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TÜ

Nihat ÇELİK
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı

MERHABA
Değerli okuyucularımız;
Merkez Birliğimizin üç ayda bir yayınlanan “Türkiye
Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi”nin yeni bir sayısında daha siz değerli okuyucularımızla buluşmanın
gururunu yaşarken hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.
2 Ekim 2021 tarihinde Merkez Birliğimizin 4. Olağan
Genel Kurulunu gerçekleştirdik. 3. Olağan Genel kurul
toplantısında aldığımız emaneti gece gündüz çalışarak küçükbaş hayvancılığımızın gelişmesi ve sorunların
çözülmesi adına korumaya gayret ettik. Emanete hıyanet etmemiş olsak ki Genel Kurulumuzun saygıdeğer delegeleri oybirliği ile 4 yıl daha sektörümüze hizmet etme görevini verdiler. Büyük bir katılımla şölen
havasında geçen Genel Kurulumuzda 5.5 yıllık hizmet
dönemi delegelerimizce güven tazelemeyle sonuçlanmış oldu.
Genel Kurulumuza katılım sağlayan tüm delegelerimize, Birliklerimizin çok değerli Başkanlarına yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Onların desteği ile
hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Birlikte
sektörümüzün şahlanmasını sağlayacağız. Genel Kurulumuzdan aldığımız tam güvenoyu mesajı ile sorumluluğumuzun kat be kat arttığının bilincindeyiz.
Dolayısıyla şahsıma ve yol arkadaşlarıma olan bu güveni boşa çıkarmamak boynumuzun borcudur. Yeni
yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte hizmet yolunda
üzerimize düşen ne varsa yapmaya her daim hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Büyük bir olgunluk
içerisinde ve bize yakışan şekilde gerçekleştirdiğimiz
genel kuruldan çıkan en önemli sonuç ise demokrasinin ve 280 bin yetiştiricimizin kazanan taraf olmasıdır.
Genel kurulumuzun sektörümüz için hayırlara vesile
olması dileklerimle geçtiğimiz dönem itibariyle Bakanlığımızın desteğini her zaman yanımızda gördüğümüzü ifade ederek Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli
ve bürokratlarına da sektörümüz adına teşekkür ediyorum.
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Kıymetli Okuyucularımız;
Önümüzdeki süreçte sektörümüze olan hizmetlerimize devam ederken işimizin pek de kolay olmadığını
takdir edersiniz. Şurası muhakkak sektörümüzün sorunları bir çırpıda çözülebilecek türden değildir. Özellikle son bir iki yıl içerisinde Covid-19 salgını ile birlikte
kuraklık, sel, orman yangınları gibi felaketler ile karşı
karşıya kaldık. Ve tüm bu olayların yaraları Devletimiz
tarafından süratle sarılırken bir kez daha tarımın ve gıdanın önemi net bir şekilde ortaya çıkmıştır.
Diğer yandan döviz kurlarındaki artışların gıda fiyatlarına yansıtılması da ülkemizi zorlu bir sürece itmiştir.
Bu zorlu süreçte sektörümüz adına desteklerini hep
yanı başımızda hissettiğimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı arz ediyorum.
Önümüzdeki 4 yıllık dönemde en önemli hedefimiz;
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bize talimatlandırılan nüfus başına bir küçükbaş
hayvan hedefi için var gücümüzle çalışmak ve küçükbaş hayvan sayımızı en az 90 milyona çıkarmak olacaktır.
Hedefimize ulaşmada defalarca dile getirdiğim çoban,
meralar, başta yem olmak üzere girdi maliyetlerinin
yüksekliği, hayvan hastalıkları gibi bir çok sorunlarımızın da zaman içerisinde çözülebileceğine inanmakla
birlikte gayretlerimiz bu yönde olacaktır. Yetiştiricilerimizin sorunlarının çözülmesi halinde sektörümüzün
var olan potansiyelinin tamamını kullanmak mümkün
olacak, bu da belirlenen hedeflerimize ulaşmanın yolunu kısaltacaktır.
Bu duygularla, “Birlikten kuvvet doğar” düsturu ile birlik ve beraberlik içerisinde ilk günkü heyecan ve azimle çalışma kararlılığımızı ifade ediyor tekrar 4. Olağan
Genel Kurul Toplantımızın ülkemize, milletimize, sektörümüze ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum.
Önümüzdeki süreçte de sektörümüzün sesi soluğu
olma kararlılığıyla yolumuza devam etme noktasında
gayret sarf edeceğimiz günlerde buluşmak üzere hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
Kalın Sağlıcakla…

TÜDKİYEB’DE NİHAT ÇELİK

GÜVEN TAZELEDİ

Tam bir demokrasi
şölenine sahne olan
genel kurulda; Genel
Başkanlık için tek aday
olan Nihat Çelik, yapılan
açık oylamada oybirliği ile
yeniden Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği Genel
Başkanı seçildi.
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Genel Başkan Çelik, yaptığı teşekkür konuşmasında
şunları söyledi: “Tüm katılımcı delegasyona oy birliği
ile şahsımı Genel Başkanlığa yeniden seçtikleri için,
yeni yönetim kurulu arkadaşlarım adına da tüm Birlik
Başkanlarım ve delegasyona sonsuz teşekkürlerimi
arzederim.
Biz de güvenlerini boşa çıkarmamak için hizmet
yolunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır
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olduğumuzu beyan eder herkese saygılar sunarım.
Merkez Birliğimizin 4. Olağan Genel Kuruluna katılan
delegelerin oybirliği ile seçilmekten mutluyum. Kazanan ben değil, demokrasi ve 280 bin yetiştiricimiz
olmuştur.
Büyük bir olgunluk içerisinde yaptığımız bu genel
kurulun bütün sektörümüze hayırlı olmasını diler,
herkese saygılar sunarım.”

ÇELİK: AFGANLAR SADECE ÇOBAN OLARAK ÇALIŞTIRILMALI

“2 EKİM ÇOBANLAR BAYRAMI OLSUN”
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin yeni yönetim Kurulu Genel Başkan Nihat Çelik, Fettah Öztürk, Bülent Oral, Abuzer Yıldırımtepe, Mehmet Akdoğan, Ali Kaysadu ve Nazmi Koşar’dan
oluşurken Denetleme Kurulu Üyeleri ise Necat Demirden, Ferhan Eroğlu ve Aziz Karakurt oldu.
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Destekler

Artırılmalı

K

üçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi konusunda da
yem girdilerinin düşürülmesi gerektiğini ifade eden
Çelik, “Başta yem olmak üzere girdi fiyatlarının ivedi şekilde düşürülmesi lazım. Küçükbaş hayvancılığın
geliştirilmesi için destekler artırılmalı, yem desteği artarak
devam etmesinden yanayız” diye konuştu.
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Kapım Her Zaman Sizlere Açık

G

enel Kurula katılarak bir konuşma yapan Ak
Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, küçükbaş
hayvancılığın sorunlarına işaret ederek Genel
Başkan Çelik’e hitaben “2 Ekim’i Çoban Günü ilan ettiniz, kutluyorum. Ben hayvancılıkla uğraşan bir ailenin mensubuyum, çobanlığı çok iyi biliyorum. Ben
bu sektörün yabancısı değilim, sizlerin içerisindeyim.
Bakanlığımızın, Partimizin anaç koyunlar için yaptıkları
yardımları takip ediyorum. Kapım her zaman sizlere
açıktır. “ dedi.
Kartal konuşmasını “Küçükbaş hayvan sayısının bir
zamanlar 31 milyona düştüğünü gördüm. Ama bugün
54 milyondur. Bunu hep birlikte el birliği ile 84 milyona, 100 milyona çıkarmalıyız. Biz bunu yaparsak bu
vatana olan görevimizi yerine getireceğiz. Tarım ve
hayvancılık sektörü stratejik bir sektördür, hayati bir
sektördür. Bunun gelişmesi halinde tarıma bağlı sanayi gelişiyor, ithalat azalıyor, istihdam artıyor. Bizlere düşen bunları daha ileriye götürmektir. Tekrardan sizlerin aranızda bulunmaktan gurur duyuyorum. Yaptıkları çalışmaları da takip ediyorum, seçilecek yeni yönetime
başarılar diliyorum. Bu kongrenin ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” sözleriyle bitirdi.

Konuşmaların ardından gündem
maddelerinin görüşülmesiyle devam eden genel kurulda, Birliğin
faaliyet raporları görüşülerek ibra
edildi. Tam bir demokrasi şölenine
sahne olan genel kurulda; Genel
Başkanlık için tek aday olan Nihat
Çelik, yapılan açık oylamada oybirliği ile yeniden Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği Genel Başkanı seçildi.
Genel Başkan Çelik, yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi:
“Tüm katılımcı delegasyona oy

birliği ile şahsımı Genel Başkanlığa
yeniden seçtikleri için, yeni yönetim kurulu arkadaşlarım adına da
tüm Birlik Başkanlarım ve delegasyona sonsuz teşekkürlerimi
arzederim.
Biz de güvenlerini boşa çıkarmamak için hizmet yolunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya
hazır olduğumuzu beyan eder
herkese saygılar sunarım. Merkez
Birliğimizin 4. Olağan Genel Kuruluna katılan delegelerin oybirliği ile
seçilmekten mutluyum. Kazanan

ben değil, demokrasi ve 280 bin
yetiştiricimiz olmuştur. Büyük bir
olgunluk içerisinde yaptığımız bu
genel kurulun bütün sektörümüze
hayırlı olmasını diler, herkese saygılar sunarım.” Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği’nin yeni yönetim Kurulu
Genel Başkan Nihat Çelik, Fettah Öztürk, Bülent Oral, Abuzer
Yıldırımtepe, Mehmet Akdoğan,
Ali Kaysadu ve Nazmi Koşar’dan
oluşurken Denetleme Kurulu Üyeleri ise Necat Demirden, Ferhan
Eroğlu ve Aziz Karakurt oldu.
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2 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 4. Olağan Genel Kurulundan sonra yeni seçilen Denetleme Kurulu Üyeleri Genel Kurul sonrası
Genel Başkan Nihat Çelik’e makamında bir ziyarette bulunarak birtakım konularda görüşmeler yaptılar.
Denetleme Kurulu Başkanı Necat Demirden, Denetleme Kurulu Üyeleri Ferhan Eroğlu ve Aziz Kurt
yaptıkları ziyarette önümüzdeki süreçte sektörün durumuna dair istişarelerde bulundular.
Genel Başkan Nihat Çelik, yeni seçilen Denetleme Kurulu Üyelerine hayırlı olması dileklerinde bulunarak
ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.
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2 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 4. Olağan Genel Kurulundan sonra yeni seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısını, güven tazeleyen
Genel Başkan Nihat Çelik başkanlığında gerçekleştirdi.
Yapılan görev dağılımında Genel Başkan Nihat Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akdoğan, Muhasip Üye Bülent Oral, Sekreterya Üye Fettah Öztürk, Üyeler Abuzer Yıldırımtepe, Ali Kaysadu ve Nazmi
Koşar olarak belirlendi. Genel Başkan Nihat Çelik, “Hedefimiz güçlü bir yönetim ve güçlü bir sektör.
Hizmet yolunda futbol takımının oyuncuları gibi sahada top koşturma azmi ile sektörümüze hizmet etmek için İl Birlik Başkanlarımızla beraber, Allah’ın izniyle güzel hizmetler yapmayı hedefliyoruz. Hayırlı ve
uğurlu olsun.
Geçmiş 5 yıllık süre zarfında da benimle beraber görev almış ancak bugün aramızda olmayan arkadaşlarıma ve tüm Birlik Başkanlarımıza selam ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
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ZİYARETLER
AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise yaptığı konuşmada şunları söyledi.

Ankara- 19.10.2021 - AK Parti Bursa
Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Birlik Başkanı Veteriner Hekim Yıldırım
Oran ve beraberindeki heyet Merkez
Birliğine nezaket ziyaretinde bulunarak Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik ile bir araya
geldiler.
Ziyaret esnasında bir konuşma yapan TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,
AK Parti iktidara gelmeden önce küçükbaş hayvancılık sektörünün üveyin de üveyi olmadığını vurgulayarak
“ Küçükbaşı destekleme kalemi yoktu. Küçükbaşı kimse hatırlamıyordu.
AK Parti hükümetleriyle küçükbaş
hayvancılık desteklenmeye başladı. Artık yetiştiricilerimiz el üstünde
değil baş üstünde tutuluyor. Dolayısıyla başta Sayı Cumhurbaşkanımız
olmak üzere hükümetimize, mevcut
bakanımıza ve önceki bakanlarımıza
katkılarından dolayı sektörüm adına
teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim zaman zaman sıkıntılarımızda önümüzü açmıştır, canlı hayvan ve küpesiz
hayvan kesiminde bazı sıkıntılarımızı
çözmüştür. Sayın vekilimiz bu hizmetleri hakka hizmet, bir ibadet anlayışıyla yapıyor. Allah’ın izniyle yapmış olduğu bu hizmetler adım adım
daha da ilerleyecek. Sayın vekilimize
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bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tabi sorunlarımız bitmiş anlamına gelmez. ‘Hükümetimizden devletimizden destek bizden üretmek’
sloganıyla bizlerde yolumuza devam
edeceğiz. “ dedi.
Genel Başkan Çelik, en önemli sorunlardan birinin mera sorunları olduğunu ifade ederek “ İl mera komisyonlarında küçükbaş hayvancılık temsil
edilememektedir. Birliklerimizden bir
temsilci Mera Komisyonlarında doğal
üye olarak bulunmalıdır.Mera kanununda bu yönde değişiklik yapılması
hususunu Sayın Vekilimden istirham
ediyorum” dedi.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda Türkiye’nin çıtasını
daha yükseğe çıkarmak için çalışmalar yürütmekteyiz. Bu vesileyle de
Bursa Birliğimizle her daim bir araya
geliyoruz, istişareler yapıyoruz. Onlardan aldığımız talepleri, beklentileri
gerek Bakanlıklarla gerek kamudaki
kuruluşlarla görüşerek nihai bir sonuç
almaya gayret ediyoruz. Bu noktada
da önemli sonuçlar alıyoruz. Özellikle
canlı hayvanların, küpesiz hayvanların
kesime sevkedilmesi sorunluydu. Bu
noktada özellikle şahsımın içinde bulunduğu yasa teklifiyle bunu nihayete
erdirdik. Bu noktada AK Parti olarak
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşımızın talebi neyse
onun üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz, yürütmeye devam ediyoruz.
Başta koyun keçi yetiştiricileri olmak
üzere her zaman üreticilerimizin yanındayız, destekçisiyiz”
Konuşmaların ardından Genel Başkan Nihat Çelik, Milletvekili Ahmet
Kılıç’a günün anısına bir plaket takdiminde bulunurken, Bursa Birlik Başkanı Yıldırım Oran ise çoban koyun
keçi maketi verdi.

ZİYARETLER

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece’ye makamında bir ziyarette bulunarak sektörün çeşitli sorunlarına
ilişkin bir takım görüşmelerde bulundu. TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyaretin ardından “ Bakan Yardımcımız
Sayın Ayşe Ayşin Işıkgece’yi makamında ziyaret ederek sektörümüzün çeşitli sorunları hakkında birtakım görüşmelerde bulunduk.
Oldukça verimli geçen ziyaretin önümüzdeki sürece olumlu yansıması temennilerimle şahsım ve Sektörümüze
olan yakın ilgisinden dolayı Sayın Bakan Yardımcıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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- Kış Aylarına Mahsus Yem Desteği Artırılmalıdır
- Yem fiyatlarındaki artışlara müdahale edilmelidir
- Yem fiyatları sıkı denetlemeye tabi tutulmalıdır

Ankara- 02.11.2021 - Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, son zamanlarda artan yem fiyatlarının üretimi olumsuz etkilediğini ifade ederek acilen yem fiyatlarına
müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Genel Başkan Çelik açıklamasında
son aylarda özellikle kesif yeme sürekli zam yapıldığını belirterek “ Her
geçen gün yem fiyatlarına yapılan
zamlar hayvancılığımıza zor günler
yaşatıyor. Küçükbaş hayvancılılıkla
uğraşan yetiştiricilerimizin ürettiği
ürünlerde fazla bir artış olmamakla
birlikte yem fiyatlarının sürekli artması sektörümüzü dar boğaza sürüklemektedir. Bu nedenle acilen gerekli
müdahalelerde bulunulmalıdır “ dedi.
Genel Başkan Çelik, yem sanayicilerinin çeşitli nedenler ileri sürerek fiyatlarda artırıma gidilmesinin önüne
geçilmesi gerektiğine vurgu yaparak
“ Kesif yem üreten fabrikalar yem
hammaddelerinin dışarıdan geldiğini
ve dövizdeki artışlara paralel olarak
zam yaptıklarını öne sürüyorlar ama
yemde tamamen dışa bağımlılık gibi

12

bir durum yok. Kesif yemin içindeki
hammaddelerden çavdar,arpa,yulaf,
buğday kepeği, küspeler gibi büyük
çoğunluğu ülkemizde yetiştirilen ve
iç piyasadan karşılanan hammaddelerdir. Sadece vitamin ve mineral gibi
katkı maddeleri dışarıdan ithal edilmektedir. Ancak bunların da yem fiyatlarını fahiş bir şekilde artıracak çok
önemli unsurlar olmadığını biliyoruz.
Dolayısıyla fabrikalar döviz kurlarını
da bahane ederek sürekli zam yapıyorlar. Peki döviz düştüğünde bu
fabrikalar yemde indirim yapıyorlar
mı ? Ben hiç şahit olmadım “ değerlendirmesinde bulundu.
Yem fiyatlarının sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğine işaret eden Çelik,
“ Yem fabrikalarının ürettiği yemlerin
maliyetleri sıkı bir şekilde denetlenip
gerçek fiyatlandırma yapılarak hem
haksız kazançların önüne geçilmeli
hem de yetiştiricilerimizin bu konudaki mağduriyeti giderilmelidir. Aksi
takdirde yem fiyatlarındaki artışlar
nedeniyle üretimin olumsuz etkilenmesi devam edecektir. “ dedi.

Çelik, geçen yıl uygulamasına başlanan yem desteğinin de artırılarak devam etmesini ve kayıtlı tüm hayvanları kapsamasını isterken “ Küçükbaş
hayvancılığımızın tarihinde ilk kez
destekleme kapsamına alarak çeşitli
kalemlerle destekleniyor olmasından
sektörümüz adına memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız
ve Sayın Bakanımızın sektörümüze olan destekleri sayesinde hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza
devam ediyoruz. Kendilerine tüm
yetiştiricilerimiz adına teşekkürlerimizi sunmakla birlikte yem desteği
hususunda da desteklerinin devam
edeceğine yürekten inanıyoruz. Dolayısıyla küçükbaş hayvanlarımızın
özellikle kış aylarında ağıllarında tutulması nedeniyle bu aylara mahsus
olarak yem desteğinin artırılarak kayıtlı tüm hayvanlara verilmesini talep
ediyoruz. Zaten çok zor şartlarda yapılan küçükbaş hayvancılığa verilecek olan kesif yem desteğinin yetiştiricilerimize bir nebze de olsa nefes
olacağına inanıyoruz “ dedi.

MERKEZ BİRLİĞİ
BÜNYESİNDE
TÜDKİYEB
DANIŞMA KURULU
OLUŞTURULDU
Ankara- Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Merkez
Birliği bünyesinde Birlik Başkanlarının yer aldığı Danışma
Kurulu oluşturulduğunu açıklayarak, kurulun sektöre büyük faydalar sağlayacağını söyledi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik açıklamasında Danışma
Kurulunun Merkez Birliği tarihinde ilk kez kurulduğunu ve
yeni bir vizyonla sektörün hizmetinde olacaklarına dikkat
çekerek “Merkez Birliğimizin 2 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulumuzda alınan karar gereğince Merkez Birliğimiz bünyesinde ilk kez olmak üzere
küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunlarının ele alınacağı TÜDKİYEB Danışma Kurulunu oluşturduk. Danışma
Kurulu toplantılarımızı küçükbaş hayvancılık sektörünün
ve yetiştiricilerimizin sorunlarını ele alarak sorunların çözümü için ortak akıl toplantıları şeklinde gerçekleştirmeyi
planladık. Merkez Birliğimizin kuruluşundan bugüne ilk
defa böyle bir oluşumu gerçekleştirmekle birlikte yeni
vizyonumuzla sektörümüzün sorunlarına daha kolay
çözümler bulacağımıza inanıyorum. Oluşturduğumuz
Danışma Kurulumuzun sektörümüze, il birliklerimize ve
yetiştiricilerimize çok büyük fayda ve katkı sağlayacağı
inancıyla çalışmalarında başarılar diliyorum “ ifadelerine
yer verdi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’in önderliğinde 11
Birlik Başkanının yer aldığı TÜDKİYEB Danışma Kurulu
Üyeleri şu isimlerden oluştu.
Çanakkale Birlik Başkanı - Doç.Dr. Ferhan Savran
Bursa Birlik Başkanı - Veteriner Hekim Yıldırım Oran
Antalya Birlik Başkanı - Ziraat Mühendisi Zooteknist
Zeliha Öztürk
Denizli Birlik Başkanı - Veteriner Sağlık Teknikeri Kadir
Özdemir
Şanlıurfa Birlik Başkanı Hasan Eyyüpoğlu
Muğla Birlik Başkanı - Rasime Avcı
Isparta Birlik Başkanı - Veteriner Sağlık Teknikeri
Süleyman Yaşar Köroğlu
Kırıkkale Birlik Başkanı - Mehmet Kürşat Ulusoy
Amasya Birlik Başkanı - Cafer Korucu
Tunceli Birlik Başkanı - Zeynel Erdoğan
Muş Birlik Başkanı - Nimet Salkım
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’DEN
DESTEK AÇIKLAMASI
- Sürü büyütme ve yenileme desteği 100 liradan 125 liraya, çoban istihdam desteği 5 bin liradan 6 bin liraya
yükseltildi.
- Sürü büyütme ve yenileme desteği
ile çoban istihdam desteğinin artırılması sektörümüze büyük katkılar
sağlayacaktır.
Ankara - 15.10.2021-Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin İli
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliğince düzenlenen etkinlikte koyun keçi yetiştiricilerini sevindirecek
müjdeler verdi.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, Bakan
Pakdemirli’nin koyun keçi yetiştiricilerini bir kez daha mutlu edecek
müjdeler verdiğini belirterek “ Sayın
Bakanımız Mersin’de sürü büyütme
ve yenileme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, çoban istihdamı desteğini de yüzde 20 artırarak 6 bin
liraya yükselttiği müjdelerini vermiştir. Bu müjdeler şüphesiz küçükbaş
hayvancılığımızın daha ileri noktala-
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ra taşınmasında etkili olacaktır. Dolayısıyla sektörümüzün gelişmesi ve
belirlenen hedeflere ulaşma adına
sayın Bakanımızın verdiği destekler
için yetiştiricilerimiz adına kendisine
teşekkür ediyoruz. “dedi.
2023 yılı için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenen nüfus
başına bir küçükbaş hedefine ulaşmanın yolunun bu tür desteklerden
geçtiğini vurgulayan Çelik açıklamasında “ Sayın Cumhurbaşkanımız ve
Sayın Bakanımız küçükbaş hayvancılığı destekleme noktasında bizleri
sevindiren kararlara imza atmaya
devam ediyorlar.
Bu manada Sürü büyütme ve yenileme desteği ile en önemli sorunumuz
olan çoban konusunda istihdam
desteğinin artırılması muhakkak ki
sektörün büyümesine olumlu yansıyacaktır. Devletimizce verilen bu tür
desteklerin karşılığında inanıyorum
ki yetiştiricilerimiz daha çok üretecek ve özellikle Avrupa’da birinci
sıradaki yerimizi koruyarak ülkemize katma değer sağlamaya devam
edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK:

HAKSIZLIKTAN GERİ DÖNÜLDÜ
AK Parti’nin hazırladığı yeni vergi paketi içerisinde yer alan
ve Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilen Kanun teklifiyle, tarım desteklerinden yapılan vergi kesintisinin kaldırılması ve 5 yıl geriye dönük kesilen vergilerin de
faiziyle beraber iade edilecek olması yetiştiricileri sevindirdi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Meclis Genel Kurulu’ndan geçen bu kararla haksızlığa son verildiğini söyledi. Çelik, yıllardır haksız yere kesilen vergilerin iptal edilmesinin ve 5 yıllık geriye dönük ödenen vergilerin de geri iade
edilecek olmasının yetiştiricileri sevindirdiğini ifade etti.
Çiftçinin aldığı desteklerden kesilen vergilerin yasal olmadığını sürekli dile getirdiklerini hatırlatan Çelik, “Bu haksız
uygulama, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından sona
erdirilmiştir. Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen teklifle
son 5 yılda çiftçilere ödenen desteklerden kesilen vergiler,
faiziyle birlikte çiftçimize iade edilecek.

Bu haber, 280 bin küçükbaş hayvan yetiştiricimize ve çiftçilerimize rahat nefes aldırmıştır. Sektörümüze hayırlı olmasını dilerken başta hükümetimiz ve bu konuda büyük
katkıları bulunan AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın
Cahit Özkan ile sayın vekillerimize teşekkür ederim” dedi.
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Kırsala dönüş projelerine
ağırlık verilmeli

ANKARA-15.10.2021-Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, ülkemizde insanımızın gıda güvencesi için, bitkisel üretimin yanı sıra
özellikle sağlıklı et ve süt ürünlerine
erişimin sağlanabilmesi amacıyla küçükbaş hayvancılığın daha da geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.
16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla
bir açıklama yapan TÜDKİYEB Genel
Başkanı Çelik, FAO’nun (Food and
Agriculture Organization) hazırladığı
rapora göre dünyada her dokuz kişiden birinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Covid-19 nedeni ile ülkelerin korumacı politikalar izlemeye başlamasının,
insanların sağlıklı gıdaya ulaşmakta
daha fazla zorlukla karşılaşabileceklerini ve salgın nedeniyle de aç insan sayısının daha da artabileceğini dile getiren Çelik, insanımızın gıda güvencesi
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için, bitkisel üretimin yanı sıra özellikle
sağlıklı et ve süt ürünlerine erişimin
sağlanabilmesi amacıyla özellikle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesinin
önemli olduğunu vurguladı. Çelik, “Ülkemizde son yıllarda küçükbaş hayvan sayısında artışlar yaşanması bu
bakımdan önemlidir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın küçükbaş hayvan sayısının nüfus başına bir
hayvan olacak şekilde artırılması talimatları ile Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin yeni
destekler vermesi küçükbaş hayvan
sayımızı artırmış 2019’da 48,5 milyon
olan hayvan sayımız yüzde 11,6’lık artışla 2020’de 54,1 milyona ulaşmıştır.
Bu sayının hedefimiz olan 90 milyona
çıkarılması için birliklerimizle beraber
gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Hedefimiz insanımızın sağlıklı kırmızı et
ihtiyacının karşılanmasıdır. Ülkemiz
için sağlıklı doğal gıdalara ulaşmada
küçükbaş hayvancılık en büyük şansımızdır “ dedi.

Yaşanan göçler nedeniyle köylerde
yaşayan nüfusun yaş ortalamasının
55’e yükseldiğini ifade eden Genel
Başkan Çelik, gençlerin kırsala dönmesini ve üretime katılmasını sağlayacak projelere ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek, “Ancak bu şekilde
küçükbaş hayvancılığımızın yaşadığı
sorunlar çözüm bulacak, hedeflerimize ulaşmamız mümkün olacaktır.
Böylece sadece ülkemizi doyurmaya
devam etmekle kalmayız, rahatlıkla
içinde bulunduğumuz coğrafyanın
sağlıklı gıda açığını da kapatırız” şeklinde konuştu.
Hayvan sayısının yanı sıra yapılacak ıslah çalışmaları ile et ve süt verimlerinin
de artırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Çelik, başta yem olmak üzere
girdi maliyetlerinin düşürülmesinin ve
çoban istihdamı sorununun çözülmesinin öncelikli talepleri olduğunu söyledi. Tamamen doğal ortamda kimyasal gübre ve ilaç uygulamasından
uzak zengin bitki türlerinden oluşan
mera ve yaylalarda otlayan hayvanların etlerinin sağlıklı beslenme açısından çok yararlı olduğunu ifade eden
Çelik, son yıllarda yaşanan küçükbaş
hayvan sayısındaki artış ile yapılan ıslah çalışmalarının bu açıdan önemli
olduğunu kaydetti.

GENEL BAŞKAN ÇELİK’DEN
DÜNYA ÇİFTÇİ KADINLAR GÜNÜ AÇIKLAMASI
- Yetiştirici kadınlarımızın toplumdaki statüleri yükseltilmeli
- Yetiştirici kadınlarımıza sosyal güvencelerinde pozitif
ayrımcılık sağlanmalı

ANKARA-14.10.2021-Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, ülkemizde tarım sektöründe
çalışanların yüzde 42’sinin kadınlar
olduğunu ifade ederek, “Yetiştirici kadınlarımızın toplumdaki statüleri yükseltilmeli, sosyal güvencelerinde pozitif ayrımcılık sağlanmalı” dedi.
15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü
nedeniyle açıklama yapan TÜDKİYEB
Genel Başkanı Nihat Çelik, kırsalda ev
işleri, çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi
sorumluluklar üstlenen kadınların,
tarımsal faaliyetlerin birçoğunda da
aktif görevler üstlenerek ekonomiye
önemli katkıda bulunduklarını ifade
etti. Kadın çiftçilerin tarım sektörünün
önemli yapı taşlarından biri olduğunu
belirten Genel Başkan Çelik, “Kadın
çiftçilerimiz tarlasında, serasında, bahçesinde, ahırında, ağılında gece gündüz demeden çalışıyor, yetiştiriyor.
Üretime omuz veriyor, ülkenin gıda
güvencesi başta olmak üzere önemli
birçok görevi yapıyor. Geleneksel ev
işleri, evinde çocuklarına ve yaşlılara
bakım gibi günlük faaliyetleri üstleniyor. Bunlara rağmen toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve toplumsal kurallar nedeniyle kadınların bu emekleri
resmi istatistiklerde yer almıyor” dedi.
- Göçün Önlenmesinde Büyük Katkı
Kadın çiftçilerin kırsaldan kente göçün
önlenmesinde büyük katkısı bulunduğuna da dikkat çeken Çelik, “Büyük
çoğunluğunu küçük aile işletmelerinin
oluşturduğu ülkemizde halen tarımda
çalışanların yüzde 42’si kadınlardır. Ailenin bireyi olan çiftçi kadınların kırsalda üstlendiği roller kırsalın kalkınmasını sağlamakta, son yıllarda yaşanan
kırsaldan kente göçün önlenmesinde
önemli rol oynamaktadır. Son yıllarda

kentlere olan göç nedeniyle kırsalda
yaş ortalaması 55’e yükselmiştir. Bu
durum üretimde sürdürülebilirliği zora
sokmaktadır. Bu nedenle tarımımızın
sigortası olan küçük aile işletmelerine
yönelik politikaların gözden geçirilmesi, üretime devam edebilmeleri için
verilen desteklerin artırılması, kırsalın
sosyo ekonomik kalkınmasına yönelik projelerin uygulanması önemlidir.
Bunların sağlanması, aile işletmelerinde önemli görevi olan kadınların ve ailelerinin yaşamlarını devam ettirecek,
geçimini ve refahını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.
- Pozitif Ayrımcılık Sağlanmalı
Halen şehirlerin kişi başına milli gelirden aldığı payın sadece üçte birini
kırsalın alması nedeniyle yaşanan yoksulluğu kadınların daha fazla hissettiğine dikkat çeken Genel Başkan Nihat Çelik, “Ekonomik sıkıntılar, kırsalın
kalkınmasında önemli roller üstlenen
kadınlarımızın hareket alanını kısıtlamaktadır. Buna eğitim düzeyinin ve
toplumsal statünün düşüklüğü, örgütlenmenin sağlanamaması, mevcut örgütlerin idari mali açıdan güçlü
olmaması, finansa ulaşımda yaşanan
güçlükler ve sosyal güvencelerinin
olmaması gibi yaşanan zorlukların
eklenmesi kadınlarımızın sorunlarının
fazlalaşmasına, yükünün ağırlaşmasına, emeklerinin karşılığını alamamasına neden olmaktadır.
Bu nedenle yetiştirici kadınlarımızın,
toplumdaki statüleri yükseltilmeli, kırsaldan göçü önlemek için istihdam
oluşturulmalı, eğitilmeli, örgütlenmeli,
kadınların üyesi olduğu örgütlerde,
çalıştıkları konularda belirli kotalara
ulaştıklarında teşvik için ek destekler
verilmeli, sosyal güvencelerinde pozitif ayrımcılık sağlanmalı, finansa erişim

kolaylaştırılmalıdır” değerlendirmesini
yaptı.
Çelik, “Sorunların çözülmesiyle tarımsal üretimin her aşamasında emeği
olan, üreten kadın çiftçilerimiz, evde
çocuğunu, ağılda kuzusunu büyütecektir. Gelişmiş Dünya ülkelerindeki
çiftçi kadınların seviyesine gelebilmeleri temennilerimle tüm kadınlarımızın
Dünya Kadın Çiftçiler gününü kutluyorum” dedi.
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AKDENİZ BÖLGESİ

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ÜLKEMİZİN
EN ÖNEMLİ SEKTÖRÜ OLACAK
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılığın ülkemizin en önemli
sektörü olacağını söyledi.

T

ÜDKİYEB Akdeniz Bölgesi
İstişare Toplantısı Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi. Genel Başkan Nihat
Çelik Başkanlığında düzenlenen ve
küçükbaş hayvancılık sektörü ve
yetiştiricilerin sorunları ve çözüm
önerilerinin görüşüldüğü toplantıda
konuşan Çelik, “Küçükbaş hayvancılık sektörünü ülkenin en önemli
sektörlerinden biri haline getireceğiz. Küçükbaş hayvancılık sektörünün gelişmesi yetiştiricilerimizin
refahını artıracak, tüketicilerin daha
ucuz ve kaliteli gıda ihtiyacının karşılanmasını sağlayacak ve kentten
kırsala yeniden dönüşü hızlandıracaktır” dedi.
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KAPANACAK
Sektöre ilişkin değerlendirmelerde
de bulunan Çelik, ülkemizde kırmızı
ette yaşanan sorunun çözümünün
ithalat ile değil, öncelikle küçükbaş
hayvan sayısının artırılması ile sağlanacağını ifade etti. Genel Başkan
Nihat Çelik, “Bu talebimiz Cumhurbaşkanımız tarafından teveccüh
görmüş, zatıalileri ülkemizde nüfus
başına bir hayvan sayısına ulaşılması talimatını vermiştir. Tarım ve
Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir
Pakdemirli’nin küçükbaş hayvancılık sektörü için yeni destekler getirmesi, mevcut destekleri artırması

yetiştiricilerimizi memnun etmiş,
küçükbaş hayvan sayısını yüzde
11’lik artışla 54,1 milyona çıkmasını
sağlamıştır. Hedefimiz bu rakamın
90 milyona ulaşmasını sağlamaktır.”
dedi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunlarının çözümü noktasında sayısız etkinlik ve toplantılar
düzenlediklerini, sektörün gelişmesini sağlamak adına yazılı ve görsel
basın aracılığıyla, her fırsatta kamuoyunun bilgilendirildiğini söyledi. Sektörün sorunlarının çözümü
noktasında başta Tarım ve Orman
Bakanı olmak üzere ilgili bakanlık
ve diğer kuruluş yetkilileri ile yakın

ilişkiler içinde çalışıldığını belirten
Çelik, bir çok projenin Merkez Birliği tarafından üstlenildiğini, Tarım ve
Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 300 Koyun Projesi ve
Genç Çiftçi gibi projelerde hayvan
tedarikçisi olarak görev aldıklarını
ve on binlerce hayvanın yetiştiricilerden tedariki ve yetiştiricilerimize
ulaştırılmasında görev aldıklarını
belirtti.
Çelik sözlerine şöyle devam etti:
“Hayvan sayımız artarken Tarım ve
Orman Bakanlığımızla yaptığımız
görüşmeler sonucunda yetiştiricilerimizin elindeki koyun ve keçi ırkı
hayvanlarda Soy Kütüğü ve Önsoy
Kütüğü Islahı programı uygulamaya konulmuştur. Başlatılan Ulusal
Program, Cumhurbaşkanlığı kararı ile destek programına alınmıştır.
2013 yılından bu yana 57 ilde 6 bin
yetiştiricinin yaklaşık 1 milyon 300
bin hayvanında uygulanan Halk
Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi çalışmalarına devam
edilmiştir. Böylelikle yerli ırklarımızdan bazıları yabancı kültür ırkları
ile melezlenerek verim kapasiteleri
yükseltilmektedir. Bunun dışında
Merkez Birliğimiz ve Birliklerimizin
içinde olduğu Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi, Model Koç
Teke Test İstasyonu Avan Projesi
gibi projelerimizle küçükbaş hayvancılığımızda verimliliğin artırılması amaçlanmıştır.”

Genel Başkan Nihat Çelik, “Merkez Birliğimizce değişik tarihlerde
küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde
yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü, yetiştiriciliğin
gelişmesi konusunda düzenlenen
Milli Birlik Projesi kapsamında Küçükbaş Hayvancılık Şurası, Tarım
Şurası, Çayır Mera Çalıştayı, çalıştaylar, konferanslar, fuarlar, sempozyum ve paneller başta olmak üzere
birçok etkinlikte yer aldık. Sektöre
ilişkin yurt içi ve yurt dışı toplantılara iştirak ettik, ev sahipliği yaptık
ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirdik”
diye konuştu.

Genel Başkan Çelik “Genel kurulda delegelerimizin teveccühü ile
inşallah tekrar görev alacağım. He-

defimiz, ülkemizin et ve süt açığını
kapatmak amacıyla çok çalışmak,
sektörün sorunlarının çözülmesini sağlamak, ülkemizde küçükbaş
hayvan sayısını ilk etapta Sayın
Cumhurbaşkanımızın hedef olarak
gösterdiği 90 milyon baş hayvana
çıkarmak, ülkemizin artan nüfusuna
paralel olarak bu sayıyı ileriki yıllarda çok daha yukarılara yükseltmek,
il birliklerimiz ve bakanlığımız ile birlikte ıslah faaliyetlerine hız vererek
küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde
verimliliği artırmak, ülkemiz insanlarına kaliteli, sağlıklı ve güvenli gıda
üretimini sağlamak, kısaca ülkemize
katma değer kazandırmak, il birliklerimizi yapısal olarak güçlendirmek
ve kurumsal yapıya kavuşturmak ve
en önemlisi de üyemiz olan çileli ve
cefakar yetiştiricilerimizin refah seviyelerini yükseltmek, kırsalda huzur ve mutluluk içinde üretimlerini
sağlamaktır” şeklinde konuştu.
Çağımızın en önemli sektörünün
tarım ve hayvancılık olduğunu, gıdanın günümüzde ve gelecekte
stratejik önemini sürdüreceğini belirten Çelik, “Bu çerçevede küçükbaş hayvancılık sektörü çok daha
önemli hale gelecektir. Bu duygularla yapılacak genel kurulun ülkemize,
sektörümüze ve yetiştiricilerimize
hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
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DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB),
Doğu Anadolu Birlik Başkanları ile bir araya gelerek Ağrı’da bölge
toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB),
Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 14 ilin birlik başkanlarıyla bölge
toplantısı gerçekleştirmek amacıyla
Ağrı’da bir araya geldi.
Türkiye’de yaşanan orman yangınlarında ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için
saygı duruşunda bulunulması ve
dua edilmesinin ardından başlayan
program, TÜDKİYEB Genel Başkanı
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Nihat Çelik’in konuşmasıyla devam
etti.
“Küçükbaş hayvancılığı
bölgelerimizde cazip hale
getirdiğimiz zaman göç tersine
döner”
Küçükbaş hayvancılığın bölgelerde cazip hale getirilmesiyle birlikte
göçün tersine döneceğini, vatandaşların doğduğu yerlere dönerek
buralarda çalışabileceğini söyleyen

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, “Cumhurbaşkanımızın her nüfus başına bir küçükbaş hayvanın
olması noktasında bir planlamanın
yapılmasının ardından, daha önce
olmayan desteklerin sayın bakanın
vermesiyle beraber biraz çıtamızı
yükselttik.
Tabi bu yeterli değil. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi noktasında belki
de Cumhuriyet tarihinde ilk kez geçen sene yem desteği verildi. Bu bizi

Başkan Nihat Çelik, “Pandemi sürecinden bu güne kadar küçükbaş
hayvan sayısında yüzde 12 civarında
bir artış oldu. Bizim 47 milyon olan
küçükbaş hayvan sayımız şu anda
55 milyona ulaştı. Türk çiftçisi tarımsal hasılatta yüzde 5,8 oranında
bir başarı sağladı. Ülke yetiştiricisi
bu anlamda üretime devam etti.
Küçükbaş hayvan popülasyonunda
şu anda ciddi artışlar var. Tabi bu
yeterli değildir. Bu sayıyı 90 milyona çıkarmak bizim boynumuzun
borcudur. Özellikle çobanlarımızın
yaşam koşullarının iyileştirilmesi
noktasında bir takım çalışmaların olması lazım. Bizim ana başlıkta olan
iki sorun var. Bunlardan biri çoban
sorunu diğeri ise meradır. Bizim çok
fazla talebimiz yok. Zaten hükümetimiz çeşitli desteklemeler veriyor.”
“Ormanlarımız otlatmaya açık
olursa bizim yem açığımız ortaya
çıkmaz”
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle kuraklık nedeniyle artan
yem fiyatlarında yüzde 30’a yakın
bir düşüşün sağladını söyleyen Genel Başkan Nihat Çelik, ormanların
koyu ve keçilere de açılması noktasında çalışmalar yapacaklarını vurgulayarak, “Şu anda küresel ısınma
dünyayı etkisi altına aldı. Ama kuraklıkla beraber yem fiyatları artacaktır. Çünkü üretimde ister istemez
düşme oldu. Şu an da Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle bakanımızın
bizzat kendisi müdahale etti.
mutlu etti. Doğu Anadolu’da nüfus
planlamasına göre her nüfus başına
bir küçük hayvan olacağı şeklindeki üretimin düşük olmadığını görüyorum. Ağrı başta olmak üzere her
ilimizin küçük baş hayvan sayısının
nüfus sayısından fazla olmasını talep ediyorum. Bize ne düşerse biz
hazırız. Küçükbaş hayvancılığı bölgelerimizde cazip hale getirdiğimiz
zaman göç tersine döner, herkes
köyünde yaşar. O zaman ülkenin

refahı da daha güçlü olur. Ve insanların karnı doğduğu yerde doyar.
Özellikle istihdam açısından da hiç
kimseye ihtiyaçları kalmaz.” ifadelerine yer verdi.
“Küçükbaş hayvan
popülasyonunda ciddi artışlar
var”
Korona virüs salgınında başarı göstererek küçükbaş hayvan sayısında
artış yaşadıklarını belirten, Genel

Fiyatlarda yüzde 20-30 civarında
aşağı çekilme var. Biz her zaman
söylüyoruz, ormanın dostu koyun
ve keçidir. Dolayısıyla eğer ormanlarımız otlatmaya açık olursa bizim
yem açığımızda ortaya çıkmaz.
Önümüzdeki dönem Allah nasip
ederse yaptığımız çalışmalar neticesinde biz ormanlarımızın koyun
ve keçiye açılmasını talep edeceğiz. Özellikle keçinin orman dostu
olduğunu ispatlayacağız.” şeklinde
konuştu.

21

EGE BÖLGESİ
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

“Kuraklığa dayanıklı
yem bitkisi ekimi teşvik edilmeli”

- “Kuraklığa dayanıklı yem bitkisi ekilmeli”
- “İl Mera Komisyonlarında doğal üye olmalıyız”
Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik,
kuraklık nedeniyle yaşanan
yem sıkıntısının önüne
geçilmesi için kuraklığa
dayanıklı yem bitkilerinin
ekiminin teşvik edilmesi
gerektiğini 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
yetiştiricilerden de bir
temsilcinin doğal üye
olarak yer almasını istedi.
22

TÜDKİYEB Ege Bölgesi İl Birlik
Başkanları İstişare ve Dayanışma
Toplantısı Manisa’nın Salihli ilçesinde gerçekleştirildi. TÜDKİYEB
Genel Başkanı Nihat Çelik Başkanlığında düzenlenen toplantıda,
küçükbaş hayvancılık sektörünün
sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. Toplantıda konuşan Genel
Başkan Nihat Çelik, kuraklık nedeniyle yetiştiricilerin yem sorunu
yaşadığına dikkat çekerek, “Bu durum hayvancılığımızın kaba yem
ihtiyacının karşılanmasına yönelik
çalışmalarda kuraklığa dayanıklı
yem bitkisi türlerinin kullanılmasını
gündeme getirmiştir” dedi.

daha az olan yem bitkilerinin ekimine önem vermeliyiz. Az su tüketen, kuraklığa dayanıklı korunga,
buğday, arpa, tritikale, yulaf gibi
yem bitkilerinin üretimi yapılmalı.
Kuraklığa dayanıklı olan korunga,
Macar fiği, adi fiğ, sorgum otu,
yonca, kırmızı üçgül, Sarıtaş yoncası gibi türlerin ilgili araştırma
kuruluşlarınca verim, kalite, adaptasyon gibi kriterler yönünden çalışmaları yapılmalı, yetiştiricilere
tavsiye edilmelidir” diye konuştu. Çelik, ekime uygun olan hazine arazilerinin de yem ihtiyacının
karşılanması için ekime açılmasını
istedi.

Yetiştiricilerin yem sorunu yaşamaması için kuraklığa dayanıklı
ürünlerin ekiminin yapılmasını ve
teşvik edilmesini isteyen Genel
Başkan Nihat Çelik, “Kuraklığa dayanıklı, su ihtiyacı olmayan ya da

Genel Başkan Çelik, yem fiyatlarının artırılması üzerine Tarım ve
Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’nin talimatları ile TMO’nun
piyasaya müdahalesiyle yem fiyatlarında yüzde 20-30 gibi bir

düşüş yaşandığını belirterek, “Bu
da yetiştiricileri sevindirmiştir. Bu
konuda Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli başta olmak üzere
TMO Genel Müdürü Sayın Ahmet
Güldal’a teşekkürlerimizi sunar ve
bu uygun fiyatlı yem satışının devam etmesini talep ederiz” dedi.

“Suyu tasarruflu kullanalım”
Kuraklık tehdidi karşısında özellikle su kaynaklarının bilinçli kullanılmasının önemli olduğunu vurgulayan Genel Başkan Çelik, acilen tüm
tarım arazilerinde modern sulama
yöntemlerine geçilmesi gerektiğini söyledi. Tarımsal sulamada su
tasarrufu için yapılması gerekenleri de anlatan Çelik, “İsraf edenin
sonu iflastır. Suyu bilinçli kullanmadıkça her şeyi tehdit eder.
Tarlaların büyük kısmında halen gelişigüzel sulama yapılıyor.
Otomatik damlama sulama sistemiyle tasarrufa önem vermeliyiz.
Basınçlı sulama sistemleri yetiştiricilerimize tamamen hibe şeklinde
verilmeli, gölet ve baraj gibi sulama yatırımları tamamlanmalı, su
iletim kanalları rehabilite edilmeli,

hızla kapalı sisteme geçilmeli” ifadelerini kullandı.

“İl mera komisyonlarında
doğal üye olmalıyız”
Küçükbaş hayvancılık için meraların önemine dikkat çeken Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik, illerde kurulan
Mera Komisyonları’nda yetiştiricilerden de bir temsilcinin doğal üye
olarak yer almasını istedi.
İl Mera Komisyonlarında, Damızlık
Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerinden temsilci alınmadığını, Komisyona bağlı olarak oluşturulan
teknik ekiplerde de temsilci bulunmadığını dile getiren Çelik, “Koyun
ve keçi yetiştiricilerinin temsilcisi
olan Birliklerimiz, özellikle kendi
bölgelerindeki meraların mevcut
durumu, otlatma kapasitesi gibi
konulara vakıftır. Koyun ve Keçi
Yetiştiricileri Birliklerinden temsilcinin bulunması, meralarımızla ilgili Kanunun ve ikincil mevzuatın
başarılı bir şekilde uygulanmasının
yanı sıra mevsimlik olarak kullanı-

lan yaylak ve kışlakların otlatma
kapasitesi ve otlatma periyotlarının planlanması gibi konularda da
önemli rol oynayacak, katkı sağlayacaklardır.
Bu nedenle illerde faaliyet gösteren birlik temsilcilerimiz Mera Komisyonlarında ‘Doğal Üye’ olarak
yer almalıdırlar. Zira oluşturulacak
Teknik Ekiplerde yer alacak olan
Birlik Temsilcilerimiz de tespit, ölçme, harita yapma gibi çalışmalar
için aynı şekilde katkı sağlayacaklardır. Böylece küçükbaş hayvanlarımızın meralardan faydalanma
kabiliyetini artıracak, hayvan sayımızı da yükseltecektir.
Bu durum Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, her
nüfus başına bir küçükbaş olmak
üzere hedef koyması ve bu hedefe
ulaşmak için de Tarım ve Orman
Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’nin küçükbaş hayvancılığa daha
önce olmayan destekler getirmesi, küçükbaş varlığımızın en az 90
milyona çıkarılması hedefine ulaşmamızı da sağlayacaktır” diye konuştu.
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İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik, daha
önce hayvancılıkla uğraşısı
olmayan 17 bin üniversite
mezunu girişimcinin
sektöre dahil olduğunu
söyledi.

Çelik, İç Anadolu Birlik Başkanları ile Konya’da istişare toplantısı düzenlediklerini anımsattı. Toplantıda sektörün içinde
bulunduğu durumu değerlendirdiklerini aktaran Çelik, tarım
ve hayvancılıkta merkez konumundaki Konya’nın küçükbaş
varlığında da ülkede ikinci sırada yer aldığını hatırlattı.
Son 10 yılda küçükbaş hayvan varlığı 17 milyon arttı
Çelik, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen küçükbaş hayvan sayısında yüzde 12 artış sağladıklarını belirterek, küçükbaş
hayvan sayısının 55 milyona çıktığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği 90 milyon
küçükbaş hayvan sayısı hedefine ulaşmak için çaba gösterdiklerini anlatan Çelik, şöyle konuştu:
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“Şu anda her geçen
gün sektörümüzde
çıta yükseliyor. Hayvan
popülasyonunu
artırıyoruz, bunun
da gururunu
yaşıyoruz. Küçükbaş
hayvancılığın önemi
arttı. Göç tersine
döndü. Hedefimiz tabii
ki 90 milyon, bunu
gerçekleştirmek için
çabalıyoruz.”

“Cumhurbaşkanımızın bu hedefini bir emir görerek,
daha çok üretim için planlama yapıyoruz. Bu hedefe
ulaşmak için gece-gündüz çalışıyoruz, çırpınıyoruz.
Üretmediğimiz zaman 84 milyon insanımızın gıda
güvencesini sağlayamayız. Kırmızı et açığımızı kapatamayız. İç Anadolu da bu hedefe yakın, hayvan
sayısında ciddi artış söz konusu. Ülkede son 10 yılda
küçükbaş hayvan sayımızda 17 milyon civarında artış
sağlandı. Bunda üreticilerin ve birliklerin yanında hükümetin ve Tarım ve Orman Bakanlığının büyük katkısı var. Devletin verdiği destekleri, hibeleri üreticimiz
karşılıksız bırakmıyor.”
Sektörün kırmızı ette hedef 300 bin ton
Çelik, kırmızı et üretiminde sektörün payının arttığına
dikkati çekerek, “Küçükbaşta 260 bin ton civarında
et üretimi var. Kırmızı et üretimindeki payımız yüzde
22 civarında. Bununla yetinmeyeceğiz, yüzde 25’in
üzerine çıkaracağız. Kırmızı et üretiminde de 300

bin hedefine ulaşacağız. Bu anlamda üretime devam
ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
17 bin kişi sektöre dahil oldu
Sektöre yeni girenlere yönelik son dönemde ciddi hareketlilik yaşandığına işaret eden Çelik, şunları
kaydetti:
“Salgın sürecinden önce 47 milyon olan küçükbaş
hayvan sayısı 8 milyon arttı. Daha önce hiç bu işi yapmamış, garip bakan veya büyükşehirlere göçen, üniversite mezunu insanlarımız köylerine kırsala dönüş
sağladı. 17 bin kişi sektöre dahil oldu. Bu kesim, üniversite mezunlarıdır. Daha bilinçli yapıyorlar, verimi
ve üretimde kaliteyi artırmak için çaba sarf ediyorlar.
Şu anda her geçen gün sektörümüzde çıta yükseliyor. Hayvan popülasyonunu artırıyoruz, bunun da
gururunu yaşıyoruz. Küçükbaş hayvancılığın önemi
arttı. Göç tersine döndü. Hedefimiz tabii ki 90 milyon, bunu gerçekleştirmek için çabalıyoruz.”
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GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

TÜDKİYEB Güneydoğu Anadolu
Bölgesi İl Birlik Başkanları İstişare
ve Dayanışma Toplantısı Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. TÜDKİYEB
Genel Başkanı Nihat Çelik Başkanlığında düzenlenen toplantıda,
küçükbaş hayvancılık sektörünün
sorunları ve çözüm önerileri gö-

26

rüşüldü. Toplantıda açıklamalarda
bulunan Genel Başkan Nihat Çelik,
Türkiye’de son yıllarda tarım sektöründe devletin verdiği destek ve
yatırımların etkilerinin hayvancılıkta da görüldüğünü ifade ederek,
hayvan sayılarında, verimlilikte ve
dolayısıyla üretimde önemli artış-

lar yaşandığını belirtti. Türkiye’deki
54 milyon küçükbaş hayvan sayısının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda nüfus başı
bir hayvan düşecek şekilde 90 milyon hedefine çıkarmak için çalıştıklarını dile getiren Çelik, “Ülkemizin
90 milyon küçükbaş hayvanı yetişti-

recek potansiyeli vardır. Son bir yıllık dönemde küçükbaş sayımızdaki
artışlarda sektörün sesi olan Merkez
Birliğimiz ve il birliklerimizin gayretli
çalışmaları ve sorunları hükümetimize taşıması, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, her
nüfus başına bir küçükbaş olmak
üzere hedefi koyması ve bu hedefe ulaşmak için de Tarım ve Orman
Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin küçükbaş hayvancılığa daha önce
olmayan destekler getirmesi etkili
olmuştur” ifadelerini kullandı. Bölgemizin bundan sonraki hedefinin
ıslah çalışmalarıyla et ve süt verimini artırmak olduğunu aktaran Çelik
açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bu bağlamda siz Başkanlarımızın
koyun ırklarında soy kütüğü, ön
soy kütüğü çalışmaları yapması,
bölgeye adapte olmuş ırkların genetik kapasitesini yükseltecek et
ve süt verimlerini artıracaktır.”

yılda karkas verimlerinde yüz-

Genel Başkan Nihat Çelik
sözlerine şöyle devam etti:

nüldüğünde ette hayvan başına 1

de 18,7’lik bir artış yaşanmış, 18,2
kilo olan hayvan başına karkas
verimi 21,6 kiloya çıkmıştır. 2020
verilerine göre küçükbaş hayvan
sayımızın 55 milyon olduğu düşükilogram olan verim artışı 55 bin
ton et demektir. Küçükbaş hayvan

“2019-2023 yıllarını kapsayan 11.
Kalkınma Planı raporunda yer alan
küçükbaşta verimlilik değerlendirmelerine göre Türkiye’nin birim
hayvan başına koyun ve keçide
karkas et verimleri ile süt verimleri Dünya ortalamaları üzerindedir. TUİK verilerine göre de 2000
ve 2019 yıllarını kapsayan son 20

sütünde ise ortalama laktasyon
dönemi verilerine göre 2000 yılında koyun başına 48,6 kilo olan süt
verimi 2019 yılında yüzde 57,8’lik
artışla 76,7 kiloya keçide ise, 58,1
kilo olan keçi başına süt verimi
yüzde81,6’lık artışla 105,5 kiloya
ulaşmıştır.”

27

KARADENİZ BÖLGESİ

Türkiye Damızlık
ve Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat
Çelik, küçükbaş
hayvanlarda yem
açığına dikkat çekerek,
“Özellikle orman
alanlarımızın; hayvan
otlatmasına, koyun
ve keçi otlatmasına
dönemsel de olsa
serbest bırakılmasını
talep ediyoruz. Burada
şartlar ne olursa olsun
biz üretime devam
edeceğiz” dedi.
TÜDKİYEB Karadeniz Bölge Toplantısı Samsun’da yapıldı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantı ilk olarak Kastamonu, Sinop ve Bartın’da
yaşanan sel felaketinde hayatını
kaybeden vatandaşlar için saygı
duruşu ile başladı. Akabinde TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik,
küçükbaş hayvancılık sektörünün
sorunları, çözüm önerileri ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik
çalışmalar konusunda bilgiler verdi. Ormanların otlatılmaya açılması ve küçükbaş hayvan üretimi
konularına değinen Başkan Çelik,
“Karadeniz küçükbaş hayvan popülasyonunda bizim istediğimiz
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seviyede değildir. Karadeniz’de
8 milyonun üzerinde nüfusumuz
mevcut olmakla birlikte bütün
toplam hayvan sayımız 18 ilimizde
2,5 milyondur. Neredeyse 3 nüfusa
bir koyun düşmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın belirlemiş olduğu nüfus başına 1 küçükbaş olacak şekilde üretim planlama noktasında
Karadeniz çok geri plandadır. Şu
anda sadece Türkiye’yi değil dünyayı kasıp kavuran küresel ısınma
ile beraber bizim ülkemizde de kuraklık başlamıştır. Bizim aldığımız
bilgi ve raporlara göre Karadeniz
bu kuraklıktan en az etkilenecek
bölgelerden bir tanesidir. Sizlerin
bu fırsatı çok iyi değerlendirmesi
lazım. Koyun üretimini hızlandırmanız ve bu sayıyı bizim ciddi manada arttırmamız lazım. Küçükbaş
hayvan sayısında sizin gerek çayırda gerek merada gerek otlak için
hiçbir sıkıntınız yoktur. Türkiye’de
mera açısından baktığınız zaman

Doğu Anadolu Bölgesi birinci sırada yer almakta, ikinci bölge olarak
İç Anadolu, üçüncü bölgemiz ise
Karadeniz Bölgemizdir.
Dolayısıyla bu kadar zengin bir
mera yapısı olan, otlak bölgesi
olan bir yerde küçükbaş hayvan
sayısının düşük olması bizi üzmektedir. Siz diyeceksiniz ki ‘maliyetler
artıyor, yem sıkıntısı artıyor.’ Biz bu
anlamda hükümet büyüklerimize
buradan sesleniyoruz. Özellikle
orman alanlarımızın; hayvan otlatmasına, koyun ve keçi otlatmasına
dönemsel de olsa serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Burada
şartlar ne olursa olsun biz üretime
devam edeceğiz” diye konuştu.

Hayvanda verim konusuna da
değinen Başkan Çelik, kırmızı et
açığının küçükbaş hayvan eti ile

bağımlılığın düşeceğini dile getiren TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, şunları söyledi:

kapatılabileceğini ifade ederek,
“Bizim üretime daha çok değer
vermemiz lazım. Üretimdeki en
önemli besin maddelerinden bir
tanesi de koyun, keçi, oğlak etidir.
Özellikle bizim kırmızı et açığını
kapatmamız için çok üretmemiz
lazım. Malumlarını olmak üzere
TÜİK’in verilerinde bizim kırmızı
et tüketimdeki payımız yüzde 1012 olarak veriliyor. Bizim et üretiminde de tüketiminde de yüzde
22’inin altında değiliz. Bizim hedefimiz bunu yüzde 25’in üzerinde
çıkarmaktır.
Bizim kendi hesaplarımıza göre
ürettiğimiz 265 bin tonun üzerinde olan kırmızı eti 300 bin tonun
üzerine çıkarmaktır. Bu çok zor
değildir. Şu anda 55 milyon koyun
ve keçiden bahsediyoruz. Her hayvandan 1 kilo et verimi arttırdığımız
zaman bu verim sütte de yağda
da peynirde de artar. Biz bu artışı
sağladığımız zaman hem yetiştiricimiz kara geçecek hem de bizim
özellikle kırmızı et açığında yaşanan açıklığı da kapatmış olacağız.
Özellikle söylüyorum, kuraklıktan
çok korkmayın. Karadeniz Bölgesi
kuraklıktan en az etkilenecek bölgedir. Mera alanları yüksektir ama
hayvan yoktur. Bu sektörde heyecan oluşturun” dedi.

ğini ifade eden Çelik, “Bizden randevu alan insanların yüzde 60’ın
üzerinde fakülte ve üniversite mezunu. Bunlar tarım ve hayvancılık
yapmak istiyor, küçükbaşa özeniyor. Bu virüsün yayılması ile birlikte artık insanlar kırsalda yaşamayı
tercih ediyor. Kırsalda yaşamak
isteyen insanların da koyunculuktan başka bir işi tercih etmediğini
biliyoruz. Bizim de özellikle sizlerle beraber gençlerimizi bu mesleğe özendirmemiz lazım, teşvik
etmemiz lazım. Üniversite mezunlarını bu mesleğe özendirmemiz
gerekir. Ülkemizde hakir görülen
çobanlık mesleği yabancı ülkelerin çoğunun işletmelerinde fakülte
mezunudur. Bu işi çok severek yapıyorlar. Çok değer ve kıymet buluyorlar. Teknolojinin tümünü bu
işletmede kullanıyorlar” şeklinde
konuştu.

Ormanların otlatılmaya açılmasıyla yem açığının azalacağını, kesif
yem hammaddelerinde de dışa

“Küçükbaş hayvan beslenmesinde
orman ve meralar çok önemlidir.
Ülkemizde iklim değişikliğine bağlı
yaşanan kuraklık sonucu mevcut
meralarımızdaki verim kayıpları
nedeniyle oluşan kaba yem ihtiyacı, uygun olan ormanlık alanların
kontrollü olarak küçükbaş hayvancılığa açılması ile telafi edilebilir. Bilindiği üzere ülkemiz, kesif
yem hammaddelerine olan talebi
ithalat yoluyla karşılamak zorunda
kalmaktadır.Beslemede kaba yem
gereksiniminin yeterli olarak karşılanması kesif yeme olan ihtiyacı
azaltacak, dışa bağımlılığımızı da
en aza indirecektir.
Ormanların otlatılmaya açılması bu
açıdan büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla eğer ormanlarımız
otlatmaya açık olursa bizim yem
açığımız da ortaya çıkmaz. Bu durum kırsaldan kente göçü de önleyecek. Geçimini hayvancılıktan
sağlayan orman köylüsü, hayvanlarını en ideal ve ekonomik biçimde yetiştirmek için çalışmaktadır.
Özellikle bitkisel üretimin mümkün olmadığı bazı orman köylerinde ormanların yayılıma açılmasıyla
küçükbaş hayvan yetiştiriciliği orman köylüleri için önemli bir gelir
kaynağı haline gelmektedir.”
Toplantı, konuşmanın ardından
toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Gençlerin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine teşvik edilmesi gerekti-
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MARMARA BÖLGESİ

TÜDKİYEB Başkanı Çelİk: “Yetİştİrİcİlere
verİlen destek artarak devam etmelİ”

- “Desteklerin, kayıtlı tüm hayvanları kapsamasını bekliyoruz. Küçükbaş hayvancılığımızın sürdürülebilirliği için desteklenmesi önem
arz etmektedir”
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik,
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetiştiricilere verdiği desteğin artırılarak devam etmesini istedi. Çelik,
“Destek devletten üretim bizden.
Girdi maliyetlerinin yüksekliğine
rağmen, şartlar ne olursa olsun
hayvan sayımızı artırarak üretime
devam etmeliyiz” dedi.
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TÜDKİYEB Marmara Bölgesi İl
Birlik Başkanları İstişare ve Dayanışma Toplantısı Bursa’da yapıldı.
Genel Başkan Nihat Çelik Başkanlığında düzenlenen toplantıda,
küçükbaş hayvancılık sektörünün
sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. Başkan Çelik, “Orman
yangınları, sel felaketleri ve diğer
afetlerde devletin varlığını bir kez
daha hatırlatan, mağdurları yalnız bırakmayan, yaraları saran Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir
Pakdemirli’yi 276 bin üyemiz adına
kutluyorum. Olayları yakından takip eden Cumhurbaşkanımız Re-

cep Tayyip Erdoğan ile yangın ve
sel felaketleriyle mücadelede sevk
ve idareyi bizzat yapan, mağdurların acılarına ortak olarak yaraların
sarılması için emek ve çaba sarf
eden, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin yanında olan Tarım ve Orman
Bakanımıza teşekkürle emeğinin
ödenmeyeceğini biliyoruz. Ayrıca
felaket bölgelerinde halkımızı yalnız bırakmayarak acılarına ortak
olan diğer bakanlarımıza da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Devlet destekleriyle nefes alan
yetiştiricilerin, yaşadığı sıkıntılara rağmen şartlar ne olursa olsun

Göç rüzgarının kentten
köye tersine döndüğünü
belirten Çelik, “Covid-19
virüsünün yayılması ile birlikte
artık insanlar kentten köye
dönmeye başladı. Kırsalda
yaşamak isteyen insanların
da koyunculuktan başka bir işi
tercih etmediğini görüyoruz.
Bu nedenle de gençleri
de küçükbaş hayvancılığa
özendirmeliyiz ve teşvik
etmeliyiz” dedi.

üretime devam ettiğini belirten
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, “Tarım ve Orman Bakanımız
çeşitli destekleme kararları getirdi.
Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar ilk kez bir yem desteği
aldık” dedi. Tarım sektörünün üstü
açık bir fabrika olduğunu, bu nedenle diğer sektörlere göre doğal
risklere karşı korumasız kaldığını
ifade eden Çelik, “Yetiştiricimize
verilen tarımsal hibe destekleri, tarımda sürdürülebilirliğin artırılmasını, rekabet gücünün yükseltilmesini ve yetiştiricilerimizin refahına
katkı sağlamasını amaçlamaktadır” diye konuştu.
Küçükbaş hayvancılıkta yeni konulan destekler ve bazı destek
kalemlerine yapılan ilavelerin küçükbaş hayvan sayısının artışında
etkili olduğunu belirten Çelik, “Bu
gelişmeden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye teşekkür ederiz. Özellikle
pandemi döneminde Tarım Bakanımız her zaman yanımızda olmuş,
yetiştiricilerimizi cesaretlendirmiş
ve verdiği desteklerle üretimi devam ettirmiştir.
Yem fiyatlarının yüksek olduğu
dönemde ilk kez bir yem desteği

aldık. Allah nasip ederse biz bu
desteklerin bundan sonra da artarak devam etmesini bekliyoruz.
Desteklerin, kayıtlı tüm hayvanları
kapsamasını bekliyoruz. Küçükbaş hayvancılığımızın sürdürülebilirliği için desteklenmesi önem
arz etmektedir. Yetiştiricilerimiz
zannedilmesin ki sadece küçükbaş hayvan üretiyor. Tüm tarımsal
ürünlerin üretimde de büyük paya
sahiptirler. Bizde şartlar ne olursa
olsun üretime devam edeceğiz”
dedi.
“Üretime de er vermeliyiz”
“Yetiştiriciler olarak üretime daha
çok değer vermeliyiz” diyen Çelik,
“Üretimdeki en önemli besin maddelerinden bir tanesi de koyun,
keçi, oğlak etidir. Özellikle bizim
kırmızı et açığını kapatmamız için
çok üretmemiz lazım. Şu an yüzde
22 olan kırmızı et üretimindeki hedefimizi yüzde 25’in üzerine çıkarmalıyız. Bizim kendi hesaplarımıza
göre 265 bin tonun üzerinde kırmızı et üretimine sahibiz. Şu anda
55 milyon koyun ve keçiden bahsediyoruz. Her hayvandan 1 kilo et
verimi arttırdığımız zaman kırmızı
et üretimini 320 bin tonun üzerine
çıkarmış olacağız. Bunu gerçek-

leştirdiğimiz zaman kırmızı et açığını da kapatmış olacağız. Bu, sütte de, yağda da, peynirde de artış
sağlayacaktır” şeklinde konuştu.
Göç tersine döndü
Göç rüzgarının kentten köye tersine döndüğünü belirten Çelik,
“Covid-19 virüsünün yayılması ile
birlikte artık insanlar kentten köye
dönmeye başladı. Kırsalda yaşamak isteyen insanların da koyunculuktan başka bir işi tercih etmediğini görüyoruz. Bu nedenle de
gençleri de küçükbaş hayvancılığa
özendirmeliyiz ve teşvik etmeliyiz” dedi.
Küçük aile işletmelerinin de daha
çok desteklenmesini ve sahip çıkılmasını isteyen Çelik, “Tarımda aile
işletmeleri dünyadaki tüm tarımsal
işletmelerin yaklaşık yüzde 98’ini
oluşturmakta ve tarımsal üretimin
yüzde 56’sını gerçekleştirmektedir. Ülkemizde de işletmelerimizin
yaklaşık yüzde 85’ini oluşturan küçük aile işletmeleri tarımımızın sigortası durumundadır. Bu nedenle küçük aile işletmeleri daha çok
desteklenmeli ve sahip çıkılmalı”
diye konuştu.
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TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
HEYETİNDEN GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel
Başkanı Kamil Özcan, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Özdemir, Muhasip Üye
Mehmet Aldemir Genel Sekreter İbrahim Karakoyunlu, ve
Burdur’dan İbrahim Aktürk ve
Ömer Camgöz, 4. Olağan Genel Kurul’da güven tazeleyen
Genel Başkan Nihat Çelik’e
tebrik ziyaretinde bulundular.
Ziyaret sırasında Genel Başkan Karakoyunlu, “Yetiştiricilerin gerçek temsilcisi damızlık birliklerinin en yetkili
organı Genel Kurulun demokratik bir şekilde tamamlanması diğer örgütlere de emsal teşkil etmektedir. 4
yıllığına delegesinden yetki alıp gücünü tazeleyerek Genel Kurul toplantısını başarıyla tamamlayan Genel
Başkan Nihat Çelik ve ekibine başarılar temenni ederiz.” şeklinde konuştu.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik de “Kardeş
kuruluşumuzun yetkili organları ile birlikte yapmış olduğu nazik ziyaret için teşekkür ediyorum. Ben de Sayın
Başkanımızla birlikte yeni dönemde başarılı hizmetler yapmayı temenni ediyorum.” dedi.

KONYA STK TEMSİLCİLERİ GENEL BAŞKAN ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ
Konya İlinin Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları TÜDKİYEB Genel
Başkanı Nihat Çelik’e Merkez Birliğimizin 4.Olağan Genel Kurulu
dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Konya heyetinde Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fettah Öztürk ve Konya’nın STK temsilcileri DSYB Başkanı Edip Yıldız, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Karakurt, Kırmızı Et Üreticisi Recep
Taş, Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Selçuklu Ziraat Odası Başkanı Ali Küçükharmancı, Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, ve Konya Sulama Kooperatifi Başkanı Şaban
Güven yer aldı.
Genel Başkan Çelik, ziyarete ilişkin “ Misafir etmekten onur duyduğum değerli Başkanlarıma ziyaretlerinden
dolayı şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyor aynı takımın oyuncuları olarak daha güzel işlere imza atma
temennisiyle çalışmalarında başarılar diliyorum “ dedi.

AK PARTİ SİİRT MİLLETVEKİLİ ÖREN VE BERABERİNDEKİ
HEYETTEN ÇELİK’E ZİYARET
AK Parti Siirt milletvekili Osman Ören, AK
Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç, Veysel
Karani Belediye Başkanı Murat Akgün ve
beraberlerindeki Siirt AK Parti İlçe Başkanları, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret ettiler.
Genel Başkan Çelik, “Sektörümüz adına
Sayın Vekilimize ve beraberindeki heyete
teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın vekilimiz,
Her zaman destekleriyle bizim yanımızdadır. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür eder saygılarımı sunarım.” dedi.
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KIRGIZ TÜRKLERİNDEN GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET
Ankara- 11-10-2021- Van Erciş Gültepe Mahallesi Muhtarı Fevzi Kırar ve Eski Muhtarı Kutbettin
Pulat ile Erciş Ulupamir Köyü Kırgız Türklerinden Mihracettin Uğur ve ailesi 2 Ekimde gerçekleştirilen Merkez Birliğimizin Olağan Genel
Kurulu dolayısıyla Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde
bulundular.
Ziyaret esnasında Mihracettin Uğur, Genel
Başkan Çelik’e Kırgız kalpağı ve Çapan giydirdi.
Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek “ Bu müstesna giysileri hediye eden
Mihracettin kardeşime şükranlarımı sunuyor
kendisine ailesine ve muhtarlarıma şahsım ve
tüm Erciş’liler adına teşekkür ediyorum” dedi.

DİYARBAKIR TİCARET ODASI MECLİS ÜYESİ ÇELİK TÜDKİYEB’E
ZİYARETTE BULUNDU
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik’e tebrik ziyaretleri devam ediyor. Diyarbakırdan hayırlı olsun ziyaretine gelen iş insanları
ile makamında görüşen Genel Başkan Çelik, “Diyarbakır Ticaret Odası Meclis Üyesi Sayın Murat
Çelik ve iş insanı Sayın Abdülkerim Baykuşak 4.
Olağan Genel Kurulumuz nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum.
Bu vesile ile Aziz Güler amcamıza da buradan
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

KARS DİGOR ZİRAAT ODASI BAŞKAN’INDAN GENEL BAŞKAN
ÇELİK’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Kars Digor Ziraat Odası
Başkanı İsmet Hagi ve Yeni
Türkiyem Gazetesi İmtiyaz
Sahibi

Seyfettin

Düzçay

Merkez Birliğimizin 4.Olağan Genel Kurulu dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde
bulundular. Genel Başkan
Çelik kendilerine ziyaretleri
için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
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ANADOLU İZLENİMLERİ DERGİSİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ
OLUKLU’DAN MERKEZ BİRLİĞİ ZİYARETİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik,
Anadolu İzlenimleri Dergisi Genel Yayın
Yönetmeni Muhammet Oluklu’yu makamında kabul ederek sektöre ilişkin konuları
değerlendirdi.
Genel Başkan Çelik ziyarete ilişkin “ Küçükbaş hayvancılığa yayınlarıyla önemli
katkılarda bulunan Anadolu İzlenimleri Dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Muhammet Oluklu yaptığı ziyarette Merkez
Birliğimizin 4.Olağan Genel Kurulu dolayısıyla hayırlı olsun temennilerinde bulundu.
Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür
ediyor sektörümüze katkılarının devamını
diliyorum” ifadelerini kullandı.

TAGEM MÜHENDİSLERİNDEN EREN’DEN ÇELİKE ZİYARET
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Mühendislerinden
Selman Eren, 2 Ekim’de gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurulda Genel
Başkan seçilen Nihat Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Genel Başkan
Çelik’i tebrik eden Eren, yeni dönemde
başarılar diledi. Çelik, “Sayın Selman
Eren’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder camiam adına saygılar sunarım” dedi.

VAN İL TARIM ORMAN MÜDÜRÜ GÖRENTAŞ MERKEZ BİRLİĞİNE
ZİYARETTE BULUNDU
Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim
Görentaş, Van Milletvekili Danışmanı Erol
Baykara ve Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Genel Sekreteri Adnan Tahir
Özyeşil, 2 Ekim’de yapılan 4. Olağan Genel
Kurulda güven tazeleyerek yeniden seçile
Genel Başkanlığa seçilen Nihat Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular, yeni dönemde başarılar dilediler. Ziyaretlerinden
dolayı teşekkür eden Genel Başkan Nihat
Çelik, yeni dönemde de sektöre önemli hizmetler vermek için çalışacaklarını söyledi.
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VAN ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BİRLİĞİ BAŞKANI BERGE
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın İsa Berge, hayırlı olsun ziyareti ile bizleri mutlu etmiştir.
Sayın Başkanın nezninde bütün Van esnafına teşekkür ediyorum. Rabbim birlikte ülkemize ve milletimize güzel
hizmetler yapmayı nasip eylesin.

İŞ İNSANI BAYÇÖL GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARETTE BULUNDU
İstanbul’da faaliyet göstermekte olan MAK İNŞAAT
GAYRİMENKUL TARIM HAYVANCILIK LTD. Şirketi Genel Müdürü Sayın Muzaffer BAYÇÖL yapmış olduğu
ziyarette Şahsımın ve Merkez Birliğimizin Pandemi süreci boyunca hiçbir engele aldırış etmeden sağlığımızı bile ihmal ederek çiftçi ve yetiştiricimize yılmaz bir
azimle hizmet verdiğimizi ifade ederek teşekkür etmiştir. Değerli iş insanı Muzaffer BAYÇÖL’ün bu nazik
ziyareti ve takdim ettiği birbirinden güzel ve anlamlı
hediyeler için sonsuz teşekkürlerimi sunuyor ve hiç bir
zaman çiftçi ve yetiştiricimizin bize duyduğu güveni
boşa çıkarmayacağımı Merkez Birliği Genel Başkanı
olarak tüm İl Birliklerim adına ifade etmek istiyorum.

ERCİŞLİ İŞ İNSANLARINDAN GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET
Van Erciş’li iş insanları Ekrem Nadiroğlu ve Abdullah Nadiroğlu ile
Genel Başkan Nihat Çelik’in Yeğeni
Erkan Görmüş Merkez Birliğimizin
4.Olağan Genel Kurulu dolayısıyla
hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Genel Başkan Çelik, “ Kendilerine
nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor
işlerinde başarılar diliyorum” dedi.
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İŞ İNSANLARINDAN GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET

Doğu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zahir Kandaşoğlu, Vefa Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Resul Ürün ve Özaras Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Suat Çiftçi, 4. Olağan Genel Kurul seçimlerimizi tebrik etmek için Merkez Birliğimizi ziyaret ettiler. Değerli hemşehrilerime nazik ziyaretlerinden ötürü
sektörüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, AĞRI VE BİNGÖL BİRLİK BAŞKANLARINI
KABUL ETTİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Ağrı ve Bingöl Birlik
Başkanlarını makamında kabul etti.
Genel Başkan Nihat Çelik, “Ağrı Birlik Başkanımız Sayın Mehmet Nuri Samancı ve Bingöl Birlik Başkanımız Sayın Ali Kaysadu, Merkez Birliğimizi ziyaret ettiler. Birlik Başkanlarımız,
ülkemizi derin üzüntüye sevk eden Orman yangınları ve sel
felaketi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir
Pakdemirli’nin himayelerinde ve Merkez Birliğimizin öncülüğünde her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etmişlerdir.
Sayın Başkanlarıma bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür
eder, milli meselelerde birlik ve beraberlik içinde her zaman
göreve hazır olduğumuzu belirtiriz.” şeklinde konuştu

ŞIRNAK BİRLİK BAŞKANINDAN DESTEK ZİYARETİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Şırnak Birlik Başkanı Faysal
Abay ve Şırnak Birlik Yönetim Kurulu üyesi Ömer Demir’i makamında kabul etti.
Genel Başkan Çelik, “Şırnak Birlik Başkanımız Sayın Faysal Abay
ve Şırnak Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Demir bugün
Genel Merkezimizi ziyaret ettiler. Sayın Başkan Faysal Abay ve
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Demir, daha önce şahsıma vermiş
oldukları desteğin 2 Ekim’de yapılacak olan Genel Kurulumuzda
da devam edeceğini ifade ettiler. Sayın Başkanıma ve Yönetim
Kurulu Üyelerine bu güven ve desteklerinden dolayı teşekkür
ediyor, Saygılarımı sunuyorum.”şeklinde konuştu.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK ŞANLI URFA BİRLİK BAŞKANI
EYÜPOĞLUNU MAKAMINDA KABUL ETTİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, Şanlıurfa Birlik Başkanı Hasan
Eyyüpoğlu’nu makamında kabul etti.
Genel Başkan Nihat Çelik “Merkez Birliğimizi ziyaret eden Şanlıurfa Birlik Başkanımız
Sayın Hasan Eyyüpoğlu, örnek bir davranış
sergileyerek orman yangınları ve sel felaketlerinde hayvanları telef olan yetiştiricilerimiz
için geçmiş olsun dileklerini iletti.
Telefonla beni arayan diğer Birlik Başkanlarımız da, yardım kampanyası için hazır olduklarını bildirdiler. Merkez Birliği ve İl Birlikleri
olarak Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr.
Bekir Pakdemirli’den gelecek her türlü talimat doğrultusunda göreve hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.” dedi.

MUŞ BİRLİK BAŞKANI NİMET SALKIM GENEL BAŞKAN ÇELİK’İ
ZİYARET ETTİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, güven tazeleyen Salkım’ı makamında kabul
etti. Başkan Çelik ziyaret sırasında
“Yeniden güven tazeleyerek Merkez
Birliğimizi ziyaret eden çok kıymetli
Muş Birlik Başkanı Nimet Salkım’a nazik ziyaretinden ötürü teşekkür eder,
Başkanımızın şahsında yeni seçilmiş
olan yönetim, denetim ve üst kurul
üyelerimize başarılar dilerim.” şeklinde konuştu.

GENEL BAŞKAN ÇELİK İZMİR BİRLİK BAŞKANI EROĞLU’NU
MAKAMINDA KABUL ETTİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, İzmir Birlik
Başkanı Ferhan Eroğlu’nu makamında kabul etti.
Genel Başkan Nihat Çelik, “İzmir Birlik Başkanımız Sayın Ferhan Eroğlu, bugün Genel Merkezimizi ziyaret
etti. Sayın Başkanımıza, Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliğimizin rozetini taktık ve Merkez Birliğimizin plaketini takdim ettik, sektörümüze hayırlı olsun. Birlikte güzel hizmetlere vesile olması dileği
ile ‘durmak yok yola devam’.” şeklinde konuştu.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK BİTLİS VE SİİRT BİRLİK BAŞKAN
YARDIMCISINI MAKAMINDA KABUL ETTİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Bitlis Birlik Başkanı ve Siirt Birlik Başkan Yardımcısını makamında kabul
etti.
Genel Başkan Nihat Çelik, “Merkez Birliğimizi ziyaret eden
Bitlis Birlik Başkanı Sayın Necat Demirden ve Siirt Birlik
Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şenyüz ile sektörün genel durumu ve ülkenin genel sorunları konusunda
değerlendirmelerde bulunduk. Başkanlarımız, ülkemizi
derin üzüntüye sevkeden orman yangınları ve sel felaketinden zarar gören yetiştiricilerimiz ile vatandaşlarımızın
yaralarına merhem olmak için her türlü göreve hazır olduklarını ifade ettiler. Değerli Başkanlarıma bu duyarlılıkları için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

GENEL BAŞKAN ÇELİK SAMSUN BİRLİK BAŞKANINI KARAGÖL’Ü
MAKAMINDA KABUL ETTİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Samsun Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Karagöl’ü makamında kabul
ederek bir takım görüşmelerde bulundu.
Genel Başkan Çelik ziyarete ilişkin “ Samsun Birliğimizin değerli Başkanı Murat Karagöl Merkez Birliğimize ziyarette bulunarak Genel Kurul dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini sundu.
Samsun genelinde küçükbaş hayvancılıkla ilgili bilgi paylaşımında bulunarak yapılacak çalışmalarla ilgili çeşitli istişarelerde bulunduk. Murat Başkanıma ziyaretlerinden dolayı
teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

BALIKESİR BİRLİKTEN GENEL BAŞKAN ÇELİK’E HAYIRLI OLSUN
ZİYARETİ
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Balıkesir
Koyun Keçi Birliği Kayyım Heyeti Başkanı Erol
Tunçman ve Birlik Sorumlu Müdür Vekili Şeref Erbay’ı makamında kabul ederek sektörel konularda
istişarelerde bulundu. Tunçman ve Erbay, Merkez
Birliğinin 4.Olağan Genel Kurulu dolayısıyla hayırlı
olsun temennilerinde bulundular.
Çelik, ziyarete ilişkin “Kendilerine ziyaretlerinden
dolayı sektörüm adına teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum”dedi.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK KIRIKKALE BİRLİK BAŞKAN VE
YARDIMCISINI MAKAMINDA KABUL ETTİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Kırıkkale Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kürşat Ulusoy ve Başkan Yardımcısı İsmail
Erdal’ı makamında kabul etti.
Başkan Ulusoy ve Başkan Yardımcısı Erdal,
Merkez Birliğinin 4.Olağan Genel Kurulu dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken
Genel Başkan Çelik “ Kendilerine ziyaretlerinden dolayı şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyor birlikte, yola devam etme temennilerimle çalışmalarında başarılar diliyorum “
dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK AMASYA BİRLİK BAŞKANI KORUCU’YU
MAKAMINDA KABUL ETTİ
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Amasya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cafer Korucu’yu makamında kabul ederek sektörel konularda
birtakım istişarelerde bulundu. Başkan Korucu, Genel Başkan Çelik’e, Merkez Birliğinin 4.Olağan Genel Kurulu dolayısıyla hayırlı olsun temennilerinde
bulundu.
Çelik, ziyarete ilişkin “ Kendilerine ziyaretlerinden
dolayı şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyor
birlikte, el ele daha güzel işlere imza atma temennisiyle çalışmalarında başarılar diliyorum”dedi.

ERCİŞLİLER BİRLİK VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANI VE
BERABERİNDEKİ HEYET’TEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Van Ercişliler
Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Zafer İzgi, Başkale Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, İş İnsanları Mehmet
Güven Suvak ve Ahmet Suvak, , Alba Grup Yönetim
Kurulu Üyesi Muhammer Altın, Emekli Cevdet Bartan
ve Şahin Işık Çelebi ile Esnaf İbrahim Yılmaz’ı makamında kabul etti.
Merkez Birliğinin 4. Olağan Genel Kurulu dolayısıyla
gerçekleşen hayırlı olsun ziyareti münasebetiyle Genel
Başkan Çelik kendilerine ziyaretleri için teşekkür ederek işlerinde başarılar diledi.
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İSTANBUL KOYUN KEÇİ BİRLİĞİMİZ VE
İBB İŞBİRLİĞİNDE YETİŞTİRİCİLERE YEM
DESTEĞİ

İstanbul İli Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 474
küçükbaş hayvan yetiştiricisine
işletme başı 50 çuval (2.500 kg)
kuzu besi yemi dağıtıldı. Yemler yetiştiricilerin bulundukları köy ve mahallelerinde bulunan işletmelerine
İstanbul Koyun Keçi Birliği tarafından götürülüp teslim edildi. Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
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Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat
Çelik konuya ilişkin yaptığı açıklamada yetiştiriclerin menfaatine
olacak her çalışmanın içerisinde yer
aldıklarını ve bu kapsamda İstanbul
Koyun Keçi Birliğinin İBB ile yaptığı yem işbirliğine onay verdiklerini
söyledi.
İstanbul Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliği Başkanı Kani Tunca da İşlet-

me sahiplerinin verilen yemlerden
çok memnun olduklarını, hem maddi yönden hemde yemlerin kalitesi
yönünden güzel bir işbirliği olduğunu söyledi. Başkan Tunca, Birlik
olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yemlerin önümüzdeki
süreçte de tekrar verilmesi sözünü
aldıklarını dile getirerek katkılarından ve yardımlarından dolayı İBB
‘ye teşekkür etti.
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