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Nihat ÇELİK

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı

Merhaba,
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergimiz 16. 
sayısıyla 4. yılını tamamlamış oldu. 2014 yılından bu 
yana her üç ayda bir yayınlanarak küçükbaş hayvan-
cılık sektörümüzün sesi olma yönünde çalışmalarını 
yürüten dergimiz, bundan böyle de aynı inançla sek-
törümüzün, yetiştiricilerimizin ve çobanlarımızın sesi, 
yüreği olmaya devam edecektir. 

Değerli Okuyucularımız;
Sektörümüzün gündemi yoğun olmakla birlikte her 
geçen gün yeni gelişmelere sahne olmaktadır. Geçti-
ğimiz üç ay içerisinde de gündemin en başında canlı 
hayvan ve et ithalatı konuları yer aldı. Merkez Birliği 
olarak gerek Sayın Bakanımız ve Bakanlık bürokrat-
larına gerekse düzenlenen toplantılar ve televizyon 
programlarında ithalata karşı olduğumuzu dile getirdik. 

Merkez Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme 
Kurulu Üyeleri olarak Sayın Bakanımızı makamında 
ziyaret ederek sektörümüzün başlıca sorunlarını dile 
getirdik. Ayrıca ihtiyaç olması durumunda ve ıslah çalış-
malarında kullanılmak üzere damızlık materyal ithal edi-
lebileceğini, bunun dışındaki ithalatın her türlüsüne karşı 
olduğumuzu söyledik. İthalat kararları ile yetiştiricileri-
mizin mağdur olacağı hususunda görüşlerimizi beyan 
ettik. 

Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba ise açıklama-
larında et ithalatının kısa vadeli olarak düşünüldüğünü, 
amaçlarının vatandaşların ucuz et yemek suretiyle 
gerekli proteini almaları olduğunu diğer yandan da 
üreticilerin mutlaka korunacağını açık bir dille ifade etti. 
Bizim açımızdan önemli olan da üreticilerin korunacağı 
mesajıydı. Bu manada Sayın Bakanımıza teşekkür 
ediyor, sektör olarak hiçbir zaman üretimden vaz-
geçmeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.

28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "2018 
Yılı Programı"nda küçükbaş hayvancılığa gerekli önem 
ve değerin verilerek koyun keçi arzının arttırılması ve 
kamu politikalarının bu çerçevede oluşturulmasının 

öncelikler arasında görülmüş olmasını da kayda değer 
bulmakla birlikte programda yer aldığı şekliyle mera 
ıslah çalışmalarının hızlandırılması ve meraların girişim-
ciler tarafından (tamamı Birliklerimize üye koyun keçi 
yetiştiricileri olmalıdır) hayvancılık üretimine yönelik 
kullanımının sağlanması hususu sektörün geleceği 
adına umut vericidir. 

Değerli Okuyucularımız;
Merkez Birliğimiz ve İl Birliklerimizin asli görevi, 
ıslah çalışmaları neticesinde yüksek vasıflı damızlık 
belgeli hayvanlar yetiştirmektir. Bunun yolu da soy 
kütüğü tutmaktan geçmektedir. Soy kütüğü tutma 
yetkisi Bakanlığımızca bir protokol dâhilinde Merkez 
Birliğimize verildikten sonra ilk iş olarak Ağustos 
ayında HAYGEM’de "Soy Kütüğü Bilgilendirme 
ve İstişare Toplantısı" düzenlenmişti. Ekim ayının 
son günlerinde ise bu defa Bakanlığımızla birlikte 
Antalya’da "Soy Kütüğü ve Soybis Eğitim Toplantısı" 
nı Birlik Başkanlarımız, Birlik Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, Sorumlu Müdürlerimiz ile Zooteknist Ziraat 
Mühendislerimizle Veteriner Hekimlerimizden oluşan 
teknik personelimizin katılımlarıyla gerçekleştirdik. 

Son derece faydalı ve verimli geçen toplantımıza katılan 
Genel Müdür Yardımcımız Sayın Burhan Demirok ve 
Daire Başkanımız Sayın Dr. Bekir Ankaralı ile HAYGEM 
personeline ve Birliklerimize katılımlarından dolayı 
teşekkür ediyoruz. 

Gelecekte sektörümüze çok büyük getirileri olacağına 
inandığımız soy kütüğü sisteminin ülkemiz hayvancılığı 
adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor bu ko-
nuda Birliklerimize ve özellikle de teknik personelimize 
üstün başarılar diliyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle önümüzdeki sayımızda 
sektörümüzde güzel gelişmelerin yaşandığı haber-
lerde buluşmak temennilerimle sağlıklı, huzurlu ve bol 
kazançlı günler diliyorum.

BA
ŞK

AN
IN

KA
LE

M
İN

DE
N



Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi → 3 ←

HA
BE

RL
ER

G ıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 
15 Eylül 2017 tarihinde Türkiye 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) heyetini kabul ederek 
küçükbaş hayvancılığın durumu ve 
geleceğine yönelik konuları istişare 
etti. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik Başkanlığında yer 
alan heyette; Genel Başkan Yardımcısı 
Ali İlbaş, Muhasip Üye Şevket Avcı, 
Sekreterya Üye İhsan Akın, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Bülent Oral, Abuzer 
Yıldırımtepe, Oktay Beşli ile Denetleme 
Kurulu Başkanı Necat Demirden, 
Denetleme Kurulu Üyeleri Fettah Öztürk 
ve İsmail Bağce yer alırken, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı M. Hadi Tunç, Hayvancılık 
Genel Müdürü Osman Uzun ve Gıda 
ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem 
Selçuk da görüşme esnasında hazır 
bulundular.

Son derece olumlu ve verimli geçen 
ziyaret kapsamında Genel Başkan 
Çelik, sektörün belli başlı sorunlarını an-
lattıktan sonra Bakan Fakıbaba ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
Merkez Birliği heyetine teşekkür etti.

Ziyaret sonunda Genel Başkan 
Nihat Çelik ve beraberindeki heyet, 
Bakan Fakıbaba’ya keçi kılından 
yapılmış ve üzerinde ismi bulunan bir 
Türk Bayrağı takdiminde bulundu.

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK 
BAKANI FAKIBABA, 

MERKEZ BİRLİĞİMİZ HEYETİNİ KABUL ETTİ
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba, 20 Ekim 
2017 tarihinde Et ve Süt Kuru-

munca inşa edilecek olan Van Et Kom-
binasının temel atma törenine katıldı.

Törene Bakan FakAıbaba’nın yanı 
sıra Van Valisi  Murat Zorluoğlu, AK 
Parti Van milletvekilleri Beşir Atalay 
ve Burhan Kayatürk, GTHB Müsteşar 
Yardımcısı Nihat Pakdil, Hayvancılık 
Genel Müdürü Osman Uzun, Et ve 
Süt Kurumu Genel Müdür V. Ethem 
Kalın, Bakanlık bürokratları, TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik, İl Jandarma 
Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, 
YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, 
AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, Tuş-
ba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, 
Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, 
kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile 
çok sayıda yetiştirici katıldı. 

Et ve Süt Kurumu Van Et Kombinası 
temel atma törenine katılan Fakıbaba, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'yi adım 
adım dolaştığını, insanlarla bir araya 

gelmeye çalıştığını belirterek, Van'a çok 
önem verdiğini, uçaktan baktığında 
da yaşanan değişime tanıklık ettiğini 

BAKAN FAKIBABA, 
VAN ET KOMBİNASI'NIN TEMEL ATMA 

TÖRENİNE KATILDI

Ahmet Eşref Fakıbaba

Murat Zorluoğlu

Beşir Atalay

Ethem Kalın



HA
BE

RL
ER

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi → 5 ←

söyledi. Belediye Başkanı olarak 2011 depreminden 
sonra ilk yardıma koşan insanlardan biri olduğunu 
anlatan Fakıbaba, kent merkezinde esnafı ziyaret 
ettiğinde insanların gerçekten mutlu olduğunu 
hayranlıkla izlediğini, bunu Türkiye'nin bütün illerinde de 
gördüğünü vurguladı.

"Birlik, beraberlik içinde olduğumuz zaman hallede-
meyeceğimiz hiçbir şey yok." diyen Fakıbaba, konuş-
masına şöyle devam etti:

"Bizim en büyük ihtiyacımız birlik ve beraberliğimiz. 
Paramız, aklımız, gençlerimiz, kadınlarımız var ama 
kıskanan, bölmek isteyen insanlar da çok var. Allah'ın 
izniyle böldürmeyeceğiz, birlikte Van, Urfa, Şırnak, birlik-
te Türkiye olacağız. Akıl var, beyin, kadın, çocuk her şey 
var ama kıskanan, bölmek isteyen de çok var. Zengin 
bir ülkeyiz. Bunu istemeyenlere fırsat vermeyeceğiz. 
Komşularımıza bakıyorum, Allah kimseye vermesin. 
3,5 milyonun üzerinde kardeşimizi misafir ediyoruz. 
Başka vatanımız var mı? Bir bayrağımız var. Gidecek bir 
yerimiz var mı, olabilir mi? Birlikte inşallah Türkiye'yiz ve 
yapacağımız çok şey var. Allah bizi başkalarına muhtaç 
etmesin. Cumhurbaşkanımıza, AK Parti hükümetine, 
devletimize inanın ve güvenin."

Bazen içte ve dışta sıkıntılarının olabildiğine dikkat 
çeken Fakıbaba, et fiyatlarıyla ilgili şu değerlendirmeler-
de bulundu:

"Fiyatlar açıklıyoruz, fakir insanlar ucuz et yesin. 
Bakıyoruz ki et bir gün 22 lira oluyor, ertesi gün 28 liraya 
çıkmış. Ya ne oluyor kardeşim? Allah var ya! 2 gün 22 
lira, ertesi gün 28 lira. Biz herkese saygı duyuyoruz 
ama herkes adaletli davranacak. Bu memlekette 
herkes adalet tanıyacak, fakir fukaraya gerekli önemi ve 
ihtimamı verecek. Üreticimizi mağdur etmeden Et Süt 
Kurumuna üreticiden alacağımız fiyatı açıklayacağız en 
kısa zamanda. Onları mağdur etmeden fakirin fukaranın 
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yiyeceği bir et fiyatını müsaade edin de 
bu insanlara kazandıralım ya! Sözüm 
sözdür. Üreticiyi mağdur etmeyeceğiz 
ama tefecinin, fırsatçının karşısındayız. 
Cumhurbaşkanımızın emri var. Aynen 
söylediği şey şu: 'Fakir kardeşlerim 
protein alacak, eti ucuza alıp yiyecek.' 
50-100 liraya et alanlara karşı değiliz 
ama benim mağdur insanım da kendi 
bütçesine göre bu eti almak zorunda. 
İnşallah bunlar yakındır."

Fakıbaba, birlik ve beraberlik içinde 
siyasetçileriyle, devletiyle, hocalarıyla, 
halkıyla, basınıyla hep birlikte kararlar 
alacaklarını vurgulayarak, bundan son-
ra da desteklemeler konusunda her 
zaman Vanlıların yanında olacaklarını, 
çok güzel çalışmalara imza atacakları-
nı anlattı.

AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay 
da et kombinasının Van ekonomisi için 
çok önemli olduğunu vurgulayarak, 
kente her geldiklerinde bu yönde bir 
talebin dile getirildiğini hatırlattı.

Yürüttükleri çalışmalar sonucu et 
kombinasının yeniden kente kazandırıl-
dığını ifade eden Atalay, "Van'da hayat 
her gün biraz daha güzelleşiyor. Kentte 
esnafı ziyaret ettiğimizde esnafımızdan 
'İşlerimiz iyi.' dediklerini duyduk. Şikâyet 
almadık. Van'da bu sene ticaret iyi, 
turizm iyi, terörün de önünün alınmasıy-
la İran'dan daha fazla turist geliyor ve 
ekonomi daha canlı. Van'da çok önemli 
projelere imza atılıyor. Belediyelerimiz 
çalışıyor, her yerde hizmet üretiliyor." 
diye konuştu.

Van Valisi ve Büyükşehir Bele-
diye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu 
da kentin 2,5 milyar liralık tarımsal 

üretim değeri, çayır ve mera varlıkları, 
Türkiye'nin koyun varlığının yüzde 8'ine 
denk gelen 2,6 milyon koyunu ile ül-
kenin tarım ve hayvancılık bakımından 
önemli merkezlerinden biri olduğunu 
söyledi. Zorluoğlu, kentin tarım ve 
hayvancılık potansiyelinin tam kulla-
nıldığını söylemenin mümkün olmadı-
ğına dikkati çekerek, şunları kaydetti: 
"Bölgemizi ve ilimizi uzun yıllardan bu 
yana birçok bakımdan olduğu gibi 
ekonomik anlamda da çok olumsuz 
etkileyen terör hadiselerinin ortadan 
kaldırılmasıyla yeni mera ve yaylaların 
çiftçilerimizin kullanımına sunulması, 
temelini attığımız et kombinası gibi 
yatırımlar ve cazibe merkezleri prog-
ramlarıyla yapılacak yeni yatırımlarla ili-
mizde tarım ve hayvancılığın ekonomi-
deki payının artacağına şüphe yoktur. 
Hükümetimizin tarım ve hayvancılığa 
gösterdiği önemin somut göstergesi et 
kombinesi için hükümetimize müte-
şekkiriz. 55 milyon liralık yatırımın ili-
mize kazandırılmasında emekleri olan 
milletvekillerimize teşekkür ederim."

Konuşmaların ardından program bu-
tona basılması ve ikramlarla sona erdi.

2011 yılındaki depremde hasar 
gören Van Kombinası Tuşba İlçesi 
Alaköy’de inşa edilecek. 200 bin met-
rekare arazi üzerinde kurulan yeni Van 
Kombinası faaliyete geçtiğinde, günlük 
70 büyükbaş, 200 küçükbaş kesim ve 
900 ton depolama kapasitesi ile Van ve 
bölgedeki diğer illere hizmet verecek.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Van Et Kombinasının temel atma 
töreni için bulunduğu Van’da İl Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim 
Görentaş’ı makamında ziyaret ederek 
İl Müdürünü yapmış olduğu özverili ve 
başarılı çalışmalarından dolayı tebrik 
etti, daha sonra İl Müdürlüğünden 
ayrılarak sahada bir takım işletme ziya-
retlerinde bulundu. Diğer yandan Genel 
Başkan Çelik, Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın 
Van’da yapmış olduğu esnaf ziyaretleri-
ne de eşlik etti.
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S ırbistan’da düzenlenen tarım iş 
forum toplantıları 22 Ağustos 
2017 tarihinde Belgrad’da 

gerçekleştirildi. Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Nihat Çelik’in de katılım 
gösterdiği  Türkiye-Sırbistan Tarım 
İş Forumunda  Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref 
Fakıbaba, Sırbistan Tarım Orman 
ve Su Yönetimi Bakanı Branislav 
Nedimovic ile bir araya geldi.

Belgrad'daki bir otelde gerçekleştiri-
len heyetlerarası görüşmenin ardından 
iki bakan Eylem Planı imzaladı. Bakan 
Fakıbaba, imza töreninin ardından 
düzenlenen ortak basın toplantısında, 
Sırbistan'ın Türkiye için Balkanlardaki 
kilit ülkelerden biri konumunda olduğu-
nu söyleyerek, Sırbistan'ın bölge barış 
ve istikrarı bakımından belirleyici aktör 
olduğunu ifade etti. Türkiye'nin, ortak 
sınırı olmamasına rağmen Sırbistan'ı 
komşusu olarak gördüğünü kaydeden 
Fakıbaba, "İlişkilerimizin başta ekonomi 
olmak üzere her alanda geliştirilmesine 
önem veriyoruz." dedi. 

Sırp mevkidaşı ile tarım alanında 
ikili iş birliğini ve ticaret konularını gö-
rüşme imkânı bulduklarını aktaran Fakı-
baba, Türk iş adamlarının Sırbistan'daki 
yatırımlarının sürekli arttığına işaret 
etti. Fakıbaba, Sırp tarafının da Türk 
şirketlerine yönelik teşviklerini artırma-
sını talep ederek, iki ülke arasındaki 
Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncel 
hale getirilmesi için de çalışmaların 
sürdüğünü kaydetti.

Fakıbaba, iki ülkenin tarım bakanlık-
ları arasında 2011 yılında imzalanmış iş 
birliği anlaşması olduğunu hatırlatarak, 
"İkili ticaret hacmi hedefi için yapmamız 
gereken çok şey var. Karşılıklı olarak 
hem ithalatımızı hem de ihracatımızı ar-
tırmalıyız. Ortak hedefimiz olan 1 milyar 
dolarlık ticaret hacmine ulaşmamız için 

biraz daha gayret göstermeliyiz." ifade-
lerini kullandı. Sırp mevkidaşı ile tarım 
alanında ikili ilişkileri geliştirmek adına 
Eylem Planı'na imza attıklarını söyleyen 
Fakıbaba, iki ülkenin her konuda iş 
birliği içinde olduğunu sözlerine ekledi.

Sırbistan Tarım Orman ve Su 
Yönetimi Bakanı Branislav Nedimovic 
de iki ülke arasında iş birliği yapılacak 
çok alan olduğuna dikkati çekerek, 
görüşmelerinde üç ana konu üzerinde 
durduklarını ifade etti. Serbest Ticaret 
Anlaşması'nın güncellenmesi, hayvan-
cılık ve meyve sektöründeki yatırımlar 
ve farklı tarım ürünleri için yeni kotalar 
oluşturulması konularını ele aldıklarını 
kaydeden Nedimovic, "Tabii bu, iki ta-
rafı da memnun edecek şekilde olmalı. 
Bizim teklifimiz dana eti ve ayçiçek yağı 
ihracatı oldu. Bu şekilde bu ürünlerin 
üretimini arttırmayı hedefliyoruz." dedi.

İki ülkenin Cumhurbaşkanları 
arasındaki siyasi uyumun da ticaretin 
geliştirilmesine imkân sunduğunu 
kaydeden Nedimovic, bugün düzen-
lenecek forumun da özellikle gıda 
yatırımları konusunda önemli bir etkinlik 
olduğunu ifade etti. Türk yatırımcılara 
açık olduklarını vurgulayan Nedimovic, 
Türkiye'nin de kendileri için Ortadoğu 
ve Asya pazarına bir geçiş noktası 
olabileceğini kaydetti.

Bakan Fakıbaba, daha sonra Belg-
rad'daki temasları kapsamında aynı 
otelde düzenlenen Türkiye-Sırbistan 
Tarım İş Forumunun açılışına katıldı. 
Forumun açılışında konuşan Fakıba-
ba, Türk iş adamlarına güvendiğini ve 
onların her yerde olduğu gibi Sırbis-
tan'da da başarılı olacağına inandığını 
söyledi. Sırp ve Türk iş adamlarının 
el ele vermesiyle hem batıya hem 
doğuya açılabileceklerinin altını çizen 
Fakıbaba, "Burada Türkiye kazanacak, 
burada Sırbistan halkı kazanacak." 
ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKAN ÇELİK,
TÜRKİYE SIRBİSTAN TARIM İŞ 

FORUMUNA KATILDI



Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi→ 8 ←

HA
BE

RL
ER

K ırıkkale İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği tarafından 25 
Ekim 2017 tarihinde Antalya’da 

istişare toplantısı düzenlendi. Kırıkkale 
Birlik Başkanı M. Kürşat Ulusoy’un ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı-
ya HAYGEM Genel Müdür Yardımcısı 
Burhan Demirok, TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik, Genel Başkan 
Yardımcısı Ali İlbaş ve Muhasip Üye 
Şevket Avcı da iştirak etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın 
okunması ile başlayan toplantıda Kı-
rıkkale Birliğinin çalışmalarını yansıtan 
bir tanıtım filmi izlendikten sonra Birlik 
Başkanı Kürşat Ulusoy açılış konuş-
masını yaptı. Ulusoy, konuşmasında 
50 yetiştirici ile Birliğin 5 yıllık çalış-
malarını istişare etmek ve hayvancılık 
fuarına katılmak amacıyla Antalya’ya 
geldiklerini ifade ederek toplantıya 
katılımlarından ötürü Genel Müdür 
Yardımcısı, Genel Başkan ve Yönetim 
Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

Genel Başkan Nihat Çelik de yap-
tığı kısa konuşmada başarının sırrının 
birlik ve beraberlikten geçtiğini ifade 
ederek Bakanlıkla birlikte gece gündüz 
demeden sorunları çözmeye gayret 

ettiklerini, küçükbaş hayvancılığın 
ülkemizin bir milli meselesi olduğunu 
ve milli meselelerde birlik beraberliğin 
şart olduğunu söyledi. Genel Başkan 
Çelik, Merkez Birliğinin düzenlediği 
toplantı ve etkinliklere Birlik Başkanı 
Kürşat Ulusoy’un yetiştiricileri temsi-
len katılım sağladığını ve bundan da 
büyük memnuniyet duyduğunu belir-
terek "Bizi çoban diye küçük görenler 
dikkate almayanlar vardır. Ben hep 
söylüyorum çobanlık bir peygamber 
mesleğidir. Peygamberimizin temel 
eğitimlerinde çobanlık vardır. Allah’ın 
lütfu olan bu mesleği yürütmekten 
gurur duyuyoruz." dedi.

Genel Başkan Nihat Çelik’ten sonra 
bir konuşma yapan HAYGEM Genel 
Müdür Yardımcısı Burhan Demirok 
da tarımın ve hayvancılığın özellikle 
de küçükbaş hayvancılığın çok zor bir 
üretim dalı olduğunu, küçükbaş hay-
vancılığın bu ülkenin olmazsa olmazı 
olduğunu ifade ederek "35- 40 yıl önce 
küçükbaş hayvan et tüketimimiz yüzde 
30-35 idi. Bugün ise üzülerek söylüyo-
rum yüzde 10'a düştü. Bir yandan da 
diyoruz ki kırmızı et açığımız var. Bizim 
daha çok üretip daha çok tüketmemiz 
lazım. Küçükbaşta Avrupa’da birinci 

KIRIKKALE İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ 
BİRLİĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Kürşat Ulusoy

Nihat Çelik

Burhan Demirok
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dünyada onuncu sıradayız. Küçükbaş 
yetiştiricileri bu ülkenin baş köşesinde-
dir." dedi.

Demirok, kuzulara da destek 
verilmesi çalışmalarının devam ettiğini 
bütçe imkânları nispetinde konuya 
yoğunlaştıklarını söyleyerek bir yandan 
kuzu ölümlerini engellemeye bir yandan 
da erken kuzu kesimlerini önlemeye 
çalışacaklarını ifade etti. Genel Müdür 
Yardımcısı Burhan Demirok, Kırıkka-
le’de bir koç teke test istasyonunun 
kurulması için cüzi de olsa bir destek-
te bulunduklarını, bu konu için 2018 
yılında özel olarak yardımcı olacağını 
belirterek ayrıca çoban desteğinin 
biraz daha yaygınlaştırılması gerektiğini 
sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından salonda 
bulunan yetiştiricilerin sorduğu sorulara 
cevapları verildi. Toplantının sonunda 
ise Genel Müdür Yardımcısı Burhan De-
mirok, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş 

ve Muhasip Üye Şevket Avcı tarafından 
birer yetiştiriciye temsilen birer duvar 
saati verildi. Ardından Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafın-
dan yaptırılan duvar saatleri salondaki 
tüm yetiştiricilere hediye edildi. 
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Animall Antalya 5. Uluslararası 
Hayvancılık ve Süt Endüstrisi 
Fuarı 25- 28 Ekim 2017 tarihleri 

arasında ANFAŞ Antalya Expo Cen-
ter'da gerçekleştirildi. 

DLG Fuarcılık ve Expo Link Fuar-
cılık tarafından organize edilen Fuara, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı 
Burhan Demirok, Islah Geliştirme Da-
ire Başkanı Dr. Bekir Ankaralı, Türkiye 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Genel Başkanı Nihat Çelik, TÜDKİYEB 
Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri, 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Mustafa Özen, Antalya Ticaret Borsa-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır 
ve 80 İlden gelen Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birlikleri Başkan ve 
teknik personeli katıldı.

Açılış konuşmalarında söz alan 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-
kez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, 
Fuara özelikle küçükbaş hayvan 
üreticilerinin sahip çıktığını belirterek, 
"Türkiye çapında 260 bin işletme-
si bulunan ve bu fuara renk katan 
il birlik başkanlarım, birliklerimizin 
yönetim kurulu üyeleri ve personeliyle 

200'ün üzerinde bir katılımla geldik. 
On yıl öncesinde ülkemizde fuarcılık 
kültürü yoktu. Ama son zamanlarda 
görüyoruz ki ülkemizde yapılan fuarlar 
Avrupa ile rekabet edecek hale geldi. 
Bu fuarlarla üreticiyle tüketiciyi buluş-
turmak lazım. O yüzden biz TÜDKİ-
YEB olarak bu fuarları önemsiyoruz. 
Buraya katılımımız da bunu ifade 
ediyor." dedi.

Türkiye'nin geleceğinin küçükbaş 
hayvancılıkta olduğunu vurgulayan 
Genel Başkan Çelik, Küçükbaş hay-
vancılığın gelişmesiyle ithalatın önüne 
geçilebileceğini ve Avrupa ile rekabeti 
yakalayabileceğimizi ifade ederek 
"Biz ithalata karşıyız. Dolayısıyla 
kendi kaynaklarımızı başka ülkelere 
aktarmak istemiyoruz. Bir vatansever 
olarak söylüyorum ki ben kendi etimi 
50 liraya alırım ama ithal eti 10 liraya 
almam. Bu duruma dur demezsek bu 
sektörü kökünden yok etmiş oluruz." 
şeklinde konuştu.

Hayvancılık Genel Müdür Yardımcı-
sı Burhan Demirok ise konuşmasında 
Bakanlığın et ithalatı konusunda özel 
bir isteği olmadığını, şartlara göre 
politika uyguladıklarını vurgulayarak 

ANIMALL ANTALYA HAYVANCILIK FUARI'NA MERKEZ 
BİRLİĞİMİZ VE İL BİRLİKLERİMİZ DAMGA VURDU

Zeki Erdoğan

Nihat Çelik

Burhan Demirok
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"İnsanlarımızın hayvansal proteinini 
karşılamak gibi bir mecburiyetimiz var. 
Antalya hepimizin belleğinde turizm 
kenti olarak biliniyor ama tarımda da 
çok önemli bir yere sahip. Sebzecilik 
ve özellikle küçükbaş hayvancılıkta 
önemli bir yere sahip. O yüzden bu 
fuarın burada düzenlenmesi ayrı bir 
önem ve anlam ifade ediyor. Bakıyoruz 
TÜDKİYEB bu işe biraz daha etkin ve 
kalabalık bir şekilde katılım sağlamış. 
Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Demirok, 
Avrupa’da kişi başı 60 kilo et tüketildiği-
ni ve bu etin çoğunlukla domuzdan kar-
şılandığına dikkat çekerek "Bizim böyle 
bir inancımız olmadığı için kırmızı et ih-
tiyacımızı tamamen küçük ve büyükbaş 
hayvanlardan karşılıyoruz. Yüzde 90'ını 
büyükbaş, yüzde 10'unu küçükbaştan 
karşılıyoruz. Burada da bir tutarsızlık 
var. Bu bize yakışan bir durum değil. 
Halbuki en sağlıklı et küçükbaş hayvan 
etidir. Biz Tarım Bakanlığı olarak 2017 
yılı için konuşursak yaklaşık 14 milyar 
lira tarımsal hibe ödemesi yapmışız. 
Bunun yüzde 30'unu da hayvancılık 
sektörüne yapmışız. Coğrafyamız bize 
hayvancılık yap diyor ama küçükbaş 

hayvancılık. Meralarımız yeterli miktarda 
ve kalitede değil. Bizim lokanta hayvan-
cılığı yapmak yerine meraları etkin kulla-
nıp küçükbaş hayvancılık yapmamız 
gerekiyor." şeklinde konuştu.

EXPO Link Fuarcılık Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan da 
açılış töreninde yaptığı konuşmada 
hedeflerinin uzun vadeli olduğunu ve 
hayvancılık sektörüne yeni bir ulusla-
rarası fuar kazandırmak için çalışmak 
olacağını vurguladı. 

Konuşmaların ardından HAYGEM 
Genel Müdür Yardımcısı Burhan 
Demirok, TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik ve protokol birlikte kurde-
leyi keserek fuarın açılışını gerçekleş-
tirdiler. Açılış sonrası stantlar gezilir-
ken en büyük ilgi Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliğinin açmış 
olduğu standa oldu. Merkez Birliği 
standının içinde ise Antalya, Çorum, 
Hakkâri, Kırklareli, Konya, Malatya, 
Siirt ve Van İlleri Koyun Keçi Yetiştirici 
Birlikleri yer alarak ziyaretçiler için 
yöresel ürünlerini sergilediler.
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Antalya’da düzenlenen 5. Uluslara-
rası Hayvancılık ve Süt Endüstrisi 
Fuarı kapsamında Türkiye’de Kü-

çükbaş hayvancılığın Geleceği konulu bir 
panel düzenlendi. Tarım Gıda Yazarları 
ve Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı İsmail Uğural’ın yönettiği panele; 
HAYGEM Islah Geliştirme Daire Başkanı 
Dr. Bekir Ankaralı, Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik ve Prof. Dr. 
Hazım Gökçen panelist olarak katıldılar.

Panelde ilk sözü alan Daire Başkanı 
Dr. Bekir Ankaralı, Halk Elinde Islah Pro-
jesinin ikinci basamağı olan soy kütüğü-
nün yapılacak eğitim çalışmasıyla devam 
edeceklerini ifade ederek Türkiye’de et 
açığının giderilmesinde küçükbaş hay-
vancılığın öneminin çok büyük olduğunu, 
birçok yerli ırkımızın olduğunu ve kıymeti-
nin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Hazım Gökçen de koyun-
culuğun Türk halkı nezdinde öneminin 

tartışılmaz olduğunu ve koyunculuk ge-
leneğinin Orta Asya’dan geldiğini belir-
terek bugün çoban ve mera konularında 
sorunlar olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. 
Gökçen, bir öneri olarak da haraların ye-
tiştiricilere tahsis edilmesi ve buralarda 
hayvanları ıslah etmeleri şeklinde görüş 
ortaya koydu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik ise yaptığı konuşmada ülkemizde 
küçükbaş hayvancılığın daha iyi yerlere 
geleceğine inandığını, kimsenin karamsar 
düşünmemesi gerektiğini ifade ederek 
"Ülkemiz çayır mera açısından zengindir. 
Meralarımızı daha bilinçli kullanmamız la-
zım. Doğu illerimiz daha sıcak olduğu için 
su sıkıntısı var. Hayvanlarımız susuzluktan 
ölüyor. Bununla ilgili yazılı ve sözlü olarak 
Bakanlığımıza bilgi verdik. Yeni düzenle-
meler yapılacaktır. Bozuk kentsel yapılaş-
madan dolayı meralarımız zarar görüyor. 
Belediyelerimizin bu işi zorlaştırmaması 
bizlere yardımcı olmaları gerekir." dedi.

Genel Başkan Çelik, küçükbaş hay-
vanlarda soy kütüğü tutma döneminin 
başladığına dikkat çekerek soy kütüğü 
tutulan hayvan başına 100 lira destek is-
tediklerini söyledi. Çelik, Ankara Üniversi-
tesi Ziraat Fakültesi ile birlikte bir çalışma 
yaptıklarını belirterek "20 dekar kapalı, 
100 dekar mera alanında bir koç teke test 
istasyonu kurulması için çalışıyoruz. Şu 
an protokol aşamasındayız." dedi.

Çelik, Birliklerin bazı sorunlarının oldu-
ğunu ancak bu sorunların çözülebilece-
ğini dile getirerek Merkez Birliği ve Birlik-
lere soy kütüğü tutma yetkisini veren eski 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çelik’e teşekkür etti ve sorunların daha 
hızlı çözümü için de Bakan Fakıbaba’nın 
her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Panelin ikinci bölümünde ise izleyi-
cilerden gelen sorular cevaplandırılarak 
panel sonlandırıldı.

ANIMALL ANTALYA HAYVANCILIK FUARI'NDA 
TÜRKİYE’DE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN 
GELECEĞİ KONULU PANEL DÜZENLENDİ
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı 
Nihat Çelik, Antalya’da düzenle-

nen 5. Uluslararası Hayvancılık ve Süt 
Endüstrisi Fuarı kapsamında Merkez 
Birliği standını ziyaret eden yaban-
cı gazetecilerle bir araya gelerek 
ülkemizdeki küçükbaş hayvancılığın 
durumu ile Merkez Birliği ve İl Birlik-
lerinin çalışmalarına ilişkin bir takım 
değerlendirmelerde bulundu. Tarım 
Gıda Yazarları ve Gazetecileri Der-
neği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
Uğural’ın yönetimi ve tercümesiyle 
gerçekleştirilen görüşmelerde yaban-
cı gazetecilerin merak ettikleri soru-
ları Genel Başkan Çelik tarafından 
cevaplandırıldı. 

Genel Başkan Nihat Çelik ile 
görüşmelerde bulunan gazeteciler şu 
isimlerden oluştu. İngiltereden Adrian 
Bell, Finlandiya’dan Micke Godtfred-
sen, Macaristan’dan Dr. Attila Szalay 
ve Ukrayna’dan Alena Novıchkova ile 
Anna Sokolova.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, ayrıca Merkez Birliği standın-
da Bereket TV kameralarına fuar ve 
küçükbaş hayvancılık hakkında bir 
röportaj verdi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, YABANCI GAZETECİLERE 
KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜ ANLATTI
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü 
(HAYGEM) ve Türkiye Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜD-
KİYEB) iş birliğinde düzenlenen Soy 
Kütüğü ve SOYBİS Eğitim Toplantısı 26-
27 Ekim 2017 tarihlerinde Antalya’da 
gerçekleştirildi.

Toplantıya HAYGEM Genel Müdür 
Yardımcısı Burhan Demirok, Islah Ge-
liştirme Daire Başkanı Dr. Bekir Anka-
ralı ve Bakanlık personeli, TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik, Yönetim 
ve Denetleme Kurulu üyeleri, Birlik 
Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Birliklerin Sorumlu Müdürleri ile teknik 
personeli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın 
okunması sonrasında açılış konuş-
ması TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik tarafından yapıldı. Genel Başkan 
Çelik konuşmasının başında, Merkez 
Birliği ve Birliklerin asli görevinin, ıslah 

çalışmalarıyla yerli ırkların verimlerini ve 
kalitesini artırmak olduğunu belirterek 
bu nedenle Devletin Birliklere üstün 
vasıflı damızlık yetiştirmek gibi bir görev 
yüklediğini ve bu konuda azami gayreti 
göstermek zorunda olduklarını söyledi. 

Genel Başkan Çelik, Merkez Birliği-
nin kuruluşundan 2016 yılına kadarki dö-
nemde Bakanlıktan sürekli soy kütüğü 
yürütme yetkisinin Birliklere ve Merkez 
Birliğine verilmesi talebinde bulunuldu-
ğuna dikkat çekerek, "Ama ne yazık ki 
bu talebimiz bir türlü gerçekleşmiyor ve 
bizler her platformda bu talebimizi ye-
niden gündeme getiriyorduk. 24 Nisan 
2016 tarihinde yapılan Merkez Birliğimi-
zin 3. Olağan Genel Kurulunda yapılan 
seçimlerde ben ve ekip arkadaşlarım 
yeni bir heyecanla görevimize başla-
dıktan sonra ilk olarak gündemimizi 
belirleyerek o dönemdeki Bakanlığımız 
bürokratları ve Bakanımız Sayın Faruk 
Çelik’e gerek yazılı gerekse sözlü olarak 

SOY KÜTÜĞÜ VE 
SOYBİS EĞİTİM TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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taleplerimizi ilettik. En son olarak Adana’da yap-
tığımız ve Sayın Bakanımızın da katıldığı küçük-
baş hayvancık sektör toplantısında taleplerimizi 
gündeme getirdik. Toplantının hemen sonrasında 
ise Sayın Bakanımız Faruk Çelik’in talimatları ve 
olurlarıyla Merkez Birliğimiz ve İl Birliklerimize soy 
kütüğü yürütme yetkisi verildi. 

Yetki devrinden hemen sonra ise Hayvancılık 
Genel Müdürlüğümüz ile bir protokol imzaladık. 
Protokol sonrasında ise ilk toplantımızı da bil-
diğiniz üzere 1 Ağustos 2017 tarihinde Bakan-
lığımızda gerçekleştirmiş ve o toplantıda geniş 
kapsamlı bir teknik eğitim toplantısı düzenleye-
ceğimizi söylemiştik. İşte o gün bugündür. Ben 
bu toplantının hayırlara vesile olmasını dilerken 
bize bu yolu açan Sayın Bakanımız Faruk Çe-
lik’e huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek 
istiyorum. 

Yine bu konuda desteklerini bizden esirge-
meyen Genel Müdürümüz Sayın Osman Uzun 
beyefendi ve çalışmaların hızlı bir şekilde yü-
rütülmesi için bize tam destek veren Sayın Ba-
kanımız Ahmet Eşref Fakıbaba’ya da teşekkür 
etmeyi bir borç biliyoruz. Soy kütüğü yetkisini 
almakla birlikte Bakanlığımızın önderliğinde bu 
işten alnımızın akıyla çıkacağımıza olan inancı-
mın tam olduğunu bilmenizi istiyorum. Sizlerin 
de bu inançla bu işin üstesinden gelebilece-
ğimize inanmanız başarının temel göstergesi 
olacaktır. Çünkü soy kütüğü tutma çalışmaları 
gerçekten de Birliklerimizin selameti için hayati 
derecede önemlidir." dedi.

Soy kütüğü yetkisini almanın yıllarca süren 
bir hayalleri olduğunu ifade eden Genel Başkan 
Çelik, "11 yıl bekledikten sonra bizlere verilen 
bu yetkinin anlamı çok açık ve nettir. Burada 
Bakanlığımızın bizlere olan güveni ve bu işlerin 
altından kalkabileceğimiz düşüncesi bize bu 
yetkiyi vermiştir. O halde bize düşen bizlere 
duyulan bu güveni boşa çıkarmamak ve bu 
tarihi sorumluluğumuzu başarıyla ve özveriyle 
yürütmektir." şeklinde konuştu.

Konuşmasında; soy kütüğü tutmanın küçük-
baş hayvancılık sektörüne neler kazandıracağı 
konularını da anlatan Çelik, tatmin edecek bir 
destekleme miktarı belirlenmez ise bu sistemin 
sahada uygulanabilirliğinin imkânsız olacağını 
ifade etti. 

Genel Başkan Çelik, soy kütüğü çalışmala-
rında başarıya ulaşmanın en önemli faktörlerin-
den birinin Merkez Birliği ve İl Birliklerince koç 
teke test istasyonlarının kurulması olduğunu ve 
bu konuda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Dekanlığı ile Merkez Birliği arasında koç teke 
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test istasyonu kurulması çalışmalarına 
esas olmak üzere bir iş birliği protokolü 
hazırlandığını ve şu an protokol imza-
lanma aşamasına geldiğini sözlerine 
ekledi.

Genel Başkan Çelik konuşmasının 
sonunda teknik personele hitaben "Soy 
kütüğü çalışmalarının sahada uygu-
lanması noktasında en büyük görev 
ve sorumluluk size düşüyor. Onun için 
bugün burada verilecek eğitimin en 
verimli şekilde geçmesi için tamamen 
eğitime odaklanmanızı istiyorum. Çünkü 
bu sistemin sahada uygulayıcıları olarak 
en önemli rolü üstlenecek olanlar sizler-
siniz. Ben bu manada hepinize çok gü-
veniyorum. Şimdiden hepinize başarılar 
diliyorum." şeklinde konuştu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çe-
lik’in konuşmasının ardından HAYGEM 
Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demi-
rok da yaptığı konuşmada Soy Kütüğü 
yürütme konusunda yeni bir hedef ortaya 
konulduğuna vurgu yaparak "Soy kütüğü 
projesini devralmakla işlerin bitmediğinin 
farkındayız. Her ilde başlamayacağını 
biliyorum. Ama ilerleyen zamanda tam 
katılım bekliyorum. Bu ülkenin et açığının 
çözümü et ithalatı değildir. İthalatın resmi 
bir başlangıcı yok şu an. Sözün özü 5 
bin tonluk et ithalatı bizi bozmasın. Daha 
ne gelen var ne giden. Yanlış bilgilerle 
sahada sohbet etmeyiniz. Et açığımız var 
doğrudur. Gerek sosyal medyadan ge-
rek sözlü olarak birkaç söylenti duyuyo-
rum. 600 bin hayvan gelmiş diyenler var. 
Bu söylentiler asılsızdır. Bunlara itibar 
etmeyin. Bunları konuşmak dahi hem 
size hem sektörümüze ciddi zararlar ve-
recektir. Bu tür oyunlar, söylentiler sütte 
de oldu. Bu havayı bozacak söylentiler-
de bulunmayınız. Et ihtiyacımız olduğu 
doğrudur dedik. Bu açığın kapatılması 
ancak küçükbaş hayvancılıkla olur. Baş-
ka çaresi yok. Bakanlığın desteklemele-
rinin %70 i tarımsal desteklemelerdir. Bu 
pastadan ne yapabiliriz de daha fazla 
fayda sağlayabiliriz diye çalışmalarımız 
var. Bu konuda da fikirlerinizi bekliyorum. 
Büyükbaş hayvancılıkta kullanılan sistem 
yaklaşık 22 yıldır devam ediyor. Küçük-
başta daha emekleme aşamasında. 80 
ilden 8 ile yetki verildiğini görüyorum. 
Hızlı bir şekilde yayılmasını ve etkilerini 
hızlı bir şekilde görmeyi diliyorum." de-
ğerlendirmesinde bulundu.
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HAYGEM Genel Müdür Yardımcısı 
Burhan Demirok’un konuşmasının 
ardından eğitim çalışmaları öncesinde 
HAYGEM personeli Ziraat Mühendisi 
Bilgehan Özen tarafından 2017 yılı 
anaç koyun keçi desteklemeleri hakkın-
da bir sunum yapıldı. Daha sonra ise 
Veteriner Hekim Halim Uzun, damızlık 
koç teke yetiştiriciliği yatırımlarının des-
teklenmesine ilişkin uygulama esasları 
hakkında bilgilendirmede bulundu. 
Sunumlara ilişkin katılımcılardan gelen 
sorular Daire Başkanı Dr. Bekir Ankaralı 
tarafından cevaplandırıldı. 

Eğitimin birinci gününün son bölü-
münde ise Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Seyrani Koncagül, soy 
kütüğü tutmanın koyun keçi ıslahındaki 
önemi ve dünyadaki örnek uygulamala-
rı hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantının ikinci gününde ise 
iki ayrı salonda eğitim çalışmalarına 
başlandı. Bu çalışmalar kapsamında 
HAYGEM'den Ziraat Mühendisi Adem 
Bölükbaşı Koyun Ve Keçi Türü Hayvan-
larda Soy Ve Ön Soy Kütüğü Kayıtlarına 
Yönelik Soy Kütüğü Uygulama Talimatı 
sunumu, Veteriner Hekim Tolga Uzun 
ise Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS) 
uygulamalı eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitim çalışmaları kapsamında bir 
takım açıklamalarda bulunan Daire 
Başkanı Dr. Bekir Ankaralı, SOYBİS’in 
ileride mobil sisteme dönüşeceğini 
belirterek "2018 den itibaren başlamayı 
planlıyoruz. Bu işi öyle bir hale getirece-
ğiz ki hiçbir zorluk olmayacak. Burada 
sizin sorumluluklarınız çok büyük. 
Sizlerin iyi çalışması bizleri de etkileye-
cek. Siz ne kadar iyi çalışırsanız bu iş o 
kadar başarılı olacak. Sizin çalışmaları-
nız ileride tarih olacak." dedi.

İki gün süren eğitim toplantısının 
bir bölümünde ise Şanlıurfa Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Hasan Eyyüpoğlu, Genel Başkan Nihat 
Çelik’e Osmanlı tespihi hediye ederken, 
Uşak Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Birliği Başkanı Asım Küçükakın da 
Cumhuriyet konulu bir tablo hediye etti. 
Genel Başkan Nihat Çelik bu vesileyle 
katılımcıların Cumhuriyet Bayramını 
kutladı.
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KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE 
KAYIT TUTMA VE ISLAHDAKİ ÖNEMİ

Giriş
Diğer çiftlik hayvanı türlerinde 

olduğu gibi, küçükbaş hayvan yetişti-
riciliğinde de sürü ve hayvanlara ait bil-
gilerin derlenmesi, saklanması, uygun 
bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi, 
yorumlanması ve sürünün geleceği 
hakkında kararlar alınması, mevcut 
sürüden elde edilen gelirin nesilden 
nesile artırılmasında kullanılabilecek en 
iyi yönetimdir. 

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi 
olarak, tutulan kayıtlardan, en azın-
dan sürüdeki bir koç/teke’nin kaç 
baş koyun/keçi ile çiftleştiği? Bunlar-
dan kaç başının gebe kaldığı? Gebe 
kalanlardan kaç başının canlı yavru 
doğurduğu? ve bu yeni doğanlardan 
kaç başının sütten kesime (2.5-3 aylık 
yaş) kadar yaşadığı? sorularına cevap 
verilebilmeli, böylece sürüsünün yö-
netim ve kârlılık düzeyi hakkında bilgi 
sahibi olmalıdır.

1) Koç/teke performansı,

2) Yavruların sütten kesim ağırlığı,

3) Sürüdeki dişilerin; kızgınlık, gebe-
lik ve doğurma oranları,

4) Damızlıkta kullanılan ve doğuran 
hayvan başına yavru sayısı,

5) Doğan yavruların sütten kesim 
çağına kadar yaşama gücü veya 
ölüm oranı,

sürünün kârlılığına doğrudan etki eden 
en önemli unsurlardır. Bunlar, yetişti-
rici açısından büyük öneme sahiptir. 
Yetiştirici bu bilgilerden yararlanarak 
sürüsünün ne kadar verimli ya da 
sürünün gidişatı ve ne kadar kârlı 
olduğu hakkında bilgi sahibi olabilir 
ve sürünün geleceği hakkında uygun 
kararlar alabilir. 

Bunların daha da ötesinde her 
hayvanın verim kayıtlarının tutulması, 

yetiştiriciye sürünün zayıf ve güçlü 
yönleri hakkında bilgi sağlayarak, 
yukarıda sıralananlara ek olarak, hangi 
hayvan(lar)ın damızlık olarak elde 
tutulacağı ve hangi hayvanların sürü-
den uzaklaştırılması gerektiği hakkında 
karar vermesi aşamasında yol gösterici 
olur.   

Hayvanların bireysel kayıtlarının 
tutulmasının başka bir avantajı da, 
hangi hayvanın ne zaman bir vete-
riner hekim kontrolünden geçtiği ve 
ne tür bir tedavi uygulandığı hakkın-
da bilgi vermesidir. Böylece, ilaç/
tedavi uygulanan hayvanın kesime 
gönderilmeden önce, uygulanan 
ilacın vücuttan ne kadar zamanda 
temizleneceğinin bilinmesine yardımcı 
olacağından, hem uygulanan ilaçların 
etkinliğinin hem de gıda güvenliği-
nin sağlanmasına yardımcı olur. Bu 
sayede, hem fazla ilaç masraflarından 
kaçınılabilir hem de işletmede aşırı 
ilaç kullanımdan dolayı o ilaca dirençli 

mikropların gelişmesinin önüne geçi-
lebilir. Aynı zamanda, bireysel hayvan 
kayıtları, sürüden uzaklaştırılacak 
hayvanların belirlenmesi sırasında 
da faydalı olacaktır. Örneğin, gebelik 
esnasında prolapsus eğilimi gösteren 
bir hayvan, doğumdan sonra gayet 
iyi görünebilir ve dolayısıyla sürüden 
ayıklanma kararının verildiği daha 
sonraki bir zamana kadar bu bilgi  
(kayıt tutmayan, belleğine güvenen 
sürü sahibi tarafından) unutulabilir ve 
ayıklanması gereken o hayvan sürüde 
tutularak hatalı karar verilmiş olabilir.

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri-
nin çoğu, hayvan ağıllarının onarımı, 
büyütülmesi, hayvanların otlatılması, 
doğal zararlılardan korunması, vs. için 
tedbirler alır. Bu tedbirlerin alınması 
ve uygulanması sürü mevcudunun 
muhafazası, artırılması ve idaresi için 
şarttır. Ancak, bireysel hayvan verim 
kayıtlarının tutulması en az bu işlerin 
tamamının önemi kadar önemlidir. 

Prof. Dr. Mehmet ERTUĞRUL  •  Doç. Dr. Seyrani KONCAGÜL   

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı - Ankara
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Bireysel hayvan kayıtlarının düzenli 
olarak tutulması bu tür sorunları hafif-
letme bakımından, sürü sahiplerinin 
en önemli yardımcısıdır. Kayıtlar yıllar 
boyunca tutulup değerlendirildiğinde 
sürünün geleceği hakkında alınan 
kararlar daha isabetli olacak, yetiştirici-
lik daha başarılı ve karlı hale gelebile-
cektir. Ne kadar çok ve hatasız kayıt o 
kadar başarılı bir işletme demektir.

Mevcut Durum
Ağıl tamiri, yem bitkisi yetiştirme ve 

hayvanlarla gece gündüz ilgilenme, 
sürünün devamının garanti edilmesini 
sağladığı gibi, kayıt tutmak da sürünün 
başarılı (kârlı) bir şekilde yönetilmesi 
için eşit derecede önemli, hatta daha 
da önemlidir. Unutulmamalıdır ki 
küçükbaş sürülerini yönetirken, kayıt 
tutma işi karar verme araçlarına dönü-
şür ve bu durum vasat bir yetiştiriciyi 
iyi, iyi bir yetiştiriciyi ise daha iyi bir 
yetiştirici yapar. Ancak, ülkemizdeki 
mevcut durum:

• Sürüler küçüktür,

• Çoğunlukla merada otlatılır,

• Koç/teke katım kayıtları (pedigri) 
tutulmaz,

• Kuzu/oğlakların babası bilinmez,

• Kuzu/oğlakların büyüme kayıtları 
tutulmaz,

• Hastalık/İlaç/Tedavi (sağlık) kayıtları 
tutulmaz,

• Sürü envanteri belli değildir

• Kullanılabilir (analiz edilebilir) verim-
kayıtlarının toplanmasında sıkıntılar 
vardır,

Dolayısıyla, aşağıdaki soruların cevap-
ları ya hiç bilinmez ya da çok eksiktir:

• Sürüde yeni doğan hayvanla-
rın ortalama doğum ağırlığı ne 
kadardır?

• Sürüdeki anaç başına doğan ve 
sütten kesilen yavru sayısı nedir?

• Anaç başına sütten kesilen yavru 
toplam canlı ağırlığı kaç kg dır?

• Bir kg yavru canlı ağırlığının yetişti-
riciye maliyeti nedir?

• Hangi yıl hangi sebeplerden kaç 
baş hayvan sürüden uzaklaştırıl-
mıştır?

• Sürüde hangi yıl kaç baş hay-
van hangi sebepten dolayı kısır 
kalmıştır?

• Doğumların gerçekleştiği zaman 
dilimi kaç gündür.

• Bir önceki ya da daha önceki yıllar-
la mevcut yıldaki durum karşılaş-
tırıldığında, sürünün genel gidişatı 
nasıldır?

• Sürünün güçlü ve zayıf yönleri 
nelerdir?

• Hangi hayvana ne zaman ne ka-
dar süreyle ve hangi dozlarda ilaç 
verilerek tedavi uygulanmıştır?

• Hangi aşılar hangi dozlarda ne 
zaman yapılmıştır?

• Sürüdeki herhangi iki hayvan 
karşılaştırılmak istenirse, bu nasıl 
yapılacaktır?

• İşletmenin bir envanter kayıt defteri 
var mıdır, yıldan yıla değişiklik var 
mıdır?

• Erkek hayvanların (Koç/Teke) 
çiftleştiği dişilerle olan akrabalık 
derecesi (kan yakınlığı) ne kadar-
dır?

Islahındaki Önemi
Bir sürünün her bir nesil sonra 

verimliliğinin artması, damızlığa seçilen 
hayvanların ne kadar isabetli belirlen-
diğine doğrudan bağlıdır. Damızlıkların 
belirlenmesindeki isabet derecesi ise, 
yeterli, güvenilir ve hatasız kayıtların 
tutulması ile doğrudan ilişkilidir, bir 
başka deyişle, başarının olmazsa 
olmazıdır. Aşağıdaki sadeleştirilmiş 
formüle göz atacak olursak:

∆G-(h2)×(Damızlıkların ortalamasının 
                   Sürü ortalamasından Farkı)

Bu formülü yeniden tanımlayacak 
olursak:

BAŞARI-Bireysel,Detaylı,Net(doğru) ve 
Yeterli kayıt-KAZANÇ

Uygun şekilde kayıt tutmak başarı, 
başarılı bir sürü idaresi de ‘kazanç’ 
demektir. Kayıt tutmak, ülke genelinde 
uygulanan büyük ıslah projelerine dâhil 
olunsun ya da olunmasın, her yetiştiricinin 
kendiliğinden yapması gereken bir iştir. 
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Tutulması Elzem Kayıtlar
Islah projelerine dâhil olsun ya da olmasın, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sahip olması gereken kayıt defterleri ve her 

bir defterde tutulması gereken kayıtlar, şu şekilde sıralanabilir:

Koç Kayıtları (Koç Defteri)
• Kulak numarası
• Baba numarası
• Ana numarası
• Doğum Tarihi
• Irkı
• Doğum tipi
• Süt emme süresi
• Sütten kesim ağırlığı
• Bir yaş ağırlığı
• Koç katım ağırlıkları
• Geldiği yer (sürüden mi yetişti başka bir sürüden mi 

geldi)
• Koçun aşım yaptığı koyun kulak numaraları
• Koç katım tarihi (ilk ve son gün)
• Koçun gebe bıraktığı koyun sayısı
• Koçun canlı doğan kuzu sayısı
• Koçun üreme performansı
• Koçun kuzularının ortalama sütten kesim ağırlığı
• Koçun kuzularının satıldığı tarih
• Koçun kuzularının ortalama satış ağırlığı
• Koçun kuzularının büyüme performansı
• Koçun kuzularının yaşama gücü
• Açıklamalar (aşım isteği, bir gündeki aşım sayısı, ….)

Hayvan Telefat Kayıtları (Telefat Defteri)
• Kulak numarası
• Ölüm tarihi
• Ölüm yaşı
• Sütten kesilip kesilmediği
• Hastalık belirtileri
• Veteriner hekim bulguları

Mali Kayıtlar (Gelir-Gider Defteri)
Giderler
• Yem (üretim-alım)
• Sağlık (koruma-tedavi)
• Ulaşım (Taşıma)
• Kredi ödemeleri
• Damızlık alım
• Ahır tadilat/iyileştirme
• Çoban
• Diğerleri

Mali Kayıtlar (Gelir-Gider Defteri)
Gelirler
• Kuzu/Oğlak satışı
• Süt satışı
• Yapağı/Kıl/Tiftik satışı
• Damızlık Satışı
• Ayıklanmış Koyun/Koç/Keçi/Teke satışı
• Gübre satışı

Sürü Sağlık Kayıtları (Sürü Sağlık Defteri)
• Kulak numarası
• Tarih
• Aşılama bilgisi
• Hastalık belirtisi tarifi
• İlaç (antibiyotik, antiseptik,…)
• İlaç dozu
• İlacın veriliş şekli (enjeksiyon, ağız,…)
• İlacın son kullanıldığı tarih
• Sürüden ayıklanma sebebi
• Hastalığın belirtileri
• Veteriner hekimi teşhisi
• Açıklamalar

Koyun Kayıtları (Koyun Defteri)
• Kulak numarası
• Baba numarası
• Ana numarası
• Doğum tarihi
• Irkı
• Doğum tipi
• Bir yaş ağırlığı
• Koç katım ağırlığı
• Geldiği yer (sürüden mi yetişti, başka bir sürüden mi 

geldi)
• Aşım kayıtları
• Kuzulama tarihi
• Kuzunun cinsiyeti
• Kuzunun canlı ağırlıkları (doğum ve 4 aylık yaşa 

kadar her ay, damızlık olarak belirlendi ise 4 aylık 
yaştan sonra her 6 ayda bir)

• Kuzunun doğum tipi (tekiz-çoğuz)
• Kuzunun büyütülme şekli (tekiz-çoğuz)
• Kuzunun çeşitli dönem canlı ağırlıkları
• Sütten kesim tarihi
• Sütten kesim ağırlığı
• Analık kabiliyeti (gözlemsel olarak, rakamsal değeri 

sonradan hesaplanabilir)
• Açıklamalar (kolay-güç doğum, belirgin lekeler,…)
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Özellikle genetik ıslah açısından, 
sonucunda başarılı olunacak bir ıslah 
stratejisinin planlanmasını sağlar. 
Genetik ıslahtaki başarı, diğer bütün 
faktörlerin yanında, sürüde kayıtların 
hatasız tutulması ve bu kayıtların 
belirli aralıklarla analiz edilip değer-
lendirilmesine doğrudan bağlıdır.

Ancak, ülke genelinde son 12 
yıldan beri uygulana gelen ve Tarım-
sal Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü (TAGEM) tarafından 
desteklenen ‘Halk Elinde Küçükbaş 
Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’ ve 
son zamanlarda yine ülke genelin-
de başlatılan ‘SOYBİS Projesi’ gibi 
büyük ölçekli Hayvan Islahı Prog-
ramları verimlilikte ciddi kazanımlar 
elde etmeyi amaçlamaktadır. Proje 
dâhilindeki tüm sürü(ler)deki her bir 
hayvanın mümkün olan tüm perfor-
mans kayıtlarının toplanmasına ve 
saklanmasına gereksinim duyulur. 
Sürüdeki hayvanlar hakkında ‘Hata-
sız’ ve ‘Detaylı’ kayıt tutmak bir ıslah 
programının (genotipik ve fenotipik 
iyileştirme programı) başarısının 
olmazsa olmaz ön şartıdır. 

Kayıt tutmak her yetiştiricinin ilgi-
sini çekmeyebilir veya her yetiştirici-
nin bu konuya yaklaşımı farklıdır. An-
cak, ülkemizde sürü (ıslah projesine 
dâhil olan sürüler) verim kayıtlarının 
tamamının değil, sadece koç/teke 
katımı ve kuzu/oğlak doğum kayıtla-
rının alınması yetiştiriciye bırakılmış, 
diğer kayıtların tutulması ise; Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
son 15 yıldır yoğun para-bilgi-tek-
noloji aktarımı ile gerçekleştirilmeye 
çalışılmaktadır. 

Bu bakımdan Türkiye, dünyada 
başka bir örneği olmayan bir orga-
nizasyona sahiptir. Bakanlığı’nın 
bu gayretleri (para-bilgi-teknoloji 
yatırımı) İl Birlikleri ve yetiştiriciler 
tarafından iyi değerlendirilmelidir. 
Her bir yetiştiricinin bireysel başarısı, 
yaratacağı katma değerle birlikte 
ülke hayvancılığı ve dolayısıyla ülke 
ekonomisine de katkıda bulunacaktır. 
Aksi takdirde bu projeler sadece bir 
‘Sosyal Yardım Etkinliği’ olmaktan 
ileri gidemeyecektir.

Yukarıda anlatılan BAŞARI-
KAZANÇ süreci ancak ve ancak 
bu şekilde tutulacak kayıtlarla 
mümkündür. Böylece:

• Sürü etkin bir şekilde yönetilmiş olur,

• Islah (Yetiştirme ve Çiftleştirme ) 
planlaması kolaylıkla yapılabilir, 

• Gelir-Gider analizi daha detaylı 
yapılabilir, 

• İşçilik planlaması daha etkili bir 
şekilde yapılabilir, 

• Sürüde hastalık kontrolünün 
planlanması daha etkin bir şekilde 
yapılabilir, 

• Yemleme planlaması daha etkin 
bir şekilde yapılabilir, 

• Sürünün geçmişten bu güne nasıl 
bir seyir izlediği daha iyi analiz 
edilebilir, 

• Sürünün üreme performansı daha 
iyi görülebilir,

• Ayıklama hızı ve sebepleri daha iyi 
analiz edilebilir,

• Bir koyun/keçinin sürü ömrü daha 
iyi belirlenebilir,

• Hayvanların birbirleriyle karşılaştırıl-
maları yapılabilir, 

• Problemli hayvanların belirlenmesi 
daha kolay yapılabilir, 

Bunun için, sürü sahiplerinin, proje 
teknik elemanlarının ve il birliği yö-
netiminin bu konunun önemini daha 
iyi kavrayıp, ilerleyen zaman zarfında 
daha iyi planlama yapabilmeleri için, 
kayıt tutmanın önemi hakkında düzenli 
olarak eğitimden geçmeleri sağlan-
malıdır. Zira kayıt tutmanın önemini 
kavrayamamış bir birlik yönetimi ve 
proje teknik elemanları, üyelerine ve 
küçükbaş hayvancılığa katkı sağlamak 
bakımından başarı değil zarar getirir. 

Unutulmamalıdır ki, herhangi bir 
verim kaydı hiç kayıt olmamasından 
daha iyidir ve 

Akıl Unutur Defter Unutmaz

(İnsan Unutur Kayıtlar Unutmaz)
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Genetik, yoğun ve kapsamlı yöne-
tim sistemleri, üreme, tesis tasa-
rımı, taşıma, kayıt tutma, beslen-

me ve hayvan sağlığı gibi alanlarda, 
embriyo transferi, sperma dondurma, 
suni dölleme ve danışma hizmetleri 
sunmakta olan Boda Genetics  Fir-
masının Başkanı ile Kanada Büyü-
kelçiliğinden ve Alberta Eyaletinden 
uzmanların yer aldığı Kanada heyeti 26 
Eylül 2017 tarihinde Merkez Birliğimize 
ziyarette bulunarak bir takım işbirliği 
görüşmelerinde bulundular.

Kanada Alberta Eyaleti Tarım 
ve Ormancılık Politika, Strateji ve 
Devletlerarası İlişkiler Bölümünden 
Uluslararası Pazarlama Ticaret ve 
Ticari İlişkiler Sorumlusu Aarj Bashir, 
Boda Genetics Firmasının Başkanı 
Lna Eriksson ve Kanada Büyükelçiliği 
Ticaret Müsteşarı Pınar Özdemir’den 
oluşan heyet, TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik ve Teknik İşler Müdürü 
Veysel Ören ile iki ülke arasında 
yapılabilecek iş birliği konularında bilgi 
alışverişinde bulundular.

Görüşmeler esnasında Kanada 
heyeti, Kanada’da küçükbaş hayvan-
cılıkla ilgili bilgiler sunarken Kana-
da‘da 500 bin civarında anaç koyun 
bulunduğunu ve sürü büyüklüğü 
ortalamasının 50'den az olduğunu, 
koyun ırkı olarak da Güney Afrika Do-
peri ve beyaz  Doper yetiştirildiğini, 
hedeflerinin 100 günde 50 kg canlı 
ağırlık olduğunu ve ikizlik oranının da 
1.8 olarak gerçekleştiğini ifade ettiler. 
Amaçlarının Türkiye ile Kanada ara-
sında ticaretin geliştirilmesi olduğuna 
dikkat çeken heyet, embriyo transferi 
ve suni tohumlama konularında iş 
birliği yapmak istediklerini belirttiler.

TÜDKİYEB Genel Başkan Nihat Çe-
lik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek iş birliğine her zaman ha-
zır olduklarını söyledi. Çelik, Küçükbaş 
hayvan sayısı bakımından 44 milyonluk 
bir varlıkla Avrupa’da birinci sırada ol-
duklarını, koyun sayısı bakımında Doğu 
Anadolu, Keçi sayısı bakımından da 

Akdeniz Bölgesi'nin çok yoğun olduğu-
nu ifade ederek Türkiye coğrafyası ve 
ikliminin mera yapısıyla da küçükbaş 
hayvancılığa uygun olduğunu söyledi. 

Merkez Birliği olarak Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığının önderliğinde 
çeşitli ülkelerde Tarım İş Forumlarına 
katıldıklarına vurgu yapan Çelik, "Bakan-
lığımız son bir yıldır dış ülkeler bazında 
iş forumları düzenleme gibi çok önemli 
hamleler yaptı. Bu forumlarda ülkelerin 
sayılı iş adamları bir araya geldi. Biz de 
Azerbaycan, Sırbistan, Arnavutluk, Ukray-
na gibi ülkelerde bu toplantılara katıldık. 

Temennim en kısa zamanda Kanada 
ile de bir iş forumu düzenlenmesidir. 
Böyle bir hamleyi Bakanlığımızın baş-
latacağını umuyorum." dedi.

Genel Başkan Çelik, Merkez Birli-
ğince Koç Teke Test İstasyonu kurul-
ması için çalışmalara başlandığını ve 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile 
iş birliği protokolünün imzalanacağını 
ifade ederek istasyonun kurulmasın-
dan sonra iş birliği konularının gö-
rüşülmesinin daha anlamlı olacağını 
ama dostluk ve diyalogların devam 
edeceğini kaydetti.

KANADA HEYETİNDEN 
MERKEZ BİRLİĞİMİZE İŞ BİRLİĞİ ZİYARETİ
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GENEL BAŞKAN ÇELİK 
BAŞKANLIĞINDAKİ 

TÜDKİYEB HEYETİ, SORUNLARINI 
BAKANLIĞA TAŞIDI

Görüşmelerin son bölümünde 
ise Kanada heyeti, Genel Başkan 
Nihat Çelik ve uzmanlardan oluşan 
bir heyeti önümüzdeki günlerde 
çalışmalarını takip etmek amacıyla 
Kanada’ya davet etti. Genel Başkan 
Çelik’in günün anısına binaen 
Kanada heyetine Koyun Keçi Çoban 
tasvirli birer maket hediye etmesi 
sonrasında görüşmeler sonlandırıldı.

Aksaray, Çanakkale ve Tokat 
İlleri Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birlik Başkanları 

ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. 
Dr. Türker Savaş ve Kırşehir Ahi 
Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre 
Şirin, 17 Ekim 2017 tarihinde Merkez 
Birliğimize yaptığı ziyarette TÜDKİ-
YEB Genel Başkanı Nihat Çelik ile 
sektörün sorunlarıyla birlikte Halk 
Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı 
Ülkesel Projesinde yaşanılan bazı 
sıkıntılar değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmelerin 
ardından TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik ve beraberindeki heyet, 
sırasıyla Tarımsal Araştırmalar 
ve Politikalar (TAGEM) Genel 
Müdürü Nevzat Birişik, Hayvancılık 
(HAYGEM) Genel Müdürü Osman 
Uzun ve Gıda, Tarım Hayvancılık 
Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi 
Tunç’la bir araya gelerek özellikle 
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı 
Ülkesel Projesinde sahada yaşanılan 
bazı sorunlar hakkında görüşmelerde 
bulunuldu. Görüşmeler neticesinde 
sıkıntıların çözüleceği yönünde 
olumlu mesajlar verildi. 



Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi→ 26 ←

HA
BE

RL
ER

ZİYARETLER

ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ 
EYYÜPOĞLU İLE ŞANLIURFA VE 

AĞRI BİRLİK BAŞKANLARI 
MERKEZ BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

25. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu, Şanlıurfa 
İli DKKYB Başkanı Hasan Eyyüpoğlu ve Ağrı İli DKKYB Başkanı 
Mehmet Nuri Samancı, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i 2 Ekim 2017 tarihinde maka-
mında ziyaret ederek Merkez Birliğinin yeni hizmet binasında 
çalışmalarına devam etmesi münasebetiyle hayırlı olsun temenni-
lerinde bulundular. Ziyaret esnasında Genel başkan Nihat Çelik, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken küçükbaş hay-
vancılık sektörünün mevcut durumu ve geleceğine ilişkin bir takım 
değerlendirmelerde bulunuldu.

Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu ise Genel Başkan Nihat 
Çelik’in şahsında Merkez Birliğinin başarılı çalışmalarına devam 
etmesi ve sektörün daha iyi yerlere getirilmesi dileklerinde bulundu.

ANKARA İLİ DKKYB’DEN 
MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET

Ankara İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Hasan Kılınç ve Başkan Yardım-
cısı Yaşar Doğanay, 12 Eylül 2017 tarihinde, 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret 
ederek Merkez Birliğinin yeni hizmet binasına 
taşınmış olmasından dolayı hayırlı olsun temen-
nilerinde bulundular. Merkez Birliği Denetleme 
Kurulu Başkanı Necat Demirden’in de yer aldığı 
ziyaret kapsamında ayrıca küçükbaş hayvan-
cılık sektörünün geldiği nokta ve Ankara İli 
DKKYB’nin çalışmalarıyla ilgili istişare ve görüş 
alışverişinde bulunuldu. 

Genel Başkan Nihat Çelik ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek Kılınç ve Doğanay’a 
teşekkür etti.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah 
Geliştirme Daire Başkanı Dr. Bekir Ankaralı, 
Ziraat Mühendisi Ali Rıza Akıncı ve Mersin 
İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Mehmet Akdoğan 2 Kasım 2017 
tarihinde, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i 
makamında ziyaret ederek küçükbaş hayvan-
cılık sektörünün geldiği nokta ve yapılması 
planlanan çalışmalarla ilgili istişare ve görüş 
alışverişinde bulunuldu. 

Genel Başkan Nihat Çelik ziyaret 
sonrasında sektörün hayatiyeti açısından 
önemli konuları görüştüklerini ve Bakanlıkla 
birlikte uyum halinde daha güzel işlere imza 
atacaklarını söyleyerek ziyaretlerinden dolayı 
Dr. Ankaralı, Akıncı ve Akdoğan’a teşekkür etti.

HAYGEM ISLAH GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI DR. ANKARALI VE 
MERSİN İLİ DKKYB BAŞKANI AKDOĞAN’DAN MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 
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ZİYARETLER
VAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ GÖRENTAŞ’TAN 
MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET

Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim 
Görentaş, 25 Eylül 2017 tarihinde Merkez Birliğimize yeni 
hizmet binasında ziyarette bulunarak Genel Başkan Nihat 
Çelik’e hayırlı olsun dilekleriyle birlikte çalışmalarında başa-
rılar diledi.

Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim 
Görentaş ziyaret esnasında Merkez Birliği Genel Başkanı 
Nihat Çelik’in küçükbaş hayvancılık sektörüne artı değerler 
kattığını ifade ederek küçükbaş hayvan sayısı olarak ülkede 
birinci sırada bulunan Van’da küçükbaş hayvancılığın ülke 
çapında lokomotif görevini devam ettireceklerini söyledi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ise Van Ta-
rım İl Müdürü Gönentaş’ın Merkez Birliğine yapmış 
olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
"Doğu Anadolu Bölgemizde çalışma şartları oldukça zor 
olmasına rağmen Sayın Müdürümüzün Van’da özellikle 
küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi yönündeki çalışma-
ları takdire şayandır. Ülkemiz küçükbaş hayvancılığının 
merkez bankası konumunda olan Van ilimizde yapmış 

olduğu çalışmalarından dolayı kendisini kutluyorum. 
Van halkı tarafından da sayılan ve sevilen Müdürümüzün 
sektörümüze olan katkılarının devamını diliyorum. Merkez 
Birliğimize ziyaretleri nedeniyle kendisine teşekkür ediyor 
çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Ziyaret esnasında yapılan görüşmelerde TÜDKİYEB 
Denetleme Kurulu Başkanı Necat Demirden de yer aldı.

AKSARAY’DAN GELEN HEYET 
MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARETTE BULUNDU

Aksaray İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bestami 
Zabun, Aksaray İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Mahmut Aktürk, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı 
Hamit Özkök ve Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Ko-
çak’tan oluşan heyet 13 Ekim 2017 tarihinde Merkez Birli-
ğimize bir ziyarette bulunarak Genel Başkan Nihat Çelik ile 
küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin birtakım 
görüşmelerde bulundular.

Aksaray’da küçükbaş hayvancılığın durumunun da görü-
şüldüğü ziyaret sonrasında Aksaray heyetince Genel Başkan 
Çelik’e namazlık halı hediyesinde bulunuldu. Aksaray Birlik 
Başkanı Mahmut Aktürk, birlik ve beraberlik mesajları vererek 
Merkez Birliğinin çalışmalarına her zaman destek olacaklarını 
kaydederken Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik ise 
Aksaray heyetinin yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti ifade ederken Merkez Birliği olarak sektörün sorunlarına 
kayıtsız kalmadıklarını ve İl Birliklerinden gelen sorunları başta 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ol-
mak üzere Bakanlık bürokratlarına anında gerek yazılı gerekse 
sözlü olarak ilettiklerini ve Bakanlığın da sektörün sorunlarına 
samimiyetle yaklaşarak uyum halinde çözümler üretmeye 
çalıştıklarını söyledi.
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Kırıkkale İli DKKYB Başkanı Kürşat Ulusoy ve Çankırı 
İli DKKYB Başkanı Ahmet Susam, Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i 
makamında ziyaret ederek yeni hizmet binası dolayısıyla 
hayırlı olsun temennileriyle birlikte küçükbaş hayvan-
cılığın sorunlarına ilişkin bir takım değerlendirmelerde 
bulundular.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret eden Kırıkkale 
İli DKKYB Başkanı Kürşat Ulusoy, Genel Başkan Nihat 
Çelik’e yeni hizmet binasında hayırlı hizmetler verilmesi 
temennileriyle birlikte sektöre ilişkin konular hakkında 
birtakım bilgi paylaşımında bulunuldu.

Diğer yandan Çankırı İli Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Birliği Başkanı Ahmet Susam da 26 Eylül 2017 
tarihinde Merkez Birliğini ziyaret ederek küçükbaş hay-
vancılık faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. 
Ziyaret sonrasında Başkan Susam Genel Başkan Çelik’e 
Çankırı kaya tuzundan imal edilmiş Türkiye Haritalı bir 
hediye takdiminde bulundu.

KIRIKKALE VE ÇANKIRI BİRLİK BAŞKANLARINDAN 
MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET

ŞIRNAK İLİ DKKYB VE DR. VELİOĞLU’NDAN 
MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

Şırnak İli Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Faysal Abay ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Ömer Demir, 11 Ekim 2017 
tarihinde, Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Nihat Çelik’i makamın-
da ziyaret etti. Ziyaret esnasında 
küçükbaş hayvancılık sektörü ve 
Şırnak İli DKKYB’nin çalışmalarıyla 
ilgili istişare ve görüş alışverişinde 
bulunuldu. 

Genel Başkan Nihat Çelik 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek Abay ve Demir’e 
teşekkür etti.

Diğer yandan Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık 
(HAYGEM) eski Genel Müdürü Dr. 
Hüseyin Velioğlu da aynı tarihte 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik’e bir ziyarette bulunarak, Merkez Birliğinin yeni hiz-
met binasında hayırlı çalışmalarda bulunulması dileklerini iletti. Genel  Başkan Çelik 
ise Velioğlu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

KIRIKKALE 
BİRLİK BAŞKANI 

M.KÜRŞAT ULUSOY’A 
TAZİYE ZİYARETİ

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Şevket 
Avcı, Kırıkkale İli Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Meh-
met Kürşat Ulusoy'un ağabeyi 
Hasan Ulusoy’un 12 Ağustos 
2017 tarihinde Hakk’ın rahmeti-
ne kavuşmuş olması nedeniyle 
yaptıkları taziye ziyaretinde 
Başkan Ulusoy’un acısını pay-
laşarak başsağlığı dileklerinde 
bulundular.

ZİYARETLER
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, 
ANADOLU İZLENİMLERİ DERGİSİNE 
MÜLAKAT VERDİ 

Anadolu İzlenimleri Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın 
Yönetmeni Muhammet Oluklu ile Dergi Muhabiri Ali Suzi 
Doğan, 9 Ekim 2017 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’i 
makamında ziyaret ederek küçükbaş hayvancılık sektöründe 
yaşanan son gelişmeler hakkında bir mülakat gerçekleştirdi.

Genel Başkan Çelik mülakat sonrası, Anadolu İzlenimleri 
Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Muhammet Oluklu’ya teşek-
kür ederek yayın hayatında başarılar diledi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK
 FLAŞ ANADOLU HABER'E KONUŞTU

Flaş Anadolu Haber Genel Yayın Yönetmeni Sayın 
Fikret Aladağlı, 29 Eylü 2017 tarihinde Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Sayın Nihat Çelik ile küçükbaş hayvancılık 
sektöründe yaşanan son gelişmeler hakkında bir mülakat 
gerçekleştirdi.

ZİYARETLER
BEREKET TV YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALİLULLAH KASAP’TAN 
MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET

Bereket TV Yönetim Kurulu Başkanı Halilullah Kasap 
tarafından 5 Ekim 2017 tarihinde Merkez Birliğimizde 
gerçekleştirilen ziyarette TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile küçükbaş hayvancılık 
sektörüne ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.

Merkez Birliğimizin Ekim ayı Yönetim Kurulu toplantısı-
nın ardından gerçekleştirilen ziyarette Merkez Birliği Genel 
Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılık sektöründe 
gelinen durum hakkında bilgiler verirken, yayınlarıyla kü-
çükbaş hayvancılık sektörüne yaptığı hizmetlerden dolayı 
Bereket TV Yönetim Kurulu Başkanı Halilullah Kasap ve 
televizyon çalışanlarına teşekkür etti. 

Bereket TV Yönetim Kurulu Başkanı Halilullah Kasap 
ise TÜDKİYEB’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve 
televizyon kanallarında izleyicilere sunduklarını belirterek 
bundan sonra da bu çalışmalara yer vermeye devam 
edeceklerini ifade etti.

Milli Gazete Haber Müdürü Sadettin İnan, 16 Ekim 
2017'de TÜDKİYEB'e bir ziyarette bulundu. Milli Gazete 
Haber Müdürü Sadettin İnan, TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik ile küçükbaş 
hayvancılık sektörüne 
ilişkin bir takım görüş-
melerde bulunarak bilgi 
alışverişinde bulundu. 
Genel Başkan Çelik, 
İnan’a ziyaretinden 
dolayı teşekkür ederek 
yayın hayatında başarılar 
diledi. 

MİLLİ GAZEETE HABER MÜDÜRÜ İNAN, 
GENEL BAŞKAN ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ 

MUTLULUKLAR...
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik Isparta İli Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birlik Başkanı Yaşar 
Köroğlu ve Merkez Birliği Genel 
Sekreteri Vedat Koç ile birlikte, 
Eskişehir İli Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birlik Başkanı Mehmet Köksal'ın 
oğlunun düğününe katıldı. Genç 
çifte ömür boyu mutluluklar dileriz.
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Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TDSYMB) 7. Olağan Genel Kurul Seçimleri 17 
Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirildi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’in de katılım 
gösterdiği TDSYMB  önceki Yönetim Kurulu Başkanı Sa-
yın Cemalettin Özden’in konuşmasıyla başlayan Genel 
Kurulda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından 
Genel Kurulun sonunda Genel Başkanlık adaylık se-
çimleri yapıldı. Seçimlere Burdur DSYB Başkanı Kamil 
Özcan, Konya DSYB Başkanı Edip Yıldız, Kırklareli DSYB 
Başkanı Ali Dermenci ve Adana DSYB Başkanı Yaşar 
Kahya aday oldu. Yapılan oylama sonucunda Kamil 
Özcan’ın Başkanı olduğu liste delegelerden en fazla 
oyu alarak seçimi kazandı.

Yeni seçilen Yönetim Kurulu asil üyeleri Kamil Özcan 
(Burdur), Tuncay Aytın (Edirne), Serhat Vayısoğlu (Osma-
niye), Hacı Selvi (Yozgat), Ercüment Serkan Çelikkaya 
(Samsun), Yunus Baydar (Ardahan) ve Mehmet Alde-
mir’den (Muğla) oluştu. Denetleme Kurulu asil üyeleri ise, 
Mehmet Sedat Güngör (Aydın), Hasan Ahmet Kırlıoğlu 
(Manisa) ve Cemal Karakoç’tan (Kırıkkale) oluştu.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Nihat Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Ali 
İlbaş, Muhasip Üye Şevket Avcı, Sekreterya Üye İhsan 

Akın, Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Oral, Oktay Beşli ile 
Genel Sekreter Vekili Vedat Koç, 5 Ekim 2017 tarihinde Tür-
kiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı 
Kamil Özcan’ı makamında ziyaret ederek yeni göreve gel-
melerinden dolayı hayırlı olması temennilerinde bulundular.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, TDSYMB Ola-
ğan Genel Kuruluna katıldığını ve demokratik bir ortamda 
seçilerek görevi teslim alan Genel Başkan Kamil Özcan ve 
Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Üyelerini tebrik ederek yeni 
görevlerinde başarılar dileğinde bulundu ve iki kardeş kuruluş 
olarak her zaman her konuda daha önce de olduğu gibi 
önümüzdeki süreçte de iş birliğine hazır olduklarını söyledi. 

TDSYMB Genel Başkanı Kamil Özcan da ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek Genel Başkan Çelik 
ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ 
MERKEZ BİRLİĞİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU 

ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

MERKEZ BİRLİĞİMİZDEN TDSYMB’YE 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ 



Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi → 31 ←

HA
BE

RL
ER

O rion Fuarcılık ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye’nin 
en büyük, Avrupa’nın ilk dört tarım fuarından biri olma 
özelliğini taşıyan 13. AGROEXPO Uluslararası Tarım ve 

Hayvancılık Fuarı, tüm dünyada hızla gelişen süt ve et sektörle-
rine yönelik; süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, işleme, dolum, 
soğutma, depolama, lojistik ve ambalaj konularına yenilikçi 
çözümler üreten firmaları ve nitelikli ziyaretçileri 01-04 Şubat 
2018 tarihlerinde ilk kez "Süt, Et ve Teknolojileri Özel Bölümü"nde 
buluşturmaya hazırlanıyor.

2017 yılında 3 holde 90 bin metrekare alanda düzenlenen 
AGROEXPO, 2018 yılında 20 bin metrekarelik Süt, Et ve Tek-
nolojileri özel holü ile birlikte 4 holde toplam 110 bin metrekare 
alana ulaşacak. Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok firmanın 
süt, süt ürünleri, et, et ürünleri, süt ve et teknolojileri ve ambalaj 
ekipmanları ürünlerini sergileyeceği bu özel bölüm, sektöre 
yönelik son gelişmelerin, kaliteli ürünlerin ve çözüm önerilerinin 
sergilendiği bir platform niteliği taşıyacak. 

Bu amaçla, 27 Eylül 2017 tarihinde Fuar İzmir Gaziemir’de 
"Süt, Et ve Teknolojileri Danışma Kurulu-Fuar Lansman Top-
lantısı" düzenlendi. Toplantıya Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik de iştirak etti.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK HAYVANCILIK FUARI; AGROEXPO 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, AGROEXPO 
DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILDI 

İzmir’de 1-4 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenecek 
olan, Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise dört büyük tarım 
fuarından biri olma özelliğini taşıyan uluslararası tarım ve 

hayvancılık fuarı AGROEXPO, 13. kez Avrupa’nın en iyilerini 
Fuar İzmir’de ağırlamaya hazırlanıyor. 

Tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahip 
olan İzmir’de, 12 yıldır başarı ile düzenlenen "AGROEXPO", 
13’üncü yılında yurt dışından önemli üreticiler, tarım ve hay-
vancılık firmaları başta olmak üzere tüm sektör profesyonelle-
rini ağırlayacak.

Hayvancılık Sektörü Agroexpo’da Tarım 4.0 İle Tanışacak 
Orion Fuarcılık ev sahipliğinde düzenlenecek olan 13. 

Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın ana 
teması "Tarım 4.0" olarak belirlendi. Endüstri 4.0 ile birlikte 
gelen akıllı tarım ve hayvancılık teknolojilerini kapsayan Tarım 
4.0, Türkiye tarım sektörüne en hızlı ve en doğru şekilde 
tanıtılması amacıyla, fuarın ana teması olarak işlenecek. Fuar 
kapsamında gerçekleştirilecek projelerle ilgili yurtiçinden ve 
yurt dışından birçok önemli kurum ve kuruluşla iş birliği yapı-
larak konunun uzman isimleriyle beraber modern ve bilimsel 
teknikler tanıtılacak.  

"Süt, Et ve Teknolojileri Özel Bölümü" Türkiye’nin 
En Büyük Tarım Fuarı Agroexpo’da
2017 yılında A, B ve C hollerinde 90 bin metrekare alanda 

düzenlenen Agroexpo, 2018 yılında 110 bin metrekarede, 4 
ayrı holde  (A,B,C,D) seçkin firmalara ev sahipliği yapacak. 

Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, tüm 
dünyada hızla gelişen süt ve et sektörlerine yönelik; kesim, 

işleme, dolum, soğutma, depolama, lojistik ve ambalaj konu-
larına yenilikçi çözümler üreten firmaları ve nitelikli ziyaretçileri 
2018 yılında ilk kez "Süt, Et ve Teknolojileri Özel Bölümü"nde 
buluşturmaya hazırlanıyor. 

Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok firmanın süt, et tek-
nolojileri ve ambalaj ekipmanları ürünlerini sergileyeceği özel 
bölüm, sektöre yönelik son gelişmelerin, kaliteli ürünlerin ve 
çözüm önerilerinin sergilendiği bir platform niteliği taşıyacak. 

Süt, Et ve Teknolojileri Özel Bölümü’nde peynir üreticileri 
de bir araya gelecek. Önde gelen şirketlerin dahil olacağı 
sunumlarla, Türkiye’de üretilen tüm peynir çeşitleri, tüketicinin 
beğenisine sunulacak. 

Koyun, Keçi Güzellik Yarışması Yapılacak
Fuarda boğa ırk tanıtımları, koyun, keçi güzellik yarışma-

sı, yoğurt yeme yarışması, kadın çiftçilere yönelik süt sağım 
yarışmaları ve daha birçok etkinlik ziyaretçilerin beğenisine 
sunulacak.
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Canik Belediyesi tarafından 
hayvancılığın gelişmesi ve il 
ekonomisine katkı sağlaması 

amacıyla kurulan Canlı Hayvan Pazarı 
20 Ağustos 2017 tarihinde düzen-
lenen törenle açıldı. Açılışa Terme 
Belediye Başkanı Kul da katıldı. 

Açılışa, Türkiye Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı 
Nihat Çelik, Muhasip Üye Şevket 
Avcı Canik Belediye Başkanı Osman 
Genç, Terme Belediye Başkanı Şenol 
Kul, Samsun İli Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Birliği Başkanı Ahmet Haşim Baki, 
Samsun II Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Nail Kırmacı, Samsun Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu İl Müdürü Dr. Bülent Turan, 
OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Yusuf Demir, İlçe Emniyet Müdürü 
Salih Öztürk, Canik İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü İlçe Müdü-
rü Galip Baykal, AK Parti Canik İlçe 
Başkanı Ercan Eler, Canik Belediyesi 
Başkan yardımcıları, birim müdürleri, 
muhtar, yetiştiriciler ve vatandaşlar 
katıldı. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 
Çelik konuşmasında açılışı yapılacak 
olan canlı hayvan pazarının sadece 
Samsun’da değil Türkiye’de örnek 
alınacak bir hizmet olduğunu ifa-
de ederek, "Hayvancılık bu ülkenin 
milli meselesi ve milli ekonomisidir. 
Canik'te yapılan bu hizmet hem üre-
ticiye, yetiştiriciye hem de tüketiciye 
yapılmış bir hizmettir. Canik Belediye 
Başkanımıza, Samsun Birlik Başkanı-
mız Ahmet Haşim Baki Bey'e şahsım 
ve Merkez Birliği adına teşekkür 
ediyorum." diye konuştu.

Genel Başkan Çelik, en azından 
kurbanlık dönemlerinde Belediye-
lerin yetiştiricilere kapılarını açma-
sı yönünde Merkez Birliği olarak 
talepleri olduğunu belirterek "Canik 
Belediye Başkanımız birkaç günlük 
değil yılın 365 günü hizmet verecek 
bir tesis yapmış. Başkanı kutluyorum, 

emeğine sağlık diyorum. İnşallah bu 
önemli hizmet Karadeniz Bölgesi'nde 
diğer Belediyelere de örnek olur ve 
Türkiye’ye yaygınlaşır. Biz bu tesisi 
sektörümüz adına çok olumlu bir 
adım olarak görüyoruz. Bu tesiste 
hem yetiştiriciler ürünlerini değerin-
den satacak hem de tüketiciler ucuza 
hayvan veya et satın alabileceklerdir. 
Umut ediyorum ki artık bu pazarda 
aracılara yer olmayacaktır." dedi. 

Samsun'un geçmişte çok önemli 
bir ticari zenginliği olduğunu ifade 
eden Canik Belediye Başkanı Osman 
Genç ise yaptığı konuşmada "Sam-
sun, Karadeniz Bölgesi'nin Anado-
lu'ya, Anadolu'nun Rusya'ya ve Tür-
kiye'nin Karadeniz havzasına açılan 
kapısıdır. Dolayısıyla böyle zenginliği 
olan bu şehrin ticarette üreten bir 
şehir olması gerekiyor. 

Bizim hayalimiz Anadolu’nun 
başkenti Samsun. İhracatta ticarette 
üretimde sanayide hayvancılıkta her 
alanda zirvede olan bir Samsun’u 
hayal ediyoruz. Geçmişte böyleydi 
Samsun. Biz ilçe belediyesi olarak 
şehrimizin önemli dinamiklerinden 
hayvancılığı geliştirmek, ilçe 
ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 
canlı hayvan pazarımızı inşa ettik. 

CANİK BELEDİYESİNCE YAPTIRILAN 
CANLI HAYVAN PAZARI TÖRENLE HİZMETE AÇILDI
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Samsun’umuza 
üreticilerimize hayvancılık 
sektörüne hayırlı olsun."  
diye konuştu.

İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü Nail Kır-
macı da, hayvancılık sek-
törü için önemli bir tesisin 
açıldığını ifade etti. Canik 
Belediyesi ile her zaman 
uyumlu çalışma yürüttükle-
rini ifade eden OMÜ Ziraat 
Fakültesi Dekanı Yusuf 
Demir, "Bu hizmet çiftçinin 
ürününün değerini arttıran 
bir hizmet. Hayvancılıkta 
kaliteyi arttırmak istiyorsak 
böyle tesisler açmalıyız. 
Artık bugünden sonra, 
Samsun'da adak nerden 
alınır, kurbanlık nerden 
alınır rahatlıkta eş, dostu-
muza tavsiye edeceğiz." 
ifadelerini kullandı. 

Tarım ve Kırsal Kalkın-
mayı Destekleme Kurumu 
İl Müdürü Dr. Bülent Turan 
da, "Üreticiler bu imkânı 
fırsata çevirmeli" dedi.

Konuşmaların ardından 
TÜDKİYEB Genel Başka-
nı Nihat Çelik, Belediye 
Başkanı Osman Genç ve 
Samsun İli Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başka-
nı Ahmet Haşim Baki'ye, 
çoban, koyun ve keçinin 
bulunduğu birer maket 
hediye etti. 

Canik Belediye Başkanı 
Osman Genç de Genel 
Başkan Çelik’e Osmanlı 
kaftanı hediye etti. Ardın-
dan canlı hayvan pazarının 
açılışı kurdele kesimiyle 
gerçekleştirilerek pazarda 
yer alan bölümler gezildi. 
Genel Başkan Çelik, yerel 
TV ve gazetelere kurban 
bayramıyla ilgili açıklama-
larda bulundu.
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, 

18 Ekim 2017 tarihinde Bereket TV 
ve Bereket Hayvancılık TV'nin ortak 
ve canlı yayınında Umut Özdil ile 
"Gündemin Bereketi" programında 
küçükbaş hayvancılık sektörünün 
gündemine dair birtakım değerlendir-
melerde bulundu.

Daha çok canlı hayvan ve et 
ithalatının konuşulduğu programda 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik izleyicilerden gelen soruları da 
cevaplandırdı.

Genel Başkan Çelik konuşmasının 
başında kırmızı et ithalatının bu ülke-
nin bir yarası haline geldiğine işaret 
ederek "Bu yara kangrene dönüş-
meden bir an evvel tedavi edilmesini 
istiyoruz. Çünkü bizim yetiştiricileri-
mizi sektörden, üretimden çekilme 
zorunda bırakacaktır. Elindeki ürünü 
satamıyor, değerlendiremiyor. Şu an 
ülkemizde et sıkıntısı göremiyoruz. 
Kurbanlıklarımız halen işletmelerde 
duruyor. Neden küçükbaş hayvan 
ithalatına ihtiyaç duyalım. Doğrusu 
biz Merkez Birliği olarak ithalatın her 
türlüsüne karşıyız. Hele hele karkas et 
ithalatına tümden karşıyız. Bizim bunu 
kabullenmemiz mümkün değil. Biz 
bunu savunursak yetiştiricimize ihanet 
etmiş oluruz." şeklinde konuştu.

Damızlık hayvan ithalatına gerek 
duyulabileceğine vurgu yapan Çelik,  
"İthalat yapılır. Ama nasıl yapılır. Diye-
lim ki biz herhangi bir ülkenin koyu-
nunu burada çoğaltmak istiyoruz. Biz 
bu koyunun anacını getirip damızlık 
olarak ithal edebiliriz. Dolayısıyla bu 
damızlıkları hangi işletmelere verdiği-
mizi de bizim bilmemiz lazım. Bu da-
mızlıkların da işletmelerde en az 5 yıl 
tutulması lazım. Bunu aksine hareket 
eden tüm tüccarlar ve Baronlara ciddi 
yaptırımlar uygulanmalıdır. 

Devlet denetim işini yapmalıdır. 
Anaç materyal getirilecekse bu da 
Merkez Birliğimizin organizasyonun-
da olmalıdır. 

Türkiye’deki 260 bin yetiştiricinin 
adına biz her yerde gururla anlatıyo-
ruz. Biz Avrupa’da birinci sıradayız. 
Sonuç itibarıyla biz neden küçükbaş 
ithalatına gerek duyuyoruz. Burada 
kim kazanıyor, kim zengin oluyor. 
Buna bakmak lazım. Sadece aracılar 
kazanıyor." dedi.

Yetiştiricilerin sektörü terk etmesi-
nin ve elini hayvancılıktan çekmesinin 
meraları sahipsiz bırakacağını ve 
ülkenin refahı ve selametini tehlikeye 
düşüreceğini ifade eden Çelik, isim 
vermeden bazı birlik başkanlarının şu 
anda ithalat işine girdiklerini belirterek 
"Bunlar ithalat yapacaksa bu damızlık 
birlikleri neden kuruldu. Sen damızlık 
birliğinin başında bunu yapıyorsan o 
sektöre ihanet ediyorsun demektir. 
Birlik başkanı damızlık yetiştirir, ıslah 
yapar, yetiştiricilik yapar. Birlik başkan-
ları ithalata bulaşmamalıdır. Tam tersi 
ithalata karşı dimdik durmalıdır." dedi. 

İthalatın her türlüsüne karşı oldu-
ğunu yineleyen Genel Başkan Çelik, 
daha çok üreterek ithal eden değil 
ihraç eden bir ülke olarak bunun 
gururuyla yaşamanın gerektiğini söy-
leyerek günümüzde gıdanın önemine 
dikkat çekti. 

Çelik, "Biz çok güçlüyüz. Allah’ım 
bütün güzellikleri ülkemize vermiş. 
Allah’ın bu lütfuna her zaman hamd 
ediyoruz. Şükür ediyoruz ve bunu 
iyi değerlendirmemiz gerekir. Biz 
vicdanımızın sesini dinleyeceğiz ve 
ülkemizin milli meselelerini ön plana 
çıkaracağız. Biz burada doğruları 
söylemekle mükellefiz. Bakanlığımız 
birçok destek veriyor. İşletme sayıları-
nın arttırılmasına yönelik sektörün de-
vamı ve kırmızı et açığının kapatılması 
anlamında hükümetimizin alternatif 
projeleri vardır. Özellikle Genç Çiftçi 
Hibe Projesi. Sadece küçükbaşta 
geçen yıl 80 bin hayvan dağıtıldı. Bu 
yıl aynı şekilde Proje devam ediyor. 
Bunun alternatif projeleri de gelecek 
ama ben bu gelişmeleri bir hakem 
olarak izliyorum. Bu da tüccarın eline 
geçmiş." şeklinde konuştu.  

GENEL BAŞKAN ÇELİK, 
SEKTÖRÜN GÜNDEMİNİ 

BEREKET TV'DE DEĞERLENDİRDİ



Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi → 35 ←

HA
BE

RL
ER

Çelik, Proje kapsamında her bir 
genç yetiştiriciye 38 koyun veya keçi 
ile 2 adet koç veya teke verildiğini 
söyleyerek "Tüccar yine devrede. 
TİGEM’den bunu alıyor. Teknik şart-
nameye uygun olmayan hayvanları 
yetiştiriciye veriyor. Bedava bulmuş-
sun ne istiyorsun al bunu diyor. Her 
gün birlik başkanları beni arıyor. Ben 
kesinlikle bu olaya da müdahale 
edeceğim. Önümüzdeki sene 2018 
de bu taşeronları söz veriyorum 
kesinlikle aradan çıkacağım. Bu işi 
Merkez Birliğimiz organizasyonunda 
il birliklerimiz yapacak. Merkez Birliği-
miz denetleyecek. Yanlış yapıldığında 
onun hesabını birlik başkanına sora-
cağım. Aksi halde bu işe müsaade 
etmeyeceğim. Kesinlikle bu konuyu 
Cumhurbaşkanımıza da ileteceğim. 
Bakanımıza da ileteceğim. Bu gidişe 
dur demek bizim boynumuzun borcu-
dur." dedi.

Ortalama etin kilosunun aracı 
olmazsa maliyet olarak 30-35 lira 
olduğunu ve bu konuda Et ve Süt Ku-
rumunun mağazalarında satılabilece-
ğini kaydeden Çelik, "Et Süt Kurumu 
bu işi yapsın ama ithalat yapmasın. 
Bizden hayvan talep etsin biz verelim 
o satsın. Hem tüketici kazansın hem 
üretici kazansın. Dolayısıyla paranız 
bilinmeyen yerlere gitmesin. Diğer 
anlamda da hep diyoruz ya et fiyatı 
diye. Bir kilo baklava 80 liradır. Şu an 
piyasa şartlarına baktığımızda et fiyat-
ları çok uçuk değildir." dedi ve ülkenin 
her tarafından katkı verecek insanları 
getirerek bir Hayvancılık Şurası dü-
zenlenmesi gereğine işaret etti.

Halen uygulanmakta olan Halk 
Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Proje-
si'nde yaşanan sıkıntılara da değinen 
Genel Başkan Çelik, 2016 yılı son-
larında doğan kuzuların kaydı tutul-
masına rağmen ve bu konuda bütün 
hak ve görevlerini yerine getirdikleri 
halde şu andaki Tebliğ nedeniyle 
yetiştiricilerin bir hak kaybına uğra-
dıklarını ifade ederek bu konunun 
sonuna kadar takipçisi olacağını ve 
bu konuda çalışmaların başladığı-
nı, Müsteşarı, TAGEM ve HAYGEM 
Genel Müdürlüklerini bilgilendirdiğini, 
bu konuda çalışmaların hızla devam 
ettiğini söyledi. 

Programda meralar ile ilgili gelen 
bir soruya da cevap veren Genel 
Başkan Çelik, küçükbaş hayvancılı-
ğın meraya dayalı bir hayvancılık dalı 
olduğunu ve meraların aciliyetle ıslah 
edilmesi ve koyun keçi yetiştiricile-
rine teslim edilmesi gereğine dikkat 
çekerek "Bu yapılmadığı müddetçe 
meraların verimli olmayacağı ve 
sonuca ulaşılamayacağını düşünüyo-
rum. Dolasıyla bu konuda taleplerimiz 
vardır. Meralar sahiplerine verilmeli. 
Meraların sahipleri kimdir? Koyun 
keçi yetiştiricileridir. Bir kere mera-
ların yönetiminde biz yokuz. Bizim 
mera komisyonlarında doğal üye 
olmamız lazım." dedi.

Göçer hayvancılığın sorunlarını da 
anlatan Çelik bu konuda da nakliye 
sıkıntısını dile getirerek "Doğu ve Gü-
neydoğu'da göçer hayvancılık yaygın-
dır. Urfa, Siirt, Diyarbakır gibi iller çok 
sıcak oluyor. Bu hayvanlar nereye 
gidiyor. Serin illere, örneğin Bitlis’e. 
Sonra kırsalına dönmek istiyor. Hay-
vanlar gebe. Hayvanların dönüşü için 
şu an ilgili kolluk kuvvetleri hayvanla-
rın seyir halinde gitmesine müsaade 
etmiyor. Bunu nakliye araçlarıyla 
yapacaksınız diyor. Gebe hayvanları 
bizim şu anda nakliye araçlarına yük-
lememiz taşlı yollarda ciddi manada 
kuzu düşüklüklerine sebep olur. Yani 
bu tür şeylerde bölge valilerimizin 

duyarlı olması gerekiyor. Her şeyi 
bakanlıklardan beklememeleri lazım. 
Bu ülkenin milli meselelerinde inisi-
yatif kullanmaları  lazım. Zaten göçer 
hayvanların  merada seyir yolları var-
dır. Belli güzergâhları vardır. Otlaya 
otlaya gider. Kulaklarında T.C. kimlik 
numaraları vardır. Ben hangi hayvanı-
nın hangi işletmede kimin olduğunu 
hemen söylerim. Dolayısıyla neden 
biz bu hayvanları nakliye ile taşıyalım. 
Kuzu düşüklüğüne neden oluyoruz. 
Bu sektörümüz için büyük kayıptır. 
Bir de bizim yetiştiricimiz nerden 
araç tutacak. Fazla maddi imkanları 
yoktur. Adam bir kuzu artırmak için 
gece gündüz demeden taşın üzeri-
ne kafasını koyup uyuyor. Allah’tan 
korkmak lazım. Bu insanlardan ne 
istiyoruz." dedi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik programın sonunda 26 Ekim'de 
Antalya’da SOYBİS ile ilgili bir toplantı 
düzenlediklerini ayrıca 25 Ekim'de  
Antalya Animall Hayvancılık Fuarı'na 
da 200 kişilik bir katılım olacağını ve 
bu Fuar'da Merkez Birliği için 250 
metrekare stant açılacağını belirterek 
"Bütün yetiştiricilerimizin standımızı 
ziyaret edip soruları varsa bize orada 
iletmesini istiyoruz. Fuar'ı düzenle-
yenleri kutluyorum. Fuar'ın şimdiden 
ülkemize sektörümüze hayırlı olması-
nı temenni ediyorum." dedi.



Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Ge-
nel Başkanı Nihat Çelik, 23 Ekim 

2017 tarihinde Çiftçi TV'de yayınlanan 
ve Taner Öztürk’ün sunduğu "Haberi-
niz Olsun" programında canlı hayvan 
ve et ithalatına dair birtakım açıklama-
larda bulundu.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricile-
ri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik, konuşmasına 
başlarken Merkez Birliği olarak özellikle 
karkas et ithalatına karşı olduklarını 
söyleyerek şayet ithalata ihtiyaç duyula-
caksa karkas et değil damızlık hayvan 
ithalatı yapılabileceğini ifade etti. 

Genel Başkan Çelik, karkas et 
ithalatının sektöre büyük zararlar 
vereceğine dikkat çekti ve tüketiciye 
de herhangi bir faydası bulunmadı-
ğını söyleyerek "Et Süt Kurumunun 
açıkladığı fiyatlara göre karkas et 28 
lira artı KDV dir. Bu demektir ki 33 lira. 
Bu fiyata ülkemizde tüketici rahatlıkla 
alabiliyor. 

Sonuç itibarıyla burada yine aracı 
kazanıyor. Sayın Bakanım geçen gün 
Van’daydı. Van'da sevgi saygıyla 
karşılandı. Bakanıma büyük ilgi vardı. 
Sayın Bakanım ilk ziyaretini esnafa 
yaptı. İthalat nedeniyle insanların 
muzdarip olduğu, küçükbaş hayvan-
cılık konusunda gelişmeye büyümeye 
müsait olunduğu dile getirildi. Sayın 
Bakanım orada çok güzel mesajlar 
verdi. 'Aracı ve tefeci ortadan kaldırı-
lacak' dedi. 

Dolayısıyla hem üreticinin hem de  
tüketicinin menfaatinin korunacağı 
şeklinde önemli mesajlar verdi. Sayın 
Bakanımın sektörümüze olan bu sa-
mimi bakışı gerçekten de bize güç ve 
moral vermektedir. 

Şunu söylemek lazım ki bizlerin Ba-
kanımızı yanlış yönlendirmememiz lazım. 
Çünkü sektör çalışmalarımızın çoğuna 
şahit oluyorum. Bu çalışmaları çok ve-
rimli bulmuyorum. Neden bulmuyorum? 
Bu sektör çalışmalarına katılan insanların 
sektör hakkında projeler üretmesi lazım. 

Bilgi üretmeleri ve alternatif düşüncele-
rini sahada yaşanan sorunlara yönelik 
çözümler üretmeleri gerekirken zaman 
zaman Sayın Bakanımızı gereksiz 
şeylerle değerli vaktini ve huzurlarını 
işgal ediyorlar. Bana göre bu sektörün 
asıl temsilcileri olan Birlik Başkanları 
tarafından katılımcıların belirlenmesi 
gerekmektedir ki bundan bir sonuç elde 
edilebilsin." şeklinde konuştu.

İthalata değil üretime ihtiyaçları 
olduğunu belirten Çelik, "Bu ülke, bu 
sektör hepimizin. Benim ithalata değil 
üretime ihtiyacım vardır. Daha çok 
üretmek için neler yapmamız lazım. 

Bugün etle, sütle alakalı birlikler 
var. Bütün birliklere sesleniyorum. 
Birlik başkanları ithalata bulaşmamalı-
dır. Bakanlık katlarında gezerek bana 
şu kotayı verin dememelidir. Eğer 
bu tutumlarına devam edenler varsa 
sektörümüze ihanet ederler. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, 
ÇİFÇİ TV'DE ET İTHALATI İLE İLGİLİ 

AÇIKLAMALARDA BULUNDU
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GENEL BAŞKAN ÇELİK 
KANAL A’DA 2'DEN 4'E PROGRAMININ 

CANLI YAYIN KONUĞU OLDU

O açıdan bu insanlara fırsat 
verilmemeli. İthalata bulaşan 
Birlik Başkanlarımız varsa 
onlara da alın teriyle hayatını 
idame ettiren, bu milletin karnını 
doyuran insanlar günü geldiğin-
de en büyük cezayı verirler diye 
düşüyorum." dedi. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Ahmet Eşref Fakıba-
ba’ya karkas et ithalatına karşı 
olduklarını açık bir dille ifade 
ettiğine vurgu yapan Genel Baş-
kan Çelik, "Sayın Bakanımıza bu 
konuda herkesin yüreğini ortaya 
koyması gerektiğini ifade ettim. 
Sayın bakanımızda bu konuda 
ciddi anlamda samimidir ve bi-
zim kadar muzdariptir. Ama bu 
aracılar piyasayı altüst ediyor. 

Bugün Et Süt Kurumunda 
karkas etin kilosu 28 TL'dir. KDV 
ile 33 TL'dir. 33 TL'yi getirip ithal 
ete verdiğimiz zaman bende bir 
üretici olmakla beraber bir o ka-
dar da tüketiciyimdir. Ben kendi 
coğrafyamda organik, doğal 
ortamda tamamen organik etin 
kilosunu 40 TL'ye alırım. İthal 
eti 33 TL'ye almam. Yani biz 
şu anda başka ülkelerin ser-
mayesini güçlendirme lüksüne 
sahip değiliz. Dolayısıyla hep 
söylüyorum ithalat yapılacaksa 
50'ye yakın ırkımız vardır. Bu 
konuda dünyanın  en zengin 
ülkesiyiz. Biz Avrupa'da küçük-
baş hayvancılıkta birinci sırada-
yız. Bütün bunlara rağmen biz 
neden karkas et ithal ediyoruz 
bunu anlamakta sıkıntı yaşıyo-
rum." dedi.

Kurban Bayramından bu 
yana satamadıkları için yetiş-
tiricilerin elinde halen hayvan 
kaldığına işaret eden Çelik, "Biz 
kendi hayvanlarımıza pazar 
bulamazken neden ithal edi-
yoruz bunu düşünmek lazım. 
Sayın Bakanımın zaman içinde 
bu ithalat işini sonlandıracağını 
düşünüyorum. Çünkü  taban-
dan da ciddi tepkiler var. Bizden 
bu gidişata bir dur dememizi 
bekliyorlar." şeklinde konuştu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, 30 Ağustos 2017 tarihinde 
Kanal A Televizyonunda "2'den 4'e" 

programının canlı yayın konuğu oldu ve 
Kurban Bayramı münasebetiyle yetiştiri-
cilerin elinde kalacak olan kurbanlıkların 
Et ve Süt Kurumu tarafından değerinden 
satın alınacağını belirterek, bu kararı alan 
Bakan Fakıbaba’ya yetiştiriciler adına 
teşekkürlerini iletti.  

Dini bayramların önemine değinen 
Genel Başkan Çelik, Kurban Bayramı-
nın manasını en iyi şekilde idrak ederek 
vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine 
getirmesi temennisinde bulundu. Ülke 
genelinde 117 ruhsatlı hayvan pazarı, 18 
hayvan borsası toplamda ise 135 ruhsatı 
hayvan satış notasında kurbanlık satış-
larının halen gerçekleştirildiğini ayrıca, 
59 il merkezinde hayvan pazarı, 15 il 
merkezinde ise hayvan borsası oluştu-
rulduğunu, hayvan pazarı bulunmayan 
il ve ilçelerde de belediyelerin satıcılara 
ücretsiz yer tahsisi yaptığını anlatan Çelik, 
"Öncelikle idrak edeceğimiz Kurban 
Bayramının ülkemizin her karış toprağın-
da huzur içinde geçmesini yüce Allah’tan 
niyaz ediyorum. Burada sektörümüz 
adına gururunu yaşadığımız durum 
şüphesiz ise Hazret-i İbrahim Allah’a 
olan sadakat ve tevekkülünü göstermek 
için oğlu Hazret-i İsmail’i kurban etmek 
istemiştir. Hazret-i İsmail'de (AS), emre 
rıza gösterip büyük bir teslimiyetle bu 
teklifi kabul etmiştir. Hazret-i İbrahim (AS), 
Hazret-i İsmail’i (AS) tam kurban edecek-
ken; Allah (CC) bu sadakat ve tevekkülün 
karşılığı olarak gökten bir koç indirmiş ve 
Hazret-i İbrahim’e (AS) koçu kesmesini 
emretmiştir. Dolayısıyla koçun Kurban 
Bayramının simgesi haline gelmiş olması 
da sektörümüz adına gurur vericidir. Kü-
çükbaş hayvancılığı en iyi yerlere taşımak 
ise bizlerin boynunun borcudur." dedi.

Yetiştiricilerin kurbanlık hayvanlarını 
satana kadar en iyi şekilde bakım ve 
beslemelerini yaparak vatandaşlara 

satmaları, helal kazancın bir göstergesi 
olacağını da anlatan Çelik, "Vatandaşla-
rımızdan isteğimiz, kurban kesiminde ve 
sonrasında çevreye karşı duyarlı olmaları, 
çirkin görüntülere sebebiyet vermemele-
ridir. Çünkü bu kötü görüntüler maalesef 
İslam âlemine mal edilmektedir. Bu 
görüntülere meydan vermeden lütfen 
usulüne uygun kurbanlarımızı keselim. 
Kesilen veya kesilmeyen hayvanların 
küpe numaralarının ise bayram sonrası 
mutlaka il ve ilçe tarım müdürlüklerine ilet-
melerini talep ediyoruz. Allah kestiğimiz 
kurbanları yüce katında şimdiden makbul 
ve kabul eylesin." şeklinde konuştu.

"Elde kalan hayvanları değerince 
Et ve Süt Kurumu satın alacaktır." Elde 
kalan hayvanların Et ve Süt Kurumunca 
değerlendirileceği hususunda önemli 
bir mağduriyetin giderileceğine de işaret 
eden Çelik, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıba-
ba yaptığı açıklamada; kurbanlıklarını 
satamayıp elinde kalan yetiştiricilerden 
değerince Et ve Süt Kurumu tarafın-
dan satın alınacağını ifade etmiştir. Bu 
durum sektörümüz adına bizleri fazlasıyla 
memnun etmiştir. 260 bin küçükbaş 
hayvan yetiştiricisi ve aileleriyle birlikte 4-5 
milyonluk bir kesim adına Sayın Baka-
nımıza teşekkür ediyorum. Temennimiz 
ise, yetiştiricilerimizin pazarlara sunduğu 
kurbanlıkların hepsi satmaları ve mağdu-
riyet yaşamamalarıdır. Sayın Bakanımızın 
yetiştiricimizin mağduriyet yaşanmaması 
adına yaptığı bu açıklamayı gönülden 
destekliyor ve başta kendisine, Et ve Süt 
Kurumu mensuplarına en kalbi şükranla-
rımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, bu 

yıl küçükbaş kurban fiyatlarında geçen 
yıla göre yüzde 10-17 artış yaşandığını 
söyledi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, Kurban Bayramı'na sayılı günler 
kala kurbanlık hayvan piyasasına 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küçükbaş kurbanlıkların aracı ol-
madan gerçek üreticiden alındığında 
ortalama fiyatının 750-950 lira oldu-
ğunu belirten Çelik, bunun hayvanın 
iriliğine ve bölgelerdeki maliyetine 
göre değişiklik gösterebileceğini 
vurguladı.

Canlı küçükbaş hayvanın kilogram 
fiyatının piyasada ortalama 18-19 
liradan işlem gördüğünü ifade eden 
Çelik, "Bu fiyatlar uçuk rakamlar değil. 
Piyasada abartılı duyumlar alıyoruz. 
Yetiştiricilerimizin stoklarında yeteri 
kadar mevcudumuz var. Satış bekle-
yen bir sürü hayvan var. İşin kötü tarafı 
müşteri yok." dedi.

Yaratılmak istenen spekülasyonları 
önlemek için TÜDKİYEB'e bağlı 260 
bin üyeyle temas halinde olduklarını 
ve illerde kurulan canlı hayvan pazar-
larında her gün piyasa değerlendir-
mesi yaptıklarını anlatan Çelik, şöyle 
konuştu:

"Bir kilogram domates tarlada 1 
liraya pazar bulamazken markette 7 
liraya satılıyor. Bunu kim kazanıyor? 
Tüketici zarar ediyor, üretici zarar 
ediyor arada kim kazanıyor? Bunu 
çözmemiz lazım. 

Küçükbaş hayvan bu ülkenin sigor-
tasıdır, olmazsa olmazıdır. O açıdan 
bizim hayvancılığımıza sahip çıkmamız 
lazım. Zaman zaman ithal ederek bu 
açığımızı kapatmaya çalışanlar var. 
Bu bir aldatmadan ibarettir. Bizim ithal 
ederek et açığımızı kapatmamız müm-
kün değil. Bu ancak üretimle mümkün 
olur."

Vatandaşlarımızın küçükbaş 
hayvana yönelmesini istiyoruz
Kurban Bayramı'nda daha çok 

küçükbaş hayvan tercih edilmesinden 
yana olduklarını vurgulayan Çelik, "Kü-
çükbaş hayvanın eti sağlıklıdır. Evinde 
et bulamayan, yılda bir defa evine et 
girmeyen insanlar var. Kurban kesen 
insanlar bu fakir fukarayı gözeterek 
bu niyetini yerine getirmeye çalışsın. 
Küçükbaş hayvan eti de tamamen 
organik ve sağlıklıdır. Tüketicilerin ve 
kurban kesen hayırsever vatandaşları-
mızın küçükbaş hayvana yönelmesini 
istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, geçen yılki fiyatlar göz önüne 
alındığında bu yıl küçükbaş kurban 
fiyatlarında yüzde 10-17 artış yaşandı-
ğına işaret etti. Bu artışın makul oldu-
ğunu anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Bölgelere göre değişiyor. Ama bu 
enflasyon şartlarına baktığın zaman 
mevcut piyasa şartlarına göre bu artış 
gayet normal ve makul bir artıştır. 
Üretici kazanacak ki bu sektör yaşaya-
cak. Üretici zarar ettiği zaman biz yok 
olmaya mahkum olacağız. Dolayısıyla 
etimiz olmasa, buğdayımız olmasa, 
biz dışa bağımlı kalırsak kaç yıl idare 
edebiliriz? Üretmeden biz yaşayama-
yız. Biz çok üreteceğiz. Biz birbirimize 
sahip çıkacağız, değerlerimize sahip 
çıkacağız."

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK 
"KURBAN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ MAKUL"
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK, 
BAYRAM SONRASI 'KURBANLIK' 

DEĞERLENDİRMESİNDE BULUNDU

Bayram sonrası yapılan açıkla-
malarda Kurban Bayramında 
900 bin büyükbaş, 2,2 milyon 

küçükbaş kurbanlık satıldığı, hayvan-
ların ortalama kilogram fiyatının 17-18 
lira düzeyinde gerçekleştiği bildirildi. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik, bu sene bayram 
tatilinin uzun olmasından dolayı bazı 
vatandaşların tatile gittiğini, küçükbaş 
kurban satışlarının geçen seneye 
göre yaklaşık yüzde 30 düşerek 2 
milyon 200 bin civarında kaldığını 
bildirdi. Kurbanlık hayvanların değe-
rinden daha düşük fiyata satıldığını 
ifade eden Genel Başkan Çelik, "Bu 
yıl küçükbaş kurbanlıkların canlı 
kilogramının 18-19 liradan satılması-
nı öngörmüştük. Fakat ortalama 17 
liraya düştüğünü görüyoruz. Bu da 
yetiştiricinin beklentisini karşılamadı." 
değerlendirmesinde bulundu. TÜD-
KİYEB Genel Başkanı Çelik, ESK’nın 

elde kalan kurbanlıkları almasının bir 
nebze de olsa yetiştiricileri rahatlata-
cağını belirterek, kurumun verdiği fiya-
tı düşük bulanların hayvanlarını alarak 
dönüş yoluna girdiklerini söyledi. 

Diğer yandan, ESK tarafından ye-
tiştiricilerin ellerinde kalan kurbanlıklar 
belirlenen fiyatlardan satın alınıyor. 
ESK’dan yapılan duyuruda, Türki-
ye genelinde yetiştiricilerin Kurban 
Bayramı dolayısıyla pazarlara getirdiği 
ancak satamadığı hayvanlarını de-
ğerinin altında vermelerini önlemek, 
geri dönüş sürecindeki mali giderlerin 
önüne geçmek için kurumun kur-
banlık hayvanları canlı olarak alacağı 
belirtildi. 

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez 
Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç 
ise, yetiştiricilerin aylar öncesinden ger-
çekleştirdiği hazırlık sayesinde bayram-
da ihtiyaçtan fazla kurbanlığın olduğu-
nu ve tüketicilerin sıkıntı yaşamadığını 

söyledi. Bu yıl yaklaşık 1 milyon 200 
bin büyükbaş kurbanlığın pazarlara gir-
diğini ve 900 bine yakınının satıldığını 
belirten Tunç, "Büyükbaş kurbanlıkların 
satışı beklediğimiz doğrultuda oldu. 
Hemen hemen geçen seneki fiyatlar-
dan satılan kurbanlıklar, bazı yerlerde 
hayvanın cinsine göre daha düşük fi-
yatlardan bile verildi. Bayramdan önce 
büyükbaş kurbanlığın canlı kilogram 
fiyatlarına 18-20 lira demiştik, ortalama 
18 lira civarında rakamlara satış yapıldı" 
dedi. Tunç, Et ve Süt Kurumunun (ESK) 
satılmayan kurbanlıkları alacağı yönün-
deki açıklamasının, yetiştiricileri mutlu 
ettiğini aktararak "Buna karşın kurumun 
alım fiyatından üreticiler çok memnun 
değil. ESK normal fiyatından alıyor ama 
hiç alım yapmasa daha kötü olurdu. 
Yetiştiricilerin ellerinde kalan kurbanlık-
ları memleketlerine götürmeleri yerine 
burada kestirmeleri menfaatlerine olan 
bir şey" ifadelerini kullandı. 
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İLİ BİRLİK BAŞKANI TELEFON İLİ BİRLİK BAŞKANI TELEFON

ADANA MURAT ŞEN 322 4578450 KOCAELİ MUSTAFA ÇAKIR 262 2700185

ADIYAMAN ABUZER ALICI 416 2163263 KONYA FETTAH ÖZTÜRK 332 3503250

AFYON SERDAR LÖKÇÜ 272 4427353 KÜTAHYA BAHATTİN ATAKAN 274 2244898

AĞRI M.NURİ SAMANCI 472 2160215 MALATYA İHSAN AKIN 422 3264406

AMASYA CAFER KURUCU 358 2122320 MANİSA HÜDAVERDİ SAĞLAM 236 7121259

ANKARA HASAN KILINÇ 312 2844948 K.MARAŞ VAKKAS KUZU 344 2219860

ANTALYA ZELİHA ÖZTÜRK 242 3447797 MARDİN ABDÜLHAMİT ÖZTEMEL 482 2122427

ARTVİN AZAM DEMİRCİ 466 6113839 MUĞLA RASİME AVCI 252 2131166

AYDIN NAZMİ KOŞAR 256 2269593 MUŞ ALİ ERİKLİ 436 2123215

BALIKESİR BAYRAM ATBAKAN 266 2458802 NEVŞEHİR HALİL HAKİ BALTA 384 2134713

BİLECİK CEMİL İNCE 228 2128995 NİĞDE ERDOĞAN YILMAZ 388 2337522

BİNGÖL ALİ KAYSADU 426 2140199 ORDU MUSTAFA KOÇKAYA 452 2340073

BİTLİS NECAT DEMİRDEN 434 2287411 RİZE FAHRETTİN MELEMŞE 464 2130606

BOLU MUSTAFA GÜLKAYA 374 2180321 SAKARYA SAFFET SAVAŞ 264 2790006

BURDUR YAKUP YILDIZ 248 2336169 SAMSUN AHMET HAŞİM BAKİ 362 2341188

BURSA YILDIRIM ORAN 224 2538034 SİİRT MEHMET ALİ ŞENGÖZ 484 2241921

ÇANAKKALE FERHAN SAVRAN 286 2122298 SİNOP MURAT FARUK ŞANOĞLU 368 2605414

ÇANKIRI AHMET SUSAM 376 2128584 SİVAS ETHEM DOĞAN 346 2237840

ÇORUM ŞEVKET AVCI 364 2243640 TEKİRDAĞ CEMALETTİN TOLUCA 282 2617402

DENİZLİ KADİR ÖZDEMİR 258 2637676 TOKAT TURAN SALDIRICIER 356 2280700

DİYARBAKIR ABDULLAH ÇETİNKAYA 412 2519868 TRABZON ARSLAN ÇALIK 462 6167500

EDİRNE ŞENOL GÜNDAY 284 7147494 TUNCELİ ZEYNEL ERDOĞAN 428 2126532

ELAZIĞ CEMAL YILDIRIM 424 2366111 ŞANLIURFA HASAN EYYÜPOĞLU 414 3146628

ERZİNCAN KENAN DOĞAN 446 2236813 UŞAK ASIM KÜÇÜKAKIN 276 2278655

ERZURUM EMRULLAH AKPINAR 442 2347571 VAN NİHAT ÇELİK 432 3515227

ESKİŞEHİR MEHMET KÖKSAL 222 5422439 YOZGAT NEVZAT YILDIRIM 354 2124072

GAZİANTEP HAYDAR DEMİREZER 342 3244349 ZONGULDAK AZİZ KARAKURT 372 2539020

GİRESUN YAHYA TORUNOĞLU 454 6112510 AKSARAY MAHMUT AKTÜRK 382 2139931

GÜMÜŞHANE NECMETTİN AYGÜN 456 2135495 BAYBURT ABUZER YILDIRIMTEPE 458 2117159

HAKKARİ REŞİT AKMAN 438 3511065 KARAMAN YÜCEL YAMAN 338 2141545

HATAY ALİ KAYA 326 2250624 KIRIKKALE M. KÜRŞAT  ULUSOY 318 2242227

ISPARTA S. YAŞAR KÖROĞLU 246 2323356 BATMAN SALİH ACAR 488 2136363

MERSİN MEHMET AKDOĞAN 324 3371196 ŞIRNAK FAYSAL ABAY 486 2164149

İSTANBUL AHMET K. GÜRBÜZ 212 7872259 ARDAHAN OKTAY BEŞLİ 478 2116011

İZMİR AHMET GÜLDAL 232 7433666 IĞDIR MUSTAFA MALGAZ 476 2279575

KARS ALİ GÜRBÜZ SADIKOĞLU 474 2125978 YALOVA İBRAHİM TALAYBAŞ 226 8114505

KASTAMONU ADEM CANBAZ 366 2144643 KARABÜK İSMAİL BAĞÇE 370 4131336

KAYSERİ ALİ YÜCE 352 2214033 KİLİS MEHMET CİRNAVUK 348 8140642

KIRKLARELİ BÜLENT ORAL 288 2127113 OSMANİYE MUSTAFA SAYGILI 328 8120439

KIRŞEHİR EROL DOĞAN 386 2134526 DÜZCE İSMAİL KELEŞ 380 7114865
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