancılı!ımızın kaba yem 
ihtiyacının kar"ılanmasına yönelik 
çalı"malarda kuraklı!a dayanıklı 
yem bitkisi türlerinin kullanılmasını 
gündeme getirmi"tir” dedi.

Yeti"tiricilerin yem sorunu ya"a-
maması için kuraklı!a dayanıklı 
ürünlerin ekiminin yapılmasını ve 
te"vik edilmesini isteyen Genel 
Ba"kan Nihat Çelik, “Kuraklı!a da-
yanıklı, su ihtiyacı olmayan ya da 

daha az olan yem bitkilerinin eki-
mine önem vermeliyiz. Az su tü-
keten, kuraklı!a dayanıklı korunga, 
bu!day, arpa, tritikale, yulaf gibi 
yem bitkilerinin üretimi yapılmalı. 
Kuraklı!a dayanıklı olan korunga, 
Macar fi!i, adi fi!, sorgum otu, 
yonca, kırmızı üçgül, Sarıta" yon-
cası gibi türlerin ilgili ara"tırma 
kurulu"larınca verim, kalite, adap-
tasyon gibi kriterler yönünden ça-
lı"maları yapılmalı, yeti"tiricilere 
tavsiye edilmelidir” diye konu"-
tu. Çelik, ekime uygun olan hazi-
ne arazilerinin de yem ihtiyacının 
kar"ılanması için ekime açılmasını 
istedi. 

Genel Ba"kan Çelik, yem fiyatla-
rının artırılması üzerine Tarım ve 
Orman Bakanı Sayın Bekir Pak-
demirli’nin talimatları ile TMO’nun 
piyasaya müdahalesiyle yem fi-
yatlarında yüzde 20-30 gibi bir 

TÜDK"YEB Genel Ba#kanı Çelik: 

“Kuraklı$a dayanıklı 
yem bitkisi ekimi te#vik edilmeli”

- “Kuraklı!a dayanıklı yem bitkisi ekilmeli”
- “"l Mera Komisyonlarında do!al üye olmalıyız”

EGE BÖLGES!
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dü"ü" ya"andı!ını belirterek, “Bu 
da yeti"tiricileri sevindirmi"tir. Bu 
konuda Sayın Bakanımız Dr. Be-
kir Pakdemirli ba"ta olmak üzere 
TMO Genel Müdürü Sayın Ahmet 
Güldal’a te"ekkürlerimizi sunar ve 
bu uygun fiyatlı yem satı"ının de-
vam etmesini talep ederiz” dedi.

“Suyu tasarruflu kullanalım”

Kuraklık tehdidi kar"ısında özellik-
le su kaynaklarının bilinçli kullanıl-
masının önemli oldu!unu vurgula-
yan Genel Ba"kan Çelik, acilen tüm 
tarım arazilerinde modern sulama 
yöntemlerine geçilmesi gerekti!i-
ni söyledi. Tarımsal sulamada su 
tasarrufu için yapılması gereken-
leri de anlatan Çelik, “$sraf edenin 
sonu iflastır. Suyu bilinçli kullan-
madıkça her "eyi tehdit eder. 

Tarlaların büyük kısmında ha-
len geli"igüzel sulama yapılıyor. 
Otomatik damlama sulama siste-
miyle tasarrufa önem vermeliyiz. 
Basınçlı sulama sistemleri yeti"tiri-
cilerimize tamamen hibe "eklinde 
verilmeli, gölet ve baraj gibi sula-
ma yatırımları tamamlanmalı, su 
iletim kanalları rehabilite edilmeli, 

hızla kapalı sisteme geçilmeli” ifa-
delerini kullandı.

“"l mera komisyonlarında 
do$al üye olmalıyız”

Küçükba" hayvancılık için merala-
rın önemine dikkat çeken Türkiye 
Damızlık Koyun Keçi Yeti"tiricileri 
Merkez Birli!i (TÜDK$YEB) Genel 
Ba"kanı Nihat Çelik, illerde kurulan 
Mera Komisyonları’nda yeti"tirici-
lerden de bir temsilcinin do!al üye 
olarak yer almasını istedi.

$l Mera Komisyonlarında, Damızlık 
Koyun ve Keçi Yeti"tiricileri Birlik-
lerinden temsilci alınmadı!ını, Ko-
misyona ba!lı olarak olu"turulan 
teknik ekiplerde de temsilci bulun-
madı!ını dile getiren Çelik, “Koyun 
ve keçi yeti"tiricilerinin temsilcisi 
olan Birliklerimiz, özellikle kendi 
bölgelerindeki meraların mevcut 
durumu, otlatma kapasitesi gibi 
konulara vakıftır. Koyun ve Keçi 
Yeti"tiricileri Birliklerinden temsil-
cinin bulunması, meralarımızla il-
gili Kanunun ve ikincil mevzuatın 
ba"arılı bir "ekilde uygulanmasının 
yanı sıra mevsimlik olarak kullanı-

lan yaylak ve kı"lakların otlatma 
kapasitesi ve otlatma periyotları-
nın planlanması gibi konularda da 
önemli rol oynayacak, katkı sa!la-
yacaklardır.

 Bu nedenle illerde faaliyet göste-
ren birlik temsilcilerimiz Mera Ko-
misyonlarında ‘Do!al Üye’ olarak 
yer almalıdırlar. Zira olu"turulacak 
Teknik Ekiplerde yer alacak olan 
Birlik Temsilcilerimiz de tespit, ölç-
me, harita yapma gibi çalı"malar 
için aynı "ekilde katkı sa!layacak-
lardır. Böylece küçükba" hayvan-
larımızın meralardan faydalanma 
kabiliyetini artıracak, hayvan sayı-
mızı da yükseltecektir.

 Bu durum Cumhurba"kanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdo!an’ın, her 
nüfus ba"ına bir küçükba" olmak 
üzere hedef koyması ve bu hedefe 
ula"mak için de Tarım ve Orman 
Bakanımız Sayın Bekir Pakdemir-
li’nin küçükba" hayvancılı!a daha 
önce olmayan destekler getirme-
si, küçükba" varlı!ımızın en az 90 
milyona çıkarılması hedefine ula"-
mamızı da sa!layacaktır” diye ko-
nu"tu.
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Çelik, $ç Anadolu Birlik Ba"kanları ile Konya’da isti"are top-

lantısı düzenlediklerini anımsattı. Toplantıda sektörün içinde 

bulundu!u durumu de!erlendirdiklerini aktaran Çelik, tarım 

ve hayvancılıkta merkez konumundaki Konya’nın küçükba" 

varlı!ında da ülkede ikinci sırada yer aldı!ını hatırlattı.

Son 10 yılda küçükba# hayvan varlı$ı 17 milyon arttı

Çelik, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ra!men küçükba" hay-

van sayısında yüzde 12 artı" sa!ladıklarını belirterek, küçükba" 

hayvan sayısının 55 milyona çıktı!ını vurguladı.

Cumhurba"kanı Recep Tayyip Erdo!an’ın belirtti!i 90 milyon 

küçükba" hayvan sayısı hedefine ula"mak için çaba gösterdik-

lerini anlatan Çelik, "öyle konu"tu:

6DOJ×Q�V�UHFLQGH�
���ELQ��QLYHUVLWHOL�N�o�NEDü
\HWLüWLULFLOLùLQH�EDüODG×

Türkiye Damızlık Koyun 
Keçi Yeti"tiricileri Merkez 
Birli!i (TÜDK$YEB) Genel 
Ba"kanı Nihat Çelik, daha 
önce hayvancılıkla u!ra"ısı 
olmayan 17 bin üniversite 

mezunu giri"imcinin 

sektöre dahil oldu!unu 
söyledi.

!Ç ANADOLU BÖLGES!
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“Cumhurba"kanımızın bu hedefini bir emir görerek, 

daha çok üretim için planlama yapıyoruz. Bu hedefe 

ula"mak için gece-gündüz çalı"ıyoruz, çırpınıyoruz. 

Üretmedi!imiz zaman 84 milyon insanımızın gıda 

güvencesini sa!layamayız. Kırmızı et açı!ımızı ka-

patamayız. $ç Anadolu da bu hedefe yakın, hayvan 

sayısında ciddi artı" söz konusu. Ülkede son 10 yılda 

küçükba" hayvan sayımızda 17 milyon civarında artı" 

sa!landı. Bunda üreticilerin ve birliklerin yanında hü-

kümetin ve Tarım ve Orman Bakanlı!ının büyük kat-

kısı var. Devletin verdi!i destekleri, hibeleri üreticimiz 

kar"ılıksız bırakmıyor.”

Sektörün kırmızı ette hedef  300 bin ton

Çelik, kırmızı et üretiminde sektörün payının arttı!ına 
dikkati çekerek, “Küçükba"ta 260 bin ton civarında 
et üretimi var. Kırmızı et üretimindeki payımız yüzde 
22 civarında. Bununla yetinmeyece!iz, yüzde 25’in 
üzerine çıkaraca!ız. Kırmızı et üretiminde de 300 

bin hedefine ula"aca!ız. Bu anlamda üretime devam 
ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

17 bin ki#i sektöre dahil oldu

Sektöre yeni girenlere yönelik son dönemde cid-
di hareketlilik ya"andı!ına i"aret eden Çelik, "unları 
kaydetti:

“Salgın sürecinden önce 47 milyon olan küçükba" 
hayvan sayısı 8 milyon arttı. Daha önce hiç bu i"i yap-
mamı", garip bakan veya büyük"ehirlere göçen, üni-
versite mezunu insanlarımız köylerine kırsala dönü" 
sa!ladı. 17 bin ki"i sektöre dahil oldu. Bu kesim, üni-
versite mezunlarıdır. Daha bilinçli yapıyorlar, verimi 
ve üretimde kaliteyi artırmak için çaba sarf ediyorlar. 
#u anda her geçen gün sektörümüzde çıta yükse-
liyor. Hayvan popülasyonunu artırıyoruz, bunun da 
gururunu ya"ıyoruz. Küçükba" hayvancılı!ın önemi 
arttı. Göç tersine döndü. Hedefimiz tabii ki 90 mil-
yon, bunu gerçekle"tirmek için çabalıyoruz.”

“#u anda her geçen 
gün sektörümüzde 
çıta yükseliyor. Hayvan 
popülasyonunu 
artırıyoruz, bunun 
da gururunu 
ya"ıyoruz. Küçükba" 
hayvancılı!ın önemi 
arttı. Göç tersine 
döndü. Hedefimiz tabii 
ki 90 milyon, bunu 
gerçekle"tirmek için 
çabalıyoruz.”
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TÜDK$YEB Güneydo!u Anadolu 

Bölgesi $l Birlik Ba"kanları $sti"are 

ve Dayanı"ma Toplantısı #anlıur-

fa’da gerçekle"tirildi. TÜDK$YEB 

Genel Ba"kanı Nihat Çelik Ba"-

kanlı!ında düzenlenen toplantıda, 

küçükba" hayvancılık sektörünün 

sorunları ve çözüm önerileri gö-

rü"üldü. Toplantıda açıklamalarda 

bulunan Genel Ba"kan Nihat Çelik, 

Türkiye’de son yıllarda tarım sek-

töründe devletin verdi!i destek ve 

yatırımların etkilerinin hayvancılık-

ta da görüldü!ünü ifade ederek, 

hayvan sayılarında, verimlilikte ve 

dolayısıyla üretimde önemli artı"-

lar ya"andı!ını belirtti. Türkiye’deki 

54 milyon küçükba" hayvan sayısı-

nın Cumhurba"kanı Erdo!an’ın ta-

limatları do!rultusunda nüfus ba"ı 

bir hayvan dü"ecek "ekilde 90 mil-

yon hedefine çıkarmak için çalı"tık-

larını dile getiren Çelik, “Ülkemizin 

90 milyon küçükba" hayvanı yeti"ti-

/m6-A,7ɥ=
3mim3*)̪�;)A1;16,)
0-,-.�;-iʈ4,ʈ

<�ZSQaM�,IUÜbTÜS�3Wa]V�^M�3MtQ�AM\Q̫\QZQKQTMZQ�5MZSMb�*QZTQɦQ�
�<m,3ʈA-*��/MVMT�*I̫SIVÜ�6QPI\�iMTQS��/�VMaLWɦ]�
)VILWT]�*�TOM[Q¼VLM��+]UP]ZJI̫SIVÜ�:MKMX�<IaaQX�
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GÜNEYDO#U ANADOLU BÖLGES!



7�UNL\H�.R\XQ�.HoL�<HWLüWLULFLOHUL�dREDQ�'HUJLVL 27

%�
/*

(
72

3/
$1

7,/
$5

,
recek potansiyeli vardır. Son bir yıl-

lık dönemde küçükba" sayımızdaki 

artı"larda sektörün sesi olan Merkez 

Birli!imiz ve il birliklerimizin gayretli 

çalı"maları ve sorunları hükümeti-

mize ta"ıması, ba"ta Cumhurba"ka-

nımız Recep Tayyip Erdo!an’ın, her 

nüfus ba"ına bir küçükba" olmak 

üzere hedefi koyması ve bu hede-

fe ula"mak için de Tarım ve Orman 

Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin kü-

çükba" hayvancılı!a daha önce 

olmayan destekler getirmesi etkili 

olmu"tur” ifadelerini kullandı. Böl-

gemizin bundan sonraki hedefinin 

ıslah çalı"malarıyla et ve süt verimi-

ni artırmak oldu!unu aktaran Çelik 

açıklamalarına "öyle devam etti:

“Bu ba!lamda siz Ba"kanlarımızın 

koyun ırklarında soy kütü!ü, ön 

soy kütü!ü çalı"maları yapması, 

bölgeye adapte olmu" ırkların ge-

netik kapasitesini yükseltecek et 

ve süt verimlerini artıracaktır.”

Genel Ba#kan Nihat Çelik 
sözlerine #öyle devam etti:

“2019-2023 yıllarını kapsayan 11. 

Kalkınma Planı raporunda yer alan 

küçükba"ta verimlilik de!erlendir-

melerine göre Türkiye’nin birim 

hayvan ba"ına koyun ve keçide 

karkas et verimleri ile süt verim-

leri Dünya ortalamaları üzerinde-

dir. TU$K verilerine göre de 2000 

ve 2019 yıllarını kapsayan son 20 

yılda karkas verimlerinde yüz-

de 18,7’lik bir artı" ya"anmı", 18,2 

kilo olan hayvan ba"ına karkas 

verimi 21,6 kiloya çıkmı"tır. 2020 

verilerine göre küçükba" hayvan 

sayımızın 55 milyon oldu!u dü"ü-

nüldü!ünde ette hayvan ba"ına 1 

kilogram olan verim artı"ı 55 bin 

ton et demektir. Küçükba" hayvan 

sütünde ise ortalama laktasyon 

dönemi verilerine göre 2000 yılın-

da koyun ba"ına 48,6 kilo olan süt 

verimi 2019 yılında yüzde 57,8’lik 

artı"la 76,7 kiloya keçide ise, 58,1 

kilo olan keçi ba"ına süt verimi 

yüzde81,6’lık artı"la 105,5 kiloya 

ula"mı"tır.”

8ISLMUQZTQ¼VQV�S�t�SJI̫�PIa^IVKÜTÜɦI�LIPI��VKM�WTUIaIV�
LMپMSTMZ�OM\QZUM[Q�M\SQTQ�WTU]̫\]Zº�QNILMTMZQVQ�S]TTIVLÜ��

*�TOMUQbQV�J]VLIV�[WVZISQ�PMLMNQVQV�Ü[TIP�tITÜ̫UITIZÜaTI�M\�^M�
[�\�^MZQUQVQ�IZ\ÜZUIS\ÜZ�
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Türkiye Damızlık 
ve Koyun Keçi 
Yeti"tiricileri Merkez 
Birli!i (TÜDK$YEB) 
Genel Ba"kanı Nihat 
Çelik, küçükba" 
hayvanlarda yem 
açı!ına dikkat çekerek, 
“Özellikle orman 
alanlarımızın; hayvan 
otlatmasına, koyun 
ve keçi otlatmasına 
dönemsel de olsa 
serbest bırakılmasını 
talep ediyoruz. Burada 
"artlar ne olursa olsun 
biz üretime devam 
edece!iz” dedi.

TÜDK$YEB Karadeniz Bölge Top-

lantısı Samsun’da yapıldı. Bir otel-

de gerçekle"tirilen toplantı ilk ola-

rak Kastamonu, Sinop ve Bartın’da 

ya"anan sel felaketinde hayatını 

kaybeden vatanda"lar için saygı 

duru"u ile ba"ladı. Akabinde TÜD-

K$YEB Genel Ba"kanı Nihat Çelik, 

küçükba" hayvancılık sektörünün 

sorunları, çözüm önerileri ve hay-

vancılı!ın geli"tirilmesine yönelik 

çalı"malar konusunda bilgiler ver-

di. Ormanların otlatılmaya açıl-

ması ve küçükba" hayvan üretimi 

konularına de!inen Ba"kan Çelik, 

“Karadeniz küçükba" hayvan po-

pülasyonunda bizim istedi!imiz 

seviyede de!ildir. Karadeniz’de 
8 milyonun üzerinde nüfusumuz 
mevcut olmakla birlikte bütün 
toplam hayvan sayımız 18 ilimizde 
2,5 milyondur. Neredeyse 3 nüfusa 
bir koyun dü"mektedir. Cumhur-
ba"kanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdo!an’ın belirlemi" oldu!u nü-
fus ba"ına 1 küçükba" olacak "e-
kilde üretim planlama noktasında 
Karadeniz çok geri plandadır. #u 
anda sadece Türkiye’yi de!il dün-
yayı kasıp kavuran küresel ısınma 
ile beraber bizim ülkemizde de ku-
raklık ba"lamı"tır. Bizim aldı!ımız 
bilgi ve raporlara göre Karadeniz 
bu kuraklıktan en az etkilenecek 
bölgelerden bir tanesidir. Sizlerin 
bu fırsatı çok iyi de!erlendirmesi 
lazım. Koyun üretimini hızlandır-
manız ve bu sayıyı bizim ciddi ma-
nada arttırmamız lazım. Küçükba" 
hayvan sayısında sizin gerek çayır-
da gerek merada gerek otlak için 
hiçbir sıkıntınız yoktur. Türkiye’de 
mera açısından baktı!ınız zaman 

Do!u Anadolu Bölgesi birinci sıra-

da yer almakta, ikinci bölge olarak 

$ç Anadolu, üçüncü bölgemiz ise 

Karadeniz Bölgemizdir. 

Dolayısıyla bu kadar zengin bir 

mera yapısı olan, otlak bölgesi 
olan bir yerde küçükba" hayvan 

sayısının dü"ük olması bizi üzmek-

tedir. Siz diyeceksiniz ki ‘maliyetler 
artıyor, yem sıkıntısı artıyor.’ Biz bu 
anlamda hükümet büyüklerimize 
buradan sesleniyoruz. Özellikle 

orman alanlarımızın; hayvan otlat-

masına, koyun ve keçi otlatmasına 
dönemsel de olsa serbest bıra-
kılmasını talep ediyoruz. Burada 

"artlar ne olursa olsun biz üretime 
devam edece!iz” diye konu"tu.

Ø+HGHILPL]�NÀUPÀ]À�HW�¼UHWLPLQL�
����ELQ�WRQXQ�¼]HULQH�
§ÀNDUPDNÙ

Hayvanda verim konusuna da 
de!inen Ba"kan Çelik, kırmızı et 
açı!ının küçükba" hayvan eti ile 

7�'.˕<(%�*HQHO�%DͥNDQÀ�1LKDW��HOLN��
Ø2UPDQODUÀPÀ]�NR\XQ�YH�NH§L\H�D§ÀOPDOÀÙ

KARADEN!Z BÖLGES!
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kapatılabilece!ini ifade ederek, 
“Bizim üretime daha çok de!er 
vermemiz lazım. Üretimdeki en 
önemli besin maddelerinden bir 
tanesi de koyun, keçi, o!lak etidir. 
Özellikle bizim kırmızı et açı!ını 
kapatmamız için çok üretmemiz 
lazım. Malumlarını olmak üzere 
TÜ$K’in verilerinde bizim kırmızı 
et tüketimdeki payımız yüzde 10-
12 olarak veriliyor. Bizim et üreti-
minde de tüketiminde de yüzde 
22’inin altında de!iliz. Bizim hede-
fimiz bunu yüzde 25’in üzerinde 
çıkarmaktır. 

Bizim kendi hesaplarımıza göre 
üretti!imiz 265 bin tonun üzerin-
de olan kırmızı eti 300 bin tonun 
üzerine çıkarmaktır. Bu çok zor 
de!ildir. #u anda 55 milyon koyun 
ve keçiden bahsediyoruz. Her hay-
vandan 1 kilo et verimi arttırdı!ımız 
zaman bu verim sütte de ya!da 
da peynirde de artar. Biz bu artı"ı 
sa!ladı!ımız zaman hem yeti"tiri-
cimiz kara geçecek hem de bizim 
özellikle kırmızı et açı!ında ya"a-
nan açıklı!ı da kapatmı" olaca!ız. 
Özellikle söylüyorum, kuraklıktan 
çok korkmayın. Karadeniz Bölgesi 
kuraklıktan en az etkilenecek böl-
gedir. Mera alanları yüksektir ama 
hayvan yoktur. Bu sektörde heye-
can olu"turun” dedi.

Ø�QLYHUVLWH�PH]XQODUÀQÀ�EX�
PHVOHʳH�¶]HQGLUPHPL]�OD]ÀPÙ

Gençlerin küçükba" hayvan yeti"-
tiricili!ine te"vik edilmesi gerekti-

!ini ifade eden Çelik, “Bizden ran-
devu alan insanların yüzde 60’ın 
üzerinde fakülte ve üniversite me-
zunu. Bunlar tarım ve hayvancılık 
yapmak istiyor, küçükba"a özeni-
yor. Bu virüsün yayılması ile birlik-
te artık insanlar kırsalda ya"amayı 
tercih ediyor. Kırsalda ya"amak 
isteyen insanların da koyunculuk-
tan ba"ka bir i"i tercih etmedi!ini 
biliyoruz. Bizim de özellikle sizler-
le beraber gençlerimizi bu mes-
le!e özendirmemiz lazım, te"vik 
etmemiz lazım. Üniversite mezun-
larını bu mesle!e özendirmemiz 
gerekir. Ülkemizde hakir görülen 
çobanlık mesle!i yabancı ülkele-
rin ço!unun i"letmelerinde fakülte 
mezunudur. Bu i"i çok severek ya-
pıyorlar. Çok de!er ve kıymet bu-
luyorlar. Teknolojinin tümünü bu 
i"letmede kullanıyorlar” "eklinde 
konu"tu.

Ø2UPDQODU�RWODWÀOPD\D�D§ÀOPDOÀÙ

Ormanların otlatılmaya açılmasıy-
la yem açı!ının azalaca!ını, kesif 
yem hammaddelerinde de dı"a 

ba!ımlılı!ın dü"ece!ini dile geti-

ren TÜDK$YEB Genel Ba"kanı Ni-

hat Çelik, "unları söyledi:

“Küçükba" hayvan beslenmesinde 

orman ve meralar çok önemlidir. 

Ülkemizde iklim de!i"ikli!ine ba!lı 

ya"anan kuraklık sonucu mevcut 

meralarımızdaki verim kayıpları 

nedeniyle olu"an kaba yem ihtiya-

cı, uygun olan ormanlık alanların 

kontrollü olarak küçükba" hay-

vancılı!a açılması ile telafi edile-

bilir. Bilindi!i üzere ülkemiz, kesif 

yem hammaddelerine olan talebi 

ithalat yoluyla kar"ılamak zorunda 

kalmaktadır.Beslemede kaba yem 

gereksiniminin yeterli olarak kar-

"ılanması kesif yeme olan ihtiyacı 

azaltacak, dı"a ba!ımlılı!ımızı da 

en aza indirecektir. 

Ormanların otlatılmaya açılması bu 

açıdan büyük önem arz etmekte-

dir. Dolayısıyla e!er ormanlarımız 

otlatmaya açık olursa bizim yem 

açı!ımız da ortaya çıkmaz. Bu du-

rum kırsaldan kente göçü de ön-

leyecek. Geçimini hayvancılıktan 

sa!layan orman köylüsü, hayvan-

larını en ideal ve ekonomik biçim-

de yeti"tirmek için çalı"maktadır. 

Özellikle bitkisel üretimin müm-

kün olmadı!ı bazı orman köylerin-

de ormanların yayılıma açılmasıyla 

küçükba" hayvan yeti"tiricili!i or-

man köylüleri için önemli bir gelir 

kayna!ı haline gelmektedir.”

Toplantı, konu"manın ardından 
toplu foto!raf çekimi ile sona erdi.
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- “Desteklerin, kayıtlı tüm hayvan-
ları kapsamasını bekliyoruz. Kü-
çükba" hayvancılı!ımızın sürdürü-
lebilirli!i için desteklenmesi önem 
arz etmektedir”

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-
ti"tiricileri Merkez Birli!i (TÜDK$-
YEB) Genel Ba"kanı Nihat Çelik, 
Tarım ve Orman Bakanlı!ı’nın ye-
ti"tiricilere verdi!i deste!in artırı-
larak devam etmesini istedi. Çelik, 
“Destek devletten üretim bizden. 
Girdi maliyetlerinin yüksekli!ine 
ra!men, "artlar ne olursa olsun 
hayvan sayımızı artırarak üretime 
devam etmeliyiz” dedi.

TÜDK$YEB Marmara Bölgesi $l 

Birlik Ba"kanları $sti"are ve Daya-

nı"ma Toplantısı Bursa’da yapıldı. 

Genel Ba"kan Nihat Çelik Ba"-

kanlı!ında düzenlenen toplantıda, 

küçükba" hayvancılık sektörünün 

sorunları ve çözüm önerileri gö-

rü"üldü. Ba"kan Çelik, “Orman 

yangınları, sel felaketleri ve di!er 

afetlerde devletin varlı!ını bir kez 

daha hatırlatan, ma!durları yal-

nız bırakmayan, yaraları saran Ta-

rım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir 

Pakdemirli’yi 276 bin üyemiz adına 

kutluyorum. Olayları yakından ta-

kip eden Cumhurba"kanımız Re-

cep Tayyip Erdo!an ile yangın ve 
sel felaketleriyle mücadelede sevk 
ve idareyi bizzat yapan, ma!durla-
rın acılarına ortak olarak yaraların 
sarılması için emek ve çaba sarf 
eden, itfaiye ve kurtarma ekipleri-
nin yanında olan Tarım ve Orman 
Bakanımıza te"ekkürle eme!inin 
ödenmeyece!ini biliyoruz. Ayrıca 
felaket bölgelerinde halkımızı yal-
nız bırakmayarak acılarına ortak 
olan di!er bakanlarımıza da te"ek-
kür ediyoruz” diye konu"tu.

Devlet destekleriyle nefes alan 
yeti"tiricilerin, ya"adı!ı sıkıntıla-
ra ra!men "artlar ne olursa olsun 

TÜDK!YEB Ba"kanı Çel!k: “Yet!"t!r!c!lere
ver!len destek artarak devam etmel!”

MARMARA BÖLGES!
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üretime devam etti!ini belirten 
TÜDK$YEB Genel Ba"kanı Nihat 
Çelik, “Tarım ve Orman Bakanımız 
çe"itli destekleme kararları getirdi. 
Cumhuriyetin kurulu"undan bu-
güne kadar ilk kez bir yem deste!i 
aldık” dedi. Tarım sektörünün üstü 
açık bir fabrika oldu!unu, bu ne-
denle di!er sektörlere göre do!al 
risklere kar"ı korumasız kaldı!ını 
ifade eden Çelik, “Yeti"tiricimize 
verilen tarımsal hibe destekleri, ta-
rımda sürdürülebilirli!in artırılma-
sını, rekabet gücünün yükseltilme-
sini ve yeti"tiricilerimizin refahına 
katkı sa!lamasını amaçlamakta-
dır” diye konu"tu.

Küçükba" hayvancılıkta yeni ko-
nulan destekler ve bazı destek 
kalemlerine yapılan ilavelerin kü-
çükba" hayvan sayısının artı"ında 
etkili oldu!unu belirten Çelik, “Bu 
geli"meden dolayı Tarım ve Or-
man Bakanımız Dr. Bekir Pakde-
mirli’ye te"ekkür ederiz. Özellikle 
pandemi döneminde Tarım Baka-
nımız her zaman yanımızda olmu", 
yeti"tiricilerimizi cesaretlendirmi" 
ve verdi!i desteklerle üretimi de-
vam ettirmi"tir.

Yem fiyatlarının yüksek oldu!u 
dönemde ilk kez bir yem deste!i 

aldık. Allah nasip ederse biz bu 
desteklerin bundan sonra da ar-
tarak devam etmesini bekliyoruz. 
Desteklerin, kayıtlı tüm hayvanları 
kapsamasını bekliyoruz. Küçük-
ba" hayvancılı!ımızın sürdürüle-
bilirli!i için desteklenmesi önem 
arz etmektedir. Yeti"tiricilerimiz 
zannedilmesin ki sadece küçük-
ba" hayvan üretiyor. Tüm tarımsal 
ürünlerin üretimde de büyük paya 
sahiptirler. Bizde "artlar ne olursa 
olsun üretime devam edece!iz” 
dedi.

“Üretime de�er vermeliyiz”

“Yeti"tiriciler olarak üretime daha 
çok de!er vermeliyiz” diyen Çelik, 
“Üretimdeki en önemli besin mad-
delerinden bir tanesi de koyun, 
keçi, o!lak etidir. Özellikle bizim 
kırmızı et açı!ını kapatmamız için 
çok üretmemiz lazım. #u an yüzde 
22 olan kırmızı et üretimindeki he-
defimizi yüzde 25’in üzerine çıkar-
malıyız. Bizim kendi hesaplarımıza 
göre 265 bin tonun üzerinde kır-
mızı et üretimine sahibiz. #u anda 
55 milyon koyun ve keçiden bah-
sediyoruz. Her hayvandan 1 kilo et 
verimi arttırdı!ımız zaman kırmızı 
et üretimini 320 bin tonun üzerine 
çıkarmı" olaca!ız. Bunu gerçek-

le"tirdi!imiz zaman kırmızı et açı-
!ını da kapatmı" olaca!ız. Bu, süt-
te de, ya!da da, peynirde de artı" 
sa!layacaktır” "eklinde konu"tu.

Göç tersine döndü

Göç rüzgarının kentten köye ter-
sine döndü!ünü belirten Çelik, 
“Covid-19 virüsünün yayılması ile 
birlikte artık insanlar kentten köye 
dönmeye ba"ladı. Kırsalda ya"a-
mak isteyen insanların da koyun-
culuktan ba"ka bir i"i tercih etme-
di!ini görüyoruz. Bu nedenle de 
gençleri de küçükba" hayvancılı!a 
özendirmeliyiz ve te"vik etmeli-
yiz” dedi.

Küçük aile i"letmelerinin de daha 
çok desteklenmesini ve sahip çıkıl-
masını isteyen Çelik, “Tarımda aile 
i"letmeleri dünyadaki tüm tarımsal 
i"letmelerin yakla"ık yüzde 98’ini 
olu"turmakta ve tarımsal üretimin 
yüzde 56’sını gerçekle"tirmekte-
dir. Ülkemizde de i"letmelerimizin 
yakla"ık yüzde 85’ini olu"turan kü-
çük aile i"letmeleri tarımımızın si-
gortası durumundadır. Bu neden-
le küçük aile i"letmeleri daha çok 
desteklenmeli ve sahip çıkılmalı” 
diye konu"tu.

Göç rüzgarının kentten 

köye ters!ne döndü"ünü 

bel!rten Çel!k, “Cov!d-19 

v!rüsünün yayılması !le b!rl!kte 

artık !nsanlar kentten köye 

dönmeye ba#ladı. Kırsalda 

ya#amak !steyen !nsanların 

da koyunculuktan ba#ka b!r !#! 

terc!h etmed!"!n! görüyoruz. 

Bu nedenle de gençler! 

de küçükba# hayvancılı"a 

özend!rmel!y!z ve te#v!k 

etmel!y!z” ded!.
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TÜRK!YE DAMIZLIK SI"IR YET!#T!R!C!LER! MERKEZ B!RL!"!
HEYET!NDEN GENEL BA#KAN ÇEL!K’E Z!YARET

KONYA STK TEMS!LC!LER! GENEL BA#KAN ÇEL!K’! Z!YARET ETT!

AK PART! S!!RT M!LLETVEK!L! ÖREN VE BERABER!NDEK! 
HEYETTEN ÇEL!K’E Z!YARET

Türkiye Damızlık Sı!ır Yeti"-
tiricileri Merkez Birli!i Genel 
Ba"kanı Kamil Özcan, Yöne-
tim Kurulu Üyesi Hasan Hü-
seyin Özdemir, Muhasip Üye 
Mehmet Aldemir  Genel Sek-
reter $brahim Karakoyunlu, ve 
Burdur’dan $brahim Aktürk ve 
Ömer Camgöz, 4. Ola!an Ge-
nel Kurul’da güven tazeleyen 
Genel Ba"kan Nihat Çelik’e 
tebrik ziyaretinde bulundular. 
Ziyaret sırasında Genel Ba"kan Karakoyunlu, “Yeti"tiricilerin gerçek temsilcisi damızlık birliklerinin en yetkili 
organı Genel Kurulun demokratik bir "ekilde tamamlanması di!er örgütlere de emsal te"kil etmektedir. 4 
yıllı!ına delegesinden yetki alıp gücünü tazeleyerek Genel Kurul toplantısını ba"arıyla tamamlayan Genel 
Ba"kan Nihat Çelik ve ekibine ba"arılar temenni ederiz.” "eklinde konu"tu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yeti"tiricileri Merkez Birli!i (TÜDK$YEB) Genel Ba"kanı Nihat Çelik de “Karde" 
kurulu"umuzun yetkili organları ile birlikte yapmı" oldu!u nazik ziyaret için te"ekkür ediyorum. Ben de  Sayın 
Ba"kanımızla birlikte yeni dönemde ba"arılı hizmetler yapmayı temenni ediyorum.” dedi.

Konya $linin Sivil Toplum Kurulu"ları Ba"kanları TÜDK$YEB Genel 
Ba"kanı Nihat Çelik’e Merkez Birli!imizin 4.Ola!an Genel Kurulu 
dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Konya heyetinde Merkez Birli!i Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya  
Koyun Keçi Yeti"tiricileri Birli!i Ba"kanı Fettah Öztürk ve Kon-
ya’nın STK  temsilcileri DSYB Ba"kanı Edip Yıldız, Kırmızı Et Üre-
ticileri Birli!i Ba"kanı Nazif Karakurt, Kırmızı Et Üreticisi Recep 
Ta", Karatay Ziraat Odası Ba"kanı Rıfat Kavuneker, Selçuklu Zi-
raat Odası Ba"kanı Ali Küçükharmancı, Meram Ziraat Odası Ba"-
kanı Murat Ya!ız, ve Konya Sulama Kooperatifi Ba"kanı #aban 
Güven yer aldı.

Genel Ba"kan Çelik, ziyarete ili"kin “ Misafir etmekten onur duydu!um de!erli Ba"kanlarıma ziyaretlerinden 
dolayı "ahsım ve sektörüm adına te"ekkür ediyor aynı takımın oyuncuları olarak daha güzel i"lere imza atma 
temennisiyle çalı"malarında ba"arılar diliyorum “ dedi.

AK Parti Siirt milletvekili Osman Ören, AK 
Parti Siirt $l Ba"kanı Ekrem Olgaç, Veysel 
Karani Belediye Ba"kanı Murat Akgün ve 
beraberlerindeki Siirt AK Parti $lçe Ba"kan-
ları, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yeti"tirici-
leri Merkez Birli!i (TÜDK$YEB) Genel Ba"-
kanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret ettiler.

Genel Ba"kan Çelik, “Sektörümüz adına 
Sayın Vekilimize ve beraberindeki heyete 
te"ekkürlerimi sunuyorum. Sayın vekilimiz, 
Her zaman destekleriyle bizim yanımızda-
dır. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine te-
"ekkür eder saygılarımı sunarım.” dedi.
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D!YARBAKIR T!CARET ODASI MECL!S ÜYES! ÇEL!K TÜDK!YEB’E
Z!YARETTE BULUNDU

KARS D!GOR Z!RAAT ODASI BA#KAN’INDAN GENEL BA#KAN 
ÇEL!K’E HAYIRLI OLSUN Z!YARET!

Ankara- 11-10-2021- Van Erci" Gültepe Mahalle-
si Muhtarı Fevzi Kırar ve Eski Muhtarı Kutbettin 
Pulat ile Erci" Ulupamir Köyü Kırgız Türklerin-
den Mihracettin U!ur ve ailesi 2 Ekimde ger-
çekle"tirilen Merkez Birli!imizin Ola!an Genel 
Kurulu dolayısıyla Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yeti"tiricileri Merkez Birli!i (TÜDK$YEB) Genel 
Ba"kanı Nihat Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundular. 

Ziyaret esnasında Mihracettin U!ur, Genel 
Ba"kan Çelik’e Kırgız kalpa!ı ve Çapan giydir-
di. 

Çelik, ziyaretten duydu!u memnuniyeti dile 
getirerek “ Bu müstesna giysileri hediye eden 
Mihracettin karde"ime "ükranlarımı sunuyor 
kendisine ailesine ve muhtarlarıma "ahsım ve 
tüm Erci"’liler adına te"ekkür ediyorum” dedi. 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yeti"tiricileri Mer-
kez Birli!i (TÜDK$YEB) Genel Ba"kanı Nihat 
Çelik’e tebrik ziyaretleri devam ediyor. Diyarba-
kırdan hayırlı olsun ziyaretine gelen i" insanları 
ile makamında görü"en Genel Ba"kan Çelik, “Di-
yarbakır Ticaret Odası Meclis Üyesi  Sayın Murat 
Çelik ve i" insanı Sayın Abdülkerim Bayku"ak  4. 
Ola!an Genel  Kurulumuz nedeniyle hayırlı ol-
sun ziyaretinde bulundular. Nazik ziyaretlerin-
den dolayı kendilerine çok te"ekkür ediyorum. 
Bu vesile ile Aziz Güler amcamıza da buradan 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” "eklinde ko-
nu"tu.

Kars Digor Ziraat Odası 

Ba"kanı $smet Hagi ve Yeni 

Türkiyem Gazetesi $mtiyaz 

Sahibi Seyfettin Düzçay 

Merkez Birli!imizin 4.Ola-

!an Genel Kurulu dolayısıy-

la hayırlı olsun ziyaretinde 

bulundular. Genel Ba"kan 

Çelik kendilerine ziyaretleri 

için te"ekkür ederek çalı"-

malarında ba"arılar diledi.
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KIRGIZ TÜRKLER!NDEN GENEL BA#KAN ÇEL!K’E Z!YARET
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ANADOLU !ZLEN!MLER! DERG!S! GENEL YAYIN YÖNETMEN! 
OLUKLU’DAN MERKEZ B!RL!"! Z!YARET!

TAGEM MÜHEND!SLER!NDEN EREN’DEN ÇEL!KE Z!YARET

VAN !L TARIM ORMAN MÜDÜRÜ GÖRENTA# MERKEZ B!RL!"!NE
Z!YARETTE BULUNDU

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yeti"tiricileri 
Merkez Birli!i Genel Ba"kanı Nihat Çelik, 
Anadolu $zlenimleri Dergisi Genel Yayın 
Yönetmeni Muhammet Oluklu’yu maka-
mında kabul ederek sektöre ili"kin konuları 
de!erlendirdi.

Genel Ba"kan Çelik ziyarete ili"kin “ Kü-
çükba" hayvancılı!a yayınlarıyla önemli 
katkılarda bulunan Anadolu $zlenimle-
ri Dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Mu-
hammet Oluklu  yaptı!ı ziyarette Merkez 
Birli!imizin 4.Ola!an Genel Kurulu dolayı-
sıyla hayırlı olsun temennilerinde  bulundu. 
Kendilerine nazik ziyaretleri için te"ekkür 
ediyor sektörümüze katkılarının devamını 
diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlı!ı Tarımsal 

Ara"tırmalar ve Politikalar Genel Mü-

dürlü!ü (TAGEM) Mühendislerinden 

Selman Eren, 2 Ekim’de gerçekle"ti-

rilen 4. Ola!an Genel Kurulda Genel 

Ba"kan seçilen Nihat Çelik’e hayırlı ol-

sun ziyaretinde bulundu. Genel Ba"kan 

Çelik’i tebrik eden Eren, yeni dönemde 

ba"arılar diledi. Çelik, “Sayın Selman 

Eren’e nazik ziyaretlerinden dolayı te-

"ekkür eder camiam adına saygılar su-

narım” dedi.

Van $l Tarım ve Orman Müdürü $brahim 
Görenta", Van Milletvekili Danı"manı Erol 
Baykara ve Gazi Üniversitesi E!itim Bilim-
leri Enstitüsü Genel Sekreteri Adnan Tahir 
Özye"il, 2 Ekim’de yapılan 4. Ola!an Genel 
Kurulda güven tazeleyerek yeniden seçile 
Genel Ba"kanlı!a seçilen Nihat Çelik’e ha-
yırlı olsun ziyaretinde bulundular, yeni dö-
nemde ba"arılar dilediler. Ziyaretlerinden 
dolayı te"ekkür eden Genel Ba"kan Nihat 
Çelik, yeni dönemde de sektöre önemli hiz-
metler vermek için çalı"acaklarını söyledi.
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!# !NSANI BAYÇÖL GENEL BA#KAN ÇEL!K’E Z!YARETTE BULUNDU

ERC!#L! !# !NSANLARINDAN GENEL BA#KAN ÇEL!K’E Z!YARET

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birli!i Ba"kanı  Sayın $sa Berge, hayırlı olsun ziyareti ile bizleri mutlu etmi"tir. 
Sayın Ba"kanın nezninde bütün Van esnafına te"ekkür ediyorum. Rabbim birlikte ülkemize ve milletimize güzel 
hizmetler yapmayı nasip eylesin.

$stanbul’da faaliyet göstermekte olan MAK $N#AAT 
GAYR$MENKUL TARIM HAYVANCILIK LTD. #irketi Ge-
nel Müdürü Sayın Muzaffer BAYÇÖL yapmı" oldu!u 
ziyarette #ahsımın ve Merkez Birli!imizin Pandemi sü-
reci boyunca hiçbir engele aldırı" etmeden sa!lı!ımı-
zı bile ihmal ederek çiftçi ve yeti"tiricimize yılmaz bir 
azimle hizmet verdi!imizi ifade ederek te"ekkür et-
mi"tir.  De!erli i" insanı Muzaffer BAYÇÖL’ün bu nazik 
ziyareti ve takdim etti!i birbirinden güzel ve anlamlı 
hediyeler için sonsuz te"ekkürlerimi sunuyor ve hiç bir 
zaman çiftçi ve yeti"tiricimizin bize duydu!u güveni 
bo"a çıkarmayaca!ımı Merkez Birli!i Genel Ba"kanı 
olarak tüm $l Birliklerim adına ifade etmek istiyorum.

Van Erci"’li i" insanları Ekrem Na-

diro!lu ve Abdullah Nadiro!lu ile 

Genel Ba"kan Nihat Çelik’in Ye!eni 

Erkan Görmü" Merkez Birli!imizin 

4.Ola!an Genel Kurulu dolayısıyla 

hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. 

Genel Ba"kan Çelik, “ Kendilerine 

nazik ziyaretleri için te"ekkür ediyor 

i"lerinde ba"arılar diliyorum” dedi.

VAN ESNAF VE SANATKARLAR ODASI B!RL!"! BA#KANI BERGE
HAYIRLI OLSUN Z!YARET!NDE BULUNDU
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!# !NSANLARINDAN GENEL BA#KAN ÇEL!K’E Z!YARET

GENEL BA#KAN ÇEL!K, A"RI VE B!NGÖL B!RL!K BA#KANLARINI 
KABUL ETT!

#IRNAK B!RL!K BA#KANINDAN DESTEK Z!YARET!

Do!u #irketler Grubu Yönetim Kurulu Ba"kanı Sayın Zahir Kanda"o!lu, Vefa Grup Yönetim Kurulu Ba"kanı  
Sayın Resul Ürün ve Özaras Grup Yönetim Kurulu Ba"kanı  Sayın Suat Çiftçi, 4. Ola!an Genel Kurul seçimle-
rimizi tebrik etmek için Merkez Birli!imizi ziyaret ettiler. De!erli hem"ehrilerime nazik ziyaretlerinden ötürü 
sektörüm ve "ahsım adına te"ekkür ediyorum.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yeti"tiricileri Merkez Birli!i 

(TÜDK$YEB) Genel Ba"kanı Nihat Çelik, A!rı ve Bingöl Birlik 

Ba"kanlarını makamında kabul etti.

Genel Ba"kan Nihat Çelik, “A!rı Birlik Ba"kanımız Sayın Meh-

met Nuri Samancı ve Bingöl Birlik Ba"kanımız Sayın Ali Kay-

sadu, Merkez Birli!imizi ziyaret ettiler. Birlik Ba"kanlarımız, 

ülkemizi derin üzüntüye sevk eden Orman yangınları ve sel 

felaketi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir 

Pakdemirli’nin himayelerinde ve Merkez Birli!imizin öncülü-

!ünde her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etmi"lerdir. 

Sayın Ba"kanlarıma bu duyarlılıklarından dolayı te"ekkür 

eder, milli meselelerde birlik ve beraberlik içinde her zaman 

göreve hazır oldu!umuzu belirtiriz.” "eklinde konu"tu

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yeti"tiricileri Merkez Birli!i (TÜD-
K$YEB) Genel Ba"kanı Nihat Çelik, #ırnak Birlik Ba"kanı Faysal 
Abay ve #ırnak Birlik Yönetim Kurulu üyesi Ömer Demir’i ma-
kamında kabul etti.

Genel Ba"kan Çelik, “#ırnak Birlik Ba"kanımız Sayın Faysal Abay 
ve #ırnak Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Demir bugün 
Genel Merkezimizi ziyaret ettiler. Sayın Ba"kan Faysal Abay ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Demir, daha önce "ahsıma vermi" 
oldukları deste!in 2 Ekim’de yapılacak olan Genel Kurulumuzda 
da devam edece!ini ifade ettiler. Sayın Ba"kanıma ve Yönetim 
Kurulu Üyelerine bu güven ve desteklerinden dolayı te"ekkür 
ediyor, Saygılarımı sunuyorum.”"eklinde konu"tu.
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MU# B!RL!K BA#KANI N!MET SALKIM GENEL BA#KAN  ÇEL!K’! 
Z!YARET ETT!

GENEL BA#KAN ÇEL!K !ZM!R B!RL!K BA#KANI ERO"LU’NU 
MAKAMINDA KABUL ETT!

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yeti"tiricileri 
Merkez Birli!i (TÜDK$YEB) Genel Ba"kanı 
Nihat Çelik, #anlıurfa Birlik Ba"kanı Hasan 
Eyyüpo!lu’nu makamında kabul etti.

Genel Ba"kan Nihat Çelik  “Merkez Birli!i-
mizi ziyaret eden #anlıurfa Birlik Ba"kanımız 
Sayın Hasan Eyyüpo!lu, örnek bir davranı" 
sergileyerek orman yangınları ve sel felaket-
lerinde hayvanları telef olan yeti"tiricilerimiz 
için geçmi" olsun dileklerini iletti.

Telefonla beni arayan di!er Birlik Ba"kanları-
mız da, yardım kampanyası için hazır olduk-
larını bildirdiler. Merkez Birli!i ve $l Birlikleri 
olarak Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. 
Bekir Pakdemirli’den gelecek her türlü tali-
mat do!rultusunda göreve hazır oldu!umu-
zu  kamuoyuna saygıyla duyururuz.” dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yeti"-
tiricileri Merkez Birli!i (TÜDK$YEB) 
Genel Ba"kanı Nihat Çelik, güven ta-
zeleyen Salkım’ı makamında kabul 
etti. Ba"kan Çelik ziyaret sırasında 
“Yeniden güven tazeleyerek Merkez 
Birli!imizi  ziyaret  eden çok kıymetli 
Mu" Birlik Ba"kanı Nimet Salkım’a na-
zik ziyaretinden ötürü  te"ekkür  eder, 
Ba"kanımızın "ahsında yeni seçilmi" 
olan yönetim, denetim ve üst kurul 
üyelerimize ba"arılar dilerim.” "eklin-
de konu"tu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yeti"tiricileri Merkez Bir-

li!i (TÜDK$YEB) Genel Ba"kanı Nihat Çelik, $zmir Birlik 

Ba"kanı Ferhan Ero!lu’nu makamında kabul etti.

Genel Ba"kan Nihat Çelik, “$zmir Birlik Ba"kanımız Sa-

yın Ferhan Ero!lu, bugün Genel Merkezimizi ziyaret 

etti.  Sayın Ba"kanımıza, Türkiye Damızlık Koyun Keçi 

Yeti"tiricileri Merkez Birli!imizin rozetini taktık ve Mer-

kez Birli!imizin plaketini takdim ettik, sektörümüze ha-

yırlı olsun. Birlikte güzel hizmetlere vesile olması dile!i 

ile ‘durmak yok yola devam’.” "eklinde konu"tu.

GENEL BA#KAN ÇEL!K #ANLI URFA B!RL!K BA#KANI
EYÜPO"LUNU MAKAMINDA KABUL ETT!
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GENEL BA#KAN ÇEL!K B!TL!S VE S!!RT B!RL!K BA#KAN 
YARDIMCISINI MAKAMINDA KABUL ETT!

GENEL BA#KAN ÇEL!K SAMSUN B!RL!K BA#KANINI KARAGÖL’Ü 
MAKAMINDA KABUL ETT!

BALIKES!R B!RL!KTEN GENEL BA#KAN ÇEL!K’E HAYIRLI OLSUN 
Z!YARET!

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yeti"tiricileri Merkez Birli!i 
(TÜDK$YEB) Genel Ba"kanı Nihat Çelik, Bitlis Birlik Ba"-
kanı ve Siirt Birlik Ba"kan Yardımcısını makamında kabul 
etti.

Genel Ba"kan Nihat Çelik, “Merkez Birli!imizi ziyaret eden 
Bitlis Birlik Ba"kanı Sayın Necat Demirden ve Siirt Birlik 
Ba"kan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali #enyüz ile sektö-
rün genel durumu ve ülkenin genel sorunları konusunda 
de!erlendirmelerde bulunduk. Ba"kanlarımız, ülkemizi 
derin üzüntüye sevkeden orman yangınları ve sel felake-
tinden zarar gören yeti"tiricilerimiz ile vatanda"larımızın 
yaralarına merhem olmak için her türlü göreve hazır ol-
duklarını ifade ettiler. De!erli Ba"kanlarıma bu duyarlılık-
ları için te"ekkür ediyorum.” "eklinde konu"tu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yeti"tiricileri Merkez Birli!i Ge-

nel Ba"kanı Nihat Çelik, Samsun Damızlık Koyun Keçi Yeti"-

tiricileri Birli!i Ba"kanı Murat Karagöl’ü makamında kabul 

ederek bir takım görü"melerde bulundu.

Genel Ba"kan Çelik ziyarete ili"kin “ Samsun Birli!imizin de-

!erli Ba"kanı Murat Karagöl Merkez Birli!imize ziyarette bu-

lunarak Genel Kurul dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini sundu. 

Samsun genelinde küçükba" hayvancılıkla ilgili bilgi payla-

"ımında bulunarak yapılacak çalı"malarla ilgili çe"itli isti"a-

relerde bulunduk. Murat Ba"kanıma ziyaretlerinden dolayı 

te"ekkür ediyor çalı"malarında ba"arılar diliyorum” de!er-

lendirmesinde bulundu.

TÜDK$YEB Genel Ba"kanı Nihat Çelik, Balıkesir 

Koyun Keçi Birli!i Kayyım Heyeti Ba"kanı Erol 

Tunçman ve Birlik Sorumlu Müdür Vekili #eref Er-

bay’ı makamında kabul ederek sektörel konularda 

isti"arelerde bulundu. Tunçman ve Erbay,  Merkez 

Birli!inin 4.Ola!an Genel Kurulu dolayısıyla hayırlı 

olsun temennilerinde bulundular. 

Çelik, ziyarete ili"kin “Kendilerine ziyaretlerinden 

dolayı sektörüm adına te"ekkür ediyor çalı"mala-

rında ba"arılar diliyorum”dedi.
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GENEL BA#KAN ÇEL!K AMASYA B!RL!K BA#KANI KORUCU’YU 
MAKAMINDA KABUL ETT!

ERC!#L!LER B!RL!K VE DAYANI#MA DERNE"! BA#KANI VE 
BERABER!NDEK! HEYET’TEN HAYIRLI OLSUN Z!YARET!

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yeti"tiricileri 

Merkez Birli!i Genel Ba"kanı Nihat Çelik, Kı-

rıkkale Koyun Keçi Yeti"tiricileri Birli!i Ba"ka-

nı Kür"at Ulusoy ve Ba"kan Yardımcısı $smail 

Erdal’ı makamında kabul etti.

Ba"kan Ulusoy ve Ba"kan Yardımcısı Erdal, 

Merkez Birli!inin 4.Ola!an Genel Kurulu do-

layısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken 

Genel Ba"kan Çelik “ Kendilerine ziyaretlerin-

den dolayı "ahsım ve sektörüm adına te"ek-

kür ediyor birlikte, yola devam etme temen-

nilerimle çalı"malarında ba"arılar diliyorum “ 

dedi.

TÜDK$YEB Genel Ba"kanı Nihat Çelik, Amasya Ko-
yun Keçi Yeti"tiricileri Birli!i Ba"kanı Cafer Koru-
cu’yu makamında kabul ederek sektörel konularda 
birtakım isti"arelerde bulundu. Ba"kan Korucu,  Ge-
nel Ba"kan Çelik’e, Merkez Birli!inin 4.Ola!an Ge-
nel Kurulu dolayısıyla hayırlı olsun temennilerinde 
bulundu. 

Çelik, ziyarete ili"kin “ Kendilerine ziyaretlerinden 
dolayı "ahsım ve sektörüm adına te"ekkür ediyor 
birlikte, el ele daha güzel i"lere imza atma temenni-
siyle çalı"malarında ba"arılar diliyorum”dedi.

TÜDK$YEB Genel Ba"kanı Nihat Çelik, Van Erci"liler 
Birlik ve Dayanı"ma Derne!i Ba"kanı Zafer $zgi,  Ba"ka-
le Milli E!itim Müdürü Erol #im"ek, $" $nsanları Mehmet 
Güven Suvak ve Ahmet Suvak, , Alba  Grup Yönetim 
Kurulu Üyesi Muhammer Altın, Emekli Cevdet Bartan 
ve #ahin I"ık Çelebi ile Esnaf $brahim Yılmaz’ı maka-
mında kabul etti.

Merkez Birli!inin 4. Ola!an Genel Kurulu dolayısıyla 
gerçekle"en hayırlı olsun ziyareti münasebetiyle Genel 
Ba"kan Çelik kendilerine ziyaretleri için te"ekkür ede-
rek i"lerinde ba"arılar diledi.

GENEL BA#KAN ÇEL!K KIRIKKALE B!RL!K BA#KAN VE 
YARDIMCISINI MAKAMINDA KABUL ETT!
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$stanbul $li Damızlık Koyun Keçi 
Yeti"tiricileri Birli!i ile $stanbul Bü-
yük"ehir Belediyesi i"birli!inde 474 
küçükba" hayvan yeti"tiricisine 
i"letme ba"ı 50 çuval (2.500 kg) 
kuzu besi yemi da!ıtıldı. Yemler ye-
ti"tiricilerin bulundukları köy ve ma-
hallelerinde bulunan i"letmelerine 
$stanbul Koyun Keçi Birli!i tarafın-
dan götürülüp teslim edildi. Türkiye 
Damızlık Koyun Keçi Yeti"tiricileri 

Merkez Birli!i Genel Ba"kanı Nihat 
Çelik konuya ili"kin yaptı!ı açık-
lamada yeti"tiriclerin menfaatine 
olacak her çalı"manın içerisinde yer 
aldıklarını ve bu kapsamda $stanbul 
Koyun Keçi Birli!inin $BB ile yaptı-
!ı yem i"birli!ine onay verdiklerini 
söyledi.

$stanbul Koyun Keçi Yeti"tiricileri 
Birli!i Ba"kanı Kani Tunca da  $"let-

me sahiplerinin verilen yemlerden 
çok memnun olduklarını, hem mad-
di yönden hemde yemlerin kalitesi 
yönünden güzel bir i"birli!i oldu-
!unu söyledi. Ba"kan Tunca,  Birlik 
olarak $stanbul Büyük"ehir Bele-
diyesinden yemlerin önümüzdeki 
süreçte de tekrar verilmesi sözünü 
aldıklarını dile getirerek katkıların-
dan ve yardımlarından dolayı $BB 
‘ye te"ekkür etti.

"STANBUL KOYUN KEÇ" B"RL"%"M"Z VE 
"BB "&B"RL"%"NDE YET"&T"R"C"LERE YEM 
DESTE%"
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