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Nihat ÇELİK

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı

Merhaba,

15. sayımızla siz değerli okuyucularımıza yeniden merhaba 
derken 1 Eylül 2017 tarihinde idrak edeceğimiz Kurban 
Bayramının başta ülkemiz olmak üzere İslam âlemine ve 
bütün insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesi temenni-
lerimle mübarek Kurban Bayramının küçükbaş hayvancılık 
sektörümüz için de güzelliklere sahne olmasını diliyorum. 

Değerli Okuyucularımız;
Bilindiği üzere; 19 Temmuz 2017 tarihinde açıklanan yeni 
Bakanlar Kurulu'nda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız 
Sayın Faruk Çelik layıkıyla yürütmüş olduğu Bakanlık göre-
vini Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’ya 
devretti. Bizler öncelikle küçükbaş hayvancılık sektörü için 
yapılan ve yapılmakta olan işlerin devam etmesi açısından 
bu değişimi bir nöbet devri, bir bayrak teslimi olarak gö-
rüyoruz. Bu manada sektörümüzün gelişmesi için birçok 
hamleler yapan ve büyük hizmetlerini her zaman minnetle 
anacağımız Sayın Bakanımız Faruk Çelik Beyefendiye 
teşekkür ediyor, yeni Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakı-
baba’nın da teslim aldığı bayrağı daha yukarılara çıkararak 
dalgalandıracağına inanıyoruz.

Nitekim bu inancımızı kuvvetlendiren en büyük gösterge, 
Sayın Bakanımızın henüz görevi devir alır almaz ayağının 
tozuyla, hemen 2 gün sonra Merkez Birliğimizin Olağanüstü 
Genel Kuruluna A takımı dediğimiz bürokratlarıyla katılım 
göstermesiydi. Sayın Bakanımız toplantımızı onurlandırarak 
Genel Kurul delegelerimize hitaben yaptığı konuşma sonra-
sında Yönetim Kurulu üyelerimizle kapalı bir odada 4 saat 
boyunca 20 konu başlığı halinde sektörümüzün sorunlarını 
dinlemesi bizleri son derece mutlu etmiş, geleceğe daha 
güvenle bakmamızı sağlamıştır. Daha da önemlisi hiçte 
alışık olmadığımız ve Cumhuriyet tarihimizde ilk defa bir 
Bakanın göreve gelir gelmez koyun keçi yetiştiricileriyle 
bir araya gelmesi sektörümüzün her daim anacağı şekilde 
tarihimizdeki yerini almıştır. Ayrıca toplantımızda "eli öpü-
lesi çobanlarımız ilacımızdır." demekle kalmamış, salonda 
bulunan iki çobanımızın ellerinden öpmesi dikkatlerden 
kaçmamış, bu özgün davranışları, fakir fukaranın babası ola-
rak tanınmış Sayın Bakanımızın sektörümüze tutacağı ışık, 

bizlerin daha gayretli olması ve birlik beraberlik içinde hiz-
met etmemiz gereğinin mesajı olmuştur. Sayın Bakanımızın 
bu samimi duruşu ve yaklaşımı sektörümüzün gelişiminde 
şüphesiz çok önemli bir rol oynayacaktır. Ve bunun ilk adı-
mının da Merkez Birliğimizin Olağanüstü Genel Kurulunda 
atılması bizler için övünç ve gurur kaynağımız olmuştur. 

Bu çerçevede Sayın Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba’ya 
yeni görevinde başarılar dilerken, göreve geldiğinden beri 
özellikle küçükbaş hayvancılık sektörümüze yapmış olduğu 
değerli icraatlar ve destekler için de Bakanımız Sayın Faruk 
Çelik’e bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli Okuyucularımız;
Merkez Birliğimiz ve Birliklerimizin en temel görevi, hayvan 
ıslahının temel göstergesi ve başlangıcı olan soy kütüğü 
ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması ve sahada toplanan 
verilerin değerlendirilmesi sonucunda nitelikleri yüksek 
damızlık belgeli hayvan yetiştirilmesidir. Bu manada soy 
kütüğü yürütme yetkisi Bakanlığımızca bir protokol dâhi-
linde Merkez Birliğimize verilmişti. Dolayısıyla Olağanüstü 
Genel Kurulumuzu yaptıktan hemen sonra ilk iş olarak Birlik 
Başkanlarımız ve Sorumlu Müdürlerimizin katılımıyla Hay-
vancılık Genel Müdürlüğünde "Soy Kütüğü Bilgilendirme ve 
İstişare Toplantısı" düzenledik. Bu toplantıda yapılacak iş ve 
işlemler detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir. Bu manada 
da büyük desteklerini gördüğümüz Genel Müdürümüz Os-
man Uzun, Genel Müdür Yardımcılarımız Burhan Demirok 
ve Salih Çelik ile Daire Başkanımız Dr. Bekir Ankaralı’ya 
teşekkür ediyoruz. Ümit ediyoruz ki Soy Kütüğü Bilgi Siste-
minin uygulamaya konulması ile ıslah çalışmalarımız daha 
da netleşecek ve gelecekte de küçükbaş hayvancılığımıza 
çok büyük getirileri olacaktır. Sonuçta hem yetiştiricilerimiz 
hem Birliklerimiz ve hem de ülkemiz kazançlı çıkacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle önümüzdeki sayımızda yine 
olumlu gelişmeleri duyurmak, paylaşmak üzere sağlıklı, 
huzurlu ve bol kazançlı günler temennilerimle tekrar mü-
barek Kurban Bayramımızı kutluyor ve hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN 
TEŞEKKÜR VE HAYIRLI OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın onayı ile Başbakan 
Binali Yıldırım tarafından 19 

Temmuz 2017 tarihinde yeni Bakanlar 
Kurulu açıklandı. 

Başbakan Binali Yıldırım tarafından 
açıklanan yeni Bakanlar Kurulu'nda 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık yeni Ba-
kanı Ahmet Eşref Fakıbaba oldu.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 
Çelik, yayınladığı mesajda Tarım 
Bakanlığında yapılan yeni görevlendir-
meye ilişkin şu ifadelere yer verdi.

"Göreve geldiğinden beri özellikle 
küçükbaş hayvancılık sektörümüze 
yaptığı somut icraatlar ve destekle-
rinden dolayı Sayın Bakanımız Faruk 

Çelik’e teşekkür eder, yeni Bakanlar 
Kurulu'nda Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı görevi verilen Şanlıurfa Mil-
letvekilimiz Sayın Ahmet Eşref Fakıba-
ba’ya hayırlı uğurlu olması dileklerimle 
yeni görevinde başarılar dilerim."

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Fakıbaba’ nın TBMM sitesinde yer 
alan özgeçmişi yukarıda sunulmuştur. 

16 Aralık 1951'de Şanlıurfa Birecik'te doğdu. 
Baba adı Ali, anne adı Rızkiye'dir.

Genel Cerrahi Uzmanı; Atatürk Üniversitesi 
Tıp Fakültesini bitirdi. Taksim İlk Yardım Hasta-
nesi Genel Cerrahi Kliniğinde ihtisas yaptı.

Amerika'da Texas Eyaleti Arlington Hastane-
sinde gözlemci olarak bulundu. Iğdır ve Birecik 
Devlet Hastanelerinde ve Şanlıurfa SSK Hasta-
nesinde Başhekimlik yaptı. 2 dönem Şanlıurfa 
Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Fakıbaba, evli ve 
3 çocuk babasıdır.

GIDA, TARIM VE 
HAYVANCILIK BAKANI 
AHMET EŞREF FAKIBABA 
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G ıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığına getirilen Ahmet Eşref 
Fakıbaba, görevi Faruk Çelik’ten 

devraldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığında devir teslim töreni düzenlendi. 
Bakanlık makamında yapılan törene 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-
kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik de katıldı. Törende konuşan 
Faruk Çelik, 10 yılı Bakanlık olmak üze-
re yaklaşık 18 yıldır parlamenter olarak 
millete, devlete hizmet etme onurunu 
yaşadığını söyledi.

Bakanlık görevinde bulunduğu 10 
yıllık süre içinde milletin kronik sorunla-
rına çözüm üreten pek çok icraatı ger-
çekleştirdiklerini belirten Faruk Çelik, 
sosyal güvenlik reformu ve genel sağlık 
sigortasından istihdam paketlerine, ça-
lışma hayatında birçok önemli düzenle-
menin Bakan olduğu dönemde hayata 
geçtiğini kaydetti.

Faruk Çelik, Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığına atandığı ilk gün-
den itibaren de bütün taraflarla diyalog 
halinde çalışma yürüttüklerini, ülkenin 
gelecekte tarımda ve hayvancılıkta 
kendi kendine yeterli olması için Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
himayesinde Milli Tarım Projesi’ni baş-
lattıklarını hatırlatarak, tarım ve hayvan-
cılığı popülist ve politik yaklaşımlarla 
değil, gerçekçi politikalarla ele aldıkla-
rını vurguladı. 

Çelik, konuşmasını "Onur duyarak ve 
alnımın akıyla taşıdığım Bakanlık bayrağını 
bu asil millete ve bu kadim devlete hizmet 
etmenin rahatlığıyla AK Parti’ye geçme-
sinde emeğim olan, kendisiyle çalışmak-
tan onur duyduğum Eşref Fakıbaba’ya 
devrediyorum. Bu bayrağı kendisinin çok 
daha yükseklere taşıyacağına inanıyorum, 
güveniyorum." diyerek noktaladı.

Ahmet Eşref Fakıbaba da sözlerine, 
hem Türkiye’ye yaptığı hizmetler hem de 

Şanlıurfa’ya yaptığı katkılardan dolayı 
Çelik’e teşekkür ederek başladı. Kendi-
sine duyduğu minnettarlığı ifade eden 
Fakıbaba, hem Belediye Başkanlığı hem 
de milletvekilliği döneminde Çelik ile ça-
lışmanın bir gurur olduğunu belirtti.

Fakıbaba, “Bu bir nöbet değişikliği, 
Allah inşallah bana da alnım açık, kendisi 
gibi yüzü ak bir şekilde nöbeti başka bir 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINDA
“DEVİR TESLİM TÖRENİ”

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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arkadaşa vermemi nasip eder. İnşallah Allah’ın izniyle 
kendilerinin desteğiyle, beraberce bu hizmeti elimden 
geldiği kadar bu bayrağı alıp Türkiye için, Allah rızası 
için ve partim için daha ileriye götüreceğime inancım 
sonsuz.” ifadesini kullandı.

Görevinin ne kadar önem arz ettiğinin farkında 
olduğunu dile getiren Fakıbaba, şunları kaydetti: 

"Bürokrat arkadaşlarımla, sivil toplum örgütleriyle, 
basınımızla, esnafımızla, halkımızla, üreticimizle, tüke-
ticimizle el ele vereceğiz. İnşallah duanızla biz bu işin 
üstesinden gelmek için Cumhurbaşkanımıza, Baş-
bakanımıza, halkımıza layık olabilmek için elimizden 
gelen gayreti göstereceğiz. Çok çalışacağız, çünkü 
AK Parti’nin düsturu budur: üreteceğiz, üreteceğiz, 
üreteceğiz. 

Bir hekim, bir genel cerrahi uzmanı olarak yeni 
bir branşa başlıyorum ama inanıyorum, çok değerli 
Bakanımız ve bürokrat arkadaşlarımız, üniversiteden 
hocalarımız sivil toplum örgütleri var, sizler varsınız, 
ben evelallah bu yükün altından kalkacağımıza yürek-
ten inanıyorum. Amacımız Allah rızasıdır, halkımızın, 
gariban insanların mutluluğudur. İnşallah bu konuda 
başarılı olacağız."

Konuşmaların ardından Bakan Fakıbaba tebrik-
leri kabul ederken Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik de önce Bakan Faruk Çelik’e hizmetlerinden 
dolayı teşekkür etti. Sonrasında yeni Bakan Ahmet 
Eşref Fakıbaba’ya hayırlı olsun dilekleriyle birlikte 
yeni görevinde başarılar diledi. 

Genel Başkan Çelik, tebrik esnasında koyun ve 
keçinin bu ülkenin milli meselesi olduğunu dile getirdi. 
Bakan Fakıbaba da Genel Başkan Nihat Çelik’e çalış-
malarında tam destek vereceklerini söyledi.
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Olağanüstü Ge-
nel Kurul Toplantısı 22 Temmuz 

2017 tarihinde Ankara’da bir otelde 
gerçekleştirildi. 

Toplantıya; Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba 
başta olmak üzere Bakan Yardımcısı 
Mehmet Daniş, Müsteşar Dr. Nusret 
Yazıcı, Müsteşar Yardımcıları Dr. Nihat 
Pakdil, Mehmet Hadi Tunç, Dr. Durali 
Koçak, Hasan Özlü, Hayvancılık Ge-
nel Müdürü Osman Uzun, Tarım Re-
formu Genel Müdürü Abdullah Burak 
Keser, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü 
Muharrem Selçuk, Hayvancılık Genel 
Müdür Yardımcısı Burhan Demirok, 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Genel Müdürü Ayhan 
Karayama, Daire Başkanları, Birlik 
Başkanları ve Merkez Birliği Genel 
Kurul delegeleri katıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakan Faruk 
Çelik’ten görevi devir alır almaz 

ayağının tozuyla ilk önce koyun keçi 
yetiştiricileriyle bir araya geldi. Türkiye 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birli-
ği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik tarafından son derece samimi 
bir şekilde karşılanan Bakan Fakıba-
ba'ya salona girdiğinde yoğun bir ilgi 
ve sevgi gösterilerinde bulunuldu. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasıyla başlayan toplantı Mer-
kez Birliğince hazırlanan tanıtım filmi-
nin gösterimi ile devam etti. Bakan 
Fakıbaba’nın filmi izlerken not tuttuğu 
ve sık sık Genel Başkan Çelik’ten 
bilgi aldığı dikkat çekti. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı konuş-
mada, görevi Faruk Çelik’ten devral-
dıktan sonra kendisiyle ve eski Tarım 
Bakanlarından Necmettin Cevheri ile 
görüşerek fikirlerini aldığını belirterek 
Türkiye’nin gıda, tarım ve hayvancılık-
ta çok başarılı olacağına inandığını ve 
her zaman üreticinin yanında duraca-
ğını söyledi.
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GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI FAKIBABA, 
GÖREVİ TESLİM ALIR ALMAZ TÜRKİYE KOYUN KEÇİ 

YETİŞTİRİCİLERİYLE BİRARAYA GELDİ
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Olağanüstü Genel Kurul'a ko-
nuşmak için gelmediğini dile getiren 
Fakıbaba, “Buraya Başkanla toplantı 
yapmak için geldim, hepimiz o eli 
öpülesi çobanla çalışacağız. Siz top-
lumun ilacısınız. Hep haktan, eşitlikten 
yanayım. Üretici üretecek, insan gibi 
parasını kazanacak ama tüketicimi-
ze de sahip çıkacağız. Bu dengeyi 
kurmak zorundayız. Yetiştirici, çoban 
arkadaşım emek verirken, birileri pa-
rasının varlığına güvenip stok yapacak 
ondan sonra gariban adam ezilecek, 
yok öyle bir şey. Bu Fakıbaba’nın 
kitabında yazmaz, stokçuluk yaparak 
bedavadan para kazanmak yok!” diye 
konuştu.

“Haklı olan bütün 
isteklerinizi yapacağız”
Fakıbaba, köylerin birer cennet 

olduğunu ve insanların hayatlarını 
oralarda sürdürebilmelerini sağlamayı 
amaçladıklarına işaret ederek, “Bunu 
nasıl sağlayacağız, o çoban arkadaşı-
mız başımızın tacı olacak. Herkes me-
mura kız vermek istiyor. Biz ne zaman 
başarılı olacağız; çobana kız vermeye 
çalışan insanlar olduğunda...” ifadele-
rini kullandı.

Çobanların, Türkiye’nin sigortası ve 
efendisi olduğunu dile getiren Fakıba-
ba, şöyle devam etti: “Kırsaldan kente 
göçü önlemenin yolu, çoban sayısını 
arttırmaya bağlı. Toprağı ve yeşili koru-
manın yolu, köyde yaşayan kardeşle-
rimin kıymetini bilmemize bağlı. Faruk 
Bey bana önemli bir bayrak devretti, 
şimdi sıra Fakıbaba’da. Sizlerle be-
raber samimi, el ele, haklı olan bütün 
isteklerinizi yapacağız. Benim sizlerden 
istediğim, hak ettiğimiz şeyi elde ede-
ceğiz, fazlasını istemeyeceğiz, fazlası 
da tüketicinin olacak. Ben üreticiye de 
hayranım tüketiciye de. Ben Türkiye’nin 
insanına hayranım. Sizler her şeyi hak 
ediyorsunuz.”

Bakan Fakıbaba, Türkiye Ko-
yun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
delegelerine hitaben de "Sizler şerefli 
namuslu insanlarsınız. Şerefiniz ve 
namusunuzla ekmeğinizin hakkını 
veren insanlarsınız. İnşallah hep be-
raber olacağız. El ele vererek bu işin 
üstesinden geleceğiz, gelmek zorun-
dayız." diyerek konuşmasını bitirdi.

Olağanüstü Genel Kurul Top-
lantısının açılış konuşmasını yapan 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 
de yaptığı konuşmada bir ilki yaşa-
dıklarını ifade ederek "Cumhuriyet 
tarihinde ilk defa, hafta sonu olmasını 
da göz önünde bulundurarak, bir 
bakanın ikinci gününü Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri ile bir araya gelişi, 
Sayın Bakanımızın bu samimi duruşu 
ve yaklaşımı bizleri son derece mutlu 
etmiştir." dedi.

Genel Başkan Çelik, artık eski 
alışkanlıkların dışına çıkıldığına vurgu 
yaparak "Eski dönemlerde bir yöne-
tim seçildiğinde yeni gelen Bakana 
ulaşmak için belki aylarca randevu 

beklenirdi. Ama biz Sayın Bakana 
hayırlı olsun demeye gitmeden Sayın 
Bakanımız bize geldi.’’ dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik 
şunları söyledi. "Sayın Bakanım sizi 
yürekten kutluyorum. Sizin bu sa-
mimi duruşunuz bu yaklaşımınız bu 
sektörün nasıl geliştirileceğinin bir 
göstergesidir. Ve bunun ilk adımıdır.
Geçen sene 24 Nisan 2016'da Merkez 
Birliğinin Genel Başkanı olduğum 
zaman sektöre hizmet etmeye geldim, 
hizmetkâr olmaya geldim. Ve bu ge-
çen süreç içinde de Sayın Bakanımız 
Faruk Çelik ile yeri geldi Bakan-Baş-
kan yeri geldi bir baba bir evlat ilişkisi 
içerisinde ekibiyle beraber ülkemize 
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hizmet ettik. Faruk Çelik’i her zaman 
saygıyla yad ediyorum."

Genel Başkan Çelik, devir teslim 
töreninde gördüğü manzaraya da dikkat 
çekerek "Ben şunu anladım ki Faruk 
Çelik sizi seviyor. Yetiştiriciler sizi seviyor. 
Türkiye sizi seviyor. Şanlıurfa sizi daha 
çok seviyor. Allah da sizi sevsin inşallah!" 
dedi ve Bakan Fakıbaba’nın insanları 
tedavi eden iyi bir uzman cerrah olduğu-
nu bundan böyle de koyunları, kuzuları 
tedavi edeceğini sözlerine ekledi.

Küçükbaş hayvancılığın ülkenin milli 
bir meselesi olduğunu da kaydeden Çe-
lik, "Sayın Bakanım siz geminin kaptanı-
sınız.  Biz mürettebatıyız ve her zaman 
emrinizdeyiz. Bunu böyle bilin." şeklinde 
konuştu. Çelik, AK Parti Hükümetleri-
nin çobana bakış açısını değiştirdiğini 
ve küçükbaş hayvancılığı destekleme 
kapsamına alarak sektörü sahiplendiğini 
belirterek sektördeki hayvan sayısını art-
tırmak için gece gündüz demeden canı 
yürekten hizmet edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Genel Başkan 
Çelik, Bakan Fakıbaba’ya bir plaket ve 
koyun keçi çoban tasvirli bir maket takdim 
etti. Bakan Fakıbaba koyun keçi maketini 
çalışma masasına koyacağını ifade ede-
rek Genel Başkan Çelik’e teşekkür etti. 
Ayrıca Merkez Birliği tarafından hazırlanan 
bir plakette Bakan Fakıbaba tarafından 
Bereket TV Yönetim Kurulu Başkanı Halil-
lullah Kasap’a verildi. Denetleme Kurulu 
Başkanı Necat Demirden ise Bakan 
Fakıbaba’ya Ahlat bastonu hediyesinde 
bulundu.

Bakan Fakıbaba toplantı sonunda 
basın mensuplarının sorularını cevap-
ladıktan sonra Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu ile 4 saat süren bir toplantı 
gerçekleştirdi. 
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Olağanüstü Ge-
nel Kurul Toplantısı 22 Temmuz 

2017 tarihinde Ankara’da bir otelde 
gerçekleştirildi. 

Toplantıya; Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba 
başta olmak üzere Bakan Yardımcısı 
Mehmet Daniş, Müsteşar Dr. Nusret 
Yazıcı, Müsteşar Yardımcıları Dr. Nihat 
Pakdil, Mehmet Hadi Tunç, Dr. Durali 
Koçak, Hasan Özlü, Hayvancılık Ge-
nel Müdürü Osman Uzun, Tarım Re-
formu Genel Müdürü Abdullah Burak 
Keser, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü 
Muharrem Selçuk, Hayvancılık Genel 
Müdür Yardımcısı Burhan Demirok, 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Genel Müdürü Ayhan 
Karayama, Daire Başkanları, Birlik 
Başkanları ve Merkez Birliği Genel 
Kurul delegeleri katıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın salona 
henüz teşrif etmediği süreçte Divan 
oluşumu için toplantı Genel Başkan 
Nihat Çelik tarafından açıldı. Divan 
için verilen bir önerge sonucunda Di-
van Başkanlığına Yakup Yıldız, Divan 
Başkan Yardımcılığına İbrahim Vanlı 
ve Katip üyeliklere ise Ali Akın ve 
Mustafa Çakır oybirliği ile seçildiler. 

Divan teşekkülünden sonra kısa 
bir konuşma yapan Genel Başkan 
Nihat Çelik, 500 delegeden yaklaşık 
400 delegenin salonda bulunarak 
çoğunluğun sağlandığını ve yasal 
bir engel olmadığını ifade ederek 
"Birçoğunuz telefonla arandınız. Bir 
seçim maddesi eklensin diye. Sizler 
samimi bir duruş sergileyerek bu 
arkadaşların talebine olumsuz cevap 
verdiniz. Ben şahsım ve Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu adına sizlere 
minnettar olduğumu ifade etmek 
istiyorum. Ben o arkadaşlara seçim 

maddesi eklemekten hiçbir zaman 
korkmadığımı söyledim. Benim bura-
ya gelirken yıllarca mücadele ettiğimi 
biliyorsunuz. Burayı işgale gelme-
dim. Geldiğim gibi gitmesini de bilen 
bir kardeşinizim. 80 İl Birliğimize ve 
260 bin yetiştiricimize hizmet etmeye 
hizmetkâr olmaya geldim. Ben yine 
de bugün bir güven oylaması yap-
mak istiyorum. Hem yönetime seçim 
yapmak için gerekli imza toplandı 
hem de denetim için. Arkadaşlarımız 
diyor ki siz güven oyu almak istiyor-
sanız Denetleme Kurulunu seçime 
götürün.Denetim Kuruluna verilecek 
her oy yönetim için de geçerlidir. Bu 
gündem maddesini oluşturup divana 
sunacağım. Bu güven oylamasını oy 
birliği ile almadığım zaman burda bir 
dakika durmam. Kendime olan say-
gımı yitirmem." şeklinde konuştu.

Daha sonra 61 delegenin imza-
sıyla Denetleme Kurulu seçimi yapıl-
masına dair önerge Divan tarafından 
oylamaya sunuldu ve oy birliği ile 
gündeme eklenmesine karar verildi.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı-
sında mevcut Yönetim Kurulu üyeleri 
görevinde değişiklik yapılmayıp, top-
lantıya katılan yaklaşık 400 delegenin 
tamamının oyunu alarak Denetleme 
Kuruluna Bitlis İli Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Birliği Başkanı Necat Demirden, 
Konya İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Bir-
liği Başkanı Fettah Öztürk ve Kara-
bük İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı İsmail Bağçe seçildiler.

Olağanüstü Genel Kurul sonra-
sında bir açıklamada bulunan Genel 
Başkan Nihat Çelik "Mevcut Yönetim 
ve Denetleme Kurulu üyelerine verilen 
güven oylamasının sonrasında oluşan 
birlik ve beraberlik mesajı 260 bin 
yetiştiricimize hizmet olarak geri döne-
cektir. Birlik Başkanları ve delegeleri-
mizin güvenini, gerek şahsım gerekse 
Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerim 
olarak asla boşa çıkarmayacağımızı 
beyan ediyorum." şeklinde konuştu.

Diğer yandan Olağanüstü Genel 
Kurulda yeni anasözleşmenin intibakı 
da oy birliği ile gerçekleştirildi.

MERKEZ BİRLİĞİMİZİN 
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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G ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba, göreve 
geldiğinin ikinci gününde ilk 

olarak Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Olağanüstü Genel Kuru-
luna katıldı, ardından Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile 4 saat süren bir toplantı 
gerçekleştirdi.

Toplantıya;  Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba 
başta olmak üzere Bakan Yardımcısı 
Mehmet Daniş, Müsteşar Dr. Nusret 
Yazıcı, Müsteşar Yardımcıları Dr. Nihat 
Pakdil, Mehmet Hadi Tunç, Dr. Durali 
Koçak, Hasan Özlü, Hayvancılık Genel 
Müdürü Osman Uzun, Tarım Refor-
mu Genel Müdürü Abdullah Burak 
Keser, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü 
Muharrem Selçuk, Hayvancılık Genel 
Müdür Yardımcısı Burhan Demirok ile 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 
ve Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri 
katıldı.

Olağanüstü Genel Kurul'da yaptığı 
konuşmada, küçükbaş hayvancılığın 
sorunlarını masaya yatırmak ve istişare 
etmek için başta TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik olmak üzere Yö-
netim Kurulu Üyeleriyle birlikte toplantı 

yapmak üzere katıldığını söyleyen 
Bakan Fakıbaba, Olağanüstü Genel 
Kurul devam ederken özel bir odada 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleriyle 
4 saat süren bir toplantı gerçekleştirildi. 
Toplantıda küçükbaş hayvancılık 20 
maddeden oluşan konu başlıklarıyla ele 
alınırken bir Bakanın yeni göreve başla-
masına rağmen yaptığı en uzun süreli 
toplantı olarak Cumhuriyet tarihinde bir 
ilk olarak yerini aldı. 

Toplantının ardından bir açıklamada 
bulunan Bakan Fakıbaba, toplantının 
yaklaşık 4 saat sürdüğünü ifade ederek 
"Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulu 

Üyesi arkadaşlarımla konuştuk. Sorun 
hayvan sayısının artmasında. İnsanlar 
fiyatlar ne olacak diye merak ediyor. 
Hayvan sayısı arttığında zaten ister 
istemez fiyatlar düşecektir. Bu demek 
değildir ki hayvan sayısının artması za-
man alacaktır. Ama bizim hemen belki 
önümüzdeki hafta alacağımız tedbirler 
var. Acil eylem planı var. Orta vadede 
yapacağımız planlar var. Uzun vadede 
yapacağımız planlar var. Hayvan sayı-
sının arttırılması orta vadeli bir plandır. 
Zaten acil eylem planı için ilk Bakan 
olduğumda Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ve Başbakanımızın bana emirleri 'Der-
hal bu konularla ilgili çalışma yap. Hem 

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN 
SORUNLARI MASAYA YATIRILDI
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üreticiyi hem tüketiciyi koruyacak 
projeler geliştir.' oldu. Bizim de çalış-
malarımız bu yönde devam edecek. 
Mutlaka sonuç alacağız. Halkımız 
emin olsun." dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik de toplantı sonrasında yaptığı 
açıklamada  şunları söyledi: "Bu 
örnek bir davranıştır. Sayın Bakanı-
mı şahsım ve sektörüm adına canı 
yürekten kutluyorum. Nöbeti devir 
alır almaz Türkiye’nin milli mesele-
si olarak gördüğümüz küçükbaş 
hayvancılığın büyümesi, gelişmesi 
açısından ekibiyle birlikte bize zaman 
ayırdı. Olağanüstü Genel Kurul 
çalışmalarımıza eşlik etti. Genel Kurul 
sonrasında Merkez Birliği Yöneti-
mi nezdinde kendi bürokratlarıyla 
sektörümüzün sorunlarını masaya 
yatırdık. Acil eylem planı hazırlama 
veya bu noktada çözüm üretme 
anlamında somut adımlar atıldı. Biz 
sahada yaşayan yetiştiricilerimizin 
sorunlarını bir bir Sayın Bakanımıza 
anlatma fırsatı bulduk. Bize bu fırsatı 
verdiği için de kendisine minnet ve 
şükranlarımı ifade etmek istiyorum. 
Bir Bakanlar Kurulu Toplantısı 4 saat 
sürmezken Sayın Bakanımız kapalı 
bir salonda yaklaşık 4 saat bize he-
sap sordu. Açık bir şekilde tereddüt 
etmeden bize 'samimiyetle ifade edin' 
dedi. Bizim de samimiyetle sektörün 
çıtasını yükseltmek, verimliliği ve kali-
teyi arttırmak noktasında Bakanlıkça 
yapılması gereken hamlelerin yerinde 
ve zamanında yapılması için bilgiler 
aktarma fırsatımız oldu."

Genel Başkan Çelik açıklamasının 
sonunda ise AK Parti Hükümetlerinin 
küçükbaş hayvancılığı önemsedi-
ğine vurgu yaparak, "Bizler yıllarca 
bu ailenin dışında kaldık. Ama AK 
Parti Hükümetlerinin başa gelmesiyle 
beraber hem sektörümüz önemsen-
di hem de ailenin asli bireyi olarak 
görüldük. Bugün devletimizin en üst 
düzey yetkilileriyle çobanlar bir araya 
geliyor. Derdini sıkıntısını anlatıyor. 
Bundan daha güzel bir şey olamaz. 
Biz birlikte güzel işler yapacağımıza 
inanıyoruz." dedi.
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OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HABERİMİZ 
ULUSAL VE YEREL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin 22 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul'una 
ilişkin haberler ulusal televizyon kanalları ve gazetelerde geniş bir şekilde yer aldı. 
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-
kez Birliği Olağanüstü Genel Kurul Top-
lantısı 22 Temmuz 2017 tarihinde Anka-
ra'da gerçekleştirildi. 

Toplantıya; Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba başta 
olmak üzere Bakan Yardımcısı Mehmet 
Daniş, Müsteşar Dr. Nusret Yazıcı, Müste-
şar Yardımcıları Dr. Nihat Pakdil, Mehmet 
Hadi Tunç, Dr. Durali Koçak, Hasan Özlü, 
Hayvancılık Genel Müdürü Osman Uzun, 
Tarım Reformu Genel Müdürü Abdullah 
Burak Keser, Gıda ve Kontrol Genel Mü-
dürü Muharrem Selçuk, Hayvancılık Ge-
nel Müdür Yardımcısı Burhan 
Demirok, Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği 
Genel Müdürü Ayhan Kara-
yama, Daire Başkanları, Birlik 
Başkanları ve Merkez Birliği 
Genel Kurul delegeleri katıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 
Bakan Faruk Çelik’ten görevi 
devir alır almaz ayağının to-
zuyla koyun keçi yetiştiricile-
riyle bir araya geldi. Türkiye 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-
kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik tarafından 
samimi bir şekilde karşılanarak 
salona giren Bakan Fakıbaba’ya 
yoğun ilgi ve sevgi gösterilerin-
de bulunuldu. 

Olağanüstü Genel Kuru-
la konuşmak için gelmediğini 

ifade eden Bakan Fakıbaba, küçükbaş hay-
vancılığın sorunlarını masaya yatırmak ve 
istişare etmek için başta TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik olmak üzere Yönetim 
Kurulu Üyeleriyle birlikte toplantı yapmak 
üzere katıldığını söyledi. Bakan Fakıbaba, 
Olağanüstü Genel Kurul'da Merkez Birliği 
delegelerine hitap ettikten sonra toplantıya 
geçildi. 4 saat süren toplantıda küçükbaş 
hayvancılık 20 maddeden oluşan konu baş-
lıklarıyla ele alınırken bir Bakanın yeni gö-
reve başlamasına rağmen yaptığı en uzun 
süreli toplantı olarak Cumhuriyet tarihin-
de bir ilk olarak yerini aldı. Genel Başkan 
Nihat Çelik toplantı sonrasında küçükbaş 
hayvancılık sektörüne göstermiş olduğu 
samimi yaklaşım için Bakan Fa-
kıbaba’ya teşekkür ederek başarı 
temennilerinde bulundu.

Olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısında mevcut Yönetim 
Kurulu Üyelerinin görevlerinde 
değişiklik yapılmayıp, toplantıya 
katılan yaklaşık 400 delegenin 
tamamının oyunu alarak De-

netleme Kurulu'na Necat Demirden, Fettah 
Öztürk ve İsmail Bağçe seçildi.

Olağanüstü Genel Kurul sonrasında 
bir açıklamada bulunan Genel Başkan Ni-
hat Çelik "Mevcut Yönetim ve Denetleme 
Kurulu Üyelerine verilen güven oylaması-
nın sonrasında oluşan birlik ve beraberlik 
mesajı 260 bin yetiştiricimize hizmet ola-
rak geri dönecektir. Birlik Başkanları ve 
delegelerimizin güvenini, gerek şahsım ge-
rekse Yönetim ve Denetleme Kurulu Üye-
lerim olarak asla boşa çıkarmayacağımızı 
beyan ediyorum." şeklinde konuştu.

BASIN AÇIKLAMASI / 24 TEMMUZ 2017
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KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI 
"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, göreve geldiğinin ikinci gününde ilk olarak 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Olağanüstü Genel Kurul'una katıldı, 
ardından Yönetim Kurulu Üyeleri ile 4 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi..’’



CerModern Sanat Merkezi'nde 
FAO-Türkiye Ortaklık Progra-
mı'nın (FTPP) ikinci aşamasının 

Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. 
25 Temmuz 2017 tarihinde yapılan 
toplantıya TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik de katıldı.

Açılışta konuşan Fakıbaba, 7 
milyarlık dünya nüfusunun 2050 yılında 
10 milyara ulaşmasının beklendiğine 
dikkati çekerek, 8 milyon insanın açlık 
ve yetersiz beslenme sorunu ile karşı 
karşıya kaldığını vurguladı.

Dünya çapında her yıl üretilen 4 
milyon ton gıdanın 1,3 milyon tonu-
nun israf edildiğini anlatan Fakıbaba, 
"Lokantalarda porsiyonlar çok büyük. 
Önümüze yemekler geliyor ve an-
cak yarısını yiyebiliyoruz, diğer yarısı 
çöpe gidiyor. Biz yeteri kadar yiyoruz, 
yemeyenlere vermek zorundayız. 
Onun için porsiyonların özellikle lüks 
otellerde küçülmesi taraftarıyım. Her 
yerde artan yemekleri kendim alıp 
götürüyorum, orada bırakmıyorum, 
biliyorum ki orada zaten dökülecek. 
Bunu sizlere de tavsiye ediyorum." 
ifadelerini kullandı.

Fakıbaba, Türkiye'nin 1948 yılından 
bu yana FAO'ya üye olduğuna işaret 
ederek, "Ortaklık programı kapsamın-
da Türkiye hükümeti tarafından Orta 
Asya ülkelerinde uygulanacak proje-
lerde kullanılmak üzere ilk dönemde 
toplam 10 milyon dolar katkı sağlan-
mıştır. Bu çerçevede ilk dönemde 

toplam 28 proje onaylanmış ve 
uygulama başlamıştır. İkinci döneme 
hazırlanırken geçmiş tecrübeler de göz 
önünde bulundurularak çalışmalar ya-
pılmıştır. Bu defa Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti FAO'ya toplamda 20 milyon 
dolarlık katkı sunacaktır." diye konuştu.

Suriye'de en az 500 bin insanın 
hayatını kaybettiğini dile getiren Fa-
kıbaba, Türkiye'de Suriye krizi mağ-
durları için ilk günden beri dil, din, ırk 
ayrımı yapmadan açık kapı politikası 
uygulandığını belirtti. Fakıbaba, bugün 
3 milyon Suriyeli ile en çok sığınmacı-
ya ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye 
olduğunu vurguladı.

Fakıbaba, 2018'de İslam İşbirliği 
Teşkilatı Tarım Bakanları Toplantısı ile 
Balkan Ülkeleri Tarım Bakanları top-
lantısının Bakanlığının ev sahipliğinde 
Türkiye'de gerçekleştirileceğini ifade 
ederek, FAO ülkeleri ile olan iş birliği-
nin de daha iyiye gideceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta-
rım Örgütü (FAO) Avrupa ve Orta 
Asya'dan sorumlu Genel Direktör 
Yardımcısı Vladimir Rakhmanin 
de toplantıda yaptığı konuşmada, 
Türkiye'nin bölgede gıda güvenliğini 
ve tarımsal kalkınmayı desteklediğini 
söyledi.

FAO ve Türkiye'nin, Ortaklık Prog-
ramı'nın ikinci aşaması konusunda 
gerekli müzakereleri yürüttükten sonra 
bir anlaşmaya vardığını ifade eden 
Rakhmanin, "Hedefimiz bu aşama-
da Türkiye'nin deneyimini bölgedeki 
ülkelerle paylaşmak ve katılımcı ülkeler 
arasındaki mevcut olan uluslararası iş 
birliğini geliştirmek." diye konuştu.

Rakhmanin, söz konusu progra-
mın ilk aşamasının başarılı bir şekilde 
tamamlandığını kaydederek, bu kap-
samda toplam 28 projenin uygulan-
dığı ve bunların 10 milyon dolarlık bir 
bütçesi bulunduğu bilgisini verdi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi → 15 ←

HA
BE

RL
ER

FAO-TÜRKİYE ORTAKLIK PROGRAMI 
II. DÖNEM TANITIM TOPLANTISI YAPILDI



Koyun ve Keçilerde Soykütüğü 
Bilgilendirme ve İstişare Toplan-
tısı 01 Ağustos 2017 tarihinde 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonun-
da gerçekleştirildi. Hayvancılık Genel 
Müdürü Osman Uzun, Genel Müdür 
Yardımcıları Burhan Demirok ve Salih 
Çelik ile Islah Geliştirme Daire Başkanı 
Dr. Bekir Ankaralı, Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile Koyun Keçi Yetiştirici 
Birlikleri Başkanları, Sorumlu Müdürleri 
ve teknik personelinin katıldığı, toplantı 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okun-
masıyla başladı.

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik konuşmasında toplantıya Genel 
Müdür, yardımcıları ve Daire Başkanla-
rının katılması sektöre duyulan güven 
ve ilginin bir sonucu olduğunu ifade 
ederek kendilerine teşekkür etti. Genel 
Başkan Çelik, zaman zaman bazı in-
sanların birlikleri kötü lanse etmeye ça-
lıştıklarını ve gaflet içinde bulundukları-
nı belirterek "Doğru insan işiyle uğraşır. 
Aciz insanlar ise insanlarla uğraşır. Siz 
doğru insanlar olarak işinizle uğraşın. 
Ben hepinize güveniyorum. Bu mana-
da sadece elimi değil gövdemi taşın 
altına koyduğuma inanın. 

Sizlerden de daha üstün gayret 
göstermenizi bekliyorum." dedi.

Genel Başkan Çelik, soykütüğü ile 
ilgili alınan yetkinin ilk adımının burada 
atıldığını, onun nedenle konunun her 
yönüyle ele alınması için tartışılması 
gereğine işaret etti.

Genel Başkan Çelik’ten sonra 
kürsüye gelen Hayvancılık Genel Mü-
dürü Osman Uzun ise konuşmasında 
Türkiye coğrafyasının küçükbaş hay-
vancılığa elverişli olduğunu söyleyerek 
"Küçükbaş hayvancılığın kırmızı et 
içindeki oranı yüzde 10'lara düştü. Bu 
oranı arttırmanın 2 yolu var. Birincisi 
küçükbaş hayvan sayısını artıracağız. 
İkincisi birim hayvandan alınan verimi 
artıracağız. Sayıyı arttırmak için ayrı 
bir destekleme projemiz var. Bunun 
üzerinde çalışıyoruz. Henüz gerçekleş-
medi." dedi. 

Genel Müdür Uzun, toplantının hay-
vanların verimini arttırmaya yönelik bir 
ıslah çalışması olduğunu ve bu konuda 
Merkez Birliği ile bir protokol imzalandı-
ğını ifade ederek müracaatlar geldiğin-
de soykütüğü tutma yetkilerinin birlikle-
re verileceğini söyledi. Uzun, damızlık 
koç teke üretim merkezleri ile ilgili de 37 
Birliğin tamamından müracaat edilme-
sini beklediklerini sözlerine ekledi. 
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KOYUN VE KEÇİLERDE SOYKÜTÜĞÜ BİLGİLENDİRME 
VE İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Osman Uzun

Nihat Çelik

Adem Bölükbaşı

Emre Tokul

Halim Uzun



Genel Müdür Uzun, küçükbaş 
hayvan sayısı ve verimlerinin arttırılma-
sına yönelik 2023 hedefinin kırmızı et 
içinde küçükbaş hayvanların oranının 
yüzde 25'e çıkarılması olduğunu, böy-
lece büyükbaş hayvancılığın kırmızı et 
içindeki baskısının azaltılarak başa baş 
seviyesini yakalayacaklarına inandığını 
söyledi.

Konuşmaların ardından HAYGEM 
Genel Müdürü Osman Uzun’a kü-
çükbaş hayvancılığa yapmış olduğu 
hizmetlerden dolayı Genel Başkan 
Nihat Çelik tarafından bir plaket takdim 
edilirken, Genel Başkan Yardımcısı Ali 
İlbaş, Genel Müdür Yardımcısı Burhan 
Demirok’a, Genel Muhasip Şevket Avcı 
Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik’e 
birer plaket verdiler. Sekreterya Üye 
İhsan Akın da Islah ve Geliştirme Daire 
Başkanı Dr. Bekir Ankaralı’ya koyun 
keçi çoban tasvirli bir maket sunumun-
da bulundu.

Toplantının devamında Islah Ge-
liştirme Daire Başkanılığından Ziraat 
Mühendisi Adem Bölükbaşı, Mevzuat, 
Birliklerin soykütüğü yürütme yetkisine 
başvuru süreci ve yetkilendirme ile 
koyun keçi türü hayvanlarda soykütüğü 
ve ön soykütüğü sistemi uygulama 
talimatına ilişkin birer sunum yaptı. 
Sonrasında Bilgisayar Mühendisi Emre 
Tokul tarafından Soybis veri tabanı 
ile ilgili bilgiler verildi. Halim Uzun ise 
damızlık koç teke yetiştiriciliği projesi 
hakkında bir sunum gerçekleştirdikten 
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Sami Turan, Dr. Bekir Ankaralı, Adem Bölükbaşı
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sonra Islah ve Geliştirme Daire Başkanı 
Dr. Bekir Ankaralı tarafından destek-
lemeler konusunda bilgi aktarımında 
bulunuldu. Sorulara verilen cevaplar-
dan sonra Genel Başkan Nihat Çelik 
katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. 
Çelik konuşmasında birlik beraberlik 
mesajları vererek büyük bir aile oldukla-
rını söyledi. 

Genel Başkan Çelik, koç ve teke 
üretim merkezleri kurulması konusunda 
Maliye Bakanlığı ile birlikte bir çalışma 
yapıldığını bu konuda hazine arazile-
rinin koyun keçi birliklerine koşulsuz 
olarak tahsis edilmesini istediklerini dile 
getirdi. Koyun ve keçinin bu ülkenin mil-
li meselesi olduğunu vurgulayan Çelik, 
milli meselelere sahip çıkılması gerekti-
ğini yeni Tarım Bakanı Fakıbaba’nın da 
sahip çıkacağına inandıklarını söyle-
di. Islah çalışmalarının asli görevleri 
olduğunu da söyleyen Çelik, sektörün 
geleceği için buna mecbur olduklarını 
ifade ederek soykütüğü yürütme yetkisi 
ile küpe ve küpeleme yetkilerinin uzun 
uğraşlar sonunda alındığını ve küpele-
me konusunda birlikler ile yetiştiricilerin 
karşı karşıya gelmeyecekleri çözümler 
üzerinde çalışıldığını söyledi.

Toplantının öğleden sonraki 
programında ise Genel Başkan Nihat 
Çelik tarafından yaptıkları proje ve 
çalışmalardan dolayı ve yeni seçilen 
Birlik Başkanlarına birer plaket verildi. 
Bu çerçeve de; Niğde Birlik Başkanı 
Erdoğan Yılmaz, Bursa Birlik Başkanı 
Yıldırım Oran, Karaman Birlik Başkanı 
Yücel Yaman, Adana Birlik Başkanı 
Murat Şen, Çanakkale Birlik Başkanı 
Ferhan Savran, Eskişehir Birlik Başkanı 
Mehmet Köksal, Konya Birlik Başkanı 
Fettah Öztürk, Şanlıurfa Birlik Başkanı 
Hasan Eyyüpoğlu, Bolu Birlik başkanı 
Mustafa Gülkaya, Aydın Birlik başkanı 
Nazmi Koşar plaketlerini Genel Başkan 
Nihat Çelik’ten alırken mazereti sebe-
biyle toplantıya katılamayan Kırıkkale 
Birlik Başkanı M. Kürşat Ulusoy’un pla-
keti ise Birlik çalışanı tarafından alındı.

Toplantının son bölümü olan değer-
lendirme kısmında ise Daire Başkanı 
Dr. Bekir Ankaralı, Ziraat Mühendisi 
Adem Bölükbaşı ve Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğünden Sami Turan 
katılımcıların sorularını cevapladı.
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Bursa Birlik Başkanı - Yıldırım Oran Konya Birlik Başkanı - Fettah Öztürk

Bolu Birlik Başkanı - Mustafa Gülkaya

Adana Birlik Başkanı - Murat Şen

Kırıkkale Birlik Başkanı M. Kürşat Ulusoy adına

Eskişehir Birlik Başkanı - Mehmet Köksal

Şanlıurfa Birlik Başkanı - Hasan Eyyüpoğlu

Aydın Birlik Başkanı - Nazmi Koşar

Çanakkale Birlik Başkanı - Ferhan Savran

Karaman Birlik Başkanı - Yücel Yaman

Niğde Birlik Başkanı - Erdoğan Yılmaz
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik, 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
dolayısıyla yayınladığı mesajda “15 
Temmuzdaki hain girişimin hiçbir 
zaman unutulmaması temennile-
rimle kahraman milletimizin 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
gününü kutluyor, o karanlık gece-
de vatanımız uğruna gözünü kırp-
madan canını veren şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle anıyor, gazile-
rimize sağlıklı bir hayat diliyorum.” 
dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
mesajında şu ifadelere yer verdi. "15 
Temmuz gecesinde, cennet vatanımızı 
yok etmek isteyen hainlere karşı başta 
Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız 
olmak üzere darbe karşıtı Ordumuz 
ve Emniyet güçlerimiz ile kahraman 
milletimizin ortaya koyduğu destan, 
adını şanlı tarihimize altın harflerle 
yazdırmış ve milli iradeyi esas alan 

demokrasi mücadelemiz bütün dün-
yaya örnek olmuştur.

Hain darbe girişimi her şeyden 
önce bize biz olmayı öğretmiş ve 
bundan sonra da hainliğin ve ihane-
tin bedelinin çok ağır olacağını dosta 
düşmana göstermiştir.  

Şurası çok iyi bilinmelidir ki, ül-
kemizi bölmeye, parçalamaya çalışan 
hiçbir güç bundan böyle de başarılı 
olamayacaktır. Çünkü her zaman bu 
hain güçler karşılarında yine kahra-
man milletimizi göreceklerdir. Dev-
letimizin bekası, milletimizin refah ve 
mutluluğu için kahraman milletimizin 
önemli bir parçası olarak gördüğümüz 
80 İl Birliğimiz, Merkez Birliğimiz ve 
260 bin üyemizle son nefesimize kadar 
her zaman hazırız. 15 Temmuz günü 
demokrasi nöbetinde bulunmak üzere 
Birliklerimizin üyelerine cep mesajları 
gönderdik. O gün meydanlarda olarak 
ihaneti unutmadığımızı ve unutturma-
yacağımızı göstereceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz 
Milletimizin Şehitleri Anma, Demok-
rasi ve Milli Birlik gününü en içten 
duygularımla kutluyor şehitlerimizi 
bir kez daha rahmet ve minnetle anı-
yorum. Mekânları cennet olsun."

BASIN AÇIKLAMASI / 14 TEMMUZ 2017

TÜRKİYE KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’ten 
15 Temmuz Mesajı
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TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat ÇELİK Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı 

Faruk ÇELİK'in ev sahipliğinde 
verilen İftara katıldı. İftar yeme-
ğinden sonra Genel Başkan 
Çelik, Bakan Faruk Çelik’e 
küçükbaş hayvancılıkla ilgili 
sorunları ve özellikle de başta 
yayla yasakları olmak üzere 
sektördeki sıkıntıları dile getirdi.

G ıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, 6 Haziran 
2017 tarihinde verdiği iftar 

yemeğinde TBMM Tarım Komisyonu 
Başkan ve Üyeleri ile çeşitli alanlarda 
faaliyet gösteren Birliklerin Başkanları 
ile bir araya geldi. 

İftar programına, Bakan Çelik’in 
davetlisi olarak Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik de katıldı.

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
FARUK ÇELİK’DEN İFTAR YEMEĞİ

GENEL BAŞKAN ÇELİK, BAKAN ÇELİK’E SEKTÖRÜN SORUNLARINI ANLATTI



Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi→ 22 ←

HA
BE

RL
ER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Çelik, Kahraman-

kazan'ın Ahi köyünde 49 mahalleden 
gelen çiftçiler ve ailelerinin katılımıyla 
düzenlenen "Çiftçilerle İftar" programı-
na katıldı. Çiftçilerle iftar programına, 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 
de iştirak etti.

İnsanoğlu dünya üzerinde yaşadığı 
sürece gıda ihtiyacının süreceğini, dola-
yısıyla tarımın ve çiftçiliğin hep olacağını 
dile getiren Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyib Erdoğan, şu değerlendirmede 
bulundu:

"Tarih boyunca biz Türklerin iki 
temel mesleği olmuştur, bunlardan biri 
askerliktir, diğeri de tarım ve hayvancı-
lıktır. Biz asker bir milletiz. Son yıllarda 
yaşadığımız gelişmeler, bize bu iki alanı 
çok sıkı tutmamızın şart olduğunu gös-
teriyor. Askerliği sıkı tutmazsak vatanı-
mızı koruyamayız, tarım ve hayvancılığı 
sıkı tutmazsak da özellikle kriz dönem-
lerinde onurumuzu muhafaza edeme-
yiz. Sanayi elbette önemlidir, teknoloji 
elbette önemlidir, mimari, sanat, spor, 
enerji hepsi elbette önemlidir. Ama 
kendinizi güvende ve tok hissetmiyor-
sanız hiçbir işe yaramaz. Kalkınma 
programlarımızı, büyüme stratejilerimizi 
bu anlayışla hazırlamak ve hayata 
geçirmek mecburiyetindeyiz."

"Tarımsal hasılada, Avrupa'da ilk 
sıraya yükseldik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen 

15 yılda savunma sanayine verdiğimiz 
önemle askeri alanda ülkemize adeta 
çağ atlattık." ifadesini kullanarak, yüzde 
80'leri bulan dışa bağımlılığı yüzde 
40'lar seviyesine düşürmelerine rağmen 
hâlâ kat edilmesi gereken çok yol oldu-
ğunu bildiklerini söyledi. Erdoğan, şöyle 
devam etti:

"Uçağımızdan gemimize, uydumuz-
dan füzemize, tüfeğimizden tankımıza, 
radarımızdan yazılımımıza kadar her şe-
yimizi kendimiz yapmadan bize huzurlu 
bir uyku uyumak yoktur. Aynı şekilde 
tarım alanında da ülkemizi tarladan 
sofraya kadar tüm aşamalarıyla en ileri 
seviyeye çıkarmadan kendimizi güven-
de hissedemeyiz.

Yani endüstriyel tarım, bunu başar-
mamız lazım. Bunun için geçtiğimiz 15 
yılda 123 milyar lira tarım ve hayvancılık 
desteği verdik, bunu başaralım diye. 
Tarımsal hasılada, Avrupa'da ilk sıraya 
yükseldik, elhamdülillah. Neredeydik, 
nereye geldik... Şimdi bir yere geliyorum. 
Arazi toplulaştırma, gübre ve yemde 
KDV'yi sıfırlama, kredi kolaylığı gibi çalış-
malarla çiftçilerimizin daha verimli üretim 
yapabilmelerine imkân sağladık. Top-
raklarımız nasıl şehitlerimizin kanlarıyla 
yoğrularak vatan oluyorsa çiftçilerimizin 
alın teriyle yoğrularak da bereketleniyor."

"Toplulaştırırsak buraya 
bereket gelir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuş-

masında toplulaştırmaya da değinerek, 
şunları söyledi:

"Bakıyorsunuz, devasa arazi var. 
Ama hepsi adeta ev yapar gibi parsel 
parsel... Onda bereket olmaz, onda 
verimlilik olmaz. Diyorum ki bir toplulaş-
tırma yapalım. Kardeşler, 5 kardeş, 10 
kardeş, 15 kardeş böyle bölük pörçük 
olacağına kardeşler bir araya gelir, 
mahallemizin muhtarı yardımcı olur, 
belediye başkanımız yardımcı olur artık 
köy yok. Buraları toplulaştırırsak buraya 
bereket gelir. Bölük pörçük yapmaya-
lım. Tadı olsun bu işin, bereketi olsun 
bu işin. Kardeşler kendi arasında al-ver 
yaparlar, bedelsiz versin demiyorum. 
Tabii ki bedelini de verecek. Böylece 
bu bereketli topraklar, daha bereketli 
olacak.

Başkan bir şey söyledi. O da şu, 
'Arazimizin sulamasında sıkıntımız var.' 
diyor. Dolayısıyla aşağıdaki rezervimizi 
şöyle dağın tepesine doğru, oradaki 
yapılacak bir rezerv alanı ile orada de-
polayıp cazibe ile bunu şöyle arazimize 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 
KAHRAMAN KAZAN’DA ÇİFTÇİLERLE 

İFTARDA BULUŞTU
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kapalı sistem olursa tabii nurun ala nur 
olur. Çünkü güneş buharlaştırmaz. Bu 
buharlaştırmada kaybolan nereden 
bakarsan bak yüzde 50-60'tır, açık 
kanal olursa. Ama kapalı sistem olursa 
o zaman Allah'ın izniyle böyle bir şey 
olmaz. Tamam, söz, yapıyor muyuz? 
Bakanımızdan sözü aldık."

Güneş panel sistemleriyle ısıtmanın 
yaygınlaştırılması gerektiğini belirten 
Erdoğan, "Eskiden bu sistem pahalıy-
dı. Şimdi ucuzladı. Dolayısıyla benim 
bütün vatandaşlarım, enerjide de daha 
ucuz enerji elde etme imkânını da yaka-
lamış olsun. Başarılı belediye başkanı 
bunu ispatlar." diye konuştu. 

Erdoğan, hedeflerinin 780 bin kilo-
metrekare vatan toprağının tarıma uy-
gun 230 bin metrekaresinin her karışını 
değerlendirmek olduğunu ifade ederek, 
bunun gerçekleştirileceğine inandığını 
dile getirerek, şunları belirtti:

"Bereket demek çok su kullanmak, 
çok gübre dökmek, çok ilaç serpmek 
değildir. Bereket, toprağı bilinçli ekip 
biçmekle olur. Her şey gibi toprak da 
orta yolu sever. İhtiyaçlarının kararında 
karşılanmasını sever. Bunun için Milli 
Tarım Projesi ile çok önemli bir adım 
atıyoruz. Tarımda üretim planlaması 
yaparak, etkili destekler vererek, sağlıklı 
gıda kullanarak, özellikle bunu kullan-
mak için de sağlıklı gıda üretmemiz la-
zım. Bunu yaparak, rekabet gücümüzü 
yükselterek, çiftçimizin refahını arttırarak 
inşallah yeni bir dönemin kapılarını 
açıyoruz."

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, gıdayı kontrol edenin dün-
yayı kontrol edeceği zamanlara doğru 
hızlı bir şekilde ilerlendiğine dikkati 
çekerek, "Bu nedenle Sayın Cumhur-
başkanımızın talimatıyla tarımın her 
aşamasında ve her alanında tarladan 
sofraya kadar milli politikalar geliştirme-
yi Türkiye'nin geleceği adına hayati bir 
mesele olarak görüyoruz." dedi.

Bakan Çelik, buradaki konuşmasın-
da, Erdoğan'ı çiftçilerle iftar sofrasında 
ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu 
ifade etti.

Çelik, Kahramankazan'ın, 15 Tem-
muz'da devletine, bayrağına ve vatanına 

kanı pahasına sahip çıkan, yiğidin 
harman olduğu ve diriliş destanının ya-
zıldığı yer olduğunu söyledi. Çelik, "Bu 
aziz millet, Kazan'daki Mürted'e de Pen-
silvanya'daki mürtede de dersini verdi 
ve haddini bildirdi. Bu topraklar için 
toprağa düşen bütün kahramanlarımızı, 
şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve 
minnetle anıyorum." diye konuştu.

Ankara'nın, başkent olması dolayı-
sıyla tarım potansiyeli gölgede kalan 
bir şehir olduğuna işaret eden Çelik, 
toplam yüzölçümü 2,5 milyon hektar 
olan Ankara'nın üçte ikisinin tarım ve 
hayvancılığa elverişli olduğunu, 50 bin 
çiftçisi bulunduğunu belirtti. Başkent'i, 
Konya'dan sonra "ikinci büyük tahıl am-
barı" olarak nitelendiren Çelik, şunları 
kaydetti:

"Ankara 15 yılda tarımsal destekler 
açısından 2,5 milyar liralık bir desteği 
aldı. Sadece 2017 yılında 190 milyon 
liralık bir tarımsal destek Ankara'mıza 
ödenmiştir. Bu destekler neticesinde 
Ankara'daki eli nasırlı çiftçi kardeşle-
rim 5,5 milyar liralık tarımsal üretim 
gerçekleştirdiniz. Bu ürettiklerinizin 
300 milyon dolarlık kısmını ihraç 
ettiniz. 

Bu nokta son derece önemli ama 
bundan sonra da gelmemiz gereken bir 
nokta var, tarımın ve hayvancılık açısın-
dan kat etmemiz gereken ve gelecek 
kuşaklara aktarmamız için yapmamız 
gereken son derece önemli çalışmalar 
var. 

Türkiye genelinde 192 ovayı tarımsal 
sit alanı ilan ettik, bunların 8'i Ankara'ya 
ait ovalarımız. Bu konudaki çalışmala-
rımız tarım alanlarını, toprağı koruma 
adına devam ediyor. Kırsal Kalkınma ve 
IPARD destekleriyle Ankara 312 milyon 
liralık destek aldı. 

Genç Çiftçi Projesi ve Köye 
Dönüş çerçevesindeki hibelerimiz 
devam ediyor. Ankara'mızda Gebe 
Düve Merkezini oluşturduk, birkaç ay 
içerisinde hizmete girecek. Böylece 
aracısız şekilde vatandaşlarımızın 
daha uygun şartlarda, 'kültür ırkı' 
dediğimiz en verimli ırktaki hayvanı 
alıp, hayvancılık yapma imkânını ger-
çekleştirebilecek altyapıyı sağlamış 
bulunuyoruz."

"Milli Tarım Projesi'yle 
hayvancılıkta kendi kendine
yeten ülke haline gelecek"
Bakan Çelik, Kahramankazan'da 

bin 100 çiftçi bulunduğunu ve 120 bin 
dekar arazide üretim yapıldığını anlattı.

Gıdayı kontrol edenin dünyayı kon-
trol edeceği zamanlara doğru hızlı bir 
şekilde ilerlendiğine dikkati çeken Çelik, 
bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
talimatıyla tarımın her aşamasında ve 
her alanında tarladan sofraya kadar 
milli politikalar geliştirmeyi Türkiye'nin 
geleceği adına hayati bir mesele olarak 
gördüklerini söyledi.

Milli Tarım Projesi'yle Türkiye'yi hay-
vancılıkta kendi kendine yeten, bitkisel 
üretimde Havza Bazlı Destekleme mo-
deliyle toprakların her karışını ihtiyaç 
duyulan ürünlerle donatan ve gelecek 
kuşakları namerde muhtaç etmeyecek 
bir ülke haline getirme konusunda 
planlı çalışmaları sürdürdüğünü ifade 
eden Çelik, "Türkiye'nin kırmızı et arzı 
konusunda geçmişten beri yaşadığı 
dışa bağımlılık sorununu bitirmek için 
yoğun bir gayret içerisindeyiz. 1969'da 
654 bin dolarlık canlı hayvan ve et it-
halatı yapmışız. 1995'te ise nüfusumuz 
58 milyonken 420 milyon dolarlık et ve 
canlı hayvan ithal etmişiz. 2016 yılında 
nüfusumuz 80 milyonken 420 milyon-
luk ithalat gerçekleştirmişiz. Bunun 
Türkiye yakışmadığını söylüyoruz ve 
direktifleriniz doğrultusunda hayvancı-
lığımız kendi kendine yeterli olması için 
gerekli altyapı çalışmalarımızı hızlı bir 
şekilde sürdürdüğümüzü ifade etmek 
istiyorum."

Kahramankazan'ın kanıyla, canıyla 
bu milletin istikbaline sahip çıktığına 
işaret eden Çelik, Bakanlık olarak bütün 
imkânlarla Kahramankazan'ın istikbali-
ne sahip çıkacaklarını belirtti.
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MERKEZ BİRLİĞİMİZCE İLK KEZ 
ÇOBANLAR İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Fatma Güldemet Sarı 

Hüseyin Filiz

Türkiye’nin dört bir yanında gelen 
çobanlar, TÜDKİYEB’in ev sahipli-
ğinde ilk defa Ankara’da düzenle-

nen iftar yemeğinde buluştu.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) kurulu-
şundan bugüne kadar geçen 11 yıllık 
süreçte ilk defa Ankara’da “Çobanlar 
İftarı” düzenledi. İftar programına; başta 
eski Çevre ve Şehircilik Bakanı, Adana 
Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Üyesi Fatma Güldemet 
Sarı, Tarım Orman ve Köyişleri Komis-
yonu Üyeleri Kırklareli Milletvekili Se-
lahattin Minsolmaz, Çankırı Milletvekili 
Hüseyin Filiz, eski milletvekilleri, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müste-
şar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ve 
Bakanlık bürokratları, sivil toplum örgüt-
lerinin başkanları ile birlik başkanları ve 
üyeleri ile Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen çobanlar katıldı.

İftar Programına katılamayan başta 
Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere 
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları 
Mustafa Ataş ve Cevdet Yılmaz, Genel 
Başkan Nihat Çelik’i bizzat arayarak 
katılımcılara selam ve sevgilerini ilettiler.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları; 
Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Av.Ahmet 
Sorgun, Cevdet Yılmaz ve Öznur Çalık, 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Başkanı Recep Konuk, AK Parti Çorum 

Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, 
AK Parti Sivas Milletvekili ve Adalet Ko-
misyonu Üyesi Av. Hilmi Bilgin, Kütahya 
Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu 
Üyesi Ahmet Tan, Çorum Milletvekili ve 
TBMM İdare Amiri Salim Uslu ile Anka-
ra Valisi Ercan Topaca düzenlenen iftar 
programına katılamayarak birer telgraf 
gönderdiler.

Kur’an tilaveti ile başlayan iftar prog-
ramı TÜDKİYEB’i tanıtan sinevizyon 
gösterisi ile devam etti. Tanıtım filminin 
ardından programın açılış konuşması 
programa ev sahipliği yapan TÜDKİ-
YEB Genel Başkanı Nihat Çelik tarafın-
dan gerçekleştirildi.

Genel Başkan Çelik konuşmasında 
şunları söyledi. "Bugün bazılarımızın 
hayatında belki ilk defa başkent Anka-
ra’mızı görme fırsatı bulan ve cennet 
ülkemizin dört bir köşesinden daveti-
mize icabet ederek bizleri şereflendiren 
çoban kardeşlerimiz ve siz kıymetli 
misafirlerimize ev sahipliğini yaptığımız 
bu iftarda bir arada olmaktan son dere-
ce mutluluk duymaktayım. Bu vesileyle 
İslam âleminin, tüm milletimizin ve 
çoban kardeşlerimizin Ramazan ayını 
kutluyor, bizleri Ramazan Bayramına 
kavuşturmasını da yüce Allah’tan niyaz 
ediyorum. İftar programımıza teşrif ede-
rek bizleri onurlandırdınız. Siz değerli 
misafirlerimiz ve çobanlarımızla yani 

kadim dostlarımızla birlikte olmaktan 
büyük mutluluk duymaktayız."

Genel Başkan Çelik, Peygamber-
lerin hemen hepsinin çobanlık yaptığı-
nı belirterek "Peygamber efendimizin 
bir hadisinde 'Hepiniz çobansınız ve 
hepiniz elinizin altındakilerden so-
rumlusunuz. Yönetici, bir çobandır. 

Selahattin Minsolmaz

Mehmet Hadi Tunç

Nihat Çelik
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Erkek, aile halkının çobanıdır. Kadın, 
kocasının evi ve çocukları için çoban-
dır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz ço-
banlık yaptıklarınızdan sorumlusunuz.' 
denilmektedir. Çobanların görevi, her 
ne kadar sürüsünü yönetmek gibi bilin-
se de Peygamber efendimizin hadisin-
de çok derin manalar içermektedir.

Buradaki hikmet hem bir tevazu 
talimi, hem mahlûkatın hissiyatını 
anlayıp merhameti öğrenme hem de 
insanları sevk ve idarenin ana kriterle-
rini kavrama olayıdır. Dolayısıyla insan 
olarak tevazu sahibi yani alçak gönüllü 
olmalıyız. Basit şeylerden keyif almayı 
alçak gönüllülük -tevazu- sayesinde 
başarabiliriz. Aynı şekilde, tevazu 
sayesinde hayatın zorluklarıyla da 
mücadele edecek gücü kendimizde 
buluruz. Alçak kelimesi, gönül kelime-
sine eklenince inanın çok yüce olur. 
Alçak gönüllü olan bir kimse ise tevazu 
sahibi olacağı gibi, insanlara, doğa-
ya, hayvanlara tüm mahlûkata karşı 
merhametli olur.

İşte bu merhametli, bir o kadar da 
gönlü yüce çoban kardeşlerimizi bu-
gün bir çoğunuzun ilk defa gördükleri 
başkentimizde Ramazan ayının feyz 
ve bereketin bulunduğu bir iftar sofrası 
etrafında ağırlamaktan son derece 
onurluyuz." şeklinde konuştu.  

Genel Başkan Çelik, yanında huzur 
bulunacak gerçek dostların çoban-
lar olduğunu ifade ederek, "Onlar, 
dürüsttür, adildir, anlayışlıdır, cömert 
ve vatanperverdir.  Her zaman onlarla 
beraber olmak bizim için en büyük ser-
vettir. Çünkü çobanlarımız, küçükbaş 
hayvancılığın sürdürülebilir olmasının 
en temel faktörüdür.  

Evet! Biz çobanlarımızla gurur 
duyuyoruz. Ve diyoruz ki:

Elinde değneği, sırtında kepeneği 
ile dağları mesken tutmuş, dünyayı bir 
kıl çadıra sığdırmış, meraların, dağla-
rın ve ormanların yüzyıllardır gönüllü 
bekçiliğini yapan çobanlarımıza selam 
olsun.

Yüreği tertemiz, merhametli, alçak-
gönüllü, yanlarında huzur bulduğumuz 
gerçek dostlarımız olan çobanlarımıza 
selam olsun. Biz çok iyi biliyoruz ki; siz 

kardeşlerimizin ne gecesi, ne gündüzü, 
ne hafta sonları, ne de tatilleri vardır. 
Onun için yılda bir defa olmak üzere 
ülkemiz genelinde ‘Çobanlar Günü’ ilan 
edilmesini hedefliyoruz." dedi.

Kırklareli Milletvekili ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi 
Selahattin Minsolmaz da programda 
yaptığı konuşmada iftar programından 
dolayı Genel Başkan Nihat Çelik ve 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyelerine 
teşekkür ederek şunları söyledi: "2006 
yılından bu yana kısa bir süre içinde 
böyle önemli yerlerde önemli toplantılar 
yapar hale gelinmiş. Benim Merkez 
Birliğinin daha önceki bir toplantısına 
katılma fırsatım oldu. Genel Başkanla 
da sık sık bir araya geliyoruz. Küçük-
baş hayvan yetiştiriciliği ülkemiz için 
çok önemli. Hazreti Peygamberlerden 
bugünlere gelen bir meslek. Ama onun 
tüzel yapılanması son on yıla kadar 
geç kalınmış olduğunu düşünüyorum."

Minsolmaz, 45 milyon civarında kü-
çükbaş hayvan ve 250 binin üzerinde 
küçükbaş hayvan yetiştiricisi olduğuna 
dikkat çekerek "Trakya bölgesinde 
de küçükbaş hayvancılık oldukça 
gelişiyor. Tarım Bakanlığımız ırkların 
ıslahı noktasında önemli çalışmaları 
var. Bunları sürdürülebilir kılmak bizim 
görevimizdir." dedi.

Çankırı Milletvekili ve Tarım Orman 
ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Hüseyin 
Filiz de yaptığı konuşmada kendisinin 
sahadan gelen bir çoban olduğunu 
ve sahadaki sorunları iyi bildiğini ifade 
ederek "Türkiye coğrafyası büyükbaşa 
değil küçükbaşa uygun. Küçükbaş 
hayvancılığı hükümet olarak canlandır-
mamız lazım." dedi.

Filiz konuşmasında Türkiye’de hay-
vancılık alanında yapılacak en önemli 
iki işin olduğuna dikkat çekerek "Birinci-
si tapulaştırma sorununu halledeceğiz. 
Yani bölünmüş arazileri bir an önce 
birleştireceğiz. 1961'den 2002 yılına 
kadar 42 senede 460 bin dönüm arazi 
tapulaştırılmış. 2002'den bugüne kadar 
7 milyon dönüm araziyi tapulaştırmışız. 
2023'e kadar arazilerimizin yüzde 80-
90'ını tapulaştırmamız gerekiyor. Böyle 
olursa tarım ve hayvancılığı daha iyi 
yerlerde olacak. 
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Bir de mera kanunu sorunu var. 
Mecliste 5 yıldır raflardan inmiyor. Ne 
zaman mera kanununu geçirmeye 
çalışsak muhalefet diyor ki meraları-
mızı peşkeş çektirmeyiz. Mera kanunu 
Tarım Bakanlığınca Tarım komisyonun-
dan geçirilecek bir kanundur. Tarım 
Bakanlığının beton yığını yapacak hali 
yok. Belediye değil ki inşaat ruhsatı 
versin." dedi.

Konuşmasında çoban konusuna 
da değinen Filiz "Türkiye’de niye ço-
ban bulunmuyor. Herkes kolay işi sevi-
yor. İstanbul’a Ankara’ya geliyor kapıcı 
oluyor ama arazide çoban olmuyor. 
Onun için ben çoban kardeşlerimin 
alnından öpüyorum. Çobanlık yapmak 
delikanlılık ister. Sizlerin kazandığı alın 
teriyle helal kazançtır." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi 
Tunç yaptığı konuşmada küçükbaş 
hayvancılığın geliştirilmesi için çalışma-
lar yaptıkları ifadesiyle, "80 milyonuz, 
en az 80 milyon küçükbaş hayvanımı-
zın olması gerektiğini düşünüyoruz." 
dedi.

Hayvancılığın ülkenin önemli sektör-
lerinden biri olduğunu söyleyen Müs-
teşar Yardımcısı Tunç, sektörün önemli 
parçalarından küçükbaş hayvancılığı-
nın geliştirilmesi için öncelikle "mera 
mevzuatının" elden geçirilip yeniden 
düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak, 
"Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi-
nin ihtiyaç olduğunun farkındayız. Bu 
hayvancılık ülkemiz için uygundur. Ko-
yunculuğu geliştirmek üzere şöyle bir 
hesapla, 80 milyonuz, en az 80 milyon 
küçükbaş hayvanımızın olması gerek-
tiğini düşünüyoruz. Bu açıdan sektörü 
destekleyip, büyütüp ve geliştirmek 
üzere irademiz vardır. Bu irademizi ha-
yata geçirmek üzere de arkadaşlarımız 
gece gündüz ve canla başla çalışmak-
tadırlar." ifadelerini kullandı.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı, 
Adana Milletvekili ve Tarım Orman 
ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Fatma 
Güldemet Sarı da yaptığı konuşmada 
Genel Başkan Nihat Çelik’in ilk defa 
çobanlar iftarı düzenlendiğini söyle-
mesi üzerine bu davete katıldıklarını 
ifade ederek çok güzel ve anlamlı bir 

iftar sofrası olduğunu, 'Çobanlar İftar 
Yemekleri'nin önümüzdeki yıllarda da 
devam etmesini ve geleneksel hale 
getirilmesini dilediğini söyledi. 

Güldemet Sarı konuşmasını şöyle 
sürdürdü: "Bir Tarım Komisyonu üyesi 
olarak küçükbaş hayvancılık sektörünü 
ve bana göre bu sektörün lokomotifi 
olan Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik-
leri ve Merkez Birliğinin çalışmalarını 
yakından takip ediyorum. Merkez 
Birliğinin Genel Başkanı Sayın Nihat 
Bey'in bu sektöre katkılarını takdire 
şayan buluyor ve huzurunuzda kendi-
sini kutluyorum. Gelecek süreçte de 
başarılarının devamını diliyorum. 2006 
yılından itibaren kurulmaya başlanan 
ve bugün itibarıyla örgütlenmesini 
tamamlamış, Birliklerin ve Merkez 
Birliğinin kuruluşundan sonra geçen 10 
yıllık zaman diliminde önemli sayılabi-
lecek ilerlemeler kaydedilmiş olduğunu 
biliyorum. Amacımız küçükbaş hayvan-
cılığı hak ettiği yere getirmek olmalıdır. 
Çünkü biliyorum ki ülkemiz küçükbaş 
hayvancılığa çok uygun bir coğrafyadır. 
Birlikler ve Merkez Birliği kurulmadan 
sahipsiz olan sektör Birliklerin kurulma-
sıyla Hükümetimizin de verdiği destekle 
küçükbaş hayvan sayımız 43 milyon 
civarına ulaşmıştır. Bu sayı itibarıyla 
da Avrupa birinciliği bizler için gurur 
verici olmakla birlikte, bu rakamın iki 
hatta üç katına kadar çıkarabileceğimiz 
bir potansiyele sahip olduğumuzu da 
hepimiz biliyoruz.’"

Yapılan protokol konuşmaları 
sonrasında İzmir İli Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Birliği üyelerinden bir grup 
üye yetiştirici tarafından Genel Başkan 
Nihat Çelik’e bir çoban değneği hedi-
ye edildi. Genel Başkan Çelik manevi 
değeri büyük olan bu hediyeden dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programın en ilginç anı ise Ço-
ban Bülent Yaşar’ın kızı Hatice Beyza 
Yaşar için doğum günü pastasının 
kesilmesiydi. Pasta kesimi sonrasında 
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı, Adana 
Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Üyesi Fatma Güldemet 
Sarı tarafından Hatice Beyza Yaşar’a 
bir küçük altın takıldı. Katılımcıların bir-
likte hatıra fotoğrafları çekimi sonunda 
iftar programı sona erdi.
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Ülkemizin çeşitli bölgelerinde 
çalışan çobanlar Bursa’nın 
Karacabey ilçesinde ilki düzenle-

nen "Küçükbaş Hayvan ve Ekipmanları 
Tanıtım Günleri" etkinliğinde bir araya 
geldi.

2017 geleneksel Türkiye Çobanları 
Küçükbaş Hayvan ve Ekipmanları Ta-
nıtım Günleri Karacabey Belediyesi ve 
Bursa İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği-
nin öncülüğünde Karacabey'de yapılan 
açılış organizasyonuyla başladı. Açılışa, 
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiriciliği Merkez 
Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler 
Daire Başkanı Yetişkan Keskin, Bursa İli 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Yıldırım Oran, siyasi parti temsilcileri, 
sivil toplum örgütü temsilcileri, çobanlar 
ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiriciliği Merkez Birliği Genel Baş-
kanı Nihat Çelik, etkinliğin düzenlenme-
sinde katkısı olan Karacabey Belediye 
Başkanı Ali Özkan, Bursa Birlik Başkanı 
Yıldırım Oran, Çoban Bülent Yaşar ve 
emeği geçen herkese teşekkür etti. 
Çelik, "Tarım, diğer tüm işlerden farklı 
olarak insanın varlığını sürdürmesinin 
olmazsa olmazıdır. İnsanların hayatını 
devam ettirebilmeleri tarımsal üretime 
bağlıdır. Başka da bir seçeneği yoktur. 
Tarımın en önemli alanlarından biri ise 
hayvancılık olup bu alanda da küçük-
baş hayvancılığın özel bir yeri ve önemi 
vardır. Konu küçükbaş hayvancılık 

olunca da akla ilk gelen çobanlarımız-
dır. Çünkü küçükbaş hayvancılığın sür-
dürülebilir olmasının en temel faktörü 
çobanlardır. Çobanlık mesleği insanlık 
tarihinin en eski mesleklerinden birisidir. 
Peygamber mesleği olarak da bilinen 
çobanlık mukaddes bir vazife olarak 
kabul görür." ifadelerini kullandı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Öz-
kan da, Karacabey’in tarım ve hayvan-
cılığın başkenti olarak nitelendirildiğini 
belirterek, "Biz de nerede tarım, orada 
varım düsturuyla hareket ediyoruz. 
Küçükbaş hayvancılık çok önemli. 
Türkiye’de et ihtiyacının karşılanması 
ve bu konuda sıkıntıların giderilmesi 
için küçükbaş hayvancılığa çok önem 
verilmesi gerekiyor. Çünkü bizim mera 
varlığımız küçükbaş hayvancılığa daha 
elverişli." dedi.

Program sonunda emeği geçen kişi 
ve kurumların yanı sıra Bursa Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Ka-
racabey’de açılan “sürü yönetimi“ kur-
suna katılan çobanlara da sertifikaları 
verildi. Çobanlar tarafından Karacabey 
Belediye Başkanı Ali Özkan’a kepenek 
ve değnek hediye edilirken TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Çelik, Karacabey Bele-
diye Başkanı Ali Özkan’a, Büyükşehir 
Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Baş-
kanı Yetişkan Keskin’e, Bursa İli Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yıldırım 
Oran’a ve Çoban Bülent Yaşar’a koyun 
keçi ve çoban tasarımlı birer maket 
hediyesinde bulundu. 

BURSA KARACABEY’DE 
“KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VE EKİPMANLARI 

TANITIM GÜNLERİ” ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Nihat Çelik

Ali Özkan

Bülent Yaşar
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Türkiye-Afrika Tarım bakanları 
1.Toplantısı ve Tarım İş Forumu 
27 Nisan 2017 tarihinde Antal-

ya’da gerçekleştirildi. 

Toplantıya, Somali Cumhurbaş-
kanı Muhammed Abdullah Fermacu, 
Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, 
Komorlar Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı Abdou Moustadroine, Başba-
kan Binali Yıldırım, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Antalya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Menderes Türel, Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer 
Cihad Vardan, Türkiye Koyun Keçi 
yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Nihat Çelik, Türkiye İhracat-
çılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet 
Büyükekşi ile 54 ülkeden 50'ye yakın 
Bakan ve yaklaşık 700 iş adamı 
katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, An-
talya'da düzenlenen Türkiye-Afrika 
Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve 
Tarım İş Forumu'nda yaptığı konuş-
mada, organizasyona katılanları 
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.

Türkiye'nin, son 10 yılda Afrika ile 
ilişkilerde "kazan kazan" esasını be-
nimsediğini, Afrika açılımı bağlamında 
Afrika'ya önemli ziyaretler gerçekleş-
tirildiğine dikkati çeken Yıldırım, "Af-
rika'ya sadece Afrika'nın kaynaklarını 
keşfedip onları almak değil, Afrika'yı 
Afrika'yla birlikte kalkındırmak için 
projelerle gittik." dedi.

Yıldırım, Türkiye'nin Afrika'da son 
10 yıl içinde büyükelçilik sayısını 
40'a çıkardığını hatırlatarak, benzer 
şekilde Afrika ülkelerinin Türkiye'de 33 
büyükelçilik açmasının, ilişkilerin tek 
taraflı değil karşılıklı olduğunu ortaya 
koyduğuna işaret etti.

Yıldırım, forumda 50'ye yakın ba-
kanın bulunduğunu, bu tarz organi-
zasyonların ilişkilerin karşılıklı olarak 
geliştirilmesi için çok büyük fırsatlar 
verdiğini vurgulayarak, Afrika'nın 
büyük bir potansiyele sahip ancak 
kullanma noktasında çok bakir oldu-
ğunu ifade etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik de açılışta yaptığı konuş-
mada, tarım sektörünün insanlara 
gıda, sanayiye ham madde temin 
eden, aktif bir dış politika enstrümanı 
olarak son derece stratejik bir sektör 
durumunda bulunduğunu söyledi.

Afrika'nın, dünya nüfusunun yüzde 
15'ine, dünyadaki tarıma elverişli 
arazilerin yüzde 25'ine sahip olmasına 
rağmen, küresel ekonomideki payının 
sadece yüzde 3 olduğuna dikkati çe-
ken Çelik, kıta için sektörün muazzam 
bir kalkınma potansiyeli barındırdığını 
belirtti.

Çelik, "Geniş ve verimli arazileri, 
zengin doğal kaynakları ve insan ka-
pasitesiyle Afrika, dostlarıyla beraber 
bu makûs talihini yenecek güce ve 
bilgeliğe sahiptir. Türkiye olarak, Afri-
ka'nın bu gayretinde daima güvenilir 
bir partner olduk ve olmaya devam 
edeceğiz." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE-AFRİKA TARIM BAKANLARI 
1. TOPLANTISI VE TARIM İŞ FORUMU 

ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Ankara'nın çeşitli bölgelerinden 
gelen kepenekli çobanlar, Ana-
dolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan 

ve Çobanlar Fuarı ile Anadolu Kırsal 
Hizmetler Fuarı ve 2. Ulusal Kırkım 
Şampiyonası kapsamında 15 Temmuz 
Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kaval 
çalarak koyun sürüsü gezdirdi.

TÜDKİYEB ev sahipliğinde, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi ana sponsor-
luğunda İZFAR Fuarcılık tarafından, 
18-21 Mayıs tarihleri arasında düzen-
lenecek etkinliğin tanıtımı amacıyla 
kamyonetlerle, çobanların kucağında 
şehre inen minik kuzular, vatandaşlar 
ve çocuklardan ilgi gördü. Çobanlar, 
Kızılay'da kaval çalarak mesleğin gele-
neğini de yansıttı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Ali İl-
baş, Ankara İli Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Hasan Kılınç ve Büyük-
şehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve 
Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı 
Özgür Güven de alana kepeneklerini 
giyerek geldiler.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik basın mensuplarına verdiği de-
meçte, çobanlığın çok kutsal bir meslek 
olduğunu söyleyerek  "15 Temmuz 
gecesi, Kızılay Meydanı'nda vatan hain-
lerince tanklar yürütülmüştü, bugün biz 
inadına koyunları, kuzuları, oğlakları ve 
çobanları yürüttük. O zihniyeti, burada 
bir kez daha ayaklarımızın altına aldık." 
diye konuştu.

Türkiye'de 260 bin çoban bulundu-
ğunu belirten Çelik, onların vatanın asil 
bekçileri olduğunu vurguladı. Ülkede 
44 milyon küçükbaş hayvan bulundu-
ğuna da değinen Çelik, "Bakıyorum 44 
milyon hayvana, birbirini rahatsız etmi-
yor. Acaba hangimiz insan, hangimiz 
koyunuz? Ben insanım ama koyunlarımı 
daha çok seviyorum. İnsanlarımız bir-
birine zarar vermesin, koyunlarımızı ve 
çobanlarımızı örnek alsınlar. Çünkü, biz 
birlikte bütünüz, bu ülke hepimizindir. 

Aramızdaki nifakı çürütelim." değerlen-
dirmesinde bulundu.

Çelik, yılda bir günün de "Çobanlar 
Günü" olmasını istediklerini, bu öneriyi 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik'e ileteceklerini söyledi.

"Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hay-
van ve Çobanlar Fuarı"na Türkiye'deki 
tüm çobanları davet eden Çelik, fuarın 
düzenlenmesinde emeği geçenlere 
teşekkür etti. 

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hiz-
metler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi 
Başkanı Özgür Güven de yaptığı açık-
lamada, Ankara'nın kırsalında birçok 
projeye ve ilke imza attıklarını ifade etti.

Çobanlara ilişkin bir fuarın daha 
önce düzenlenmediğini dile getiren 
Güven, bu önerinin kendilerine ço-
banlardan geldiğini anlattı. Çobanların 
taleplerini değerlendirdiklerini belirten 
Güven, "Biz çobanlarımızı dinledik, onla-
rın ihtiyacına karşılık verdik. Ekiplerimiz 
var gücüyle, gece gündüz çalıştılar, bu 
organizasyonu bugüne getirdiler." dedi.

Güven, fuarların ve kırkım şampi-
yonasının Atatürk Kültür Merkezinde 
gerçekleştirileceğini belirterek, şunları 
söyledi: "Buraya bütün vatandaşları-
mızı çağırıyoruz. Türkiye'nin dört bir 
yanından çobanlar, Türkiye'de ne 
kadar küçükbaş hayvan çeşidi varsa, 
hepsinin örnekleri Ankara'ya geliyor. 
Hem Ankara'da hem diğer şehirler-
de yaşayan bütün vatandaşlarımıza 
sesleniyoruz, lütfen fuarımızı ziyaret 
edin, çocuklarınızı getirin. Burada 
eğlenceler, yarışmalar olacak. Hem 
alışveriş yapın, yöresel ürünleri tadın, 
deneyin, çocuklarınızı küçükbaş hay-
vanlarla tanıştırın, çobanlarla tanıştırın 
hem de çobanlığın ne kadar erdemli 
bir meslek olduğunu çocuklarınıza 
anlatın, kendiniz de öğrenin. Çünkü 
bu sütün, bu etin nereden geldiğini 
hala bilmeyen vatandaşlarımız, küçük 
kardeşlerimiz var."

Güven, hazırlıklar kapsamında 
kendilerine destek veren Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığına da teşekkür etti.

Gölbaşı'ndan gelen Ümit Eker (36), 
25 yıldır çobanlık yaptığını söyleyerek 
mesleğin şartlarının zorlaştığını ifade etti 
ve "Sesimizi duyurmaya geldik. Meslek 
çok zor. 24 saat içindesin, gecemiz 
gündüzümüz yok. Dağlarda yatıyoruz, 
kar, kış demiyoruz. Dışarıdayız, gece 
dağdayız. 6-7 ay dağlarda yatıp kalkı-
yoruz." dedi.

Konuşmaların ardından bir Ankara 
keçisi makine ile kırkıldı.

ANKARA 15 TEMMUZ KIZILAY MİLLİ İRADE MEYDANI'NDA 
18-21 MAYIS ÇOBANLAR FUARI'NIN TANITIMI YAPILDI
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) ev 
sahipliğinde ve Ankara Büyükşe-

hir Belediyesinin ana sponsorluğunda 
İZFAR Fuarcılık tarafından düzenlenen 
“Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan 
ve Çoban Fuarı” Atatürk Kültür Merke-
zi’nde 18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasın-
da gerçekleştirildi.

Dört gün boyunca süren olan 
‘Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve 
Çoban Fuarı’nın açılışı, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek ve TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik’in katılımıyla Atatürk Kültür 
Merkezi’nde yapıldı. Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Birliklerinden ve özel sektörden 
küçükbaş hayvan ırkları ile çoban 
köpeklerinin de yer aldığı fuarda; Türki-
ye’nin dört bir tarafından gelen çoban-
ların beraberinde getirdikleri hayvanlar 
ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Fuarda 
ayrıca kurulan platformda İbrahim Gün 
isimli çoban, “Çoban Deklarasyonu” 
nu okudu. Deklarasyonda çobanların, 
Anadolu'da tarımın doğru noktaya 
gelmesi için canla başla çalışacakları, 
çobanlığa hak ettiği itibarı kazandırmak 
için mücadele edecekleri ifade edildi.

Fuarın açılış konuşmasını yapan 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çe-
lik, Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan 
ve Çoban Fuarı’nın tarım hayatına ha-
yırlı, uğurlu olması temennileriyle tarım 
ve hayvancılık sektörünün önemine 
dikkat çekerek, “Tarım öyle bir sektör ki, 

her şeyin modası geçer ama tarımın 
modası geçmez. Neden? Sabah 
kahvaltıya ihtiyaç var, öğlen yemeğe 
ihtiyacı var, akşam yemeğe ihtiyaç var. 
Bu sofraları kim şenlendirecek; alın teri-
ni tarlayla, toprakla buluşturan çiftçilerin 
gayretleriyle biz hayatı sürdürebiliyoruz. 
Bugün 10 milyon Suriyeliye sahip çık-
mayan dünya 20 yıl içeresinde 700 mil-
yon insana nasıl sahip çıkacak. Bu neyi 
gösteriyor önümüzde gerçekten gıdaya 
ve suya erişimle ilgili yaşanacak büyük 
badirelerin bizi beklediğini gösteriyor. 
Onun için ülkemizdeki tarım alanları, 
tarım potansiyelini ve hayvancılığı kendi 
kedine yeterli olmanın yanında bizden 
beklentisi olan ülkeler ve insanlara da 
taşıyabilecek azim ve kararlılıkta, bilimin 
öncülüğünde bu sektörde çalışma yap-
mamızın zorunluluğunu sizlerle paylaş-
mak istiyorum.” diye konuştu.

İlk defa böyle bir fuar gerçekleştiril-
diğini emeği geçen herkese teşekkür-
lerini ileterek konuşmasına başlayan 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Gökçek de, “İlk defa gerçekleştirilen 
böyle büyük bir fuarda bakalım nasıl 
neticeler alacağız beraber göreceğiz” 
dedi.

Gelecek yıllarda da söz konusu 
fuarın yapılacağını belirten Başkan 
Gökçek, “İnanıyorum ki bundan sonraki 
senelerde de yapacağımız bu fuar 
gelişerek devam edecek ve Ankara 
kırsalına hizmet de o derece büyümüş 
olacak." açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE'NİN İLK ÇOBAN FUARI 
ANKARA’DA TÜDKİYEB’İN 

EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Valilik bünyesindeki İl Özel İdare-
si’nin yetkilerinin 2014 seçiminden son-
ra kanun gereği Büyükşehir’e geçtiğini 
hatırlatan Başkan Gökçek, bu tarihten 
sonra Büyükşehir Belediyesi’nin kırsala 
verdiği hizmetleri şöyle anlattı:

“Biz her alanda köylülerimize hizmet 
etmeyi şiar edindik. Şu ana kadar 
son 3 senede Kırsal Hizmet Dairesi, 
eski parayla söylüyorum 54 trilyon lira 
(milyon lira) para sarf etti. Bu paranın 
büyük bir kısmı, çiftçiye, köylüye yardım 
olarak, destek olarak gitti. Türkiye’nin 
en büyük arı kovan projesini biz gerçek-
leştirdik. 1.400 çiftçimize 10 bin adet 
arılı kovan ve arıcılık malzemesi verdik. 
Artık Ankara’ya özgü bal üretimi başla-
dı. Ankara’yı tam bir bal şehri yapmış 
olacağız. 752 yetiştiricimize damızlık koç 
ve teke verdik. Kırsalda işsizliği azaltmak 
için 92 genç çiftçimize 3 bin anaç koyun 
ve 1.600 keçi desteğinde bulunduk. 
8 kırkım makinesi hediye ettik. Kırkım 
eğitimi verdik. Ulusal Kırkım Şampiyona-
sı düzenledik. 3.166 çiftliğe 883 ton yem 
bitkisi dağıttık.’’

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 
Çelik de konuşmasında, Başkan 
Gökçek ve eşi Nevin Gökçek’e, tarım 
ve hayvancılığa gösterdikleri ilgi ve des-
teklerden dolayı teşekkür etti. Türkiye 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
olarak bugün çobanların da bulunduğu 
bu fuara ev sahipliği yapmanın mut-
luluğunu yaşadıklarını belirten Türkiye 
Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Genel Başkanı Nihat Çelik, "Birlikle 
tüm zorluklar aşılır. Maddi ve manevi 
olarak bizlere bu kapıları açan fuarın 
ana sponsorluğunu yapan Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e 
teşekkür ediyorum. Buraya gelip katılan 
tüm yetiştiricilerimize de teşekkürü borç 
bilirim. Koyun keçi denildiği zaman 
basit olarak değerlendiriliyor. Ancak 
yetiştiricilik bu ülkenin milli serveti 
milli meselesi ve Türkiye Cumhuriye-
ti'nin sigortasıdır. Hepimizin yaşamını 
sürdürebilmesi için buna gereksinim 
vardır. Geçmişe bakıldığında ülkeyi 
yönetenler, peygamberler, liderler 
çobanlık eğitiminden gelmiştir. Temel 
eğitim çobanlıktır. Çünkü hayvanların 
inisiyatifini anlamayan insan sevmeyi 
de beceremiyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarların 
açılış kurdelesi kesildi. Başkan Gökçek 
ile Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kay-
naklar Daire Başkanı Özgür Güven’e, 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 
tarafından, çoban koyun keçi tasarımlı 
maket ve deri üzerine yazılmış "Çoban 
Deklarasyonu" takdim edildi. Genel 
Başkan Çelik ayrıca Fuar açılışı önce-
sinde bir süre sektörle ilgili sohbet ettiği 
Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek’e 
de koyun keçi çoban tasarımlı maket 
hediyesinde bulundu. Açılış sonrası ise 
Genel Başkan Çelik, İZFAR Fuarcılık 
Genel Müdürü Şeyhmuz Öncel'e ve  
TÜDKİYEB standında da Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler 
ve Jeotermal Daire Başkanı Özgür Gü-
ven'e koyun keçi çoban tasarımlı ma-
ketler verdi. Genel Başkan Çelik, TÜD-
KİYEB standını ziyaret eden Romanya 
Büyükelçisi Benai Sali'ye ise çobanların 
kullandığı değnek hediye etti.

Fuar kapsamında kırmızı et açığı 
ile ilgili bir panel düzenlendi. Çukurova 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nazan Koluman’ın yönettiği ve Blom-
berg TV den İrfan Donat’ın da katıldığı 
panelde TÜDKİYEB Genel Başkanı Ni-
hat Çelik, kırmızı et açığının kapatılma-
sının küçükbaş hayvancılığın gelişimiyle 
mümkün olacağına dair bilgiler paylaş-
tı. Panel sonrası Genel başkan Çelik'e 
Prof. Dr. Nazan Koluman tarafından bir 
plaket takdim edildi. Fuarın bir bölü-
münde ise 2. Ulusal Kırkım Şampi-
yonası'nda en hızlı kırkımcılar yarıştı. 
Çekişmeli geçen mücadele sonunda, 
erkeklerde Kırklareli’nden Kadir Sarı, 
kadınlarda da geçen yılın şampiyonu, 
Karamanlı Gulşah Un birinci oldu. 
Erkekler kategorisinde birinci olan 
kırkımcıya 5, ikinciye 2, üçüncüye de 1 
gremse altın hediye edilirken, kadınlar 
kategorisinde birinci olan kırkımcıya, 
kırkım makinesi verildi.

Dört gün boyunca devam eden 
fuarda TÜDKİYEB in açtığı stand büyük 
ilgi görürken Genel Başkan Nihat Çelik 
standı ziyaret eden Birlik Başkanları ve 
yetiştiricilerle birlikte oldu. Merkez Birliği 
standında; Van, Çorum, Malatya, Siirt, 
Kırklareli, Konya, Yozgat ve Manisa 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerince 
sergilenen küçükbaş hayvan ürünleri 
ziyaretçilerin akınına uğradı.
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Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 
düzenlediği Coğrafi İşaretli 
Ürünler Zirvesi ATO Congre-

sium’da gerçekleştirildi. 

Ankara’da gerçekleştirilen ve 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 
Çelik’in de katıldığı Coğrafi İşaretli 
Ürünler Zirvesi, ATO Congresium’da 
yoğun katılımlı açılış töreni ile başladı. 
Etkinliğin açılışında konuşan Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 
dünya pazarlarında coğrafi işaret 
tescilli ürünlerin, eşdeğerine göre 2,2 
kat daha pahalıya satıldığını belirte-
rek, “Türkiye’de coğrafi işaretli olma 
kapasitesine sahip ürün sayısı, Av-
rupa Birliği toplamından daha fazla” 
dedi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü ise, coğrafi işaret koru-
masının ekonomik değerinin ciddi bir 
boyut taşıdığını belirterek, “Ekonomik 
ve rasyonel açıdan, şehirlerimizi ge-
liştirmek, bölgesel kalkınmayı hız-
landırmak açısından bu konuyu çok 
önemsiyoruz.” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
ise konuşmasında, coğrafi işaretin 
önemine işaret ederek, “Lale kimin 

diye sorsak kimse ‘bizim’ demez. Lale 
Hollanda’nın ama anavatanı Türkiye. 
Biz malımıza sahip çıkmadık, adamlar 
sahip çıktılar ve yılda 1 milyar euro 
para kazanıyorlar.” dedi. 

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gür-
sel Baran ise şunları söyledi:

“ATO olarak bu zirveyi düzenle-
mekteki amacımız, belirli bölgeleri-
mize ait ürünlerimizi tanıtmak, pazar 
oluşturmak, sadece bu ürünlerden 
oluşan bir ihtisas fuarını ülkemize 
kazandırmak ve coğrafi işaretler 
konusunda farkındalığı artırmak. 
Fransa’nın ünlü Comte peyniri, nasıl 

kendine yer buluyorsa, bizim Kars 
kaşarımız da aynı sofrada yer almalı. 
Lahmacunumuz neden İtalya’nın piz-
zası ile boy ölçüşmesin? Türkiye’nin 
ürünleri tüm insanlığın hayatına lezzet 
katsın, değer katsın.”

Etkinlik kapsamında Coğrafi 
İşaret Tescilli ve tescil başvurusu 
yapmış olan ürünler ATO Congre-
sium’un fuaye alanında sergilendi. 
ATO’nun coğrafi işaret tescili almak 
için başvuruda bulunduğu, Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde 
koruma altına alınan tiftik keçisinin 
yavruları etkinliğin açılış fotoğrafında 
yerini aldı.

ATO TARAFINDAN DÜZENLENEN 
COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ YAPILDI



Çanakkale’de Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, Ticaret 
Borsası ve Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi tarafından Kolin Ho-
tel’de "Ulusal Peynir Çalıştayı" düzen-
lendi. 4 Mayıs 2017 tarihinde başlayan 
Çalıştaya, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik’in yanı sıra Bakan 
Yardımcısı Mehmet Daniş, Çanakkale 
Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye 
Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale On-
sekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer, Çanakkale Ticaret Borsası 
Başkanı Kaya Üzen, GTHB Müsteşarı 
Dr. Nusret Yazıcı ve Genel Müdürleri, 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Ça-
nakkale İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Ferhan Savran, Sivas İli Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ethem 
Doğan, Eskişehir İli Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Birliği Başkanı Mehmet Köksal ve 
üreticiler katıldı. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, Ulusal Peynir Çalıştayı'nda 
yaptığı konuşmada, süt ve süt ürünleri-
nin tarımın en önemli alt sektörlerinden 
olduğunu vurgulayarak Türkiye'de 
190'ın üzerinde peynir çeşidi bulundu-
ğunu, imkânlar göz önüne alındığında 
peynirle ilgili iyi bir potansiyele sahip 
olduğumuzu belirterek, "Bu potansi-
yeli göz önünde bulundurduğumuzda 

daha çok ihracat, pazarlarda daha çok 
yer alması gerektiği gerçeğiyle karşı 
karşıyayız." dedi.

Her şeyin modasının geçtiğini, 
çağların değiştiğini, fakat ne olursa 
olsun tarımın öneminin hiçbir zaman 
değişmediğini anlatan Çelik, "Türkiye'de 
19 milyon ton süt üretimi gerçekleşiyor. 
Bunun yarısı, yaklaşık 9 milyon tonu 
sanayide işleniyor ve 5 milyon ton sütle 
de 660 bin ton peynir elde ediyoruz. Bu 
çalıştay, bu kapsamda çizebileceğimiz 
potansiyelimiz açısından son derece 
önemli. 46 bin ton peynir ihracatı, 10 bin 
ton da peynir ithalatı gerçekleştiriyoruz. 
İhracatımızla 150 milyon dolarlık bir 
değer elde ediyoruz." dedi.

Çelik, potansiyele göre ihracatın 
yeterli düzeyde olmadığına dikkati 
çekerek, "Bu potansiyeli göz önünde 
bulundurduğumuzda daha çok ihracat, 
pazarlarda daha çok yer alması gerekti-
ği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Türkiye'de 
190'ın üzerinde peynir çeşidi var ama 
dış piyasalarda bu çeşitlerimizin yeteri 
kadar karşılık bulup bulmadığını sor-
guladığımızda, 190'ın üzerinde peynir 
çeşidi olan bir ülkenin ürünlerinin dünya 
piyasalarında yeteri kadar yer bulmadı-
ğını da tespit ettik. O halde yapmamız 
gerekenler var." ifadelerini kullandı.

Bu konuda markalaşmanın önemine 
değinen Çelik, ürünlere coğrafi işaretle-
me yapılması için zaman kaybedilme-
mesi gerektiğini bildirdi. 

Çanakkale Valiliğini de ziyaret eden 
Çelik, daha sonra Halk Bahçesi'nde ku-
rulan peynir tadım stantlarında yörede 
üretilen peynirlerin tadına baktı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çe-
lik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Genel Müdürleriyle akşam yemeğinde 
bir araya gelerek sektörle ilgili bir takım 
istişarelerde bulundular.
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BAKAN ÇELİK; 
"PEYNİRDE ÜLKE OLARAK 

İYİ BİR POTANSİYELE SAHİBİZ"
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G ıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı, Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğünce 8 Mayıs 2017 

tarihinde Ankara Anadolu Otel'de, 

Tarımsal İstatistikler Veri Toplama Sü-

reçlerinde İyileştirme ve Değerlendirme 

Kapasitesinin Artırılması Projesi konulu 

bir toplantı düzenlendi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çe-

lik ve Denetleme Kurulu Başkanı Necat 

Demirden’in de katıldığı toplantı saygı 

duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından 

proje tanıtım filmi ile başladı. 

Filmin katılımcılar tarafından 

izlenmesinden sonra sırasıyla; Tarım 

Reformu Genel Müdürlüğü İstatistik ve 

Değerlendirme Daire Başkanı Fatma 

Ersöz, TÜİK Tarımsal İstatistikler Daire 

Başkanı İlhan Tarlacı ve Tarım Refor-

mu Genel Müdürü Abdullah Burak 

Keser proje ile ilgili bilgi paylaşımında 

bulundular.

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
PROJE TANITIM TOPLANTISI

Fatma Ersöz İlhan Tarlacı Abdullah Burak Keser



Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi → 35 ←

HA
BE

RL
ER

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIKLAR BAYRAMA HAZIR!
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik Kurban Bayramı öncesi Anadolu Ajansına 

hayvan piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Çorum İli Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Birliği Mali Genel Kurulu 20 
Mayıs 2017 tarihinde gerçekleş-

tirildi. Genel Kurul'a TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik, Çorum İli Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şev-
ket Avcı ile Birlik üyeleri katıldı. 

Genel Kurulda Divan Başkanlı-
ğı görevini de üstlenen TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik yaptığı 
konuşmada basında ve kamuoyunda 
sürekli kırmızı et açığının gündeme 
getirildiğine dikkat çekerek, " Bir 
ülkede kırmızı et açığı varsa bunu ithal 
etle kapatmamız mümkün müdür? 
Değildir. Bizim daha çok üretmemiz 
lazım. Tarım ve hayvancılık politikaları-
nı iyi belirlememiz lazım" dedi. Koyun 
ve keçi varlığının Türkiye için milli bir 
servet olduğunu vurgulayan Genel 
Başkan Çelik, organik olduğu için 
insanların sağlıklı, dengeli beslenmesi 
için de büyük bir önem arz ettiğini dile 
getirdi. 

Çobanların kadirşinas ve vefalı 
olduğunu dile getiren Çelik, "Bizler 
vefasız değiliz, çobanlar vefasız 
değildir. Kadirşinastır. Vatanperverdir. 
Her şeye rağmen hiçbir şeye isyan 
etmemiştir. Fedakârca çalışır. Ço-
banlık kutsal bir meslektir. Çobanlığı 
küçümseyenler, alay edenler kendini 
kaybetmiştir. Çobanlık kutsal meslek-
tir. Bütün evliyaların, Peygamber Efen-
dimizin geçmişine bakın çobanlık var-
dır. Ben sizlerden biri olmaktan son 
derece gurur duyuyorum. Yaptığınız 
meslekten gurur duyun. Şeref duyun. 
Siz bizim her zaman için baş tacımız-
sınız. 15 Temmuz'da da darbe girişimi 
oldu. O gece tüm Birlik Başkanları-
mıza mesaj attık. Bu gece uyumayın. 
Uyursanız bir daha uyanamayız. Birlik 
Başkanlarımız da üyeleriyle paylaştı. 
Herkes milli iradenin yanında yer oldu. 
15 Temmuz bize bir olmayı, beraber 
olmayı bir kez daha öğretti. 

Söz konusu vatan olduğu zaman 
her zaman biriz beraberiz." diye 
konuştu. 

Türkiye'de koyun keçi varlığının 
daha önce hafife alındığını anlatan 
Çelik, "Kamuoyunda, destekleme 
kalemleri içerisinde yeri ve ismi yoktu. 
Birliklerin kurulmasıyla birlikte, hükü-
metlerinde verdiği destekle birlikte 
bugün kocaman bir aile olduk. Sayın 
Bakanımız Faruk Çelik göreve geldiği 
günden bugüne kadar birliklerle ileti-
şim halindedir ve bütün sorunlarımızı 
bildiği için bunların çözümüne yönelik 
emek sarf etmektedir. Bu çalışmaları 
da takdirle karşılıyoruz. 

Bu ülkenin milli meselesi ve sigor-
tası olan küçükbaş hayvancılığa verilen 
destekler yetersiz. Bu desteklerle bu 
sektörü büyütmemiz kolay değil." 
ifadelerini kullandı. 

Genel Başkan Çelik, konuşma-
sının sonunda İhlas Haber Ajansı'na 
teşekkür etti. Hayvancılık sektörünün 
yaşadığı sorunları İhlas Haber Ajan-
sı'nın yaptığı haberlerle ülke günde-
mine taşıdığına dikkat çeken Çelik, 
ayrıca ülke ve dünyada yaşanan 
gelişmeleri sıcağı sıcağına kamuoyuy-
la paylaşması ve bu haberleri doğru, 
hızlı ve objektif bir şekilde yansıtması, 
İHA'nın tarafsızlık ilkesinden ödün 
vermediğini açıkça gösterdiğini ifade 
etti. Habercilik konusunda İHA'nın iyi 
bir örgütlenmeye sahip olduğunu dile 
getiren Çelik, İHA ailesine çalışmala-
rında başarılar diledi. 

Çorum İli Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Şevket Avcı da, Genel 
Kurul'un, Mali Genel Kurul olduğunu 
belirterek, "Mali Genel Kurul'un yanı 
sıra 4 yılda bir yayınlanan Ana Sözleş-
memiz var. Ana Sözleşmemizin kabu-
lü için toplanmış bulunuyoruz. Ayrıca 
seçimli Genel Kurulumuza 1 yıl var. 
Seçim olacak mı olmayacak mı diye 

soran üyelerimiz var. Gündemimizde 
böyle bir şey yok. Seçim yok" ifade-
lerini kullandı. Genel Kurul'da daha 
sonra gündem maddeleri görüşülerek 
karara bağlandı.

ÇORUM İLİ 
KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 

MALİ GENEL KURULU
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Karabük İli  Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Olağan 
Genel Kurulu, 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleş-
tirildi. Toplantıya, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik 
de katılarak genel kurulda divan başkanlığı yaptı. Genel 
Başkan Nihat Çelik genel kurulun hayırlı olması dilekle-
rinde bulunarak küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin 

yetiştiricilere hitaben bir konuşma yaptı ve birlik beraber-
lik mesajları verdi.

Kastamonu İli DKKYB Başkanı Adem Canbaz’ın da ka-
tıldığı Genel kurulda gündem maddelerinin görüşülmesi ve 
ibrası sonrasında yapılan seçimlerde Birlik Başkanı İsmail 
Bağçe yeniden Birlik Başkanlığına seçildi. 

KARABÜK İLİ 
KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 

OLAĞAN GENEL KURULU

HATAY İLİ 
KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 

OLAĞAN GENEL KURULU
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Karabük İli  Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Olağan Genel Kurulu, 21 Mayıs 2017 tari-
hinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği  
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik de katıla-
rak Genel Kurul'da Divan Başkanlığı yaptı.

Genel Başkan Nihat Çelik Genel Kurul'un hayırlı 
olması dileklerinde bulunarak küçükbaş hayvan-
cılık sektörüne ilişkin yetiştiricilere hitaben bir ko-
nuşma yaptı ve birlik beraberlik mesajları verdi.
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Kastamonu İli Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Olağan 
Genel Kurulu 14 Mayıs 

2017 tarihinde İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü Güray Koçak 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik, Karabük İli 
DKKYB Başkanı İsmail Bağçe ve 
Samsun İli DKKYB Başkanı Ahmet 
Haşim Baki’nin de katıldığı ve tek 
liste ile girilen Genel Kurul'dan 
mevcut Başkan Adem Canbaz ile 
yola devam kararı çıktı.

Genel Kurul'da Divan Başkanlığını 
da yürüten TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik, Kastamonu’da olmaktan 

gurur duyduğunu belirtirken bu ilin 
hayvancılık bakımından önemli oldu-
ğunu kaydetti. 

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü-
nü kutlayarak sözlerine başlayan 
Genel Başkan Çelik “Köylü milletin 
efendisidir sözünden yola çıkarak 
tüm çiftçilerimizin önünde saygıyla 
eğilmeyi bir borç biliyorum. Bu yılın 
bol bereketli bir yıl olmasını temenni 
ediyorum. Kastamonu’da bulunmak-
tan ve sizlerin sesi olmaktan da gurur 
duyuyorum. Kongremiz de hayırlı 
uğurlu olsun.” dedi. 

Kastamonu İli Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Birliği Başkanı Adem Canbaz 
ise konuşmasında “Yıllardır toplu-
mumuzun en önemli besin kaynağı 

olan küçükbaş hayvancılık hak ettiği 
değerleri yaşamaktadır. Bu değere 
ulaşabilmesi için emeği geçen üreti-
cilerimize, Merkez Birliğimize ve tüm 
il birliklerimize teşekkürlerimi sunarım. 
Birlik ve beraberlik içerisinde hizmet 
verdiğimiz küçükbaş hayvancılığın 
daha da kalkınması için çalışalım. 
Ülke ekonomisine katkı sağlamak 
dileğiyle herkese teşekkürlerimi sunu-
yorum.” dedi.

Genel Kurul'da gündem madde-
lerinin ibrasından sonra tek liste ile 
yapılan seçimde Adem Canbaz yeni-
den Birlik Başkanlığına seçildi. Dilek 
ve temennilerin ardından Genel Kurul, 
Divan Başkanı Nihat Çelik tarafından 
hayırlı olması temennisiyle kapatıldı.

KASTAMONU İLİ 
KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 

OLAĞAN GENEL KURULU
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Manisa İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Mali 
Genel Kurulu, 16 Mayıs 2017 tarihinde Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı 

salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik ve Denetleme Kurulu Başkanı 
Necat Demirden de katılım gösterdi. 

Genel Başkan Nihat Çelik’in Divan Başkanlığında 
gerçekleştirilen Mali Genel Kurul'da gündem 
maddelerinin görüşülmesi ve ibrasını müteakip Birlik 
Başkanı Hüdaverdi Sağlam ve Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik Genel Kurul'un hayırlı olması dileklerinde 
bulundular.

MANİSA İLİ 
KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 

MALİ GENEL KURULU
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Van İli Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliğinin Mali Genel Kurulu, 
25 Mayıs 2017 tarihinde bü-

yük bir katılımla gerçekleştirildi.

Sahil Kent Mahallesinde bir 
düğün salonunda gerçekleşen Mali 
Genel Kurul'da, Divan Başkanlığı-
nı AK Parti Muradiye İlçe Başkanı 
İbrahim Vanlı yaptı. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından söz alan Van İli Koyun 
Keçi yetiştiricileri Birliği Başkanı ve 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik, birlik ve bera-
berlik mesajları verdi. 

Kurucusu olduğu Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB)’in bugünlere gelme-
sinde birçok sorunun üstesinden 
gelindiğini belirten Çelik, Türkiye’de 
küçükbaş hayvan varlığının en 
çok olduğu ilin ise Van olduğunu 
söyledi. 

Ülkede koyun keçi varlığının daha 
önce hafife alındığını da anlatan 
Genel Başkan Çelik, "Kamuoyun-
da, destekleme kalemleri içerisinde 
maalesef küçükbaşın yeri ve ismi 
yoktu. Birliklerin kurulmasıyla birlikte, 
Hükümetlerin de verdiği destek-
le bugün kocaman bir aile olduk. 
Bakanımız Faruk Çelik Bey, göreve 
geldiği günden bugüne kadar sürekli 
Birliklerle iletişim halindedir ve bütün 
sorunlarımızı bildiği için de bunların 
çözümüne yönelik büyük emek sarf 
etmektedir. Bu çalışmaları Birlikler 
olarak takdir ve şükranla karşılıyo-
ruz. Kendilerine her zaman şükran 
duygularımızı iletiyoruz. 

Ayrıca, Van Valisi İbrahim Taş-
yapan Bey de ilimizde hayvancılığın 
gelişmesi için büyük çaba sarf et-
mektedir. Kendilerine şükranlarımızı 
arz ediyoruz. 

Malumunuz, kamuoyunda sü-
rekli kırmızı et açığı gündeme gel-
mektedir. Bir ülkede kırmızı et açığı 
varsa bunu ithal etle kapatmamız 
mümkün müdür? Tabii ki değildir. 
Bizim daha çok üretmemiz lazım. 
Tarım ve hayvancılık politikalarını 
iyi belirlememiz lazım. Koyun ve 
keçi varlığı aslında Türkiye için milli 
bir servettir. Bu servetin kıymetinin 
bilmeliyiz." dedi.

Anaç kuzuların kesimiyle ilgili de 
yetiştiricileri uyaran Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Ge-
nel Başkanı Çelik, "Anaç dediğimiz 
dişi kuzuların kesiminin tamamen 
yasaklanmasını istiyoruz. Verimli 
hayvanların kayıt altına alınması ve 
sürüde kalması lazım. Yetiştiricile-
rimiz bu yöntemi uygulamalı. Erken 
kuzu satışlarının kendi ekonominize 
hem de ülke ekonomisine büyük za-
rarlar verdiğinin farkında değilsiniz. 
Kuzu karkas halinde satılıyor. Netice 
itibariyle bu kilo ile satılıyor. Kuzular 
13-14 kilodayken kesime gidiyor. 

Biraz daha bekleseniz bu sayı ikiye 
katlanır. Hem hayvan verimini, hem 
de et verimini artırmış oluruz. 

Bu şekilde ülke olarak bir nebze de 
olsa kırmızı et açığımızı kapatmış 
oluruz." ifadelerini kullandı.

Çobanların kadirşinas ve vefalı 
olduğunu da dile getiren Genel 
Başkan Çelik, İş-Kur’un listesinde 
artık çobanlığı da görmek istedik-
lerini belirterek, "Çobanlık kutsal bir 
meslektir. Çobanlığı küçümseyenler, 
alay edenler, sonunda kendini kay-
betmiştir. Tarih sayfalarını incelediği-
nizde evliyaların, birçok peygamberin 
geçmişine bakın mutlaka çobanlık 
vardır. Ben sizlerden biri olmaktan 
son derece gurur duyuyorum. İş-Kur 
aracılığıyla alımlarda artık çobanlığı 
da göstermek gerekiyor." şeklinde 
konuştu.

Büyükşehir Yasası, mera işgal-
leri, yaylaların hâlihazırdaki durumu 
hakkında da açıklamalarda bulunan 

VAN İLİ 
KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 

MALİ GENEL KURULU
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TÜDKİYEB 
GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK’TEN 

VAN VALİSİ İBRAHİM TAŞYAPAN’A ZİYARET

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik'in 23 Mayıs 2017 tarihinde Van 
Valisi İbrahim Taşyapan’a gerçekleştirdiği ziyarette küçükbaş 

hayvancılık sektörünün sorunları konuşuldu. 

Samimi bir ortamda geçen ziyarette, özellikle ülkemiz küçükbaş 
hayvan varlığında yıllardır birinci sırada bulunan Van ilinde sektö-
rün daha iyi noktalara getirilmesi için bilgi paylaşımında bulundu-
lar. Vali Taşyapan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken 
Genel Başkan Çelik de sıcak yaklaşımından dolayı Merkez Birliği 
adına kendisine teşekkür ederek başarı temennilerinde bulundu. 

Çelik, Tüm Köy ve Mahalle Muhtar-
ları Genel Başkanı olması hasebiyle 
de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a muhtarların sorunlarını 
çözmesinden ötürü minnettar olduk-
larını söyledi. 

Genel Başkan Çelik, üreticilere 
Ramazan ayı öncesi bir müjde de 
vererek 2016 yılı anaç koyun keçi 

desteklemelerinin hesaplara aktar-
ması işleminin 26 Mayıs 2017 tarihin-
de saat 18.00 itibarı ile yetiştiricilerin 
hesaplarına aktarılacağını söyledi. 

İslam âleminin ve üyelerinin Ra-
mazan ayını da şimdiden tebrik eden 
Genel Başkan Çelik’in konuşmasının 
ardından TÜDKİYEB’in kuruluşun 10. 
yılı nedeniyle hazırlanan tanıtım filmi 

davetlilere izletildi. Çelik’e ayrıca Kır-
gızlı bir üye tarafından kalpak giydirildi.

Bakanlık temsilcilerinin de hazır 
bulunduğu Mali Genel Kurul'da daha 
sonra gündem maddeleri tek tek 
görüşülerek oy birliğiyle karara bağ-
landı. Genel Kurul, üyeler onuruna 
tertip edilen öğlen yemeği ve hediye 
merasiminin ardından sona erdi.
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ZİYARETLER

Çanakkale İli Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Birliği Başkanı Doç.Dr. Ferhan 
Savran ve Başkan Yardımcısı İlhan 
Ulus, 4 Temmuz 2017 tarihinde, Türkiye 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında 
ziyaret ederek küçükbaş hayvancılık 
sektörü ve Çanakkale İli DKKYB’nin 
çalışmalarıyla ilgili istişare ve görüş 
alışverişinde bulundular. 

 Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkan Nihat Çelik ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek Savran ve 
Ulus’a teşekkür etti.

ORİON FUARCILIK HEYETİ MERKEZ BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ
Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Baş-

kanı Fatih Tan, Yönetim Kurulu Üyesi 
Irmak Tan ve Genel Müdürü Burak 
Tan, 6 Temmuz 2017 tarihinde, Türkiye 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamın-
da ziyaret ederek 2018 yılının Şubat 
ayında İzmir’de gerçekleştirilecek olan 
Tarım Fuarı'na ilişkin görüş alışverişinde 
bulundular. 

Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu 
Başkanı Fatih Tan, İzmir’de düzenle-
necek fuara davet amacıyla bu ziyareti 
gerçekleştirdiklerini ifade ederek fuara 
katılım yönüyle destek istedi. 

Gerçekleştirilecek fuar kapsamında 
yapılabilecek işlerin istişare edildiği gö-
rüşme sonrasında Genel Başkan Nihat 
Çelik, Orion Fuarcılık heyetini Merkez 
Birliğinde ağırlamaktan şeref duyduğu-
nu belirterek şunları söyledi:

"Biz her yerde söylüyoruz. Türkiye 
Koyun Keçi Merkez Birliği, Birlikleri ve 
üyeleriyle birlikte bu ülkenin temel taşı-
dır. Lokomotifidir. Küçükbaş hayvancılık 
bu ülkenin sigortasıdır. Eskiden farklı 
ülkelere fuar ziyaretine giderken arzu 
ederdik ki ülkemizde de olsun. Bugün 

bu hayallerimiz gerçek oldu. Şimdi 
daha güzel fuarları yapma imkânını 
ülkemizde buluyoruz. Ben Orion Fuar-
cılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan’ı 
da kutluyorum. Ülkemizde bu fuarları 
gerçekleştirdiği için. Biz de bu fuarları 
destekliyoruz. İzmir’de yapılacak olan 
fuarın inşallah küçükbaş hayvancılığı 
öne çıkarmak adına dünyaya örnek bir 

fuar olmasını temenni ediyorum. Fuarın 
başarılı geçmesini diliyorum."

Ziyaretin sonunda ise Genel Başkan 
Nihat Çelik Orion Fuarcılık Yönetim 
Kurulu Üyesi Irmak Tan’a, her zaman 
küçükbaş hayvancılığı hatırlamaları için 
koyun keçi çoban tasarımlı bir maket 
hediyesinde bulundu.

ÇANAKKALE İLİ DKKYB’DEN MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 
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ZİYARETLER
ULUSLARARASI TARIMSAL KALKINMA FONU (IFAD) HEYETİNDEN 
MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET

Kısa adı IFAD olan, Uluslararası 
Tarımsal Kalkınma Fonu Uzman Heyeti 
18 Mayıs 2017 tarihinde Merkez Birliği-
mize bir ziyarette bulunarak TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik ile birtakım 
görüşmelerde bulundular.

Ziyaret heyetinde; Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Proje 
Sorumlusu Saliha Akbaş ve Bora Sür-
meli’nin yanısıra İtalya’dan Francesca 
Borgia ve Chiara Romano, Kenya’dan 
Tom Anyonge ve Danimarka’dan Peter 
Froslev Chrıstensen yer aldılar.

Son derece olumlu bir havada 
verimli geçen ziyaret esnasında bilgi 
alışverişinde bulunulurken TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik, toplantı-
ya ev sahipliği yapmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek küçükbaş 
hayvancılığın mevcut durumu hakkında 
bilgiler verdi.

Toplantıda projeler ile ilgili şu bilgi-
ler alındı. GTHB kırsal alanlarda sürdü-
rülebilir ekonomik büyümeye katkıda 
bulunmak ve bölgeler arası gelir ve kal-
kınma farklılıklarının azaltılması ama-
cıyla Uluslararası Tarımsal Kalkınma

Fonu desteğiyle “Yüksek Alanlarda 
Kırsal Kalkınma Programını” uygulamayı 
hedeflemektedir. 

Programın iki ayrı projeden oluş-
ması öngörülmektedir. Projelerden bir 
tanesinin Osmaniye, Mersin ve Adana 
illerinde, diğerinin ise Kastamonu, Si-
nop ve Bartın illerinde rakımı 600 m’nin 
üzerindeki kesimlerde uygulanması 
planlanmaktadır. Programın toplam 
bütçesi 75 milyon ABD doları civarın-
da olması ve toplamda projelerin 6 yıl 
devam etmesi yönünde görüşmeler 
devam etmektedir. Programın kalkınma 
amacı başta kadın ve genç çiftçiler 
olmak üzere yüksek kesimlerdeki küçük 
arazi sahibi çiftçilerin, giderek artan 
ölçüde esnek üretim sistemlerini be-
nimsemesi ve tarımsal işletmelerle ve 

piyasalarla kârlı bağlantılar kurmalarının 
sağlanmasıdır. Bu nedenle programın 
iki önemli ana bileşeni bulunmaktadır. 
Bileşenlerden bir tanesi Kümelenmenin 
Geliştirilmesi iken diğeri Finansmana 
Erişimin Sağlanması olarak belirlenmiş 
ve ayrıntıları üzerinde çalışmalar devam 
etmektedir. 

Söz konusu çalışmalara destek 
olmak ve projelerin tasarımları üzerinde 
çalışmak üzere bir IFAD misyonu 15 
Mayıs-6 Haziran tarihlerinde ülkemi-
ze gelmiştir. Söz konusu Heyet proje 
bölgelerini ziyaret ederek detaylı proje 
tasarım çalışmasını tamamlayacaktır. 
Bu çerçevede, STK'lar ve çiftçi organi-
zasyonları ile de yakın çalışma içeri-
sinde olunması ve proje faydalanıcıları 
olması hedeflenmektedir.

GENEL BAŞKAN ÇELİK’DEN ÇOBAN CİNAYETİNE TEPKİ 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik, Aydın'da 80 
yaşındaki çoban Ahmet Sarıöz'ün öl-
dürülmesine büyük tepki göstererek, 
faillerin güvenlik güçleri tarafından 
kısa sürede yakalanmasının kendi-
lerini bir nebze de olsa teskin ettiğini 
söyledi.

 Genel Başkan Çelik, yaptığı açık-
lamada, çobanlık mesleğinin kutsal 
bir görev olduğunu belirterek, Aydın'ın 
Kuşadası ilçesinde çobanlık yapan 
80 yaşındaki Ahmet Sarıöz'ün yaylada 

baktığı 60 adet keçisini çalmak için 
yanına gelen şahıslara direndiğini, an-
cak yaşlı ve savunmasız çobanın bu 
kişi veya kişiler tarafından öldürülme-

sinin sektörlerinde büyük bir üzüntü 
ve endişeye neden olduğunu söyledi. 
Faillerin kısa sürede yakalanmasının 
sevindirici olduğunu da belirten Çelik, 
güvenlik güçlerine camiası adına te-
şekkür ederken, katil veya katillerin de 
en ağır şekilde cezalandırılacağından 
şüphesinin olmadığını söyledi.

Çelik, ayrıca Kayseri'de bir çoba-
nın da serinlemek için akarsuya gire-
rek boğulduğu bilgisinin de camiala-
rını üzdüğünü belirterek, yaşamlarını 
yitiren her iki çobana Allah'tan rahmet, 
ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. 
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik;
"KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK DAHA ÇOK DESTEKLENMELİ"

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Baş-
kanı Nihat Çelik, kırsal kesimde 260 bin 
ailenin geçimini koyun ve keçi yetiştiricili-
ğinden sağladığını belirterek, "Küçükbaş 
hayvana verilen önem arttıkça hem ye-
tiştiricilik yapan aileler için faydalı olacak 
hem de ülkemizin hayvansal ürünlerinin 
artmasına katkı sağlanacaktır. Bu 
yüzden küçükbaş hayvancılık daha da 
desteklenmeli." dedi.

Dünyada keçi sayısı giderek artar-
ken, keçi yetiştiriciliği yapmaya uygun 
coğrafi şartlara sahip Türkiye'de de bu 
sayı artış gösterdi. Uygulanan destek-
leme programlarına olumlu sonuçlar 
veren keçi sektörü kırmızı et açığının 
kapanmasında da büyük role sahip 
olabilecek potansiyeli barındırıyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik 
Kurumu'ndan yaptığı derlemeye göre, 
Türkiye'de keçi sayısı, geçen yıl 10 
milyon 137 bin 534'ü kıl keçisi, 207 bin 
765'i tiftik keçisi olmak üzere toplam 
10 milyon 345 bin 299 olarak hesapla-
nırken, koyun sayısı da 28 milyon 832 
bin 669'u yerli, 2 milyon 151 bin 264 
merinos cinsi toplam 30 milyon 983 bin 
933 oldu. 

Toplam koyun ve keçi sayısı son 5 
yılda yüzde 15,5 aratarak geçen yıl 41 
milyon 329 bin 232'ye ulaştı.

Türkiye'de en çok keçi 754 bin 
361'le Mersin'de bulunurken, bunu 701 
bin 578 ile Antalya ve 465 bin 479 ile 
Siirt izledi. Koyun sayısı sıralamasında 
ise 2 milyon 417 bin 627 ile Van ilk sıra-
da yer alırken, 1 milyon 826 bin 773'le 

Konya ikinci ve 1 milyon 562 bin 820 ile 
Şanlıurfa üçüncü sırada oldu.

Keçi ürünlerine ilgi artıyor 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 
Çelik, keçi yetiştiriciliği ve küçükbaş 
hayvan sektörüne ilişkin AA muhabiri-
ne yaptığı açıklamada, keçinin son 20 
yılda, değişen iklim ve coğrafi koşullara 
uyum yeteneği ve sahip olduğu farklı 
ürünleriyle hayvansal ürün pazarında 
adından en çok bahsettiren hayvan türü 
olduğunu söyledi.

Dünyada keçi sayısının diğer türlerin 
aksine giderek arttığının altını çizen 
Çelik, 1990 yılında 589 milyon baş olan 
keçi varlığının şu anda 1 milyar başın 
üzerine çıktığını belirtti.

Çelik, Türkiye'de istatistiklerin ruh-
satlı mezbaha ve deri üzerinden hesap-
landığını işaret ederek,  "Kasaplık güç 
oranı üzerinden hesaplama yapıldığın-
da koyun ve keçiden elde edilen et mik-
tarının en az 250-300 bin ton olduğunu 
söylemek mümkündür." dedi.

Keçi varlığının zaman zaman dalgalı 
seyrettiğini vurgulayan Çelik, "Kırsal 
alanlardan şehir merkezlerine, terör-
den ya da sosyal nedenlerden dolayı 
göçlerin artması keçi sayısını olumsuz 
etkileyen başlıca nedenlerdendir. 
Ayrıca pazar olanaklarından üreticilerin 
yararlanamaması düşük verimlerin eko-
nomik düzeye yükseltilmemesi de diğer 
nedenlerdir." ifadesini kullandı.

Çelik, özellikle dağlık kesimlerde 
keçicilikten başka geçim kaynağı 
olmayan halkın gelir düzeyini artırmak 
için en kolay stratejinin yine modern 
keçi yetiştiriciliğine dayalı olmasının 
zorunluluğu olduğuna dikkati çekerek, 
modern süt kesiciliğinin geliştirmesinde 
öncelikle çevre koşullarının iyileştiril-
mesi, ürünlerin pazarlama imkanlarının 
artırılması, kredi ve teşvik imkanlarının 
artırılması ve genetik ıslah stratejisinin 
belirlenmesi gibi başlıkların üzerinde 
durulması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de yerli koyun keçi ırklarının 
verimlerinin son derece düşük olduğu-
nu da belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Kırsal kesimde toplamda 260 bin 
aile geçimini koyun ve keçi yetiştiricili-
ğinden sağlamaktadır. Bu sayının yak-
laşık dörtte biri keçi işletmeleridir. Birlik 
olarak misyonumuz, ırklarımızı ıslah 
ederek birim hayvan başına süt ve et 
üretimini artırmaktır. Küçükbaş hayvana 
verilen önem arttıkça hem  yetiştiricilik 
yapan aileler için faydalı olacak hem de 
ülkemizin hayvansal ürünleri artacaktır. 

Son 5 yıllık koyun ve keçi sayıları 

Yıllar Koyun Keçi Toplam

2012 27.425.233 8.357.286 35.782.519

2013 29.284.247 9.225.548 38.509.795

2014 31.140.244 10.344.936 41.485.180

2015 31.507.934 10.416.166 41.924.100

2016 30.983.933 10.345.299 41.329.232

Ankara (AA) - Mustafa Çalkaya

"Toplam koyun ve keçi 
sayısı son 5 yılda 

yüzde 15,5 artarak  
geçen yıl 41 milyon 329 bin 

232 oldu."

"Kırsal kesimde toplamda 
260 bin aile geçimini koyun 

ve keçi yetiştiriciliğinden 
sağlamaktadır."
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Bu yüzden küçükbaş hayvancılık daha 
çok desteklenmelidir."

Çelik, son 10 yılda küçükbaş 
hayvan varlığının artışına bakıldığında 
uygulanan destekleme politikalarının 
olumlu sonuçlar verdiğine vurgu yapa-
rak, destekleme miktarlarının artırılma-
sıyla üreticinin de maliyetlerinin göz 
önüne alınarak ürün fiyatlarının korun-
masının önemli olduğunu anlattı.

Kuzu ve oğlak kesimleri önlenmeli
Kırmızı et açığının kapatılmasının 

yolunun küçükbaş hayvan üretiminin 
artırılmasından geçtiğini belirten Çelik, 

"Burada önemli bir husus da erken 
kuzu ve oğlak kesimlerinin önlenmesi-
ne ilişkin tedbirlerin alınmasıdır. Bunun 
için de kuzu ve oğlakların da destek-
leme kapsamına alınmaları gerekmek-
tedir. Ülkemizde koyun keçi işletmeleri 
başına düşen küçükbaş sayısı ekono-
mik üretim için son derece düşüktür.  
Yetiştiricilerimize verimli işletmelerin 
oluşturulması için ucuz kapasite artırım 
ve modernizasyon kredileri imkanı 
sağlanmalıdır." diye konuştu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, üretimin sürdürülebilirliği ve 

arttırılmasında en büyük engelin yeter 

sayı ve kalitede çobanın bulunama-

ması olduğunu anlattı.

"Küçükbaş hayvana 
verilen önem arttıkça 
ülkemizin hayvansal 

ürünlerinin artmasına katkı 
sağlanacaktır. Bu yüzden 

küçükbaş hayvancılık daha 
çok desteklenmeli."



Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi→ 46 ←

HA
BE

RL
ER

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, 5 Temmuz 2017 tarihinde 
Bereket TV ve Bereket Hayvancı-

lık TV kanallarının ortak yayınında Umut 
Özdil ile Gündemin Bereketi programı-
na konuk oldu ve küçükbaş hayvancılık 
sektörüne ilişkin birtakım değerlendir-
melerde bulundu.

Genel Başkan Çelik, Sektörün 
geniş bir aile olarak ülkenin lokomotifi 
olduğunu ancak yıllardır sessizliğe 
gömülmüş bir çoğunluk olduğunu ve 
Birlik Başkanlarının kendi iradelerinin 
tecellisiyle yöneticilerini seçme şan-
sına sahip olamadıklarını kaydederek 
başladığı konuşmasında Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in 
göreve gelmesinden itibaren küçükbaş 
hayvancılığın yeteri kadar önemsen-
diğini ve desteklendiğini söyleyerek 
"Yıllardır biriken sorunlarımızı Adana 
toplantımızda Sayın Bakanımıza bir bir 
dile getirdik. Sayın Bakanımız çok iyi 
bir dinleyici. Sektör temsilcilerini dinler, 
sorunları analiz eder ve doğru bulduk-
larını uygular. Bizim sektörün büyümesi 
ve gelişmesi anlamında bu toplantıda 
dedik ki küçükbaş hayvan sayımızın 40 
milyondan 60 – 80 milyona çıkarmamız 
için erken kuzu ve oğlak kesimlerini ön-
lememiz lazım. Bunun için de kuzu ve 
oğlakların da destekleme kapsamına 
alınması gerekir. Bununla ilgili sanırım 
olumlu adımlar atılacaktır. Biz hayvan 
başına 50 lira destek istiyoruz. 25 lirayı 
yeterli bulmuyoruz. Sayın Bakanımızın 
katkıları ve samimi duruşuyla ve hükü-
metimizin de bütçe imkânları nispetinde 
umarız bu talebimiz olgunlaşır ve yetiş-
tiricilerimizin menfaatine döner." dedi.

Bakan, Müsteşar ve Genel Müdürler 
ve diğer bürokratlarla abi kardeş ilişkisi 
içinde güzel bir uyumu yakaladıklarını 
ifade eden Çelik, "Küçükbaş hayvan-
cılık yıllarca üveyin üveyi gibi göründü. 
Hiçbir şekilde bu sektöre sahip çıkıl-
madı. Bununla birlikte 2006 yılına kadar 

hayvan sayımızda çok ciddi gerilemeler 
oldu. Birliklerimizin kurulması, Bakan-
lığımız ve Hükümetlerimizin verdiği 
desteklerle bugün istenilen seviyede 
olmasa da küçükbaş hayvancılık hak 
ettiği değeri buluyor." şeklinde konuştu.

Genel Başkan Çelik, her şeyi 
devletten beklememek gerektiğini dile 
getirerek "Bizim yerinde ve zamanın-
da ne yapmamız gerekiyorsa bunu el 
birliği, gönül birliği içerisinde yapmamız 
gerekiyor." dedi. Çelik, Doğu ve Güney-
doğu bölgelerinde güvenlik nedeniyle 
yayla yasaklarına dikkat çekerek bu böl-
gelerin küçükbaş hayvancılığın merkez 
bankası olduğunu ve ülkenin her yerine 
sevkiyat yapılan kaynak olduğunu 
ancak yasak nedeniyle sektörün ciddi 
kaybı olacağını belirtti. Bir yetiştiriciden 
gelen küpeleme yetkisinin ne zaman 
uygulanacağı sorusuna da cevap veren 
Çelik, "Yetki konusunu Sayın Bakanımı-
za arzetmiştim. Bakanımız bu konuda 
yetkiyi verdi. Bizim ilgili Genel Müdürlük-
le bir protokol yapmamız gerekiyordu. 

Fakat bu şu an için gerçekleşmedi. 
Çünkü bizim anlaşamadığımız hususlar 
vardı. Eskiden küpeler AB'den gelen 
hibe fonundan alınıyor ve Bakan-
lık elemanları el emeği karşılığında 
takıyordu. Şimdi ise küpelerin yetiştiri-
cilere paralı verilmesi gündeme geldi. 
Birliklerimiz yetiştiricilerden 3 lira küpe 
parası ver dediğinde kıyamet kopar. 
Biz Bakanlığımızdan yetiştiricilerimize 
bedava verilecek bir kaynak bulmalarını 
talep ettik. Kaynak bulunursa bu bizi 
rahatlatır. Bulunmaz ise önerimiz şudur. 
Verilen destek artırılarak diyelim ki hay-
van başına 25 değil de 35 lira vererek 
5 lirasını küpe için kesilmesi önerisini 
getirdik. Biz Birlikleri üyelerle karşı karşı-
ya getirmemek için bu konuda hassas 
davranıyoruz. Umuyoruz ki bu konuda 
bazı çalışmalar gerçekleşir." şeklinde 
konuştu.

Soy kütüğü tutma yetkisi ile ilgili 
de bütün işlemlerin tamamlandığını 
belirten Genel Başkan Çelik "Sayın 
Bakanımızdan yetkiyi aldık. İlgili Genel 
Müdürlük ile protokolü imzaladık. 22 
Temmuzda intibak Genel Kurulu'muz 
var. Genel Kurul'dan sonra Ağustos 
ayının ilk iki haftası içerisinde Birlik Baş-
kanlarını, teknik elemanları toplayarak 
sahada nasıl uygulanacağına dair bir 
toplantı yapmayı planlıyoruz." dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, BEREKET TV'DE 
GÜNDEMİN BEREKETİ PROGRAMININ 

CANLI YAYIN KONUĞU OLDU
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik 

29 Mayıs 2017 tarihinde Çiftçi 
Tv’de Taner Öztürk’ün sunduğu 
Haberiniz Olsun Programına 
telefonla bağlanarak yetiştiriciler 
için çeşitli mesajlar verdi. Genel 
Başkan Çelik konuşmasının başında 
"Öncelikle on bir ayın sultanı 
olan Ramazan ayına kavuşmuş 
olmanın sevinciyle İslam âleminin, 
milletimizin ve tarıma can veren 
tüm yetiştiricilerimizin ve ekranları 
başındaki tüm izleyenlerimizin 
ramazan ayını kutlar bizleri Ramazan 
Bayramına kavuşturmasını yüce 
yaradanımdan niyaz ederim. 
Gönüllerimizin merhametle dolduğu, 
bizlere sabretmenin ve hayır hasenat 
yapmanın en güzel fırsatını sunan 
bu ayın İslam âlemine bahşedilmiş 
en güzel hediyelerden biri olması 
dolayısıyla bu ayın en güzel şekilde 
değerlendirilmesi temennilerimle 
Ramazan ayının bütün milletimiz için 
hayırlara vesile olmasını dilerim." 
ifadelerine yer verdi.

Genel Başkan Çelik, 2016 Yılı 
Anaç Koyun Keçi destekleme öde-
meleri ile ilgili ödemelerin Ramazan 
ayına denk getirilmesinin manidar 
olduğunu, destekleme ödemelerinin 
26 Mayıs Cuma günü yetiştiricilerin 
hesaplarına aktarılmaya başlandığını 
ifade ederek "Ödemeler yetiştiricile-
rimizin TC kimlik numaralarının son 
rakamlarına göre yapılacak. Buna 
göre 26 Mayıs 2017 tarihinde TC 
kimlik numarasının sonu 0 ve 2 olan-
lara ödemeler yapılırken, TC kimlik 
numarasının sonu 4 ve 6 olanlara 
02 Haziran Cuma günü, TC kimlik 
numarasının sonu 8 olanlara ise 09 
Haziran Cuma günü saat 18.00 itibarı 
ile banka hesaplarına aktarılacak-
tır. Yetiştiricilerimize hayırlı olması 
temennilerimle paralarını güle güle 

kullanmalarını ve bol kazançlı üretim 
yapmalarını diliyorum." dedi.

Destekleme ödemelerini yetiş-
tiricilerin dört gözle beklediklerini 
vurgulayan Çelik "Haliyle ödemelerin 
yapılması yetiştiricilerimizi memnun 
etmiştir. Ödenen bu rakamlar sektörü-
müzün gelişmesi adına Devletimizce 
yapılan bir hibe desteğidir. Şimdilik 
Devletimizin bütçe imkânları bunu 
gerektiriyor ama ileriki dönemlerde 
bu rakamların en az 50 lira olarak 
artırılacağını umuyor ve Bakanlığımız-
dan bekliyoruz. Burada şu hususu da 
belirtmem gerekiyor. Yetiştiricilerimi-
zin paraya en çok ihtiyaç duyduğu 
zaman yılın ilk ayları olan Şubat veya 
Mart aylarıdır. Bu yıl ki ödemeler 
geçen yıllarda olduğu gibi Mayısın 
son haftasında başlamıştır ve Hazi-
ran ayının ilk haftasına kadar devam 
edecektir. Onun için biz 2017 yılı anaç 
koyun keçi destekleme ödemelerinin 
Şubat veya Mart aylarında olacak 

şekilde planlanmasını Bakanlığımız-
dan talep ediyoruz. Bu konu ülkemiz 
genelinde yetiştiricilerimizden gelen 
bir taleptir. Bunu da sizin aracılığınız 
ile duyurmak istiyorum." dedi.

Destekleme parasını alan yetiştiri-
cilerin üyesi olduğu Birliğine karşı hak 
ve ödevlerini yerine getirmesinin son 
derece önemli olduğuna dikkat çeken 
Genel Başkan Çelik "Yetiştiricileri-
miz Birliklerine gidip aidat ve hizmet 
bedellerini ödemekle yükümlüdürler. 
Bu kanunen da böyledir. Yani Yetiştiri-
cilerimizin keyfiyetinde olan bir husus 
değildir. Dolayısıyla kendilerine daha 
iyi hizmet gelmesi ve daha güçlü 
olmaları için Birliklerine olan borçlarını 
ödemeleri yine kendi menfaatlerine 
olacaktır. Birlikler ne kadar güçlü olur-
sa yetiştiriciler de o kadar güçlenir. 
Dolayısıyla yetiştiricilerin Birliklerine 
olan aidat ve hizmet bedellerini veya 
geçmiş borçlarını ödemeleri sonucun-
da ödedikleri bedel yine kendilerine 
hizmet olarak dönecektir. Onun için 
bu konuda tüm yetiştiricilerimizin du-
yarlı olmalarını kendilerinden bekliyo-
rum." dedi.

Genel Başkan Çelik 25 dakika sü-
ren telefon bağlantısında destekleme 
ödemelerinin yanı sıra sektörün diğer 
konuları hakkında da bir takım bilgiler 
vererek program sonlandırıldı.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, 
DESTEKLEME ÖDEMELERİ MÜJDESİNİ 

ÇİFTÇİ TV’DE VERDİ





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 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 AHMET GEZER 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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