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Nihat ÇELİK
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı

Merhaba,

Merkez Birliğimizin 3 ayda bir yayınlamakta olduğu der-
gimizin 17. sayısında yeniden birlikte olmanın onuru ve 
gururuyla merhaba…

Bakanlığımız, Merkez Birliğimiz ve İl Birliklerimizle birlik 
ve beraberlik içerisinde sektörümüzü daha güzel yerlere 
getirmek için canla başla uğraş veriyoruz. Ancak özel-
likle doğu ve güneydoğu bölgelerimizde sektörümüze 
yıllardır büyük zararlar veren terör belasının def edilmesi 
ve ülkemizin her alanda gelişimi için öncelikle güvenli ve 
huzurlu bir ortama her zamankinden daha çok ihtiyacımız 
vardır. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından, 
hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak 
maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, 
teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge 
halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 
20 Ocak 2018 tarihinde "Zeytin Dalı Harekâtı" başlatılmış 
ve halen de harekât planlandığı gibi devam etmektedir.

Yüce Yaradan’ımızdan duamız, bu harekâtta ordumuzu 
muhafaza eylemesi ve tez zamanda muzaffer kılması 
üzerinedir. Rabbim ülkemiz üzerinde kirli oyunlar kuran 
düşmanlarımıza karşı hakkıyla galip gelmeyi, bu oyun-
ların tamamını lehimize çevirmeyi nasip eylesin ve bu 
yolda bize güç kuvvet versin. 

Değerli Okuyucularımız;

Her ne kadar gözümüz, kulağımız ordumuzun gerçek-
leştirdiği harekâtta olsa da geçtiğimiz günlerde sektörü-
müzün gündemi yine yoğun ve yeni gelişmelere sahne 
olmuştur. Bu süreçte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğımızın çeşitli birimlerince düzenlenen toplantı ve etkinlik-
lerde sektörümüz sıkça gündeme gelirken; bunlardan biri 
de Antalya’da düzenlenen Hayvancılık Çalıştayı olmuştur. 
Sayın Bakanımızın da iştirak ettiği Çalıştay'da küçük-
baş hayvancılık sektörü adına önemli kararlar alınmış, 
Çalıştay'da Merkez Birliği olarak gündeme getirdiğimiz 
konuların sonuç bildirgesine alınması bizi ziyadesiyle 
memnun etmiştir. En önemlisi de küçük aile işletmelerinin 
desteklenmesi, finansman sorunlarına çözüm üretilmesi 

ve hayvancılığa ilişkin envanter oluşturulması konuları 
başta olmak üzere ıslah programlarının geliştirilmesi, 
bu alanda yeni teknolojilerden yararlanılması, özellikle 
suni tohumlamadan daha etkin faydalanılması ile da-
mızlık hayvan üretim merkezlerinin artırılması ve halen 
uygulanmakta olan Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel 
Projesi'nden elde edilen damızlık koç ve tekelerden is-
tifade edilerek SOYBİS’e entegrasyonunun sağlanması 
ile ıslah programına katılan yetiştiricilerin ve Birliklerin 
desteklenmesi konusu Çalıştay sonuç bildirgesinde yer 
almıştır.

Diğer yandan Şanlıurfa’da Tarımsal Kalkınma ve Destek-
leme Kurumunca gerçekleştirilen Tanıtım Toplantısı'nda 
Sayın Bakanımız Fakıbaba tarafından kırsalda kalkınma-
ya önem verileceği ve küçükbaş hayvan sayısının artırıl-
ması noktasında çok önemli projeler gerçekleştirileceği 
mesajı sektörümüze büyük güç ve moral vermiştir.

Değerli Okuyucularımız;

Geçen yılın Aralık ayı içerisinde Malatya Birliğimizin ku-
ruluşunun 10. yılı münasebetiyle düzenlenen ve Gümrük 
ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’nin de katılıp 
verdiği mesajlar sektörümüz adına memnuniyet verici 
olmuştur. Bu vesileyle Malatya Birliğimiz ile birlikte aşağı 
yukarı aynı tarihlerde kurularak 10 yılını tamamlamış 
bütün Birliklerimizi kutluyor, bundan sonraki süreçte de 
birlik ve beraberlik içerisinde sektörümüze hizmet yo-
lunda başarılı çalışmalar yapmalarını temenni ediyorum.

Dergimizin içeriğinde de görüleceği üzere Merkez Birli-
ğimize yapılan ziyaretler çalışmalarımızda bizleri motive 
etmekte. Bu anlamda Merkez Birliğimizi onurlandıran 
başta eski Başbakan Yardımcımız, Van Milletvekilimiz 
Sayın Prof.Dr. Beşir Atalay ve Van Milletvekilimiz Burhan 
Kayatürk olmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızın 
üst düzey yetkilileri ve Birliklerimizin Başkan ve yöneti-
cilerine sektörümüz adına teşekkür ediyorum.

Önümüzdeki sayımızda buluşmak temennilerimle sağlıklı, 
mutlu ve huzurlu günler diliyorum.
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Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Merkez Birliğinin (TDSYMB) 20. 
kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 

düzenlenen etkinlik 30 Ocak 2018 
tarihinde Ankara Bilkent Otel ve 
Konferans Merkezinde gerçekleştirildi.

"Buzağı ve Çocuk" konulu resim ve 
şiir yarışması sergi ve ödül töreninin de 
yer aldığı programa başta Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref 
Fakıbaba ve Bakan Yardımcısı Mehmet 
Daniş olmak üzere Türkiye Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB ) Genel Başkanı Nihat Çelik 
ve çok sayıda davetli katıldı.

TDSYMB Genel Başkanı Kamil 
Özcan’ın açılış konuşması ve Bakan 
Fakıbaba‘nın yaptığı konuşma 
sonrasında yarışmada dereceye giren 
çocuklar şiirlerini okudu ve ödüllerini 
aldı. Resim yarışmasında dereceye 
giren resimler sergilenirken başarılı 
çocukların ödülleri Bakan Fakıbaba ve 
TDSYMB yetkilileri tarafından verildi.

Etkinliğin bir bölümünde ise 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Fakıbaba ile bir süre küçükbaş 
hayvancılık sektörünün gündemine dair 
birtakım görüşmeler gerçekleştirdi.

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK 
TDSYMB 20. YIL ETKİNLİĞİNE 

KATILDI

TÜDKİYEB’DEN ZEYTİN DALI HAREKÂTINA DESTEK
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricile-

ri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik, Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nin terör örgütü YPG'nin işgali 
altındaki Afrin'e gerçekleştirdiği Zey-
tin Dalı Harekâtı’na ilişkin bir mesaj 
yayımladı.

Genel Başkan Çelik mesajında, 
“Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e 
yapmış olduğu Zeytin Dalı Harekâtını 
TÜDKİYEB olarak canı gönülden des-
tekliyor, ülkemizin terör belasından en 
kısa zamanda kurtulması dileklerimiz-
le; vatanımızı şer güçlerin şerrinden 

koruması ve çevremize barış getirme-
sini yüce Rabbimden niyaz ediyoruz.

Kahraman Ordumuzun zaferle dön-
mesi dualarımızla gazamız mübarek ol-
sun. Allah ordumuzun yar ve yardımcısı 
olsun.” temennilerinde bulundu.
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Eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Van Milletvekili 
Prof. Dr. Beşir Atalay ve AK Parti Van Milletvekili 
Burhan Kayatürk, 7 Kasım 2017 tarihinde Türkiye 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğine bir ziyarette 
bulunarak Genel Başkan Nihat Çelik ile küçükbaş 
hayvancılık sektörüne ilişkin çeşitli değerlendirmelerde 
bulundular. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik'in, sektörün genel 
durumu, sorunları ve Merkez Birliğinin faaliyetleri 
hakkında bilgiler sunduğu ziyarette eski Başbakan 
Yardımcısı AK Parti Van Milletvekili Prof.Dr. Beşir Atalay 
ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk Merkez 
Birliğinin çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade 
ederken, Genel Başkan Nihat Çelik de ziyaretlerinden 
dolayı kendilerine teşekkür etti.

Ziyaretin son bölümünde Genel Başkan Çelik, 
günün anısı olarak Atalay ve Kayatürk’e üzerinde 
"Sektörümüze olan yakın ilginiz daima takdirle 
anılacaktır." yazılı koyun keçi ve çoban tasvirli birer 
maket hediye etti.

ESKİ BAŞBAKAN YARDIMCISI VE VAN MİLLETVEKİLİ 
PROF. DR. ATALAY VE VAN MİLLETVEKİLİ 

KAYATÜRK MERKEZ BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik 
Başkanlığındaki Merkez Birliği Heyeti 8 Kasım 

2017 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan 
Yardımcısı Mehmet Daniş'i makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette 
küçükbaş hayvancılıkla ilgili konular değerlendirilirken 
sektörümüzün genel sorunları da dile getirildi. Genel 
Başkan Çelik, Bakan Yardımcısı Daniş’ten anaç koyun 
keçi desteklemesine ilaveten kuzu ve oğlakların da 
destekleme kapsamına alınması talebinde bulundu. 
Ayrıca, Et ve Süt Kurumunun yetiştiricilerden kilosunu 
25 liraya alacağını duyurduğu karkas et fiyatının 
27 liraya çıkarılması hususu Genel Başkan Çelik 
tarafından gündeme getirildi. 

Ziyaretin sonunda TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı 
Mehmet Daniş’e küçükbaş hayvancılık sektörüne 
yaptığı hizmetler ve yakın ilgisi nedeniyle bir plaket 
takdiminde bulundu.

TÜDKİYEB HEYETİ 
BAKAN YARDIMCISI DANİŞ’İ 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Deste-
leme Kurumunun (TKDK) “Kırsal 
Kalkınma Buluşmaları” kapsa-

mında Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik 
Müzesinde düzenlediği IPARD II-3. 
Çağrı İlanı Tanıtım Programı 27 Ocak 
2018 tarihinde gerçekleştirildi. Progra-
ma; Bakanlık yetkilileri, AB Türkiye De-
legasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel 
Munuera Vinals, TKDK genel koordina-
törleri ve il koordinatörleri, il protokolü, 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik ve Şanlıurfa Birlik Başkanı Hasan 
Eyyüpoğlu ile  sivil toplum kuruluşlarının 
yetkilileri, Şanlıurfalı yatırımcılar, 42 ilde 
TKDK desteklerinden yararlanan kadın 
girişimciler ve vatandaşlar katıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba, açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, IPARD’ın üretimin 
yanında işleme ve pazarlama yatı-
rımlarını da destekleyip bütüncül bir 

kalkınma anlayışı göstererek ülkedeki 
küçük ve orta ölçekli tarım ve hay-
vancılık işletmelerini destekleyen bir 
program olduğunu söyleyerek "IPARD 
kapsamında desteklenen projelerin 
her ikisinden birisi gençler ya da kadın 
üreticilerimize aittir." dedi.

Özellikle kırsalda yaşam standart-
larını yükseltmeyi planladıklarını anla-
tan Fakıbaba, gelecek dönem yatırım 
ve hibe programlarında çiftçi lehine 
değişikliklere gideceklerini belirtti. 
Kadınlara ve gençlere yönelik hibe-
lerin artırılacağını bildiren Fakıbaba, 
"Küçükbaş hayvan sayımız müthiş 
bir şekilde artacak, bu konuda çok 
önemli projelerimiz var. Boş durmu-
yoruz, emek veren çalışma arka-
daşlarımı yürekten kutluyorum. 40 
yaşın altındaki yatırımcılara aldıkları 
et ve süt hibelerinin haricinde yüzde 
5 hibe daha vereceğiz." ifadesini 
kullandı.

IPARD II-3. ÇAĞRI İLANI 
TANITIM PROGRAMI 

ŞANLIURFA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Bakan Fakıbaba, küçükbaş hayvancılıkla ilgili 
konuşurken TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’i 
onore ederek övgü dolu söylemlerde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) standartlarını ve hijyenini almayı 
önemli bir alışkanlık olarak gördüğünü ifade eden Fa-
kıbaba, şöyle konuştu:

"Yani, bizim yönümüz batıyadır. Ama Avrupa Birliği 
bizi kabul etmiyorsa onların bileceği bir iştir. Ama biz 
batıya bakıyoruz, standartlarımız Avrupa standartlarıdır. 
Tarımın ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi bili-
yoruz. IPARD hibelerinde gençlere ve kadınlara pozitif 
ayrımcılık yaptığımızı bir kez daha tekrarlamaktan büyük 
bir gurur duyuyorum. Başvuru sahipleri kadın yatırımcı-
larımıza sıralamada ilave puan vererek o projenin öne 
çıkmasını sağlıyoruz. IPARD kapsamında desteklenen 
projelerin her ikisinden birisi gençler ya da kadın üretici-
lerimize aittir. Bugün aramızda bulunan ve 42 ilimizden 
gelen kadın girişimciler de diğerleri gibi bu hibelerin 
gurur kaynağıdır. Ben onlarla özellikle gurur duyuyorum, 
kadınlarımızla gurur duyuyorum. Kadınlarımız nereye 
el atıyorsa, orada hep başarı ortaya çıkıyor. Ben bunu 
belediyede gördüm, ben bunu hastanede gördüm, ben 
bunu Bakanlığımızda görüyorum."

Fakıbaba, süt, et, hayvancılık işletmeleriyle, yumur-
ta tavukçuluğu yatırımlarına yüzde 70’e varan oran-
larda hibe sağlayacaklarını dile getirdi. Ayrıca kırsal 
turizm, yenilenebilir enerji, yerel ürünler, makine park-
ları, arıcılık, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konula-
rında 500 bin avroya kadar olan yatırımlara yüzde 65’e 
kadar hibe verileceğini aktaran Fakıbaba, yatırımcılara 
kolaylık sağlayacak birçok yeni çalışmayı da başlata-
caklarını belirtti.

TKDK Başkanı Hakan Kalender de IPARD II Prog-
ramı 3. Proje başvuru çağrı ilanı döneminde olduklarını 
belirterek, yeni destekler hakkında bilgi verdi.
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Bakan Fakıbaba, konuşmaların 
ardından video konferans sistemiyle 3 
ilde TKDK destekleriyle yatırım yapan 
kadın yatırımcılara bağlandı ve Bakanlık 
olarak her zaman yanlarında olduklarını 
belirterek, ülke ekonomisine katkıların-
dan için teşekkür etti ve başarılar diledi.

Fakıbaba, 42 ilden gelen kadın 
yatırımcılara hediye takdim etti ve hatıra 
fotoğrafı çektirdi. Fakıbaba, program 
çıkışında yatırımcılarla sohbet ederek, 
taleplerini dinledi ve yerel ürünlerin 
yer aldığı TKDK il koordinatörlüklerinin 
stantlarını ziyaret etti. 4 kadın yatırımcının 
çalışmalarını anlatan tanıtım filminin de 
sunulduğu programa; Bakanlık yetkilileri, 
AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yar-
dımcısı Gabriel Munuera Vinals, TKDK 
genel koordinatörleri ve il koordinatör-
leri, il protokolü, sivil toplum kuruluşla-
rının yetkilileri, Şanlıurfalı yatırımcılar, 42 
ilde TKDK desteklerinden yararlanan 
kadın girişimciler ve vatandaşlar katıldı. 
Program, İl Koordinatörlüklerince açılan 
stantların gezilmesiyle sonlandırıldı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik daha sonra Şanlıurfa İli Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine ziya-
rette bulunarak, Birlik Başkanı Hasan 
Eyyüpoğlu ve Şanlıurfa Ziraat Odası 
Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu’ndan ilin 
tarımsal durumu ve küçükbaş hayvan-
cılık sektörüne ilişkin bilgiler aldı. Genel 
Başkan Çelik, akşam da eski Milletvekili 
Seyyit Eyyüpolu’nun misafiri oldu ve 
burada da sektörün çeşitli sorunları ele 
alınarak hoş bir sohbet gerçekleştirildi. 
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G ıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 
Bakan Yardımcısı Mehmet 

Daniş, Müsteşar Mehmet Hadi Tunç, 
Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler 
ile Sivil Toplum Kuruluşları ile Finans 
Sektörünün üst düzey temsilcilerinin 
katılım gösterdiği "Birlikte Üretim 
Modeli" konulu toplantı 14 Aralık 2017 
tarihinde Bakanlık Toplantı Salonunda 
gerçekleştirildi. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 
Çelik’in de katıldığı ve yaklaşık 5 saat 
süren toplantıda; parçalı arazi yapısı 
ve küçük ölçekli işletmelerin ekonomik 
ölçeğe uygun tarımsal işletme 
yapısına kavuşturulması için Bakanlık 
tarafından hazırlanan "Birlikte Üretim 
Modeli" sunumu gerçekleştirildi. 

Sunum sonrasında katılımcılar 
tarafından dile getirilen görüş ve 
öneriler değerlendirildi.

BAKANLIKTA 
"BİRLİKTE ÜRETİM MODELİ" 

DEĞERLENDİRİLDİ
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G ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakan 
Yardımcısı Mehmet Daniş, Ba-

kanlık Bürokratları ve çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ile iş adamların-
dan oluşan 200 kişilik bir katılımla 26-27 
Kasım 2017 tarihleri arasında Bulgaris-
tan’ın başkenti Sofya’da Bulgaristan-Tür-
kiye Tarım İş Forumu düzenlendi.

Sofya Ramada Otel'de düzenlenen 
İş Forumuna, Türkiye Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı 
Nihat Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri 
İhsan Akın ve Bülent Oral da katılarak 
küçükbaş hayvancılık konularında ikili 
görüşmelerde bulundular.

Bakan Fakıbaba, Bulgaristan-Türki-
ye Tarım İş Forumu'nda yaptığı konuş-
mada, "Bulgaristan ile Türkiye ortak 
geçmişe, ortak kültüre ve ortak değerle-
re sahip karşılıklı sevgi, saygı ve iş birliği 
temeline dayalı komşuluk ilişkilerini be-
nimsemiş dost ülkelerdir." diye konuştu.

Komşuluk deyince, çocukluğunu 
geçirdiği mahalledeki komşularının ve 
Bulgaristan'ın aklına geldiğini anla-
tan Fakıbaba, "Birbirine yakın iklimler, 
coğrafyalar, toplumlar ve insanların, 
benzer karakterleri ve yaşam biçimleri 
yüzünden Türkiye'den Bulgaristan'a 
gelenler kendilerini Edirne'de, Kırklare-
li'ndeymiş gibi hissederler." dedi.

İş forumuna, tarım sektörünün çok 
sayıdaki alanlarını temsil eden iş adam-
larının katıldığını belirten Fakıbaba, 2016 
yılında Bulgaristan ile gerçekleştirilen 

BULGARİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDA 
TARIM İŞ FORUMU 

DÜZENLENDİ
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4,5 milyar dolarlık ticaret hacminin yüzde 7'sinin tarımsal 
alanda olduğunu hatırlattı. Bakan olarak ziyaretine gelen 
kişilerden birinin, Bulgar mevkidaşı Porodzanov olduğu-
nu anlatan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"İki Hükümet bir araya gelip Bulgaristan'la Türki-
ye'nin nasıl iyi komşuluk örneğini göstereceklerini ve 
ele ele verildiğinde ekonomik olarak ülkelerini na-
sıl kalkındıracağının en önemli örneğini Bulgaristan 
ve Türkiye'nin göstereceğine, ben şahsen yürekten 
inanıyorum."

"Bölgenin güvenli limanı olan Türkiye, çevresindeki 
tüm sorunlarına rağmen istikrarlı bir şekilde yolunda 
devam etmektedir ve edecektir." diyen Fakıbaba, 2003 
yılından bu yana ekonomisi yılda ortalama yüzde 5,9 
büyüyen Türkiye'nin kalkınma hedeflerinin daha da 
büyük olduğunu söyledi.

Bakan Fakıbaba, "Türkiye, tarımsal potansiyelini 
dost ülkeler ile paylaşmaya hazırdır. Ülkemizin gıda 
üretimi sadece 80 milyon vatandaşı değil ülkeye sığı-
nan 3 milyon göçmen ve 40 milyon turistin beslenme 
ihtiyacını da karşılayabiliyor." dedi.

Bulgaristan Tarım ve Gıda Bakanı Rumen Porodza-
nov da "Türkiye bölgemizde bizim ana ticaret ortağı-
mızdır, dünyanın diğer ülkeleri ile yaptığımız ticaret 
hacmi bakımından en üst sıralarda yer alıyor." diye 
konuştu. İki ülke arasında 2012 yılından bu yana canlı 
hayvan ticaretinin yapılmadığını ancak bunun önünde-
ki engellerin kaldırılması konusunda mevkidaşı Fakı-
baba ile ortak irade gösterdiklerini söyledi. Türkiye'nin 
Avrupa Birliği (AB) üyesi olmamasından kaynaklanan 
sertifika ve diğer formalitelerin yüzde 90 oranında çö-
züldüğüne belirten Porodzanov, iki bakanlık arasında 
son dönemde yapılan 10 toplantı sonrasında  önce 
küçükbaş ardından da büyükbaş canlı hayvan ihracatı 
konusunda olumlu sonuçlar beklediğini bildirdi.
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G ıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı tarafından düzenlenen 
Büyükbaş ve Küçükbaş Hay-

vancılık Çalıştayı, Antalya'nın Kundu 
Oteller Bölgesi'nde bulunan bir otelde 
gerçekleştirildi. 9-11 Ocak 2018 tarih-
leri arasında düzenlenen Çalıştay'da, 
aralarında hayvancılık, yem sektör-
leri ile üretici birlikleri temsilcileri ve 
akademisyenlerin bulunduğu yaklaşık 
300 kişi yer aldı. Bu kapsamda Türkiye 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çe-
lik ve bazı Birlik Başkanları da Çalışta-
ya katıldı.

Çalıştay'ın açılış konuşmasını ya-
pan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil, 
yaklaşık 14 milyon hektar mera alanı, 
24 milyon hektar tarımsal üretim alanı 
ile 121 milyon ton bitkisel üretime sa-
hip Türkiye'de, 14,5 milyon büyükbaş, 
45 milyon küçükbaş hayvan varlığı 

olduğunu belirtti. Pakdil, 1,2 milyon 
tonu aşan kırmızı et üretiminin yanı 
sıra 2 milyon ton beyaz et, 18,5 milyon 
ton süt, 20 milyar civarında yumurta 
ve kendi üretimi hariç 20 milyon tonu 
aşan bir yem sektörü olduğunu belirtti.

İnsanoğlunun yaradılışından bu 
yana değişmeyen en önemli ihtiyacının 
yeme içme alışkanlığı olduğuna dikkati 
çeken Pakdil, Bakanlık olarak insan-
ların gıda ihtiyacını karşılamanın yanı 
sıra gıda güvenliğinin nasıl sağlanabi-
leceğini çalıştıklarını kaydetti.

Tarım imkânı olan, tarımsal üretim 
yapan ülkelerin sorumluluğunun sa-
dece kendi insanlarına yönelik olma-
ması gerektiğini de vurgulayan Pakdil, 
dünyada birçok ülkenin gıda üretme 
imkânına sahip olmadığını, bu nedenle 
ülkelerin sadece kendileri için üretme-
sinin doğru bir yaklaşım olmadığını 
vurguladı.

Fert başına gelirin artmasıyla bir-
likte tüketim tercihlerinde de kaymalar 
olduğunu ifade eden Pakdil, "Hay-
vansal üretim daha çok önem kazanı-
yor. İnsanların dışarıda yemek yeme 
alışkanlığının artması tüketimin daha 
çok hayvansal yöne kaymasına neden 
oluyor. Bunun için de ihtiyacımızın 
karşılanması ve dışarıya bağlı olunma-
ması için gıdamızı başkasının insafına 
bırakmamak için çaba gösteriyoruz." 
diye konuştu.

Kırsal nüfusun azaldığını, şehir nü-
fusunun ise arttığını ifade eden Pakdil, 
tarım arazilerinin parçalanmasını önle-
mek için çalışmaların sürdürüldüğünü 
vurguladı. Pakdil, kuraklık nedeniyle 
az miktarda kaba yem ithal edildiğine 
de dikkati çekerek, "Az bir miktar kaba 
yem gelmiş olsa da bunu çok büyük 
bir miktar gibi gösteriyorlar. Bütün 
kaba yemi ithal ediyormuşuz gibi lanse 
ediliyor. Böyle bir durum yok. 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ 

HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI DÜZENLEDİ
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Sektörümüz kendi imkânları içinde ülke içinden bu 
ihtiyacını temin ediyor. Çok fazla kaba yem ihracatı 
varmış gibi gösterilmesi doğru değil. Yağış yetersizli-
ğinden kaynaklanan verim kaybı nedeniyle bir miktar 
ithalat yapılmıştır. Büyütülecek bir durum söz konusu 
değildir." açıklamasında bulundu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık 
Genel Müdürü Dr. Durali Koçak da hayvancılığın her 
dönemde önemini koruduğunu söyledi. Koçak, "Bizim 
için olmazsa olmaz hayvansal gıdaların temininde, 
gıda güvenliğinin karşılanması için oluşturduğu istih-
dam bakımından ve ülke ekonomisine katkısı bakımın-
dan hayvancılık bizim için önemlidir. Bundan vazgeç-
memiz mümkün değildir." diye konuştu.

Türkiye'deki hayvan varlığı hakkında da bilgiler 
veren Koçak, besi işletmelerinin büyük bölümünün 
küçük işletmeler olduğunu, fakat giderek büyüdüğünü 
söyledi.

Hayvancılığın sabır isteyen bir sektör olduğunun 
altını çizen Koçak, "Doğum ve süte ulaşmada süre var. 
Bu sektör de desteklenmelidir. Nasıl olsa bir ekonomik 
faaliyettir, 'Kâr etmiyorsa bıraksın.' deme lüksümüz 
yok. Gıda güvenliği için biz sektöre katkıda bulunmak 
zorundayız. 'Para ile değil mi istediğim yerden alırım.' 
deme lüksümüz de yok. Ne olursa biz bunu üretmek 
durumundayız." dedi.

Konuşmaların ardından programın küçükbaş 
hayvancılık bölümünde Müsteşar Yardımcısı Nihat 
Pakdil’in Başkanlığında çalışmalara başlandı. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş 
hayvancılık sektörünün sorunlarını dile getirerek 
çözüm önerilerini katılımcılarla paylaştı.

Diğer yandan Genel Başkan Çelik, Manavgat’ta 
koyun yetiştiriciliği yapan bir işletmeyi ziyaret ederek, 
yetiştiricinin sorunlarını yerinde dinledi.
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G ıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından düzenle-
nen Büyükbaş ve Küçükbaş 

Hayvancılık Çalıştayı, Antalya’nın Kundu 
Oteller Bölgesi’nde bulunan bir otelde 
gerçekleştirildi. Türkiye Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı 
Nihat Çelik’in de katılım gösterdiği çalış-
tayda, hayvancılık, yem sektörleri ile üre-
tici birlikleri temsilcileri ve akademisyen-
lerin yer aldığı yaklaşık 300 kişi katıldı. 

Çalıştayın kapanış programında 
konuşan Bakan Fakıbaba, sivil toplum 
örgütleri, üniversiteler, bu işi yapan 
üreticilerle bir araya gelmeden, onların 
dertlerini dinlemeden bu işi yürütmenin 
mümkün olmadığını kaydetti. Ankara’da 
masa başında olmakla bu işin başarıla-
mayacağını ifade eden Bakan Fakı-
baba, eğer küçük ve orta seviyedeki 
işletmelere önem vermeyip destekleme-
diğimiz takdirde bu işin sürdürülebilirliği-
nin olmadığının altını çizdi.

Küçükbaş işletmelerinin yanında 
büyükbaş işletmelerinin de olması 
gerektiğine değinen Bakan Fakıbaba, 
"Profesyonel takımların B takımı olmadı-
ğı, şehrinin oyuncularına sahip olmadığı 
zaman dışarıdan getirilen futbolcularla 
belirli bir yere kadar gidiliyor, sonra 
da tökezleniyor. Ana iskeletin orta ve 
küçük işletmeler üzerine kurulması ama 
büyük işletmelerin de hem bakanlık 
hem de orta ve küçük kuruluşlar tarafın-
dan mutlaka ve mutlaka desteklenmesi 
lazımdır." dedi.

Envanter çalışmalarına da deği-
nen Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, "Ne 
kadar büyükbaş hayvanımız var, 14 
milyon, 14.5 milyon, 15 milyon, gerçek-
ten bir sayı yok. Küçükbaş 42 milyon, 
45 milyon, 55 milyon, 30 milyon oluyor. 
Bu konuda da gerçekten yıllardan beri 
çalışmamız olmasına rağmen bazen 
de kendi kendimizi eleştirmeyi borç 
görüyorum. İnşallah en doğru bilgileri 

bu sene alacağız. Hayvan sayısıyla 
ilgili. Sorun nerede tam kayıt altına alıp 
sürdürebilirliğimiz yok, kulak küpelerini 
takip edemiyoruz. O sürdürülebilirliği 
sağlamak için çalışmalarız devam edi-
yor." dedi.

Sorunun temelinde kırsal kalkınma 
olduğunu işaret eden Bakan Fakıbaba, 
"Bunu gerçekleştirmediğimiz takdirde 
tarım ve hayvancılıkta başarılı olmamız 
mümkün değildir. Çok güzel köy planı 
var, ahır mükemmel, üretici hayvanını se-
viyor, hayvan ona ürün veriyor, geçindi-
riyor. Duşunu alıp akşam maça gidiyor. 
Bunlar olmayacak şeyler mi, bunları ya-
parız. Köysel dönüşüm çok daha rahat 
ve ekonomik, daha huzurlu, mükemmel, 
hem üretimi hem hayvancılığı, sanayi-
yi geliştirebileceğimiz yerler. Maalesef 
bunun hale bilincinde değiliz. Bunlar 
önceliğimizdir." ifadelerine yer verdi.

Küçük işletmeler kadar büyük işlet-
melerin de kırılgan bir yapısı olduğunu 

BAKAN FAKIBABA; 
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ 

HAYVANCILIK ÇALIŞTAYINDA KONUŞTU



Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi → 15 ←

HA
BE

RL
ER

söyleyen Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, 
"Büyük işletmeler kar payına bakıyor. 
Küçük ve orta yatırımcıda bir şevk var, 
ruh var, büyük yatırımcı haklı olarak 
milyonları veriyor buradan ne kazanırım 
diyor. Büyük para kazanamazsa kırıl-
ganlık çok daha fazla olacaktır. Anında 
işletmesini kapatıp başka bir yatırıma 
gidebilir. Örgütlenmede yetersizlik, 
güvensizlik var. Üretici, çiftçi örgütüne 
güvenmiyor, örgüt çiftçiye güvenmiyor, 
devlet örgütüne güvenmiyor. Ters bir iş, 
almış başını gidiyor. Kurumsallaşmamız 
lazım. Açık, şeffaf, ne aldım ne ver-
dim. Açık ve net konuşmazsak çözüm 
gelmez. Küçük üretici onu sömüren bir 
araç olarak görüyor. Orada bir güven-
sizlik oluşuyor, bu güvensizliği el ele 
vererek kırmamız gerekir. Gelişeceksek 
o örgüt kooperatifler sayesinde gelişe-
ceğiz." diye konuştu.

Hayvan hastalıkları, gıda sağlığı, 
gıda güvenliği olmadan sağlıklı toplum 
olmanın mümkün olmadığını vurgula-
yan Bakan Fakıbaba, "Bırakın üretimi 
ithalatı, ihracatı, önce can sonra canan. 
Önce benim halkımın sağlığı önemlidir. 
Birileri çıkıyor, kendini bilmez bir şekilde 
anlatıyor, ‘Şunu yemeyin, bunu yiyin, 
şu öyle olursa bu böyle olur’ yav Allah 
aşkına hoca unvanıyla çıkıyorsun, milleti 
yanlış yönlendiriyorsun. Yanlış yönlen-
dirmeler var. 'Bal iyi değildir!'. Türkiye’de 
üretilen bal her yerde bal. Bir hekim 
olarak ne diyetten anlarım, ne diyet 
uzmanıyım. Ben bir hekimim, cerrahım. 

Aşırıya kaçmadan, sağlıklı ve temiz 
olması kaydıyla benim de düşüncem, 
aşırıya kaçmadan karnınız doyduğu 
an bırakmak kaydıyla yiyin kardeşim. 
Tereyağını, balını, zeytini, pekmezini de 
yiyeceksin." dedi.

Prosedürlerin fazla olmasından yakı-
nan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, "Pro-
sedür az olacak. Biz problem oluşturan 
değil, problemi çözen bir Bakanlığız. 
Bütün tarım il müdürlükleri ve Bakanlık 

evinizdir. Bakanla görüşemeyebilirsiniz 
ama biz parti olarak Bakanlar olarak 
halkın emrindeyiz. Halk bizi seçti hiz-
metkâr olarak karşınıza gönderdi. Sizler 
de bizler de bu halkın hizmetkârıyız. Bu 
ülkeye çok borcumuz var. Bunu 2002 
yılından bu yana ödüyoruz. Bu yeterli 
değil. Daha fazla çalışacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan 
Fakıbaba, çalıştay grubu başkanlarına 
plaket takdim etti.
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Malatya İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği, "Onuncu 
Yıl Etkinliği" gerçekleştirildi. 

28 Aralık 2017 tarihinde Malatya Kong-
re ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 
programa Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra Vali Ali Ka-
ban, AK Parti Malatya Milletvekili Mus-
tafa Şahin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet 
Güldal, Türkiye Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Çakır, İl Emniyet Müdü-
rü Dr. Ömer Urhal, AK Parti İl Başkanı 
Hakan Kahtalı, TSO Başkanı Hasan 
Hüseyin Erkoç, ESOB Başkanı Şevket 
Keskin, ilçe belediye başkanları, bölge 
müdürleri ile kamu kurum ve kuru-
luş müdürleri ve çok sayıda yetiştirici 
katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı'nın okunmasından sonra başlayan 

program sinevizyon gösterimi, kaval 
dinletisi ve halk oyunları gösterisiyle 
devam etti. Programda ilk konuşmayı 

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Birliği Başkanı İhsan Akın yaptı. 
Akın, "Üreticinin her zaman yanında 

MALATYA BİRLİK 
10. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ 

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLADI
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olduk, karşısında olmadık. Taşın altına elimizi koyacağız 
bunu yapmıyorsak da muhalif olmayacağız. Her şeyi 
devletten, Cumhurbaşkanından, AK Parti Hükümetin-
den, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından bekle-
meyeceğiz." ifadelerinde bulundu. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik ise, yaptığı 
konuşmada, sektörün sorunlarının çok ve meşakkatli bir 
iş olduğunu ifade ederek "AK Parti Hükümetlerinin başa 
gelmesiyle birlikte sorunlarımız bir bir çözülüyor. Ama 
şu tablodan da görüyoruz ki 2018 yılı bizim için daha 
güzel bir yıl olacak. Bana göre 2018 yılı artık zengini 
destekleme değil, küçük aile işletmelerini destekleme 
yılı olacaktır." dedi.

Genel Başkan Çelik, Cumhurbaşkanının mera 
yasaklarının kaldırılacağı söylemine de dikkat çekerek 
"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu müjdeyi vermesi bizler 
için memnuniyet vericidir. Bu meslek peygamber efen-
dimizin mesleğidir. Bizler de bu mesleği yürütmekten, 
sizlerle birlikte olmaktan son derece şeref duyduğumu-
zu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Bakan Tüfenkci’den de bir talepte bulunan Çelik, 
Birliklerin kuruluşunun temelinde kooperatifçiliğin oldu-
ğunu belirterek "Sayın Bakanımdan sizler adına istirha-
mım 2018 yılında öncelikle kısa ve orta ölçekli vadede 
küçük işletmeleri büyütmek için nasıl bir proje üretebili-
riz konusunu değerlendirmesini istiyoruz. 80 Birliğimizin 
30'unun maddi sıkıntısı vardır. Sayın Bakanımızdan Ma-
latya başta olmak üzere bu Birliklerimize ayni ve nakdi 
yardım olarak katkı sağlaması sektörümüz adına olumlu 
bir adım olacaktır." dedi.

Konuşmasında ithalat konusuna da değinen Çelik, 
ihtiyaç halinde damızlık anaç dışında ithalat istemedik-
lerini, ithalatçı değil ihraç eden bir ülke konumuna gel-
meyi arzuladıklarını ifade ederek halen mera ve çoban 



Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi→ 18 ←

HA
BE

RL
ER

sorunu bulunduğunu, İŞKUR tarafından 
çobanlara yüzde 25 kontenjan ayrılarak 
istihdam edilmeleri gerektiğini söyledi. 
Genel Başkan Çelik, mera ve yaylalara 
ait bir envanterin olmadığını ve Bakanlık 
tarafından oluşturulması gereğine işaret 
ederek konuşmasını tamamladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal 
da konuşmasında, "Biz Bakanlık olarak 
meraların ıslahına çok önem veriyoruz. 
Bundan sonra mera ıslahları birkaç ka-
tegoride değerlendirilecek ki bu görev 
bizzat benimdir. Meralardaki ot verimini 
de yükseltmek için de ıslah projelerini 
de kat kat arttıracağız." sözlerine yer 
verdi. 

AK Parti Malatya Milletvekili Mus-
tafa Şahin, konuşmasında "Biz her ne 
kadar üreten olmasak da üretenlerin 
yanında olduk. Dağlardaki yaylaları, 
otlakları kan gölüne çeviren terör ör-
gütlerinin oraları insanımıza zindan et-
tiği dönemleri geride bırakıp siz değerli 
üreticilerimizin hizmetine sunmak için 
çalıştık." ifadelerine yer verirken, Vali 
Ali Kaban ise, "Tarım ve hayvancılık 
olmadan yaşamamız mümkün değil. 
Tarım ve hayvancılığın gelişebilmesi, 
toprağa bağlı olan her şey zahmet-
li olduğundan iyi bir işçilik üzerinde 
yürütülmesi lazım. Bu da kooperatifi 
gerektiriyor" diye konuştu. 

Son olarak söz alan Gümrük ve Ti-
caret Bakanı Bülent Tüfenkci ise konuş-
masında "Tarım, bizim için önemli bir 
stratejik alandır. Ve tarımı asla ve asla 
geri plana atmıyoruz. İleriye götürmek 
için desteklerin de önemli bir bölümü-
nü Hükümet olarak tarıma veriyoruz. 
Türkiye tarımında 14 yıl öncesi rakam-
larıyla şimdiki rakamlar arasında 4 kat 
fark var. Tarımsal hasılada Avrupa'da 
4'üncü sıradan biz 1. sıraya yükseldik. 
Ve tarımsal hasıladan 2005 yılından bu-
güne kadar Avrupa'nın birincisi olarak 

yolumuza devam ediyoruz. 2002 yılın-
dan bu yana tarımsal milli geliri 4 kattan 
fazla artırdık, geldiğimiz nokta 161.3 
milyar. 2002 yılında yaklaşık 4 milyar 
olan tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 
2016 yılında 4 kattan fazla artarak 16.3 
milyar dolar olarak gerçekleşti. 2003-
2016 döneminde tarım ve gıda ürünleri 
dış ticaretinde 58 milyar dolar fazla 
verdik. Ve 2002 yılında Ziraat Banka-
sı'nda çiftçimiz yüzde 59'la faizli kredi 
kullanıyordu, şu anda bu oranlar sıfır 
ila yüzde 8.25 oranlarında uygulanıyor. 
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Ziraat Bakası ve Tarım Kredi Koopera-
tiflerimiz tarafından kullandırılan kredi 
miktarı 2002'de sadece 530 milyon 
TL'ydi, 2016 yılında çiftçilerimizin kullan-
dığı kredi miktarı 34 milyar TL'ye ulaştı." 
ifadelerine yer verdi.

"Çiftçi dardaysa Hükümet olarak 
biz yanındayız. Esnaf dardaysa biz 
Hükümet olarak yanındayız. Onun için 
sübvanse edilmiş krediler kullandırıyo-
ruz." diyen Bakan Bülent Tüfenkci, "Biz 
özellikle 'birlikten rahmet doğar' diyoruz 
ve ayrılıkta da azap olduğuna inanıyo-
ruz. Onun için birliklerin önemini biliyo-
ruz. Kooperatiflerin önemini biliyoruz." 
ifadelerinde bulundu. 

Tüfenkci, "Hayvancılık bizim için, 
Türkiye için önemli. Tarım, ticaretiyle 
üretimin farklılaşması lazım. Özellikle 
tarım, hayvancılıkta mera ıslahı önemli 
ve bu noktada Malatya'nın pilot illerin 
başına koyulması ve Malatya'da ıslah 
hareketleri başlatarak sizlerin emrine 
verilmesi önemlidir diye düşünüyorum. 
İnşallah yerelde geliştirilecek projelerle 
beraber Hükümetimizin, Bakanlığımızın 
destekleriyle hayvancılığı farklı noktaya 
getireceğiz." diye konuştu. 

Tarıma verdikleri desteklerden de 
bahseden Bakan Tüfenkci, "Tarıma 
gerçekten ciddi destek veriyoruz. 2018 
yılı bütçesinde desteklerimiz 14 milyar 
500 milyon TL' dedi ve son olarak şunları 
kaydetti: "Son 15 yılda hayvancılığa 25 
milyar TL destek verdik. Hayvancılıkta 
2017 yılında yeni destekler başlattık. 
Yetiştirici bölgesi olarak belirlenen illerde 
200 başa kadar belirlenecek bedelin 
yüzde 30'a kadar olan kısmını destekli-
yoruz. Yem bitkileri desteklerinde artışlar 
yapıldı. Hayvan hastalıklarıyla mücadele 
kapsamında aşıyı da destek kapsamı-
na aldık. Malatya'da IPARD programları 
kapsamında hayvancılık sektörüne top-
lam 119 milyon TL hibe desteği sağlan-
dı. 2017 yılında hayvancılıkta yerli üretim 
destekleme modellerini oluşturduk. Mo-
del kapsamında Malatya'nın da dahil ol-
duğu 40 ilimizde damızlık düve merkezi, 
40 ilimizde de damızlık koç-teke üretim 
merkezi belirledik. Bu merkezlere yüzde 
50 hibe desteği veriyoruz. Ve Malatya'da 
2002-2016 yılları arasında toplam 136 
milyon lira hayvancılık destekleme öde-
mesi yapıldı. Özellikle DAP Bölgesi'nde 

2017 yılında verilen bütçenin aynısı 2018 
yılında da verilecek. İnşallah bu bütçe 
2018 yılında da artırılacak, rötuş doku-
nuşlar yapacağız. Ve ilk defa küçükbaş 
hayvanlarımızı da destek kapsamına 
aldık. Küçükbaş hayvancılığı daha farklı 
noktalara getireceğiz."

Programda yaptığı konuşmasının 
ardından, Gümrük ve Ticaret Baka-
nı Bülent Tüfenkci’ye günün anısına 
plaket takdim edildi. Bakan Tüfenkci, 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’e 
çalışmalarından dolayı takdir plaketi 
verirken, Genel Başkan Çelik de Bakan 

Tüfenkci’ye günün anısına koyun keçi 
çoban tasvirli bir maket hediyesinde 
bulundu. Genel Başkan Çelik ayrıca bir 
koyun keçi çoban maketini de Müsteşar 
Yardımcısı Ahmet Güldal’a takdim etti.

Etkinliğin düzenlenmesinde emek-
leri geçenlere plaket takdiminin ardın-
dan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci tarafından Sürü Yönetimi Kur-
sunu başarıyla tamamlayan kursiyer-
lere sertifikaları verildi. Programın son 
bölümünde ise kura çekimi yapılarak 
üreticilere çeşitli hediyeler verilmesiyle 
etkinlik sonlandırıldı.
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Malatya İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliğinin kurulu-
şunun 10. yılı münasebetiyle 

29 Aralık 2017 tarihinde Malatya’da 
bulunan Türkiye Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Ge-
nel Başkanı Nihat Çelik, Malatya’nın 
yerel televizyonlarından ERTV'de 
yayınlanan Hülya Kaya ile Güne Bakış 
programının canlı yayın konuğu oldu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, programda sorulan bir soru 
üzerine ithalata ilişkin yaptığı açık-
lamada "Biz sektör olarak ithalata 
karşıyız. İhracatçı bir ülke olmalıyız 
ki, geçmişte böyleydik, ama son 
yıllarda terör nedeniyle getirilen mera 
yasakları maliyeti yükseltti. Küçükbaş 
hayvancılık sektörünü biraz da olsa 
geriletici bir faktör oldu. Bütün bun-
lara rağmen AK Parti Hükümetlerinin 
başa gelmesiyle beraber 2006'da İl 
Birlikleri ve Merkez Birliğimiz kurula-
rak o günün şartlarında 31 milyona 
gerileyen küçükbaş hayvan sayımız 
bugün tekrar 44,5 milyon seviyesi-
ne ulaştı. Bu bizim için memnuniyet 
verici bir durumdur. Halen Avrupa’da 
birinci sıradaki konumumuzu koruyo-
ruz. Onun için biz daha çok üretece-
ğiz." dedi.

Anaç koyun keçi destekleme mü-
racaatlarına da değinen Genel Başkan 
Çelik, "Geçen yıl 198 bin yetiştiricimiz 
müracaat etmişti. Bu yıl gelen müra-
caatlar 204 bine çıktı. 28 milyon anaç 
koyun keçi sayısı bu yıl 30 milyonu 
aştı. Bu da bizim için gurur vericidir." 
ifadelerine yer verdi.

Malatya Birliğin kuruluşunun 10. 
yılı münasebetiyle Malatya’ya geldi-
ğini belirten Çelik, etkinliğe katılacak 
olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci’den bazı talepleri ola-
cağını söyleyerek "Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı kooperatiflerden sorumlu 
bir Bakanlık. Birlikler de kooperatif 
kapsamında değerlendiriliyor. Sayın 
bakanımızdan maddi sıkıntı çeken 

Birliklerimiz için ayni ve nakdi 
yardım yapılması talebinde 
bulunacağım. Diğer taraftan 
yaylalarda çobanların günü-
birlik ihtiyaçlarını gidermek 
adına bir proje geliştirilme-
sini isteyeceğiz." dedi.

Malatya Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birlik Başkanı 
İhsan Akın’ın Malatya’da 
sektörün gelişimi için yaptı-
ğı çalışmaları takdir ettiğini 
söyleyen Genel Başkan 
Çelik, Türkiye’de bir ilk ola-
rak Malatya Birlik tarafından 
oluşturulan Çoban Müzesi 
için de Birlik başkanı Akın’ı 
kutlayarak teşekkür etti.

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, 
MALATYA ERTV’YE AÇIKLAMALARDA BULUNDU
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G ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın 
himayesinde düzenlenen 

"Buzağı Kayıplarının Önlenmesi 
Çalıştayı"nın sonuç değerlendirme 
toplantısı 30 Kasım 2017 tarihinde 
Ankara Ataköşk Otel'de gerçekleştirildi. 
Toplantıya Bakan Fakıbaba ve Bakan 
Yardımcısı Mehmet Daniş’in yanı sıra 
Ankara Valisi Ercan Topaca, Bakanlık 
bürokratları, TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik, TDSYMB Genel Başkanı 
Kamil Özcan, Ankara Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Bülent Korkmaz 
ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Fakıbaba, burada yaptığı 
konuşmada, genellikle büyük işletme-
lerde buzağı ölümlerinin görülmediğine 
işaret ederek, ölüm oranlarının küçük 
ve orta ölçekli işletmelerde yüksek 
olduğunu söyledi. Üreticiyi eğitimle 
buluşturacaklarını vurgulayan Fakı-
baba, özellikle küçük ve orta ölçekli 
işletmelerde gebe düvelerin, buzağı 
doğumlarının ve buzağı gelişmesinin 
takip edilmesi gerektiğini bildirdi.

Yurt dışından et gelmesini isteme-
diğini ve bunun kendisini çok rahatsız 
ettiğini ifade eden Fakıbaba, günümüz 
koşullarında ortam şartlarına uymak 
zorunda olduklarını dile getirerek "Ben 
arkadaşlarıma inanıyorum ve güveni-
yorum. Bu bir takım oyunu. Brezilya, 
Fransa nasıl başardıysa biz de bunu 
başaracağız. Bu işi ithalatla sürdüre-
meyeceğimizi söylüyorum. Diyorlar ki 
'Çelişkili laflar söylüyor'. Çelişki falan 
yok. Geldiğim günden beri aynı şeyi 
söylüyorum, bizim için yerli üretici 
başımızın tacıdır. Lafla olmaz, ben de 
bunu biliyorum ancak bir anda istenilen 
olmuyor, biraz zaman isteyen bir iş." 
diye konuştu. 

Fakıbaba, küçük ve orta ölçekli 
işletmelere çok önem vereceklerinin al-
tını çizerek, "İnşallah 2018'den itibaren 

göreceksiniz, nasıl destekler veriliyor. 
Tarım Bakanlığının personeli seferber 
olacak." dedi.

Fakıbaba, kırmızı et sorununun çö-
zümü için 2018'de destekleri artıracak-
larını vurgulayarak, 2018'den itibaren 50 
büyükbaş hayvanın altında yetiştiricilik 
yapan küçük işletmelere, ruhsatlı kesim-
hanelerde kestirilen her hayvan başına 
250 lira destek verileceğini bildirdi.

Ankara Valisi Ercan Topaca da 
Türkiye genelinde 5 milyon civarında 
buzağı bulunduğunu anımsatarak, 
buzağı ölümlerinin yüzde 5 bile olsa 
bunun 250 bin kayıp anlamına geldiğini 
anlattı. Bu nedenle buzağı ölümlerinin 
önüne geçilmesi gerektiğine işaret 
eden Topaca, devletin, buzağıların 
sağlıklı bir şekilde doğumuna ve bir 
süre geliştirilmesine ilişkin takiplerini 
yapması gerektiğini söyledi.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiriciliği 
Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil 
Özcan da buzağı ölümlerinin büyük 
bölümünün küçük ve orta ölçekli 
işletmelerde olduğuna dikkati çekerek, 
büyük işletmelerin veteriner hekim ve 
ziraat mühendisi istihdam ettiğini ve 
çevre düzenlemesini hayvan sağlığına 
uygun yaptığını anlattı. Buzağı ölümle-
rinin azaltılması için teknik hizmetin çift-

çilerin ayağına götürülmesi gerektiğini 
vurgulayan Özcan, 81 ilde örgütlenmiş 
damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri ola-
rak bu anlamda görev almak istedik-
lerini bildirdi. Özcan, "2018'i buzağı yılı 
ilan edelim" önerisinde bulundu.

Ankara Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Bülent Korkmaz ise Ankara'nın 
tarımsal potansiyelinin artırılması için 
çiftçi eğitimi, bitki zararlıları ve hayvan 
hastalıklarıyla mücadele çalışmalarını 
sürdürdüklerini kaydetti.

GENEL BAŞKAN ÇELİK 
"BUZAĞI KAYIPLARININ ÖNLENMESİ ÇALIŞTAYI"NA 

KATILDI 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, 
5 Aralık Dünya Toprak Günü 

dolayısıyla düzenlenen programa 
katıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığında gerçekleştirilen progra-
ma TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri de 
katılım sağladı.

Programda bir konuşma yapan 
Bakan Fakıbaba, toprağın önemine 
ilişkin, "Toprak, tüm canlıların ortakla-
şa kullandığı değeri ölçülemeyen bir 
hazinedir. Üretimin temel dayanağı, 
zenginlik ve servetin gerçek kaynağı-
dır. Toprak, yaşamın ta kendisidir. İs-
minde bereketi, içinde üretimi, özünde 
hikmeti barındırır. Toprak, ana kucağı, 
baba ocağıdır. Toprak, vazgeçilmez 
bir varlık, sadık bir yardır. Geldiğimiz 
ve gideceğimiz yerde topraktır." ifade-
lerini kullandı.

Sit alanı olarak ilan edilen ovala-
rın sayısının 245'e çıktığını söyleyen 
Fakıbaba, "Hedefi hemen yakalamışız 
ve bunları daha da arttıracağız. Hayat 
eşittir toprak, su ve oksijendir. Bizim 
görevimiz toprağı koruyabilmektir." 
açıklamasında bulundu.

Tarım topraklarının korunmasına 
yönelik yapılan çalışmaları aktaran 
Fakıbaba, şunları dedi: 

"Hükümetimizce, toprağın korun-
masına yönelik yasal boşluk gideril-
di. 2005 yılında 5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 
çıkardık. Bu Kanun ile bugüne kadar 
605 bin hektar tarım alanının amaç 
dışı kullanımını engelledik. Tarım 
arazilerinin miras ve satış yoluyla bö-
lünmesini önledik. 2014 yılında 5403 
sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle 
miras ve satış yoluyla bölünme bir 
nebze olsun önlenmiş oldu. Böyle-
ce, tarım arazilerinin bölünmesini, 
küçülmesini ve yok olmasını önle-
mek amacıyla en büyük adımı atmış 
olduk. 

Tüm mirasçıların haklarını koruya-
rak ve tarım arazilerinde bölünmeleri 
önleyecek alternatifli düzenlemeler 
getirdik. Toprak sınıfları tespit çalış-
maları yaptık. 1995-2002 döneminde 
544 bin hektar, 2003-2017 dönemin-
de 14 kat artışla yaklaşık 7,5 milyon 
hektar alanda toprak sınıfları tespit 
edildi. Bu konularda personelimize, 
toprak etüt ve haritalama konusunda 
eğitimler vermeye devam ediyoruz. 
Ülke genelinde faaliyet gösteren 260 
adet toprak analiz laboratuvar tarım 
bilgi sistemine dahil edilerek yapı-
lan analizler kayıt altına alınmıştır. 
1961-2002 döneminde yani 41 yılda 
450 bin hektar alanda toplulaştırma 
yapılmışken, 15 yıllık iktidarımız döne-
minde bunu 5,5 milyon hektar alana 
çıkartmışız ve inşallah 2019 hedefimiz 
7,5 milyon hektar, 2023 hedefimiz de 
14 milyon hektardır. Bunu başaraca-
ğımıza inanıyorum."

TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç 
da toprağın öneminin gittikçe arttığına 
işaret ederek en büyük sorunun tarım 
arazilerinin amaç dışı kullanımı olduğu-
nu söyledi. 

TZOB Genel Sekreteri Hüseyin 
Coşkun da sanayileşme, şehirleşme, 
turizm ve karayolları için verimli tarım 
arazilerinin kullanılması gibi etkenlerin 
tarım sektörünü olumsuz etkilediğini 
vurguladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi ve 
Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü 
Yuriko Shoji de toprak kaynaklarının 
dünya genelinde giderek bozulduğunu 
belirterek Türkiye Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığının maddi ve teknik 
hizmetlerinin sürdürülebilir tarım için 
büyük katkı yaptığını söyledi.

Bakan Fakıbaba, konuşmasının 
ardından "5. Toprak Günü Resim, 
Şiir ve Kompozisyon Yarışması"nda 
dereceye giren öğrencilere hediyelerini 
takdim etti.

"5 ARALIK DÜNYA TOPRAK GÜNÜ" PROGRAMI 
BAKANLIKTA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Sektörün ve üreticinin sorunlarını ele 
almak, sektördeki tüm paydaşlarla 
bir arada çözüm önerileri geliştir-

mek ve bunları uygulamaya koymanın 
yollarını tartışmak amacıyla Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliş-
tirme Daire Başkanlığınca 11-12 Kasım 
2017 tarihleri arasında Antalya’da 
Tarımsal Finans Zirvesi düzenlendi. 

Tarımsal Finans Zirvesi, 13 kamu 
kurumu, 6 üniversite, odalar, birlik-
ler ve kooperatiflerden oluşan 27 
sivil toplum kuruluşu, 21 banka ve 5 
sigorta şirketinin temsilcilerinden olu-
şan yaklaşık 150 kişilik bir uzmanlar 
grubunun katılımı ile gerçekleştirildi. 
Tarımsal Finans Zirvesine Türkiye 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çe-
lik ve Ankara İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan 
Kılınç da iştirak etti.

Zirve, 11 Kasım 2017 tarihinde say-
gı duruşu ve İstiklal Marşının okunma-
sının ardından, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Dr. Durali Koçak’ın açılış konuşmaları 
ile devam etti. Ardından üreticilerden 
Bakanlığa sorun olarak iletilen başlık-
lar göz önüne alınarak bu konularda 
politika üretecek, somut öneriler ortaya 
koyacak şekilde oluşturulan çalışma 
grupları ile konular bazında oturumlara 
geçildi.

Bu gruplardan; 1. Grupta Boğaziçi 
Üniversitesi Ekonomi Bölümünden 
Prof. Dr. Gökhan Özertan’ın mode-
ratörlüğünde "Tarımsal Finansman 
ve Geleceği"; 2. Grupta Ankara 
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım 
Ekonomisi Bölümünden Prof. Dr. 
Erdoğan Güneş’in moderatörlüğünde 
"Tarımsal Finansman Kaynakları ve 
Geliştirilmesi"; 3. Grupta ise Hazine 
Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı Dr. 
Ahmet Genç’in moderatörlüğünde "Ta-
rımsal Finansman ve Sigorta" konuları 
masaya yatırıldı ve görüşmeler iki gün 
süreyle devam etti.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Baş-
kanı Nihat Çelik, Tarımsal Finansman 
ve Sigorta konulu grupta yer alarak 
düşüncelerini dile getirdi.

Tarımsal kredi kullanımında tarım 
sigortası ve hayat sigortası zorunlulu-
ğunun kaldırılması, desteklenen üretim 
modeliyle tarım sigortalarında uyum-
laştırmanın yapılması, TARSİM, sigorta 
şirketleri ve sivil toplum kuruluşlarının iş 
birliği ile çiftçilerde olan bilgi eksikliği-
nin giderilmesi ve hayvancılıkta sigorta 
priminin düşürülmesi gibi konuların 
görüşüldüğü toplantıda; kredi komis-
yonları konusuyla ilgili gerekli mercilerle 
görüşülmesi, bankaların ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri tarafından talep edilen 
tarım sigortası dışındaki sigortaların 
yeniden gözden geçirilmesi, taşınır mal 
rehini konusunun işlevsel hale getiril-
mesi, kredi kullanım konusunda sigorta 
şirketinin seçme seçilme hakkının 
uygulanması, tarımsal sigorta sis-
temlerinin milli tarım projesi ile birlikte 
değerlendirilmesi konusunda TARSİM 
tarafından çalışma yapılması, TARSİM 
ve ÇKS ile eğitim programlarının de-
vam ettirilmesi, ÇKS'ye kayıtlı çiftçilere 
SMS gönderilmeye devam edilmesi, 
küçükbaş hayvancılıkta sürü sigortası 
için çalışma yapılması ve hayvancılık 
sektöründeki Sivil Toplum Kuruluşla-
rıyla iş birliğinin arttırılması gibi çözüm 
önerileri getirildi.

"TÜRKİYE TARIMSAL FİNANS ZİRVESİ" 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Tarımsal Araştırma Danışma 
Kurulunun (TADAK) 5. Toplan-
tısı Müsteşar Yardımcısı Ahmet 

Güldal Başkanlığında, 21 Aralık 2017 
tarihinde Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü Toplantı 
Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik’in de katılım gös-
terdiği toplantı; Bakanlık ana hizmet 
ve ilgili birimlerinin, üniversitelerin ilgili 
fakültelerinin, kamu kurum ve kuru-
luşlarının, sektördeki meslek kuruluş-
larının, ilgili sivil toplum kuruluşları ile 
özel sektör kuruluşlarının üst düzey 
temsilcilerinden oluşan yaklaşık 55 
kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Müsteşar Yardımcısı Ahmet Gül-
dal'ın açılış konuşmasıyla başlayan 
toplantıda daha sonra TAGEM Genel 
Müdürü Dr. Nevzat Birişik'in "Neden 

AR-GE" sunumuyla devam etti. Daha 
sonra Tarımsal Ekonomi ve Proje 
Yönetimi Daire Başkanı Doç. Dr. Cen-
gizhan Mızrak, 4. TADAK toplantısı 
önerileri/yapılan faaliyetlere ilişkin bir 
sunum gerçekleştirdi. Ardından tüm 
katılımcılar önümüzdeki dönemde 
AR-GE den beklentileri ve öncelikle 

yapılması istedikleri AR-GE konuları 
hakkında bilgiler verdi. Bu çerçevede 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 
tarafından da "Küçükbaş Hayvancı-
lık Sektörünün İhtiyacı Olan AR-GE 
Konuları" ile sektörün sorunları ve 
çözüm önerileri detaylı bir şekilde dile 
getirildi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB)  Genel Başkanı Nihat Çelik, 3 Ocak 
2018 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığında 

gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı. Samimi bir 

ortamda gerçekleştirilen toplantıda; Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı ve aynı Bakanlığa bağlı 
olan Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu ile 
küçükbaş hayvancılığın sorunları da ele alındı. 

5.TARIMSAL ARAŞTIRMA DANIŞMA KURULU 
(TADAK) TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÇELİK, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINDA 
DÜZENLENEN İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI
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TARSİM A.Ş. Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, 
TARSİM A.Ş. Hayvan Hayat Sigortaları Müdürü Orhan 
Sarıtepe ve TARSİM A.Ş. Ankara Bölge Müdürü Murat 

Kaya, 23 Kasım 2017 tarihinde Merkez Birliğimize bir ziyaret-
te bulunarak TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ile kü-
çükbaş hayvancılık sektörünü kapsayan sigortacılık konuları 
ile ilgili birtakım görüşmelerde bulundular. 

Görüşmelerde küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin risklerinin 
azaltılmasına yönelik çalışmalara esas olmak üzere sigor-
tacılığın yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve bilgilendirme 
toplantılarının iş birliği halinde yapılması konularında muta-
bakat sağlandı. Yapılan ziyaretler ve görüşmeler esnasında 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Sekreter Vekili Vedat Koç da yer aldı. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Toplantısı 16 Ocak 2018 tarihinde 
Genel Başkan Nihat Çelik Başkanlığında 

gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Toplantısı öncesinde 
Genel Başkan Nihat Çelik’e küçükbaş hayvancılık 
sektörüne yaptığı başarılı hizmetlerin anısına Merkez 
Birliği Muhasip Üyesi ve Çorum İli DKKYB Başkanı 
Şevket Avcı tarafından bir hattat tarafından üzerinde 
Nihat Çelik yazılı tablo hediye edilirken, Merkez Birliği 
Sekretarya Üyesi ve Malatya İli DKKYB Başkanı İhsan 
Akın tarafından bir plaket takdiminde bulunuldu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Avcı ve Akın’a 
vermiş oldukları hediye ve plaketden dolayı teşekkür 
ederek küçükbaş hayvancılık sektörünü daha iyi 
yerlere getirmek adına 2018 yılında da sektörün tüm 
paydaşlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaların 
yürütüleceği noktasında mesajlar verdi.

TARSİM A.Ş. HEYETİNDEN 
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E 

ZİYARET

AVCI VE AKIN’DAN 
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E 

BAŞARI PLAKETİ
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik ve 

Teknik İşler Müdürü Veysel Ören, 
6 Aralık 2017 tarihinde Ankara 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Ayhan Elmalı’ya bir ziyarette 
bulunarak küçükbaş hayvancılık 
sektörü hakkındaki bilgilendirmeyle 
birlikte Ankara Üniversitesi ile 
Merkez Birliği arasında yapılabilecek 
iş birliği çalışmaları hakkında görüş 
alışverişinde bulundular. 

Ankara Üniversitesi Rektörlük 
Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 
toplantıya Ankara Üniversitesi 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
(ANKÜTEK) Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Prof. Dr. Ali Sınağ, Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ergin Dursun, Ziraat 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. 

Necmettin Ceylan, Zootekni Bölümü 
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet 
Ertuğrul, Prof. Dr. Gürsel Dellal ve 
Doç. Dr. Seyrani Koncagül de katılım 
sağladı. 

Toplantı sonrasında TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik, Ankara 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Ayhan Elmalı’ya günün anısına koyun, 
keçi ve çoban tasvirli bir maket hediye 
etti.

Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Genel 
Sekreter Vekili Vedat Koç ve 
Teknik İşler Müdürü Veysel 
Ören, 3 Kasım 2017 tarihinde 
Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ergin Dursun’u makamında 
ziyaret ederek Merkez Birliğince 
kurulması planlanan Koç Teke 
Test İstasyonu hakkında görüş 
alışverişinde bulundular.

Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Necmettin Ceylan, 
Zootekni Bölümü Öğretim 
Üyeleri Prof. Dr. Mehmet 
Ertuğrul ve Doç. Dr. Seyrani 

Koncagül’ün de hazır 
bulunduğu görüşmede;  
Ankara Haymana yolu üzerinde 
bulunan Ziraat Fakültesi 
Uygulama Çiftliği alanında 
yapılması planlanan Koç 
Teke Test İstasyonuna ilişkin 
yapılacak iş birliğinin detayları 
konuşulurken bu konudaki  
iş birliği protokolünün 
önümüzdeki günlerde 
imzalanarak çalışmalara hız 
verileceği belirtildi.

Görüşmelerin sonrasında 
TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik, Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ergin Dursun’a günün anısına 
koyun, keçi ve çoban tasvirli bir 
maket hediye etti.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE 
İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI

KOÇ TEKE TEST İSTASYONUNDA 
TÜDKİYEB-ZİRAAT FAKÜLTESİ İŞ BİRLİĞİ
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AÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ HEYETİNDEN 
MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni 
Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet 
Ertuğrul ve Doç.Dr. Seyrani Koncagül 22 Ka-

sım 2017 tarihinde Merkez Birliğimize bir ziyarette 
bulunarak Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik ile 
Fakülte TÜDKİYEB iş birliğinde kurulması planla-
nan Koç Teke Test İstasyonu ile ilgili görüşmelerde 
bulundular. 

Görüşmeler kapsamında Ankara Haymana yolu 
üzerinde bulunan Ziraat Fakültesi Uygulama Çiftliği 
arazisi üzerinde kurulması planlanan Koç Teke Test 
İstasyonu ile ilgili detaylar belirlendi. 

En kısa zamanda iş birliği protokolünün im-
zalanacağı belirtilen ziyarette Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Teknik İşler 
Müdürü Veysel Ören ile Ayhas İnşaat Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Aydın da 
yer aldı. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, 24 Ocak 2018 tarihinde Merkez 
Birliğine ziyarette bulunan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Öğretim Üyeleriyle bir araya gelerek Merkez Birliğince kurulması 
planlanan ve üzerinde çeşitli toplantılar yapılan Koç Teke Test 
İstasyonu hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergin 
Dursun, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Belgin Çakmak ve Prof. Dr. 
Necmettin Ceylan, Zootekni Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. 
Mehmet Ertuğrul, Prof.Dr. Fatin Cedde ve Doç. Dr. Seyrani Kon-
cagül’den oluşan heyet ile yapılan görüşmede; Ankara Haymana 
yolu üzerinde bulunan Ziraat Fakültesi Uygulama Çiftliği alanında 
yapılması planlanan Koç Teke Test İstasyonuna ilişkin yapılacak iş 
birliğinin detayları konuşuldu ve bu konuda yapılabilecek çalışmalar 
ele alındı. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek samimi yaklaşımlarından dolayı heyet adına Dekan Prof.
Dr. Dursun’a teşekkür etti. 

 Merkez Birliğinde bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını belir-
ten Dekan Prof.Dr. Ergin Dursun ise yapılacak işlerin uygulamaya 
yansıması ve gidilecek yolun doğru olması hususunda görüşlerini 
aktardı. 

Genel Başkan Çelik ve Dekan Prof.Dr. Dursun, yapılacak iş birli-
ği sonucunda sektörel anlamda ülkemize büyük katkılar sağlanaca-
ğı hususunda ortak görüş belirttiler.
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ZİYARETLER

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİ-
YEB) Genel Başkanı Nihat Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
16 Ocak 2018 tarihinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına vekaleten atanan 
Mustafa Caygın ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne 
atanan Osman Uzun ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliğinin bir iştiraki olan TAREKS Hayvancılık A.Ş. 
Genel Müdürlüğüne atanan Adem Tatlı’ya hayırlı olsun 
ziyaretlerinde bulundu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Caygın, Uzun ve 
Tatlı’ya küçükbaş hayvancılık sektörüne hayırlı hizmetler-
de bulunmaları temennileriyle yeni görevlerinde başarılar 
dilerken günün anısına kendilerine birer koyun keçi çoban 
maketi hediyesinde bulundu.

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK VE YÖNETİM KURULUNDAN 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, 
TARIM DANIŞMANLARININ 

SORUNLARINI DİLE GETİRDİ
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ve Genel Sekreter Vekili 

Vedat Koç, 16 Kasım 2017 tarihinde Eğitim Yayım ve Yayınlar 
Dairesi Başkanı Osman Güzelgöz’ü makamında ziyaret ederek İl 
Birliklerinde görev yapan tarım danışmanlarının sorunlarına ilişkin 
birtakım görüşmelerde bulundular. Samimi bir ortamda geçen gö-
rüşmeler kapsamında Genel Başkan Çelik, gerekli şartları taşıyan 
Birlik teknik personelinin de Tarım Danışmanı olarak görev almala-
rının önündeki kısıtlamaların kaldırılması talebinde bulundu. Talebe 
olumlu yaklaşan Başkan Güzelgöz ise bu konuda gerekli çalışma-
ların yapılabileceğini söyledi.

Görüşmeler sonrasında TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 
Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı Osman Güzelgöz’e gü-
nün anısına koyun keçi çoban tasvirli bir maket takdim etti.

BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI DURMAZ’DAN 

MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel 

Üretim Genel Müdür Yardımcısı Resul Durmaz 
19 Aralık 2017 tarihinde Merkez Birliğimizi ziya-
ret ederek TÜDKİYEB Genel Başkan Nihat Çelik 
ile sektör hakkında bilgi paylaşımında bulundu. 
Genel Başkan Çelik, ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek Genel Müdür Yardımcısı 
Durmaz’a teşekkür etti.

Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik, 2 Ocak 2018 
tarihinde Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı 
Müsteşarı Mehmet Hadi 
Tunç ve Hayvancılık 
Genel Müdürü Dr. Durali 
Koçak’ı makamlarında 
ziyaret ederek sektörün 
sorunlarına ilişkin yeni 
yıldan beklentilerini dile 
getirdi. Ziyarette, Bakanlıkla 
birlikte yapılabilecek 
çalışmalar hakkında bilgi 
alışverişinde bulunuldu.  

GENEL BAŞKAN ÇELİK, 
BAKANLIKTA YENİ YILDAN BEKLENTİLERİNİ DİLE GETİRDİ 
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ZİYARETLER

KIRIKKALE BİRLİKTEN 
MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET

6 Kasım 2017 tarihinde Kırıkkale İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kürşat Ulusoy, beraberindeki  ye-
tiştiricilerle birlikte Merkez Birliğimizi ziyaret etti. Heyet, Genel 
Başkan Nihat Çelik ile sektör hakkında bilgi alışverişinde 
bulundu ve sektörün sorunları istişare edildi.

NİĞDE VE KARAMAN DKKYB'DEN 
MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET
Niğde Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Er-

doğan Yılmaz ile Sorumlu Müdür ve Karaman Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman ile Yö-
netim Kurulu Üyeleri TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik'i makamında ziyaret etti. Her iki ziyarette yapılan 
görüşmelerde sektörün sorunları ve çözüm önerileri 
dile getirilerek, Başkanların, Merkez Birliğinin başarlı 
çalışmalarından duydukları memnuniyet ifade edildi. 
Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, ayrı ayrı gerçek-
leştirilen Birlik ziyaretlerinin, güç birliğini göstermesi 
bakımından memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

KONYA VE OSMANİYE BİRLİK BAŞKANLARINDAN 
MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET

TÜDKİYEB Denetleme Kurulu Üyesi ve Konya İli DKK-
YB Başkanı Fettah Öztürk, Konya Birlik Muhasip Üyesi 
Mehmet Uğur ve Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
Başkan Yardımcısı Mehmet Tartan ile Osmaniye İli DKKYB 
Başkanı Mustafa Saygılı, 9 Kasım 2017 tarihinde Türkiye 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 
Çelik’i makamında ziyaret ederek küçükbaş hayvancılık 
sektörünün başlıca sorunlarına ilişkin bir takım değerlendir-
melerde bulundular. 

TÜDKİYEB Genel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş’ın da yer 
aldığı ziyaret kapsamında Konya ve Osmaniye illerinde 
küçükbaş hayvancılığın mevcut durumu ve yapılması gere-
ken çalışmalar hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu.



Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi → 31 ←

HA
BE

RL
ER

Giresun İli DKKYB Başkanı Yahya Torunoğlu ve 
Giresun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Talat 
Çetiner 13 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i maka-
mında ziyaret ederek küçükbaş hayvancılık sektörünün 
başlıca sorunlarına ilişkin bir takım değerlendirmelerde 
bulundular. Ziyaret kapsamında Giresun ilinde hayvan-
cılığın mevcut durumu ve yapılması gereken çalışmalar 
hakkında da karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldı. 

Kahramanmaraş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği başkanı Vakkas Kuzu ile Çanakkale İli Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doç. Dr. Ferhan Savran 
ve Başkan Yardımcısı İlhan Ulus, 19 Ocak 2018 tarihinde, 
TÜDKIYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret 
etti. Ziyarette küçükbaş hayvancılık sektörü ve Çanakkale ile 

Kahramanmaraş illerindeki Birlik çalışmalarıyla ilgili istişare 
ve görüş alışverişinde bulunuldu. 

Genel Başkan Nihat Çelik ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek Kuzu, Savran ve Ulus’a teşekkür ederek 
birlik, beraberlik mesajları verdi ve önümüzdeki süreçte ya-
pılacak olan çalışmalarda başarı temennilerinde bulundu.

Diyarbakır İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Bir-
liği Başkanı Abdullah Çetinkaya ve Eski Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yaman, 5 Ocak 2018 
tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik'i makamında 
ziyaret ederek Merkez Birliğinin çalışmaları ve küçükbaş 
hayvancılık sektörü ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. 
Genel Başkan Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

GİRESUN BİRLİK BAŞKANI 
TORUNOĞLU’NDAN 
MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

KUZU VE SAVRAN MERKEZ BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ 

ÇETİNKAYA VE 
YAMAN’DAN 
MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

ZİYARETLER

VANLI İŞ ADAMLARINDAN 
MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET

7 Kasım 2017 tarihinde Vanlı iş adamlarından 
Emre Yağar, İbrahim Yağar, Metin Turan ve Urfalı 
iş adamı Kemal Erkan Merkez Birliğimizi ziyaret 
ederek Genel Başkan Nihat Çelik ile sektör hak-
kında bilgiler aldılar..
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Meralar birçok ülkenin tarım politi-
kaları açısından stratejik öneme sahip. 
Hayvancılık politikalarında başarı sağ-
layan ve örnek model olarak gösterilen 
ülkelerin ortak özelliği, sahip çıktıkları 
meralarının yönetimini de başarılı şe-
kilde yapabilmeleridir.

İrlanda'da hayvanların tükettiği yem-
lerin yüzde 97'si, İngiltere'de yüzde 83'ü, 
Fransa'da yüzde 71'i Hollanda'da ise 
yüzde 54'ü meralardan karşılanmakta-
dır. ABD'de hayvanların tükettiği kaba 
yemin meralardan karşılanma oranı yak-
laşık yüzde 40 seviyelerindedir. 

Ülkemizde mera alanları yaklaşık 
14.5 milyon hektar olup, maalesef 
meralardan yararlanma oranı olduk-
ça düşüktür. Onun için meralarımızın 
etkin kullanılabilmesi amacıyla çözüm 
önerilerimiz aşağıda maddeler halinde 
belirtilmiştir.

1. Mera Kanunu'nun 6. Maddesi'nde 
değişiklik yaparak, Koyun Keçi Yetiştirici 
Birliklerinden bir temsilcinin doğal üye 
olarak yer alması sağlanmalıdır.

4342 sayılı Mera Kanunu’nun “Ko-
misyon ve Teknik Ekipler” başlıklı 6. 
Maddesi'nin 1. Fıkrasında belirtilen; İl-
lerde mera yaylak ve kışlakların tespit, 
tahdit ve tahsisi işlemleri ile ilgili oluş-
turulan komisyonlara; Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliklerinden temsilci 
alınmamaktadır. Yine aynı maddenin 4. 
Fıkrası hükümlerine göre komisyona 
bağlı olarak çalışacak ve tespit, ölçme, 
harita yapma ve yer gösterme çalışma-
larını yapmak üzere oluşturulan “Teknik 
Ekipler”de de Damızlık Koyun Keçi İl 
Birliklerinden temsilci alınmamaktadır.

Koyun-keçi yetiştiricilerinin temsilci-
si olarak illerde faaliyet gösteren Birlik 
temsilcisinin mera komisyonlarına dâhil 

edilmesi ile sayılan bu şartların oluşma-
sında hem saha bilgilerinin tespiti hem 
de belirlenen kuralların uygulanması açı-
sından önemli bir rol üstleneceği kanaa-
tindeyiz. Mevsimlik olarak kullanılan yay-
lakların ve kışlakların kanun amacı olan 
otlatma kapasitesi ve otlatma periyotları-
nın belirlenmesinde uygulanabilir sağlıklı 
bir planlama yapılması konusunda da 
komisyona katkı sağlayacağı bir gerçektir.

4342 Sayılı Mera Kanunu'nun ilgi-
li maddesinde yapılacak değişiklikle 
Türkiye’de her ilde faaliyet gösteren İl 
Mera Komisyonuna ve komisyona bağlı 
olarak çalışacak teknik ekiplere Damız-
lık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tem-
silcisinin üye olarak dâhil edilmesinin, 
mera yaylak kışlak ve otlakların verimli 
kullanılması açısından hayati önem arz 
edeceği kanaatindeyiz.

2. Meralarımıza ait bir envanter ça-
lışması bulunmamaktadır. Acilen bu 
konuda bir çalışma yapılmalıdır. Hangi 
merada ne kadar koyun keçi sürüsü 
olduğu ve hangi ırktan kaç baş hayvan 
beslendiği tespit edilmelidir. Buna göre 
mera haritası çıkarılmalıdır. Bu durumda 
ne kadar alanın boş olduğu ve potansi-
yelimiz görülecektir. Meraların otlatma 
kapasiteleri gerçekçi olarak tespit edil-
meli ve bu kapasitenin tam olarak kul-
lanılmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. 
Ayrıca meralarda su kaynakları ile ilgili 
haritanın çıkarılması gerekmektedir. Bu 
çalışma yapıldıktan sonra DSİ ile müş-
tereken yeterli su kaynaklarının olduğu 
alanlara sulama barajları yapılarak mera 
ıslahı gerçekleştirilmelidir. 

3. Mera Kanunu'nun 4. Maddesi'nde 
yer alan “Mera, yaylak ve kışlaklar; özel 
mülkiyete geçirilemez, amacı dışında 
kullanılamaz, zaman aşımı uygulana-
maz, sınırları daraltılamaz“ maddesinin 
tam olarak işletilmesi sağlanmalıdır.

Bu kapsamda son çıkan Büyükşe-
hir yasası ve 30.10.2015 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan Yönetmelik deği-
şikliği ile meraların Kentsel Dönüşümde 
kullanılmasının önüne geçilmesi için ge-
rekli girişimler yapılmalıdır. Büyükşehir 
Yasası gereği köy tüzel kişiliği mahalle-
ye dönüşen illerde meraların kontrolü, 
kullanımı vb. iş ve işlemlerde yaşanan 
yetki karışıklığı ortadan kaldırılmalıdır.

4. Ülkemizde çok sayıdaki kullanıl-
mayan meraların kiralamaya açılması 
sağlanmalı, bu konuda koyun ve keçi 
yetiştiricileri birliklerinin daha etkin katı-
lımı sağlanmalıdır. Mera alanlarının kira-
lanmasında ve kullanılmasında yetiştiri-
ciler zor durumda kalmaktadır. Kiralama 
şartları küçükbaş yetiştiriciliğini meslek 
olarak benimsemiş yetiştiricilere öncelik 
tanınarak bir an önce Devlet-Yetiştirici 
Birliği iş birliği ile suni mera oluşturul-
ması şartıyla kolaylık sağlanmalıdır.

5. Meraların ıslahı, bakımı, yol ya-
pılması ve sulakların konulması gibi fa-
aliyetler için mera fonlarının kullanımı 
kolaylaştırılmalı, DKKY Birlikleri bu yön-
de proje geliştirilmesine ve uygulama-
ya sokulmasına yardımcı olunmalıdır. 
Özellikle su kaynaklarının bulunması ve/
veya suyun taşınması ile ilgili projelere 
ağırlık verilmelidir. Mera fonu adı altın-
da ya da köy tüzel kişiliklerince tahsil 
edilen ücretler meraların geliştirilmesi 
için kullanılmamaktadır. Bu konuda da 
gereği yapılmalıdır.

6. Meraların korunması ıslahı ve 
daha etkin kullanılması amacına yöne-
lik, IPARD, Kalkınma Ajansları, GAP, 
KOP, DAP vb. kurumlardan proje des-
teği sağlanmasına yönelik girişimlerde 
bulunulmalıdır.

7. Meralarda aşırı otlatma, erken ot-
latma ve geç otlatmanın önlenmesine 

MERA ALANLARI İLE İLGİLİ ALINABİLECEK 
TEDBİRLER KONUSUNDA 

MERKEZ BİRLİĞİMİZİN ÖNERİLERİ 
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yönelik kanun ve yönetmelikte yer alan 
tedbirlerin uygulamaya aktarılması 
sağlanmalıdır. Bölgesel farklılıklar göz 
önünde bulundurularak mera kullanım 
periyodları belirlenmelidir. Meralara çı-
kışlar kontrollü olmalı. Erken meraya 
çıkışlar önlenmeli ve aşırı otlatmanın 
önüne geçilmelidir. Hayvan sahiplerine 
meraların kullanımında avantaj sağlan-
malı, meraların ıslahı ve otlatma plan-
laması ile ilgili sorumluluk verilmelidir.

8. Özel mülkiyet olarak kullanılan 
çayırların birçok yörede sökülerek tarla 
haline getirildiği görülmektedir. Çayırla-
rın bozulmasına engel olacak tedbirler 
alınmalıdır. 

9. Son 50 yılda küçümsenemeye-
cek miktarda mera alanı hayvancılık ya-
pılmadığı gerekçesiyle orman alanına 
çevrilmiştir. Yeni açılan ağaçlandırma 
sahaları incelendiğinde bu durum görü-
lecektir. Bu tür yeni ağaçlandırma çalış-
maları devam etmektedir. Meraların or-
mana çevrilmesi acilen durdurulmalıdır. 

10. Orman statüsünde geçen otlak-
larda bölgedeki yetiştirici ve küçükbaş 
hayvancılık göz ardı edilerek lavanta, 
zeytin ağacı ve çam ağacı dikimi gibi 
yollara başvurulmaktadır. Bu uygula-
malardan vazgeçilmelidir.

11. Orman arazileri üzerindeki kü-
çükbaş hayvan otlatılmasına yöne-
lik kısıtlar kaldırılarak orman arazile-
ri otlatmaya açılmalıdır. Orman ıslah 

çalışmaları ile beraber ormanlarımız 
koyun ve keçi yetiştiricilerine açılmalı-
dır. Meşelik ve geniş yapraklı alanların 
olduğu yerlerde, en az 100’er hektarlık 
parsellemeler yapılmalıdır. 

12. Orman içi meralarda su kay-
nakları araştırılmalı ve hayvanların 
su içebilecekleri suluk ya da sıvatlar 
yerleştirilmelidir.

13. Meraların korunması adına köy 
muhtarları yerine Bakanlık bünyesinde 
Mera Muhafaza Memuru gibi bir yapı 
oluşturulmalıdır. Mera işgalleri uydu-
dan takip edilebilmeli ve herhangi bir 
başvuruya gerek duyulmadan resen 
müdahale edilmelidir.

14. Mera ve çevrelerinde taş ve ma-
den ocaklarının doğaya, bitki örtüsü-
ne, ekolojik denge ve insan ile hayvan 
sağlığına zarar vermemesi için yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır.

15. Meralar üzerine yapılmış ata-
dan kalma tapusuz kışlak, mezra, oba 
gibi yerlerde koyunculuk ağıllarının bu-
lunduğu ve şikâyet üzerine belediyeler 
tarafından yıkıldığı görülmektedir. Bu-
nun için de Mera Kanunu'nda gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. Meralarda 
bulunan ağıl yerlerinin tapu tahsisleri 
yapılmalıdır. Meralarda yeni barınak/
ağıl yapımına izin verilmelidir.

16. Mera alanlarının azalması ve bitki 
örtüsünün bozulmasından dolayı besin 

maddesi ihtiyacını karşılamak amacıy-
la suni mera alanlarının çoğaltılmasına 
önem verilmelidir. Özellikle kuraklığa 
dayanıklı ve toprak yapısına uygun bit-
kiler suni meralar için seçilmelidir.

17. Mera ıslahı uzun soluklu bir iştir. 
Mera ıslahı konusuna son derece önem 
verilmelidir.

18. Meralarda bulaşıcı hastalıkların 
önüne geçilmesi için küçükbaş hay-
vanlara aşıları mutlaka yapılmalı, has-
ta olanlar ayrılmalı, tırnak bakımı ya-
pılmalı ve köpekler için parazit ilaçları 
verilmelidir.

19. Hayvan varlığı az ya da hiç ol-
mayan köylere ait meralar komşu köy-
lere tahsis edilebilmelidir. Boşalmış 
köylerdeki ekilmeyen boş arazilerin 
mera olarak kullanıma açılmasıyla ilgili 
çözümler geliştirilmelidir.

20. Köy yanlarındaki hazine ya da 
mera yerlerinin organize hayvancılık 
bölgelerine dönüştürülmesi, gerekli su 
ve elektrik alt yapısının devlet tarafından 
karşılanması ve parseller halinde yetişti-
ricilere tahsis edilmesi durumunda daha 
modern, sağlıklı ve güvenli koşullarda 
üretim sağlanabilecektir. Ayrıca bu te-
sisler salgın hastalıkların kontrolü ve 
hayvan hırsızlıklarının önlenmesi adına 
da sektöre büyük avantajlar sunacaktır.

21. Çiftçi Malları Koruma Kanunu 
ile ilgili mevzuat gereği koyun ve keçi 
sürülerinin anız ve nadasa girişleri ta-
mamen Çiftçi Malları Koruma Başkan-
lığına bırakılmıştır. Ancak uygulama bir 
ilin ilçeleri arasında bile farklılıklar gös-
termektedir. Yani bir ilçede anıza giriş 
serbest iken diğer bir ilçede yasaktır. 
Ürün kalktıktan sonra anıza yayılım ser-
best bırakılmalıdır.

22. Göçer hayvan sahipleri evrak 
işlemlerinde yetersiz kalmakta bu yüz-
den ağır para cezaları ödemek durumu-
na düşmektedirler. İdari para cezaları 
hafifletilmelidir.

23. Meraların kullanıma açılması kü-
çükbaş hayvan sayısını doğrudan etki-
lemektedir. Bunun için mera yasakları 
getirildiğinde tüm ülkeye duyurulmalı ve 
keyfi yasaklamaların önüne geçilmelidir.
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, 19 

Aralık 2017 tarihinde Çiftçi TV'de ya-
yınlanan ve Taner Öztürk’ün sunduğu 
Haberiniz Olsun programında anaç 
koyun keçi desteklemeleri ve sektöre 
dair birtakım açıklamalarda bulundu.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 
Çelik, konuşmasına başlarken anaç 
koyun keçi destekleme müracaatla-
rının 24 Kasım 2017 tarihi itibarıyla 
sona erdiğini söyleyerek, "Son mü-
racaat tarihinde başvuruda buluna-
mayan yetiştiricilerimiz için Merkez 
Birliğimizin girişimleri oldu. Sayın 
Müsteşarımız Mehmet Hadi Tunç’un 
uygun görüşü ve Sayın Bakanımız 
Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın tali-
matları doğrultusunda 1 haftalığına 
sistem yeniden açıldı. Dolayısıyla 
11- 15 Aralık 2017 tarihleri arasında 
78 ilimizde 2 bin 709 yetiştiricimiz 
müracaatta bulundu. 296 bin 530 
hayvan sisteme kaydedildi. Bu bizim 
için olumlu bir gelişme. Yetiştiricile-
rimizin mağduriyeti giderilmiş oldu. 
Sayın Bakanımız Fakıbaba, Müsteşa-
rımız ve Bakanlığımızın bürokratları 
sorun değil çözüm üretmek için gece 
gündüz demeden çaba sarf etmekte-
dirler. Biz de bu sektörü en iyi şekilde 
temsil etmek için il Birliklerimizden 
gelen talepleri zamanında ve yerinde 

Bakanlığımıza iletiyoruz. Dolayısıyla 
da taleplerimizin yerine getirilmesinin 
mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde 
konuştu.

2017 yılında anaç koyun keçi 
destekleme başvuruları olarak ülke 
genelinde toplam 204 bin 190 yetişti-
ricinin 30 milyon 272 bin 553 hay-
vanı için müracaatta bulunduğunu 
ifade eden Genel Başkan Çelik, "Bu 
müracaatlar bizim için memnuniyet 
vericidir. Sözüm ona bazı muhalif 
kişilerin ülkemizde küçükbaş hayvan-
cılık bitti, tükendi demelerine rağmen 
aldığımız müracaatlar bu iddiaları 
boşa çıkarıyor, gerçeği yansıtmıyor. 
Geçen yıl bu tarihte 180 bin yetiştirici 
başvuruda bulunmuştu. 28 milyon 
anaç koyun keçi bulunmaktaydı. Bu 
yıl hem yetiştirici hem de hayvan 
sayılarında artışlar olmuştur." dedi. 

Desteklemelere ilişkin ödeme 
takvimine de vurgu yapan Genel 
Başkan Çelik, "Yetiştiricilerin paraya 
en çok ihtiyaç duydukları zaman 
dilimi mart ve nisan aylarıdır. Ancak 
ödemeler mayısın ilk veya ikinci haf-
tasını buluyor. Biz bu ödeme tarihinin 
sektörümüze katkı sağlamadığını 
düşünüyoruz. Bu paranın en azından 
nisan ayında ödenmesini Sayın Baka-
nımızdan önümüzdeki günlerde talep 
edeceğiz." dedi.

2017 yılının küçükbaş hayvancılık 
sektöründe önemli 
kararlar alındığı bir yıl 
olduğuna işaret eden 
Çelik, bu yılda il Bir-
liklerini güçlendirme 
payının binde 2’den 
yüzde 2’ye ve yüzde 
2’den de yüzde 8’e 
çıkarıldığını ifade 
ederek üyelerle Bir-
liklerin karşı karşıya 
gelmelerinin önüne 
geçildiğini söyledi. 

Küpe ve küpeleme ile aşıların el 
emeği adı altında ücret karşılığın-
da yapıldığına dikkat çeken Çelik, 
"Aşı ve küpeleme yapan veteriner 
ve teknik elemanlar ücret almasın 
demiyoruz. Burada bir yanlış anlama 
olmasın. Madem ki, Hükümetimiz ye-
tiştiriciyi destekliyor, bu işi yapanları 
da desteklesin. Kendi bütçesinden el 
emeği versin dedik. Bu uygulamayı 
yapan veteriner ve teknik elemanlar 
aldıkları maaşın dışında el emeği 
alacaklar. Ama bunu Bakanlık temin 
edecek, yetiştiriciden alınmayacak. 
Dolayısıyla 2018 yılında kesin olma-
makla birlikte küpe ve aşı el emeği 
adı altında yetiştiricilerden herhangi 
bir ücret alınmayacağını tahmin 
ediyoruz. Bu anlamda da ısrarcıyız. 
Sayın Bakanımızın bu konuda bir 
açıklama yapmasını bekliyoruz." 
dedi.

Küpe affı konusuna da değinen 
Genel Başkan Çelik, Bakanlar Kuru-
lunca getirilen küpe affı neticesinde 
yetiştiricilerin 6 trilyon liralık cezadan 
kurtulduklarını ve %30 civarında olan 
küpesiz hayvanın küpelenip kayıt 
altına alındığını belirterek böylece 
gerçek hayvan sayısının ortaya çıka-
cağını sözlerine ekledi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 
Çelik, 2018 yılının Bakanlık tarafından 
küçük aile işletmelerini destekleme 
ve büyütme yılı olarak ilan edilmesini 
isteyerek konuşmasını sonlandırdı.

GENEL BAŞKAN ÇELİK 
ÇİFTÇİ TV'DE 

DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, 

27 Aralık 2017 tarihinde Bereket TV 
ve Bereket Hayvancılık TV'nin or-
tak ve canlı yayınında Umut Özdil 
ile Gündemin Bereketi programına 
bağlanarak mera yasaklarına ilişkin 
birtakım değerlendirmelerde bulundu.

Genel Başkan Çelik konuşması-
nın başında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Hakkari’de mera 
yasaklarının önümüzdeki ilkbahardan 
itibaren kaldırılacağına yönelik yaptığı 
açıklamadan duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, "Küçükbaş hayvancılık 
sektörümüze her zaman samimi ve 
sıcak mesajlarıyla büyük değer veren 
Sayın Cumhurbaşkanımıza gerek 
şahsım gerekse sektörüm adına te-
şekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaş-
kanımızın mesajını bayram havasında 
karşılıyoruz." dedi.

Mera yasaklarının sektöre ciddi 
kayıplar verdiğine vurgu yapan Çelik 
"Meralar küçükbaş hayvanlarımız için 
önemli besin kaynaklarıdır. Ülke-
mizdeki küçükbaş hayvanların üçte 
birinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi'nde bulunduğunu göz önüne 
alırsak bu kadar hayvanın meralardan 
yoksun kalması elbette sektörümüz 
adına ciddi kayıplara neden olacaktır. 
Mera yasağının kalkmasının en büyük 
faydası üretime yansıyacaktır. Girdi 
maliyetleri düşecektir. Meraya gidiş 
dönüşler nakliye vasıtalarıyla yapıl-
dığı için bu da yetiştiricilere maddi 
külfet getirmektedir. Ayrıca koç teke 
katımları merada yapılmaktadır. Mera 
dönüşlerinde nakliye araçları gebe 
olan hayvanların yavru düşürmesine 
neden olabilmektedir. Bunların her 
biri bizim için büyük kayıplardır." dedi.

Mera yasaklarının kalkması için bir 
takım girişimlerde bulunduklarını da 
ifade eden Çelik, "Sayın İçişleri Baka-

nımızla hem telefonla görüşmelerimiz 
oldu hem de resmi yazışmalarımız 
oldu. Mağduriyetin giderilmesi için. 
Doğu ve güneydoğu da görev yapan 
Birlik Başkanlarımız ve diğer taraftan 
yüz yüze gelerek dert ve sıkıntılarını 
paylaştığım muhtarlardan Genel Mer-
kezimize yoğun talepler gelmekteydi. 
Bunları yazılı olarak rapor ederek İçişleri 
Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya 
ilettik. 81 İl Valimize bir talimat verdi. 
Fakat tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın bu işe duyarlı olması, sektörümüze 
sahip çıkması önemli ve bu anlamda 
Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından 
bu mesajı duymak bizim için mutluluk 
verici oldu." şeklinde konuştu. 

Meraların ve yaylaların istenildiği 
gibi değerlendirilemediğine dikkat 
çeken Türkiye Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Merkez Birliği Genel Başkanı 
Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 
verdiği olumlu mesajdan sonra bizim 
de özellikle Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanımızdan birinci talebimiz 
Türkiye’de mera envanterinin çıka-
rılmasıdır. Kaç yayla var, nerelerde 
otlatma yapılır gibi konularda sağlıklı 
bir alt yapımız yok.  

Yaylaların potansiyeli, alanların 
bir şekilde belirlenmesi ve bunların 
envanterinin oluşturulması gerekiyor. 

Diğer taraftan ülkemizde küçükbaş 
hayvancılık daha çok göçer hayvancı-
lık şeklinde yapılmaktadır. Bunun için 
göçer hayvan güzergâhlarının da yeni-
den gözden geçirilmesi ve buralarda 
iyileştirme yapılmasını talep ediyoruz. 
Yol güzergahlarında çobanlarımızın 
sosyal ihtiyaçlarını gidermek üzere 
barınaklarının olması gerekiyor." dedi.

Genel Başkan Çelik, konuşmasını; 
birlik, beraberlik içerisinde, bereketli 
bir yıl olmasını dileyen yeni yıl mesa-
jıyla noktaladı.

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK,
MERA YASAKLARINI 

BEREKET TV’YE DEĞERLENDİRDİ
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Genel Başkanı Nihat Çelik, 

2017 yılı anaç koyun keçi destekleme 
başvurusunda bulunamayan yetiştiri-
ciler için Koyun Keçi Bilgi Sisteminin 
11-15 Aralık 2017 tarihleri arasında 
bir haftalığına açıldığını ifade ederek 
bu konuda mağdur olan yetiştiricile-
rin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliklerine müracaat edebileceklerini 
açıkladı.

Genel Başkan Çelik açıklamasın-
da şu ifadelere yer verdi.

"Hükümetimiz tarımsal destekle-
meler kapsamında her yıl yayınladığı 
kararname ile küçükbaş hayvancılığa 
da çeşitli destekler vermektedir. 2007 
yılından bu yana anaç koyun keçi 
başına destek verilmektedir. 2007 
yılında hayvan başına 5 lira destek 
verilirken 2017 yılı için hayvan başına 
25 lira destek veriliyor. Destekleme 
için Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Birliklerine başvuruda bulunan 
yetiştiriciler, Eylül ayından başlamak 
üzere 24 Kasım 2017 tarihine ka-
dar müracaatta bulunabiliyordu. Bu 
tarihten sonra sistem kapanıyor ve 
yeniden açılması söz konusu olmu-
yordu. Sistemin açılması Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Dr. 
Ahmet Eşref Fakıbaba’nın oluru ile 
mümkün olmaktaydı. Yetiştiricile-
rimizin bizden yoğun olarak talep 
etmesi üzerine Merkez Birliği olarak 
yaptığımız girişimlere kayıtsız kal-
mayan Sayın Bakanımız sistemin bir 
hafta daha açılacağı müjdesini verdi. 
Buna göre Sistem 11-15 Aralık 2017 
tarihlerinde açılacak olup, çeşitli 
sebeplerle başvuruda bulunamayan 
yetiştiricilerimiz bu zaman diliminde 
müracaatlarını yapabileceklerdir. 
Yetiştiricilerimizin bu mağduriyetlerini 
gideren Müsteşarımız Sayın Meh-
met Hadi Tunç ve Bakanımız Sayın 

Dr. Ahmet Eşref Fakı-
baba’ya tüm yetiştirici-
lerimiz adına teşekkür 
ediyorum." dedi.

2016 yılı için 180 
bin 054 yetiştiricinin, 20 
milyon 751 bin hayvanı 
için toplamda 518 milyon 
781 bin lira destekleme 
ödemesi aldığını ifade 
eden Çelik, "2017 yılı 
destekleme başvurusun-
da bulunan yetiştirici sa-
yısı 201 bin 481 olup 29 
milyon 495 bin hayvan 
sistemde görünmektedir. 
Geçen yıla göre müraca-
atta bulunan yetiştirici ve hayvan sayı-
sında artış görülmektedir. Sistemin 1 
hafta açılacak olmasıyla yetiştirici ve 
hayvan sayısında belirgin bir artış ola-
cak daha da önemlisi yetiştiricilerimi-
zin mağdur olması önlenecektir. Siste-
min açılmasıyla yarım milyon hayvanın 
da sisteme kaydedileceğini bekliyorum. 
Ben tekrar Sayın Müsteşarımız ve Sayın 
Bakanımıza teşekkür ederken başvu-
ruda bulunamamış yetiştiricilerimizin 
11-15 Aralık tarihleri arasında son güne 

bırakmadan üyesi oldukları Birliklerine 
giderek müracaatta bulunmalarını isti-
yorum. Bu olumlu fırsatın sektörümüz 
için de hayırlı olmasını diliyorum." 
şeklinde konuştu.

Anaç koyun keçi desteklemeleri-
nin genelde haziran ayında ödendiği-
ne dikkat çeken Genel Başkan Çelik, 
Bakan Fakıbaba’dan ödeme takvi-
minin erkene çekilerek 2018 yılının 
şubat veya mart ayında yapılmasını 
talep edeceğini de sözlerine ekledi.

ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEĞİ İÇİN 
"BAŞVURUDA BULUNAMAYAN"

YETİŞTİRİCİLERE BİR FIRSAT DAHA VERİLDİ
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, ülke-

deki küçükbaş hayvan sayısının 44,5 
milyonu geçtiğini belirterek, "Küçükbaş 
hayvan varlığımızla bugün Avrupa'da 
birinci olmamıza rağmen, bunun 
yetersiz olduğunu biliyoruz ve rakamın 
orta vadede 70 milyona çıkarılmasını 
hedefliyoruz." dedi. 

Çelik, küçükbaş hayvan yetiştiricili-
ğinde bu yıl yaşanan gelişmeleri değer-
lendirdi, gelecek yıla ilişkin beklentilerini 
anlattı. Son 10 yıldır küçükbaş hayvan 
varlığının sürekli arttığını belirten Çelik, 
geçen yıl toplam 41 milyon 329 bin 232 
olan sayının bu yıl haziran ayı itibarıyla 
44 milyon 572 bin 635'e ulaştığını bildir-
di. Çelik, "Küçükbaş hayvan varlığımızla 
bugün Avrupa'da birinci sırada olma-
mıza rağmen, bunun yetersiz olduğunu 
biliyoruz ve rakamın orta vadede 70 
milyona çıkarılmasını hedefliyoruz. En 
önemli beklentilerimizden biri, öncelikle 
sektörümüzün olmazsa olmazı nitelikli 
çoban bulma ve çalıştırma sorununun 
çözüme kavuşturulmasıdır." dedi. 

Islah çalışmalarının temelini teşkil 
eden soy kütüğü yürütme yetkisinin 
Merkez Birliğine verildiğini anımsatan 
Çelik, bunun küçükbaş hayvancılık sek-
törüne faydalı olacağını söyledi. Çelik, 
geçmiş yıllarda tarımsal destekleme-
lerle ilgili kararnamede çiftçi örgütlerini 
güçlendirme payının binde bir olduğuna 
işaret ederek, "Bu oran 2016 yılında 
yüzde 2'ye çıkarıldı ancak Merkez 
Birliğimizin girişimleriyle bu yıl Tarımsal 
Desteklemeler Kararnamesinde yüzde 8 
olarak belirlendi." diye konuştu. 

Anaç koyun ve keçiler için des-
tek verildiğini, kuzu ve oğlakların da 
destekleme kapsamına alınması için 
çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çelik, 
gelecek yıl bu konunun hayvancılık 
desteklemeleri içinde yer almasını bek-
lediklerini söyledi. 

Çelik, bu yıl alınan en önemli 
kararlardan birinin de küpe affı oldu-
ğuna dikkati çekerek, şöyle devam 
etti: "Hayvanlarını küpeletemeyen 
yetiştiricilerimiz ciddi bir cezayla 
karşı karşıyaydı. Yetiştiriciler hayvan-
ları kayıt altına alamıyordu. Bundan 
dolayı ülkemizde yüzde 30 oranında 
hayvanımız kayıt dışıydı ve destekle-
melerden yararlanamıyordu. Merkez 
Birliğimizin girişimleri sonucu Bakan-
lar Kurulu kararıyla küpe affı getirildi. 
Bu yılın en önemli gelişmelerinden biri 
olarak gördüğümüz bu kararla yetiş-
tiricilerimiz 31 Aralık 2017'ye kadar 
hayvanlarını küpeleterek kayıt altına 
alabilecek." 

Anaç koyun ve keçi destekleme 
başvurusunun bir hafta uzatılmasıyla 
296 bin 530 küçükbaş hayvanın daha 
sisteme kaydedildiğini belirten Çelik, 
geçen yıl toplam 204 bin 190 yetişti-
ricinin 30 milyon 272 bin 553 hayvanı 
için müracaatta bulunduğunu bildirdi. 
Çelik, mayıs ayında yapılan destekleme 
ödemelerinin de nisan ayına çekilmesi-
ni talep edeceklerini bildirdi. 

Gelecek yıl küçük aile işletmelerine 
pozitif ayrımcılık yapılmasını ve aile 
işletmelerinin daha çok desteklenmesi-
ni istediklerini vurgulayan Çelik, şunları 
kaydetti: "Koyun ve keçi bu ülkenin milli 
meselesi olmakla beraber ekonomik 
anlamda da sigortasıdır. İnsanların 
köylerinde kalması, köyden kente göçü 
önlediği için sosyal açıdan da önemli 
bir sektördür. Bu sebeplerle küçük aile 
işletmelerini daha çok desteklememiz 
lazım. Merkez Birliği olarak, Sayın 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız 
Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'dan, 2018 
yılının 'küçük aile işletmelerini destekle-
me ve büyütme yılı' olarak ilanını talep 
ediyoruz." 

Çelik, küpeleme ve aşılamanın tarım 
il ve ilçe müdürlüklerince "el emeği" 
adıyla ücret karşılığı yapıldığına işa-
ret ederek, "Aşı ve küpeleme yapan 
veteriner ve teknik elemanlar ücret 
almasın demiyoruz, el emeğini Bakanlık 
bütçesinden almalarının doğru ola-
cağını düşünüyoruz. Dolayısıyla 2018 
yılında 'küpe ve aşı el emeği' adı altında 
yetiştiricilerden herhangi bir ücret alın-
mayacağını tahmin ediyoruz." dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK 
"KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISINDA 
HEDEF 70 MİLYONA ULAŞMAK"
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Konya DKKYB bünyesinde yürütülen 
Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan 
Islahı Projesi alt kolu olan Kıl Keçisi 

Yetiştiricileri, Merkez Birliğimiz organizasyo-
nu ile 17-19 Kasım 2017 tarihleri arasında 
Bursa Çanakkale gezisine katılım sağladılar. 
Bursa’da bulunan ecdadımızın türbelerinin 
ziyaretiyle başlayan turumuz, Çanakkale’de 
şehitlerimize dualarımız ile son buldu.

Geziye katılanlar, 18 Kasım 2017 günü 
Bursa Ulu Camisinde sabah namazını kılıp, 
kahvaltı sonrası tur rehberinin etkileyici 
anlatımıyla Bursa’nın tarihi yerlerini, tür-
belerini ziyaret ederek ve dualarını etti. Bir 
sonraki güzergâh olan Çanakkale’ye doğru 
yola çıkan kafile otele yerleşti. 19 Kasım 
2017 kahvaltı sonrası feribotla Gelibolu 
Yarımadası'na geçilerek rehber eşliğinde 
destan yazan ecdadımızın kahramanca sa-
vaştığı cepheleri gezildi ve dualar şehitler 
için edildi. Tur rehberinin gerçekçi anlatımı, 
savaş alanının kafilece adeta hissedilmesi-
ni, yaşanmasını sağladı ve organizasyonu 
daha da anlamlı kıldı.

KONYA KIL KEÇİ PROJESİ 
YETİŞTİRİCİLERİ ECDADINI 

ZİYARET ETTİ

A fyonkarahisar İli 
Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri 

Birliği merkezi, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı Kontrolör Tazmin 
Kararları ve Genel Kurul 
ile Yönetim Kurulu kararı 
gereği Afyonkarahisar İl 
Merkezine taşınmış olup 
Emirdağ’da bulunan birlik 
faaliyetleri ise şube nez-
dinde devam etmektedir. 
Birliğin iletişim bilgileri: 

AFYONKARAHİSAR BİRLİĞİMİZ İL MERKEZİNE TAŞINDI

Adres: Dumlupınar Mah. 
Atatürk Cad. Çuhadaroğlu Apt. 

Altı 
No:23/B 03200 Merkez 
AFYONKARAHİSAR

Tel: 0272 215 3366




