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BAŞKANIN
KALEMİNDEN

Nihat ÇELİK
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği Genel Başkanı

Merhaba,
Dergimizin 11. Sayısı ile yeniden birlikte olmanın mutluluğu ile bütün okuyucularımızı sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Küçükbaş hayvancılık sektörü 24 Nisan 2016
‘da tarihi bir güne tanık oldu. Bu tarihte Merkez Birliğimizin 3. Olağan Genel Kurulunu büyük bir olgunluk
içerisinde adeta bir demokrasi şölenine dönüştürdük.
Damızlık koyun keçi yetiştiricileri örnek bir seçime imza
atarak tarihe geçti. 4 Genel Başkan adayının hizmet
yarışına talip olduğu seçim öncesinde adayların el ele
duruşunun seçim sonrasına da yansıması görülmeye
değer türdendi. Neticede bir aday kazanacaktı o da delegelerimizin teveccühü ile ben ve arkadaşlarım oldu.
Gerek genel kurul sürecinde gerekse genel kurulda
bize destek olarak oy veren bütün delegelerimize teşekkürlerimi sunuyor, kendilerini mahcup etmeyecek
çalışmalarda bulunacağımızı bilmelerini istiyorum. Merkez Birliğimiz genel kurulunda bana ve yol arkadaşlarıma sahip çıkan ve bu kutlu göreve taşıyan bütün İl
birliklerimizin başta değerli başkan ve delegeleri olmak
üzere tüm Türkiye’ye teşekkürlerimi sunuyorum. Genel
Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığım önceki dönemde yer alan yönetim kurulu üyelerine de yapmış
oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.
Göreve başladığımız andan itibaren, Bakanlığımız bürokratları, Birlik Başkanlarımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri tarafından yoğun bir ilgiyle karşılaştık. 70 civarındaki Birlik başkanımızın telefonla kutlama
mesajları, çiçek gönderme nezaketleri ve bizzat ziyaret
etmeleri bizlere görevimizin başında büyük moral ve
güç verdi. Aynı zamanda bu yoğun ve sıcak ilgi bizlere
birlik olma yolunda önemli bir mesaj oldu. Bu itibarla;
gerek Merkez Birliğimize kutlama mesajı ve çiçek gönderen ve gerekse hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunan
Bakanlığımız mensuplarına, Birlik Başkanlarımıza ve
Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerine şahsım ve yönetim kurulumuz adına şükranlarımı ve teşekkürlerimi
sunuyorum.
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Değerli Okuyucularımız;
Genel Kurulumuzun ben ve yol arkadaşlarıma büyük bir
sorumluluk yüklediklerinin farkında olarak azimle, gece
gündüz demeden çalışmanın ve sektörümüzü daha iyi
yerlere getirmenin bilincindeyiz. Çünkü 80 Birliğimize
üye durumunda olan 250 bin civarında yetiştiricimizin
hakkı ve vebali üzerimizdedir. Bu bilinçle hareket ederek
yanlış yapmak ya da kötü yönetmek gibi bir lüksümüz
olamaz. Öncelikle Birlik olma konusuna hassasiyet gösterip çalışmalarımıza bu manada yön vereceğiz.
Geçtiğimiz ay idrak ettiğimiz mübarek ramazan ayı münasebetiyle Karabük, Bursa, Çorum ve Kırıkkale illerimizde düzenlenen iftar programları çerçevesinde Birlik
Başkanlarımızla bir araya gelerek sektörümüze ilişkin
birtakım istişarelerde bulunma fırsatımız oldu. Programa katılan Başkanlarımıza teşekkür ediyor bu vesile ile
bütün Birlik Başkanlarımız ve yetiştiricilerimizin geçmiş
ramazan bayramlarını tebrik ediyorum.
Değerli Yetiştiricilerimiz;
Birliklerimizin üyeleri durumunda olan siz değerli yetiştiricilerimizin birliklerine sahip çıkması ve Birlik yönetim
kurulu kararlarına uyarak tek ses olunması yönünde hareket etmesi son derece önem arz etmektedir. Üyelerin
birliklerine karşı güven duyarak sorumluluklarını yerine
getirmesi, Birliklerinde üyelerine hizmet etmesi yönünde
sorumluluklarını yerine getirmesi sektörümüzü daha iyi
yerlere getirecektir.
Ülkemizin doğusuyla, batısıyla güneyi ve kuzeyi ile hep
birlikte birlik olmak zorundayız. Çünkü biz, ülkemizin en
büyük sivil toplum kuruluşlarından biriyiz. Ve bu vizyonumuzla hep birlikte çok daha güzel işleri başarabiliriz. Yeterki birlik ve beraberlik içerisinde hareket edelim. Ancak
bu şekilde daha güçlü olabiliriz.
Ülkemiz küçükbaş hayvancılığının daha da gelişmesi
ve hak ettiği yerlere gelmesi için emek sarfeden başta
yetiştiricilerimiz olmak üzere herkese sağlıklı ve huzurlu
günler diliyorum.

HABERLER

BAKAN ÇELİK;
"BİRLİKLER BİZİM
KOLUMUZ AYAĞIMIZ"

G

ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından
düzenlenen "Toprak Bayramı Töreni"
13 Haziran 2016 tarihinde Ankara'da
bir otelde gerçekleştirildi. Törene,
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik de katılırken, Genel Başkan Çelik,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Faruk Çelik ile Birliklerin sorunları
hakkında bir takım görüşmelerde
bulundu.
Tören sonrası gerçekleştirilen iftar
yemeğinde bir konuşma yapan Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk
Çelik, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı

Nihat Çelik de burada diyerek, gelecek
dönem için bütün üretici birliklerinin
paralarının üreticiye yatacağına işaret
etti ve "Üretici birlikleri, şu anda aidat
alıyorlar, bizden aktarılan binde 2'lik bir
pay var. Yetmiyorsa oturur konuşuruz.
O birlikler bizim kolumuz, ayağımız.
Bizim onlarla bir sorunumuz olamaz."
ifadelerine yer verdi.

BAKAN ÇELİK'TEN, BİRLİKLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

G

ıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 9 Haziran 2016
tarihinde TRT Haber'de katıldığı
programda gündeme ilişkin soruları
cevapladı. Yaşar Taşkın Koç’un sunduğu Satırbaşı programında hayvancılıkla ilgili çeşitli konulara değinen
Bakan Çelik, destekleme ödemeleri
ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birlikleri ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.
Destekleme ödemeleri ve Birlikler
hakkında Bakan Çelik şunları söyledi.
"Şimdi yeni bir uygulamaya daha
geçtik. Desteklemeleri biz ağırlıklı olarak Birliklere veriyor, Birlikler vasıtasıyla
üreticilerimize gidiyordu. Şimdi vatandaşlarımız bunu iyi dinlesinler. Bu destekler bizim üreticimizin, yani eli nasırlı,
ahırda hayvanlarına, oturup o kokular
içerisinde geçimini sağlamaya çalışan
insan için bu destekler veriliyor.
Dolayısıyla şimdi desteklerimiz direk üreticinin üzerine yatıyor. Birlikler

ise bir aidatları var, yıllık ne kadar alıyorlar bilemiyorum. Kendi aralarındaki
sorun. Ama Birliklere de kendi hesaplarına hem Merkez Birliği için hem
de birlikler için bir ödeme yapıyoruz.
Binde 2, binde 3 ne kadarsa. Bunu
artırabiliriz de. Birliklerle konuşarak
onların payını artırmak, onlarla ilgili
sorunları değerlendirmek de bizim
görevimiz. Yani birliklerin sorunları da
önemli. Birliklerin hukukunu da bizim
korumamız gerekiyor. Ama şunu ifade
edeyim az sayıda bu. Mesela Koyun
Keçi Birliği ile ilgili ödemeleri bizzat
koyun sahiplerine o sürü sahiplerine
ödemeyi yaptık. Destek ödemelerini. Aynı zamanda Birliklere de kendi
paylarını yatırdık. Yetmiyorsa onu
konuşalım. Az ise karşılamıyorsa onu
konuşuruz. Onda bir engel yok. Ama
az sayıda da olsa siz 22 lira verdiğimiz anaç koyun desteğinin 10 lirasını
Birlik olarak alırsanız 12 lirayı üreticiye
verirseniz bu büyük bir haksızlık olur.
Az sayıda da olsa bu maalesef var.
Onun için biz burada, tabi adamın
2 bin, 3 bin 5 bin koyunu var yani

siz 10 lirayı kestiğiniz zaman onun
için büyük bir yıkım. Bu doğru değil.
Onun için bu az sayıdaki yanlışlığı da
ortadan kaldırmak için üreticinin hakkı
bu. Birliklerinizin de güçlü olması, sivil
toplum örgütlerinin de tarım alanında
güçlü olması için biz her türlü desteği
onlara vermeğe hazırız. Onları konuştuk, konuşacağız inşallah. Birliklerle
ilgili bir yasa hazırlanıyor şu anda. O
yasa inşallah gelecek ve Birliklerimiz
de kendi ayakları üzerinde duracaklar ama üreticilerin hakkı olan bu 12
katrilyon lirayı biz üreticinin cebine
hesabına yatıracağımızı da herkesin
bilmesini istiyorum."

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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MÜSTEŞARLIK MAKAMINA
ZİYARETLER…

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel
Başkanı Nihat Çelik ve Denetleme Kurulu Başkanı Necat Demirden
27 Nisan 2016 tarihinde Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Dr.
Nusret Yazıcı’yı makamında ziyaret
ederek hayvancılık konularında ve
küçükbaş hayvancılık gündemine dair

çeşitli konularda birtakım görüşmelerde bulundular.
Ziyarette Bakanlık Müşaviri Ali
Koyuncu ile birlikte, Türkiye Damızlık
Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel
Başkanı Cemalettin Özden ve Genel
Sekreteri Hüseyin Velioğlu da yer
aldı.

Merkez Birliği heyetinden, Müsteşar Dr. Nusret Yazıcı'ya ziyaret.

Müsteşar Yardımcısı Volkan Mutlu Coşkun’a ziyaret.
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Diğer yandan Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
Genel Başkanı Nihat Çelik, Genel Sekreter Dr. Ömer Sinan Tamer, Teknik
İşler Müdürü İrfan Gündoğdu ve İdari
ve Mali İşler Müdürü Vedat Koç, 14
Haziran 2016 tarihinde önce Müsteşar
Dr. Nusret Yazıcı’yı makamında ziyaret
ederek Birliklerin çeşitli sorunlarını dile
getirerek sorunlara ilişkin bir takım
taleplerde bulundular. Müsteşar Dr.
Yazıcı kendisine sunulan taleplerin
makul ve mantıklı olduğunu ifade ederek Merkez Birliği ve Birliklere her türlü
desteğin verileceğini ve her zaman
yanlarında olacaklarını söyledi.
Genel Başkan Nihat Çelik başkanlığındaki Merkez Birliği heyeti daha
sonra Müsteşar Yardımcıları Dr. Durali
Koçak ve Volkan, Mutlu Coşkun’u
makamlarında ziyaret ederek küçükbaş hayvancılık sektörü ve Birliklerin
durumu ile ilgili bilgi alışverişinde
bulundular.

Müsteşar Yardımcısı Dr. Durali Koçak’a ziyaret.

HABERLER

GENEL BAŞKAN
YARDIMCIMIZ ALİ İLBAŞ,
SİİRT’TE BAKAN FARUK
ÇELİK’İ MİSAFİR ETTİ

G

ıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik ve
beraberindeki heyetin
Siirt’e yaptıkları ziyaret programının bir bölümünde Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ( TÜDKİYEB)
Genel Başkan Yardımcısı Ali
İlbaş tarafından misafir edilerek
özellikle küçükbaş hayvancılık
konularında bir takım istişarelerde bulunuldu.
Siirt Valiliğinde düzenlenen
toplantıya katılan Bakan Çelik,
burada gazetecilere yaptığı
açıklamada, Siirt'te tarım ve
hayvancılık alanında yapılması
gerekenler ve yapılabilecek
konuları değerlendirmek üzere
geldiklerini söyledi.

"Siirt'te yapılması gereken
yatırım ve bakış açıları, tarım ve
hayvancılık açısından ne olmalıdır? Bunları irdeleme imkanı
bulacağız." diyen Çelik, "Özellikle ilk etapta hemen küçükbaş hayvancılık gelmektedir.
Gerek arıcılık, fıstık ve benzeri
ürünlerde, özelikle küçükbaş
hayvancılıkta bakanlığımızın ne
tür katkılar sunacağı konusunu
değerlendirerek, Ankara'ya
sağlıklı bilgilerle ve Ankara'dan
da buradaki ihtiyaçları verecek
şekilde bir gidişimiz olacak."
şeklinde konuştu.
Kentteki kamu kurum ve sivil
toplum örgütü temsilcilerinin
katılımıyla yapılan toplantı,
basına kapalı devam etti.

2016 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELERİ BELİRLENDİ
ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEĞİ 25 TL OLDU

T

arıma 2016 yılında verilecek
destekleri içeren 2016 Yılında
Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu
Kararı, 5 Mayıs’ta Resmi Gazete’de
yayımlandı. Çevreye duyarlı tarımsal
üretimi yaygınlaştırmak, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı
organizmalara karşı karantina önlemi olarak tavsiye edilen alternatif
uygulamaları, biyolojik ve biyoteknik
mücadeleyi desteklemek, verimi
ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan
politikaların etkinliğini sağlamak ve
tarımsal kayıtların güncel tutulması

amacıyla hazırlanarak yayımlanan
karar, süt regülasyonu uygulamasında en az iki yıl, araştırma geliştirme projelerinde beş yıl olmak
üzere, 2016 yılında uygulanacak
olan tarımsal desteklemelere ilişkin
hususları kapsıyor.
Küçükbaş Hayvancılık
Destekleri
Çoban (sürü yöneticisi istihdamı)
desteği uygulaması kapsamında,
250 küçükbaş ve üzeri (koyun-keçi)
anaç hayvan varlığına sahip işletmelere 5.000 TL ödenecek.

Damızlık koyun keçi yetiştiriciliği
yapan, damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları kayıtlı
yetiştiricilere, anaç hayvan başına 25
TL/baş ödeme yapılacak.
Diğer yandan çiftçi örgütleri güçlendirme payı adı altında; yetiştiricilere yapılacak destekleme ödemelerinden Birliklere %2 , bu tutarın
%5'i ise Merkez Birliğinin hesabına
Bakanlıkça yatırılacak.
2016 yılı tarımsal destekleme ödemeleri, 2017 yılında yapılacaktır.
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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MERKEZ BİRLİĞİ
3.OLAĞAN GENEL KURULU
DEMOKRASİ ŞÖLENİNE
SAHNE OLDU

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliğinin 3.
Olağan Genel Kurul toplantısı
24 Nisan 2016 tarihinde Ankara’da
Latanya Otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr.Nihat
Pakdil, Genel Müdür Yardımcısı
Burhan Demirok ve Daire Başkanı
Dr. Bekir Ankaralı ile Sivil Toplum
Örgütlerinin temsilcilerinin yanı sıra
80 ilden gelen Birlik Başkanları ve
delegeler katıldı. Saygı duruşu ve
İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantıda Merkez Birliğince
hazırlanan Sinevizyon gösteriminde
bulunuldu.
Merkez Birliği Genel Başkanı Prof.
Dr. Veysel Ayhan yaptığı açılış konuş-
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masında “Bugün merkez Birliğimizin
3. olağan genel kurulunu gerçekleştirmiş olacağız. Bugün bu demokrasi
şöleni bizler için önem arz etmekte.
Ben buradan 80 ilden gelen tüm birlik
başkanları ve üyelerimize teşekkür
ediyorum.” dedi.
Genel Başkan Ayhan’ın konuşmasının ardından kürsüye davet edilen
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil
ise şunları söyledi; “Öncelikle ülkemizin dört bir tarafından gelen çok
değerli birlik başkanları 3 olağan
genel kurulunuza hoş geldiniz. Katılım
oldukça fazla bu ilginin bu denli olması
da oldukça sevindiricidir. Koyun ve
keçi ülkemiz için önem arz etmektedir.
Biliyorsunuz buğday ile koyun gerisi

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi

oyun deriz. Bu coğrafyanın küçükbaş
hayvancılığa daha elverişli olduğunu
biliyoruz.”
Müsteşar Dr.Pakdil’in konuşmasının ardından Genel Kurul çalışmalarına
başlandı ve Yönetim ve Denetleme
Kurulu Üyeleri faaliyet raporları oy
birliği ile ibra edildi. Gündemde bulunan diğer maddeler de görüşülerek
delegelerin oyuna sunuldu.
Seçim öncesinde, Merkez Birliği
Genel Başkan adayları kendilerine
ayrılan 5 dakikalık sürelerde delegelere
hitaben konuşmalarını yaptılar. Adaylardan Nihat Çelik yaptığı konuşmada
"Dünden bugüne bu sektörün gelişmesi
için çabalamış her kim katkı vermiş ise
kendilerine minnet ve şükran borçluyuz.

HABERLER
ve önümüzdeki süreçte de sayın Bakanımız Faruk Çelik beyefendinin de açıkladığı gibi küçükbaş hayvancılığımızın
hak ettiği yere getirileceği noktasında
yapılması planlanan çalışmalar bizlere
ayrı bir güç ve moral vermektedir. Bu
bağlamda öncelikle sayın bakanımızın
şahsında tüm bakanlık çalışanlarına
teşekkür ediyorum.
On yıl öncesinde yol arkadaşlarımızla beraber kurduğumuz merkez
birliğimizin bin bir zorluk, yokluk ve
fedakârlıklar yapılarak kurulduğunu
hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Bu
manada cefakâr birliklerimizin başkanlarına, yönetim kurullarına, denetleme
kurullarına ve personeline buradan
teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Çelik, delegelere hitaben de "Uzun
yıllar itibariyle sivil toplum kuruluşlarının çeşitli kademelerinde görev
yapmış olmam nedeniyle elde ettiğim
bilgi birikimimle sizlerin dert ve sıkıntılarınızı kendi dert ve sıkıntılarım gibi
görerek bu yolda rant paylaşımı değil
hizmet için karşınızdayım. Tecrübelerimi hizmete dönüştürmek için bugün
sizlerin desteğini bekliyor ve sahip
çıkacağınıza da canı yürekten inanıyorum." dedi ve genel kurulun hayırlı
olmasını diledi.

Genel Kurul sonrası Genel Başkanlığına seçilen Nihat Çelik yaptığı
açıklamada Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik ve Bakanlık bürokratlarına teşekkür ederek, “Bugün
burada örnek bir seçim gerçekleştirdik. Genel Başkanlık için 4 adayla tam
bir olgunluk ve demokratik şartlarda
gerçekleşen genel kurulumuz herkese
hayırlı uğurlu olsun. Merkez Birliğimizin
genel kurulunda asıl kazanan koyun
keçi yetiştiricileri olmuştur. Türkiye
olmuştur. Bizler 250 bin yetiştiricimizin
sesi olmak için yola çıktık. Onların temsilcileri de oyları ile beni ve arkadaşlarımı iş başına getirdiler. Bizler de bize
duyulan güveni boşa çıkarmamak için
hız kesmeden çalışmalarımıza devam
edeceğiz. Genel kurulumuza katılan
herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yıldıray Sumaytaoğlu’nun Divan
Başkanlığında divan heyetinde yer
alan Yakup Yıldız, İbrahim Vanlı,
Mustafa Çakır ve Kürşat Ulusoy’un
yönetiminde gerçekleştirilen Merkez
Birliğinin 3. Olağan Genel Kurulu’nda
şu sonuçlar elde edildi:
Seçimlerde 495 oy kullanılırken 2
oy geçersiz sayılarak 493 oy geçerli
sayılarak yeni dönemde Nihat Çelik
Genel Başkan olurken Merkez Birliği
yeni yönetim ve Denetleme Kurulu şu
isimlerden oluştu.
Yönetim Kurulu Üyeleri: Nihat
Çelik, Ali İlbaş, Şevket Avcı, İhsan
Akın, Bülent Oral, Oktay Beşli, Abuzer
Yıldırımtepe.
Denetleme Kurulu üyeleri; Necat
Demirden, İlker Duman, Bahattin
Atakan.
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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Genel Başkan Nihat Çelik'in
Genel Kurul'da Yaptığı Konuşma Metni
Sayın Divan,
Sayın Müsteşarım,
Bakanlığımızın Değerli Bürokratları,
Sivil Toplum Örgütlerimizin Değerli Temsilcileri,
Birliklerimizin Değerli Başkanları,
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliğimiz 3. Olağan Genel Kurulu'nun çok değerli delegeleri…
Basınımızın güzide temsilcileri,
Hepinizi Allah’ın selamıyla en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Genel Kurulumuza hoş geldiniz, şeref verdiniz…
Çok değerli misafirlerimiz ve Merkez Birliğimiz temsilcileri;
Çobanlık hemen hemen bütün peygamberlerin yaptığı kutsal
bir meslektir. Bu kutsal mesleğin temsilcileri olarak bugün 3.
olağan genel kurulumuzu hayırlıysa yapmak üzere bir araya
geldik.
Koyun ve keçi, etinden sütünden yapağısından, tiftiğinden
ve kılından hatta gübresinden faydalandığımız altın bilezik ve
bacasız fabrikalarımızdır.
Küçükbaş hayvancılık sektörü iş gücü yaratma noktasında
da öncü bir sektördür. insanlarımızın köylerinde küçükbaş
hayvancılık yapamadığında metropol şehirlere göç etmek
zorunda kaldığını ve bu şehirlerde gençlerimizin çocuklarımızın kendilerine uygun iş bulamadığı zaman yasal olmayan
işlere başvurduklarını görüyoruz. Onun için gerek ülkemiz
insanlarının sağlıklı beslenmesi ve gerekse kırsalda yaşayan
insanlarımızın bu sektöre yönlendirilmesi çok büyük önem
arz etmektedir.
Yıllardır büyükbaş hayvancılığın her zaman el üstünde tutulduğu politikalar hakim olmuşken, küçükbaş hayvancılığın
üvey evlat muamelesi gördüğünü ve yıllar itibariyle de hayvan sayılarında büyük düşüşler yaşandığına şahit olmuşuzdur. Son zamanlarda bu durumu fark eden hükümetlerimiz
ile gıda tarım ve hayvancılık bakanlığımız, damızlık koyun
keçi yetiştirici birliklerini kurmak ve küçükbaş hayvancılığa
çeşitli destekler vermek suretiyle yeniden sektörün canlanmasının ve ilerleme kaydedilmesinin yolunu açmıştır. Hizmetlerin ibadet anlayışıyla yapıldığına inanan insanlar olarak
açılan bu yoldan yürüyerek daha güzel işler yapmakta bizlerin asli görevidir.
Dünden bugüne bu sektörün gelişmesi için çabalamış her
kim katkı vermiş ise kendilerine minnet ve şükran borçluyuz. Ve önümüzdeki süreçte de sayın Bakanımız Faruk Çelik
beyefendinin de açıkladığı gibi küçükbaş hayvancılığımızın
hak ettiği yere getirileceği noktasında yapılması planlanan
çalışmalar bizlere ayrı bir güç ve moral vermektedir. Bu bağlamda öncelikle sayın bakanımızın şahsında tüm bakanlık
çalışanlarına teşekkür ediyorum.
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geldiniz. Ama burada sadece ilinizi değil, 250 bin yetiştiriciyi
temsil etmektesiniz. Yani 250 bin yetiştiricinin hak ve hukukunda her birinizin sorumluluğu vardır.
Değerli Delegelerimiz;
Genel kurulumuzda 4 yıl boyunca layıkıyla görev yapacak yöneticilerin seçilmesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu genel
kurul, sektörümüz açısından bir milat olabilir. Bu genel kurul,
küçükbaş hayvancılığı daha ileri bir noktaya taşımanın ve hak
ettiği yere getirilmesinin dönüm noktası olabilir. Bu genel kurul, sektörümüzün önünü daha da açacak bir değişimin, dönüşümün başlangıcı olabilir. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenelim.

On yıl öncesinde yol arkadaşlarımızla beraber kurduğumuz
merkez birliğimizin bin bir zorluk, yokluk ve fedakârlıklar yapılarak kurulduğunu hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Bu manada cefakâr birliklerimizin başkanlarına, yönetim kurullarına,
denetleme kurullarına ve personeline buradan teşekkür etmek istiyorum.
Bugün gelinen noktaya bütünüyle baktığımızda henüz arzu
edilen seviyede olmasa da birliklerimizin kurumsal yapıya
doğru önemli mesafeler kaydettiğini görmekteyiz. Bundan
sonraki dönemde de birliklerimizin kurumsal yapısını tamamlayarak ve daha da güçlenerek küçükbaş hayvancılığımızın gelişmesine katkılar sağlanacağına huzurunuzda söz
veriyorum. Çünkü bizim mevcut potansiyelimiz, alt yapımız
ve tecrübelerimiz bu gelişimi sağlayacak ve el birliği ile her
türlü zorluğun üstesinden gelebilecek düzeydedir.

Şu gök kubbede hoş bir seda bırakabiliyorsak, her ne makam
ve mevkide olursak olalım, hangi sıfatla toplum içinde yer alıyorsak alalım hayra vesile olmak kadar güzel bir şey yoktur.
Güzel şeyler yapmak, güzel şeylere vesile olmak ve insanların
gönlünde yer tutmak, bence esas başarı burada olup gerisi
teferruattır.
Başarıya giden yolda birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde çalışmak, daha güzel işleri yapabilmenin ön şartıdır. Bu amaçla
ülkemizin batısından, güneyinden, kuzeyinden, doğusundan
buraya gelen siz değerli temsilcilerimizle bir ve beraber olarak, dayanışma içerisinde hep birlikte omuz omuza vererek
başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.
Bu manada öncelikle temennim, bugün buradan nasıl bir
sonuç çıkarsa çıksın birlik ve dirlik içerisinde hayırlı bir sonuç
alınması, kazananın başkan ve yönetim kurulu üyeleri değil
birliklerimiz ve siz değerli yetiştiricilerimiz olmasıdır.

Çok değerli temsilcilerimiz;

Çok değerli misafirler ve
Merkez Birliğimizin değerli temsilcileri;

Birliklerimiz ve bu birliklerimize üye olan 250 bine yakın yetiştiricilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Çünkü yaptıkları iş
gerçekten zordur ve üretim yapmaktan başka bir kaygıları olmadığı gibi cennet vatanımızın da gerçek bekçileridir. Onun
için üreten, yetiştiren bu güzel insanlara ne kadar teşekkür
etsek azdır. Bu güzel insanlara emeklerinin karşılığını almaları için yardımcı olmak ve daima yanlarında olarak onlara
destek olmak, güç vermek bizim boynumuzun borcu ve önceliğimiz olacaktır.

Sözlerime burada son verirken, inanıyorum ki yeni dönemde,
ülkemiz küçükbaş hayvancılığı, geliştirilecek somut projelerle
çok daha iyi yerlere gelecek, Birliklerimiz ve Merkez Birliğimiz
birikim ve tecrübelerini daha da artıracak bir yapıya kavuşacak, yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde, dürüst, hukuka
saygılı ve şeffaf yönetimi ile 80 birliğimiz ve 250 bin küçükbaş
hayvan yetiştiricisi üyemizin sesi olacaktır.

Değerli Hazirun;
Genel kurullar, kurumların yaşamaları için çok önemli toplantılardır. Genel Kurulu'muza katılan siz değerli temsilcilerimizin
birinci görevi, bu kurumun yaşaması ve hatta daha iyi yerlere
gelmesi için kuruma sahip çıkmanızdır. Bu sahip çıkış ise
sadece sözle olmaz. Yapılanlarla ilgilenerek, gerektiğinde
eleştiri, gerektiğinde takdir etmek suretiyle katkıda bulunarak ve daha da önemlisi bugün burada yapılacak seçimlerde
aklı selim davranarak bu kurumu daha iyi yerlere getirecek
emanetçileri değil sektörün asli sahiplerini seçmektir. Sizler, birliklerinizde yapılan genel kurullarda seçilerek buraya

Uzun yıllar itibariyle sivil toplum kuruluşlarının çeşitli kademelerinde görev yapmış olmam nedeniyle elde ettiğim bilgi birikimimle sizlerin dert ve sıkıntılarınızı kendi dert ve sıkıntılarım gibi
görerek bu yolda rant paylaşımı değil hizmet için karşınızdayım.
Tecrübelerimi hizmete dönüştürmek için bugün sizlerin desteğini bekliyor ve sahip çıkacağınıza da canı yürekten inanıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, genel kurulumuzun ülkemize, milletimize, küçükbaş hayvancılık sektörümüze ve bu sektörde
başrolü oynayan tüm yetiştiricilerimiz ile Birliklerimiz ve Merkez
birliğimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize tekrar en
derin saygılarımı sunarım. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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MERKEZ BİRLİĞİNDE
DEVİR TESLİM TÖRENİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

T
Türkiye
Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği
3. Olağan Genel
Kurul sonrasında
Nihat Çelik’in Genel
Başkanlığındaki
yönetim kurulu,
Merkez Birliğinde
yapılan sade bir
törenle görevi
Prof.Dr.Veysel
Ayhan’dan
teslim
aldı.

ürkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 3. Olağan
Genel Kurul sonrasında Nihat
Çelik’in Genel Başkanlığındaki yönetim kurulu, Merkez
Birliğinde yapılan sade bir
törenle görevi Prof.Dr.Veysel
Ayhan’dan teslim aldı.
Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliğinde yapılan devir teslim
töreninde bir konuşma yapan
Prof. Dr. Veysel Ayhan, "4 yıllık
bir görev süremiz dün itibari
ile sona erdi. Üçüncü olağan
genel kurulumuzda daha önce
Genel Başkan yardımcımız
olan Nihat Çelik arkadaşımızla beraber görev yapıyorduk.
Kendileri ve ekibi Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği’nin üçüncü olağan genel kurulunda başarılı
oldu, birinci geldi. Kendilerini
öncelikle kutluyorum. Özellikle

▶ 10 ◀ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi

Türkiye’deki küçükbaş hayvancılık sektörüne önemli katkı
sağlayacaklardır. Tecrübeli
olan bu arkadaşlarımız küçükbaş hayvancılık sektörüne
katkı koyacak insanlar. Başarılı
olacaklarına kesinlikle yürekten inanıyorum. Sektörümüze,
ülkemize milletimize, küçükbaş
hayvancılığa yararlı olmasını
diliyorum” dedi.
Prof. Dr. Veysel Ayhan’dan
görevi devralan yeni Genel
Başkan Nihat Çelik ise, 10 yıllık
döneminde ilk kez centilmenlik
kuralları çerçevesinde kendi
delegasyonlarının kendi iradelerinin tecellisiyle hiçbir etki
altında kalmadan, kendi yönetimini, kendi genel başkanını,
genel yönetimini ve denetimini
seçtiğini söyledi. Kazananın
Türkiye olduğunu vurgulayan
Çelik, şöyle konuştu: “Bana
göre kazanan ben değilim. Türkiye kazandı, yetiştirici kazandı,

üretici kazandı, çiftçi kazandı,
Birlik başkanlarımız kazandı.
Tabii bu geçmiş 4 yıllık süre
zarfında benim genel başkanlığımı yapan Prof. Dr. Veysel
Ayhan Bey'e de huzurlarınızda geçmişte yapmış olduğu
hizmetlerden dolayı teşekkür
ediyorum. Ama kaybeden, kazanan yok. Bu bir demokrasidir, kazanan yetiştirici olmuştur, kazanan ülkemiz olmuştur,
kazanan üyelerimiz olmuştur.
Biz bundan sonraki süreçte de
el birliğiyle gönül birliğiyle Allah’ın izniyle bilgi birikimlerimizi
aynı noktada birleştirerek tekrar
bu insanlarımız için bu yetiştiricilerimiz için hizmete dönüştürmek için mücadele edeceğiz.
Bundan hiç kimsenin şüphesi
olmasın.”
Türkiye’nin her zamankinden daha çok birlik bütünlüğe
ihtiyacı olduğuna dikkat çeken
Çelik, “Bizim sektörümüz

HABERLER
Türkiye’nin en kapsamlı sektörüdür. 250 bin yetiştirici üyesi,
yaklaşık 43 milyon hayvan sayısı, 80 il birliğimizle beraber tek
nefes, tek yumruk, tek yürek
olmak şartıyla bütün yetiştiricilerimize Sayın Bakanımız Faruk
Çelik Bey’le birlikte, ekibiyle
birlikte bir ekip ruhu oluşturarak aynı takımın oyuncuları gibi
mücadele edeceğimize huzurlarınızda söz veriyoruz. Bize
bu görevi layık gören sayın
delegasyona teşekkür ediyorum. Bize oy veren vermeyen
herkese başta açıkladık, oyların
rengi ne olursa olsun çıkacak
sonucu hep beraber saygı
duyacağımızı ilettik. Dört aday
yarıştık. Bu dört adayın yarışı
içerisinde hiçbirimiz birbirimize karşı tavır yapmadı. El ele
tutuşarak birlikte sandığa gittik,
delegasyonun karşısına çıktık.
Seçime de herhangi bir şekilde
müdahale ve baskıcı tutum
olmadı, herkes kendi iradesini
özgürce kullandı. Dolayısıyla
ülkemize, milletimize hayırlı
olsun. Tekrar teşekkür eder,
Genel Başkanıma da tekrar
saygılar sunarım. Bundan sonraki süreçte de benim onursal
Genel Başkanım olarak her
zaman takıldığımız, sıkıştığımız yerde değerli fikirlerine de
müracaat edeceğimi buradan
beyan ediyorum." dedi.
Devir teslim töreninin sonunda Genel Başkan Çelik,
Prof. Dr. Ayhan’a çiçek verdi
ve yeni yönetim kurulu ile hep
birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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MERKEZ BİRLİĞİNDE
YÖNETİM KURULU
GÖREV DAĞILIMI
YAPILDI

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliğinin 3. Olağan Genel Kurulunda Nihat Çelik
başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyeleri 25 Nisan 2016 tarihinde yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını
gerçekleştirdi.

Genel Başkan - Nihat Çelik, Genel Başkan Yardımcısı - Ali
İlbaş, Muhasip Üye - Şevket Avcı, Sekreterya Üye - İhsan
Akın, Üye - Bülent Oral, Üye - Oktay Beşli, Üye - Abuzer
Yıldırımtepe

Nihat ÇELİK - Genel Başkan
1966 yılında Van’ın Erciş İlçesinde
dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Van'ın Erciş ilçesinde tamamladı.
Ardından Van’da Ticaret Meslek Lisesi
eğitimi aldı. Vatani görevini Trabzon’da yapan Çelik, daha sonra Van’a
dönerek bir müddet kamunun çeşitli
alanlarında çalıştı. Öğrenimini, Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Muhasebe
ve Vergi Uygulamaları Bölümünde
gerçekleştirdi. AK Parti Yerel Yönetimler Siyaset Akademisinde de ayrıca
eğitim gören Çelik, Beyazıt Mahallesi
Muhtarlık görevinde bulundu. Erciş Ziraat Odası Başkanlığı’na seçilmesinin
ardından Tüm Muhtarlar Derneği Erciş
Şube Başkanlığı ve akabinde, merkezi
Ankara’da bulunan Tüm Muhtarlar
Derneği’nin Genel Başkan Yardımcılığına seçilip bir müddet görev yaptı.
Türkiye Demokrasi Vakfı ve Avrupa
Birliği Konseyi ile ortaklaşa yapılan,
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş
müzakere çalışmaları sırasında Türkiye
Ziraat Odaları’nın önerisi ile Doğu Anadolu temsilcisi olarak, oturumlardaki
başarıları sebebiyle Türkiye Demokrasi
Vakfı Başkanı Emre Kocaoğlu ve Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Temsilcisi Hansjörg Kretschmer tarafından
kendisine Katılım Belgesi verildi. Daha

sonra sırasıyla, Yüksek Öğrenimi Geliştirme Derneği Başkanlığı’na ve Erciş
Tarım Kredi Kooperatifi Başkanlığı’na
seçildi. 2004 yerel seçimlerinde AK
Partiden Erciş Belediye Başkan Aday
Adayı oldu ve birinci sırada belediye
meclis üyesi seçilerek bir dönem belediyede görev aldı. 2006 yılında Van
İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri
Birliği’ni kuran Çelik, yapılan ilk genel
kurulda Birlik Başkanlığı’na seçildi ve
akabinde aynı yıl içerisinde Ankara’da
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği kurucuları arasında
yer aldı.
Geçici yönetim kurulu sonrasında yapılan görev dağılımında Merkez Birliği
Muhasip Üyeliği’ne seçilen Çelik, 14
Temmuz 2007 yılında Ankara Ticaret
Odası Kongre Salonu’nda yapılan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği’nin Genel Kurulunda Genel Başkanlık için aday oldu. Yapılan
oylama sonucunda Genel Başkanlığa
seçilen Çelik, aynı zamanda çeşitli Sivil
Toplum Örgütleri’ndeki görevlerine
devam etti.
Gönüllü ekibiyle birlikte Türkiye Muhtar
Dernekleri Federasyonu’nun kurulmasında çalışmalar yürüten Çelik, yapılan
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ilk Genel Kurulda, Muhtar Dernekleri
Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanlığı’na getirildi.
2011 yılı 24.Dönem Milletvekili seçimlerinde AK Partiden Van Milletvekili
aday adayı olan Çelik, halen Erciş
Ziraat Odası Başkanı, Van İli Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı, Tüm Köy ve Mahalle Muhtarları
Derneği Genel Başkanı olarak görev
yapmaktadır.
2012 – 2016 döneminde Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteyken, 24 Nisan 2016
tarihinde yapılan Merkez Birliğinin 3.
Olağan Genel Kurulunda Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği Genel Başkanlığa seçildi ve
halen bu görevi yürütmektedir.

HABERLER

Ali İLBAŞ - Genel Başkan Yardımcısı
1967 yılında Siirt'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Siirt'te tamamladı. Siirt Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulama Mezunu olup, Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünü bitirdi. 2007 yılında Siirt İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği kurucu başkanlığı yaptı.2009-2011 yılları arasında Ak Parti Siirt İl Başkan
Yardımcılığı, 2011-2014 yılları arasında ise Ak Part Siirt İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.
2009 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Siirt Belediye Başkan Aday Adaylığı, aynı yıl içerisinde Ak Parti Siirt İl Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı görevlerini yürüttü. 7 Haziran 2015 Genel seçimlerinde Siirt ilinden Ak Parti
ikinci sıra Milletvekili adayı olan İlbaş, 24 Nisan 2016 tarihinde yapılan Merkez Birliği 3. Olağan Genel Kurulunda yönetim kuruluna seçildi. Halen Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
Evli ve 6 çocuk babasıdır.

Şevket AVCI - Genel Muhasip Üye
1950 yılında Çorum Ovasaray köyünde doğdu.İlkokul mezunu olan Avcı, 1975 – 2001 yılları arasında
Çorum Tarım İl Müdürlüğünde görev yaptı. 2006 yılında Çorum İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğini kurarak halen bu birlikte Başkanlık görevini yürütmektedir. 24 Nisan 2016 tarihinde yapılan Genel
Kurulda Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Evli ve 8 çocuk babası olan Avcı aynı zamanda
koyunculuk ve çiftçilikle iştigal etmektedir.

İhsan AKIN - Sekreterya Üye
1974 yılında Malatya' nın Yazıhan ilçesi Böğürtlen köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya'
da, yüksek öğrenimini de Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde tamamladı. Anadolu Basın
Birliği üyeliği, Tüketici Hakları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği , Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu
Başkanlığı görevini yürütmektedir. Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı Yapmakta olan Akın, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Bülent ORAL - Yönetim Kurulu Üyesi
01.01.1962 tarihinde Kırklareli Vize’de doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümü mezunu olan Oral, Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü ve Demirköy Belediyesi’nde 27 yıl memuriyet görevinde bulunduktan sonra 2007 yılında emekli oldu. Demirköy Türk Hava Kurumu’nda ek görevli sayman,
Demirköy Folklor Derneği Kurucu Üyeliği, Demirköy Spor Kulübü Kaptanlığı, yönetim kurulu üyeliği ve
başkanlığı, Demirköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurucu üyeliği görevlerinde bulundu. Tarım ve hayvancılık ile uğraşan bir ailenin ferdi olarak küçük yaşlardan beri küçükbaş hayvancılık işi ile fiilen meşgul
olan Oral, 2011 yılında Kırklareli İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinde Ankara temsilciliğine seçildikten sonra 2015 yılında yapılan seçimde İl Birliği Başkanlığına seçildi. 24 Nisan 2016 tarihinde yapılan
TÜDKİYEB 3. Olağan Genel Kurulunda yönetim kurulu üyeliğine seçilen Oral, evli ve iki çocuk babasıdır.

Oktay BEŞLİ - Yönetim Kurulu Üyesi
1970 yılında Ardahan Bağdeşen Merkez köyünde doğdu.İlk orta ve lise tahsilini Artvin’de tamamladı.
Ticaret ile iştigal eden Beşli, 2007 yılında Ardahan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğini kurdu.24
Nisan 2016 tarihinde yapılan Merkez Birliği 3. Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Halen bu görevi yürütmektedir.

Abuzer YILDIRIMTEPE - Yönetim Kurulu Üyesi
1964 yılında Bayburt'ta doğdu. Yüksek okul mezunu olan Yıldırımtepe, çok sayıda dernek ve birlik kurucusu olup, 2007 yılından beri Bayburt Ziraat Odası, 2009 yılından beri Bayburt İli Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiriciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.
Yıldırımtepe, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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MERKEZ BİRLİĞİ DENETLEME KURULU
Necat DEMİRDEN - Denetleme Kurulu Başkanı
1964 yılında Bitlis Ahlat’ta doğdu. İlk ve orta okuldan sonra lise tahsilini Ahlat Selçuklu Lisesinde tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu.1992-1993 yıllarında
yedek subay olarak askerlik görevini tamamladı. Tarla ziraatı, hayvancılık ve ticaret ile iştigal eden Demirden, Ahlat Kültür Vakfı, Türk Kızılayı, Ahlat Ziraat Odası ile 2006 yılından beri Bitlis İli Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği Başkanlık görevini yürütmekte olup 24 Nisan 2016 tarihinde yapılan Merkez Birliği 3.
Olağan Genel Kurulunda Merkez Birliği Denetleme Kurulu Üyeliğine seçildi.
Orta derecede İngilizce bilen Demirden, evli ve 3 çocuk babasıdır.

İlker DUMAN - Denetleme Kurulu Üyesi
1985 yılında Bolu İli Seben İlçesi Kuzgölcük Köyünde doğdu. İlk ve Ortaöğretimini Bolu’da tamamladıktan sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü
bitirdi. Küçük yaştan beri büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile uğraşan Duman, 2008 yılında Bolu
İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Kurucu Başkanlığını üstlendi. Halen Birliğin Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini sürdüren Duman, 24 Nisan 2016 tarihinde yapılan Merkez Birliğinin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısında Denetleme Kurulu Üyeliğine seçildi. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Bahattin ATAKAN - Denetleme Kurulu Üyesi
1977 yılında Kütahya’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdikten sonra Dumlupınar
Üniversitesi'nde yönetim ve organizasyon üzerine yüksek lisans yaptı. Halen serbest muhasebeci ve
mali müşavirlik yapan Atakan, 10 yaşından beri hayvancılıkla iştigal etmektedir. 2008 yılında Kütahya
İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğini kurarak halen bu Birliğin Başkanlığını ifa eden Atakan, 24
Nisan 2016 tarihinde yapılan Merkez Birliğinin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısında Denetleme Kurulu
Üyeliğine seçildi. Halen bu görevi yürütmektedir.

DAP İDARESİ BAŞKANI DEMİR’DEN
14 İL BİRLİĞİNE PROJE MÜJDESİ

T

arıma DAP İdaresi Başkanı
Adnan Demir, 29 Nisan 2016
tarihinde TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarı temennilerini
dile getirdi. Demir, ziyaret esnasında
karşılıklı fikir alışverişi yanında Doğu
Anadolu Projesi kapsamında yer alan
14 il için gerçekleştirilecek projelerin
de müjdesini verdi.

Başkan Demir, "en iyi dost projeyle gelendir" diyerek kendilerine
gelecek projelere destek olacaklarını
vurgulayarak öncelikle 14 İl Birliğine
5.5 kwa’lık 14 adet jeneratör ve altışar
adet olmak üzere toplam 84 adet kırkım makinası teslim edileceğini ifade
etti. Diğer yandan çobanlığı daha
cazip hale getirebilmek için çoban
evi projesini de hayata geçirecekle-
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rini söyleyen Demir, meralara
yerleştirilecek prefabrik çoban
evlerinin 25 m2 olacağını ve ilk
etapta 20 adet yaptırılacağını
belirterek çoban evleri projesinin hazır olduğunu ve önümüzdeki süreçte ihtiyaçlar ölçüsünde
çoban evlerinin yapımına devam
edileceğini belirtti.
Bir diğer projenin de mobil koyun
banyoluğu olacağını açıklayan DAP
İdaresi Başkanı Adnan Demir, ayrıca
yün yıkama projesi ve meralara
gölgelik projesinin de çok kısa bir
zaman zarfında hayata geçireceklerini
sözlerine ekledi.
Başkan Demir, son olarak da
geçen yıl 9 bin adet sabit suluk yaptırılarak meralara kurulduğuna işaret

ederek bu yıl 5 bin 300 adedi sac, 3
bin 700 adedi de beton olmak üzere
9 bin adet suluk yapılarak meralara
kurulacağını söyledi.
Genel Başkan Çelik de DAP
İdaresi Başkanına ziyaretinden ve
gösterdiği samimi yaklaşımından
dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek kendisine teşekkür etti. Genel
Başkan Çelik, projelerin uygulamaya
konulması konusunda her türlü teknik ve maddi desteğin verileceğini
söyledi. Ziyarette Denetleme Kurulu
Başkanı Necat Demirden de yer
aldı.

HABERLER

TÜDKİYEB
GENEL BAŞKANI
NİHAT ÇELİK
MEMLEKETİNDE
COŞKU İLE KARŞILANDI

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel
Başkanlığı’na seçilen Nihat Çelik
Van’da coşku ile karşılandı.
Genel Başkan Çelik’i hava alanında çok sayıda seveni karşılarken
memleketi Erciş’te de Çelik’i yoğun
bir grup karşıladı. Genel başkanlığa
seçilmesinden ötürü Ak Parti Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, Muradiye Muhtarlar Derneği Başkanı Savaş
Ebrem, Gürpınar Muhtarlar Derneği
Başkanı Azathan Erdemir, Erciş’teki
yetiştiriciler ile çok sayıda muhtar ve
vatandaşların tebriklerini kabul eden
Çelik, birlik ve beraberlik mesajları
vererek, kendisine gösterilen ilgi ve
alakaya teşekkür etti. Amaçlarının
ülke genelinde küçükbaş hayvancılığı
daha da ilerilere götürerek Türkiye’yi dünyada bu alanda bir numara
yapmak olduğunu belirten Çelik,
“Öncelikle yaptığımız genel kurul
seçimlerimizde bizlerden desteklerini
esirgemeyen bizlere oy veren delegelerimize ve sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bu seçimin tek galibi varsa
o da, ülkemizdeki küçükbaş hayvan

yetiştiricileridir. Çıktığımız bu yolda
Allah bizleri bakanlığımıza, birliklerimize ve yetiştiricilerimize mahcup
etmesin. İlk hedefimiz küçükbaş hayvancılık alanında ülkemizi dünyanın
Yeni Zelanda’sı yapmaktır. Birlikler ve
yetiştiriciler arasında yeniden güven
ortamını oluşturmanın yanı sıra, küpeleme işlemlerini Birliklerimiz üzerinden
yapmak, bu çalışma konusunda Birlik
personelleriyle yetiştiriciyi el ele verip
kenetlenmelerini sağlamaktır. Birlik
görevlileri küpe ve küpeleme işlemlerini yaparken, yetiştiricilerle birlikte
hareket edecek. Yetiştiricilerimiz de
yapması ve alması gereken tedbirleri
samimi bir şekilde alarak, küpesiz
hayvanlarının küpelenmesinin yanı
sıra, veri kayıtları, soy kütüğü ve ön
soy kütüğü kayıtlarının da tutulmasını
sağlayacaktır" dedi.
“Hayvansal Üretimin Arttırılmasına
Yönelik Çalışma Yapacağız”
Ülkemizi insanının başta kırmızı et
ve sütü sağlıklı, yeterli ve dengeli tüketebilmeleri sağlanacağını ifade eden
Çelik, "Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin refah düzeylerini ve sosyal statü-

lerini yükseltmek, hayvansal ürünlerini
ihracatında katkıda bulunmak için
girişimlerimiz olacaktır. Islah modellerimizi geliştirilmek ve uygulamak için
yetiştirici eğitimlerini yaparak, sağlıklı
üretimi teşvik etmek, yetiştiricilerin modern usullerle hayvancılık yapmalarının
yolunu açacağız. Hayvansal üretimin
arttırılmasına yönelik araştırma ve
çalışmaları da yapacağız. Ülkemiz, küçükbaş hayvancılık yapma konusunda
önemli yayla ve meralara sahiptir. Bizlerin mesleği Peygamberlik mesleğidir.
Çünkü birçok Peygamber de çobanlık
mesleğini yapmıştır. Amacımız, bizlere
atalarımızdan da miras kalan bu mesleği devam ettirmek ve daha iyi yerlere
getirmektir. Yasaların bizlere tanıdığı
yetkiler çerçevesinde, dürüst ve şeffaf
bir anlayış içinde bakanlığımızla birlikte
hareket edeceğiz. Öncelikli hedefimiz, il birliklerimizin kuruluş amaçları
doğrultusunda çalışmalara zemin hazırlamak ve yetiştiricilerimize daha iyi
hizmet etmelerini sağlamak olacaktır.
Bu hizmetleri sunabilmek için konunun
uzmanı kişilerden oluşacak merkez
birliğimizde bir ‘danışma kurulu’ oluşturacağız" şeklinde konuştu.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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MERKEZ BİRLİĞİ'MİZE
KUTLAMA ZİYARETLERİ
24 Nisan 2016 tarihinde yapılan Merkez Birliğinin 3. Olağan Genel Kurulunda
Genel Başkanlığa seçilen Nihat Çelik’e çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri
hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarı temennilerinde bulundular.

HAYGEM Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Özcan ve
Daire Başkanı Dr. Bekir Ankaralı

Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı
Recep Konuk'dan kutlama mesajı

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özgün ve
TZOB Yönetim Kurulu Üyesi M. Cevat Delil

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Resul Durmaz

TAGEM Daire Başkanı Dr. Ali Ayar, Doç. Dr. İrfan Daşkıran ve
Veteriner Hekim Sezer Öz

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Fersan Dursun ve
Bakanlık Müşaviri Melih Çelik
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HABERLER
Flash Anadolu Haber Genel Yayın Yönetmeni Fikret Akdağlı ve
Yazı İşleri Müdürü Meral Yılmaz

Kars İli DKKYB Eski Başkanı Yusuf Tikicieri ve
Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Kaya

AK Parti Erciş İl Başkanı Adnan Aydın ile Gürpınar İlçe Başkanı Halit
Toktaş ve Çaldıran İlçe Başkanı Fevzi Akbaşlık

Diyarbakır İli DKKYB Başkan Yardımcısı Mustafa Aslanhan

Van Bakkallar ve Manavlar Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı İsa
Berge, İşadamı Osman Aksu, Mali Müşavir Pakize Tufan

Erol Baykara, Ümit Orhan, Adnan Tahir Özyeşil,
Abdulhekim Karabıyık, Üzeyir Tekin

Tarım Artı Genel Müdürü Kudret Çiçekci

AK Parti Van Büyükşehir Meclis Üyesi Mehmet Salih Özbek,
AK Parti Çatak İlçe Başkanı Tahsin Babur
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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Kanada-Alberta Eyaleti Tarım Bakanlığı Ulus. İliş. ve Paz. Müd. Grant
Winton ve Kanada Büyükelçiliği Ticaret Müst. Yard. Pınar Özdemir

TİGEM Hayvacılık İşleri Daire Başkanı Mehmet Şahin

Hakim Serhat Ağır ve Samet Ağır

Ankara İli DKYYB Başkanı Hasan Kılınç ve
Başkan Yardımcısı Yaşar Doğanay

Kars İli DKKYB Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz ve
Kars İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fuat İncesu

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği
Genel Başkanı Cemalettin Özden

Kırıkkale İli DKKYB Başkanı Kürşat Ulusoy

AK Parti Bitlis İl Başkanı Nasrullah Tanglay
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HABERLER
Şanlıurfa İli DKKYB Başkanı Hasan Eyyüboğlu

AK Parti Muradiye İlçe Başkanı
İbrahim Vanlı

Bakanlık Bürokratı
Şakir Çiftçi

AYVETSAN Genel Müdürü Sadık Ekinci

Bursa İli DKKYB Başkanı Veteriner Hekim Yıldırım Oran

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir

Sivas İli DKYYB'den Yetiştirici Savaş Kama, Turan Kılıç ve
AK Parti Sivas Meclis Üyesi Celalettin Çelik

DÜNYA Gazetesi Haber Müdürü Hüseyin Gökçe ve Derya Şengül

Siirt İli DKKYB Başkanı Mehmet Ali Şengöz

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi

▶ 19 ◀

HABERLER
Zonguldak İli DKYYB Başkanı Aziz Karakurt ve Karabük İli DKKYB
Başkanı İsmail Bağçe

Niğde İli DKKYB Başkanı Erdoğan Yılmaz ve
Sorumlu Müdürü Namık Kemal Demirdoğan

Erciş Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İzzet Yağar ve
Başkan Yardımcısı Murat İzgi

Erciş Şeker-İş Sendikası Başkanı Yavuz Şahin ve
Başkan Yardımcısı Savaş Barış

Hatay İli DKKYB Başkanı Yıldıray Sumaytaoğlu

Amasya İli DKKYB Başkanı Cafer Korucu ve Yönetim Kurulu Üyeleri

Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Melik Aytaç. Doç. Dr. Hüdai Ercoşkun ve
TİKA Asistanı Danitri Zaharia

Atom Enerjisi Kurumu Ziraat Mühendisi İlyas Haliloğlu,
Nejdet Babahanoğlu ve İşadamı Nafiz Deniz
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KARABÜK, BURSA VE ÇORUM'DA
DÜZENLENEN İFTAR PROGRAMLARINDA
BİRLİK BAŞKANLARI BİRARAYA GELDİ
Karabük İli DKKYB Başkanı İsmail Bağçe'ye, Bursa İli DKKYB Başkanı
Yıldırım Oran'a ve Çorum İli DKKYB Başkanı Şevket Avcı'ya düzenlemiş oldukları
iftar programları için teşekkür ediyoruz.
TÜDKİYEB
Karabük İli Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği
K
BÜ
A
R
tarafından, 20
A
K
Haziran 2016
tarihinde Karabük’te mütevazı bir
lokantada iftar yemeği verildi.
Düzenlenen iftar programına; TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı
Erdal Kaya, TÜDKİYEB Genel Sekreteri
Dr. Ömer Sinan Tamer, Teknik İşler
Müdürü İrfan Gündoğdu, İdari ve Mali
İşler Müdürü Vedat Koç, Kastamonu İli
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
Başkanı Adem Canbaz, İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hayvan
Sağlığı Şube Müdürlüğünden Ziraat
Mühendisi İbrahim Altun ve Veteriner
Hekim Erhan Yüzbaşıoğlu ile çok sayıda küçükbaş hayvan yetiştiricisi katıldı.
İftar programında Birlik Başkanı
İsmail Bağçe’ nin hoş geldiniz konuşmasının ardından Genel Başkan Çelik,
yetiştiricilere hitaben yaptığı konuşmada, Karabük’te küçükbaş hayvan
yetiştiricileri ile birlikte olmaktan büyük
mutluluk duyduğunu söyledi.

sektörü. Kırmızı et ihtiyacı açığımızın
kapanması, artan nüfusun beslenmesi
küçükbaş hayvancılığın gelişmesiyle
sağlanabilir" diye konuştu.
Genel Başkan Çelik, "Et ihtiyacı
açığımızın kapanması ve artan nüfusun
beslenmesi küçükbaş hayvancılığın
gelişmesiyle sağlanabilir. Tüm yetiştiricilerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.
Meşakkatli bir meslektir. Allah yar ve yardımcınız olsun. Gece gündüz demeden
hizmet ediyoruz. Yetiştiricilik çok zor bir
uğraştır. Siz bir manada analık yapıyorsunuz. Kuzuları kendi yavrularınız gibi
görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.
İftar programının son bölümünde
ise Genel Başkan Çelik ve beraberindeki Merkez Birliği heyeti yetiştiricilerin çeşitli sorunlarını dinledi ve çözüm
önerileri ile ilgili fikir alışverişinde
bulunuldu.
Diğer yandan Karabük yerel
televizyon kanalı olan Bizim Radyo
Televizyon (BRTV) muhabiri de TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ile
küçükbaş hayvancılık gündemine dair
konuları içeren bir röportaj yaptı.

Birlik ve beraberlikten güç doğacağını ifade eden Çelik, "Sizler sahip çıktığınız zaman dirliğimiz birlik halini alır.
Bu mesleği yaparken ibadet anlayışıyla yapıyoruz. Peygamber efendimiz bu
işi yürütmüştür, bu yüzden bu mesleği
yürütmeniz bizim için büyük bir mutluluktur. Bu manada ülkemizin katma
değeri anlamında da çok önemli
bir nimettir küçükbaş hayvancılık
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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HABERLER
Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren
Damızlık Koyun
A
Keçi Yetiştiricileri
BURS
Birliği başkanları
ve personeli 28
Haziran 2016 tarihinde Bursa’da düzenlenen
iftar yemeğinde bir araya geldi.
Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yıldırım Oran’ın
ev sahipliğinde gerçekleşen iftara,
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik de katılırken, diğer
yandan; TÜDKİYEB Denetleme Kurulu
Üyesi ve aynı zamanda Kütahya İli
DKKYB Başkanı Bahattin Atakan, Çanakkale İli DKKYB Başkanı Yrd. Doç.
Dr. Ferhan Savran, Yalova İli DKKYB
Başkanı Sinan Ok, ve Kocaeli DKKYB
Sorumlu Müdürü Mustafa Çakır ile
Birliklerde görev yapan personel de
iftar yemeğinde hazır bulundu.

Birlik ve beraberlik içerisinde
hareket etmenin önemine de dikkat
çeken Genel Başkan Çelik, “Bursa
birlik başkanımız ve diğer arkadaşlarımız hepsi kendi bölgesinde özveriyle
yetiştiriciye gece gündüz demeden
hizmet ediyor. Birlik ve beraberliğin
sağlanması için görev birlik üyelerine
düşüyor. Birlik üyelerinin birliklerine
ve başkanlarına sahip çıkması lazım.
Birlik olmadan dirlik olmaz.

İftar yemeği sonrasında bir konuşma yapan TÜDKİYEB Genel Başkanı
Nihat Çelik, amaçlarının hiçbir beklenti olmadan Allah rızası için küçükbaş
hayvancılık sektörüne hizmet etmek
olduğunu ve bu nedenle de mutlak
surette daha çok desteklenmesi
ve geliştirilmesi gereken bir sektör
olduğunu belirterek bugüne kadar
yaşadıkları tecrübelerini ülkemiz genelindeki Birliklere ve 250 bin civarındaki küçükbaş hayvan yetiştiricisine
aktarmak olduğunu söyledi.

Biz her fırsatta Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile
görüşüyoruz. Gerçekten de küçükbaş
hayvancılığa çok büyük önem veriyor.
Sayın bakanımız, birliklere ve başkanlara karşı samimi duruyor. Birliklere
karşı söylediği sözler de bizleri mutlu
ediyor. Sayın Bakanımızın yaptığı
açıklamalarda Birliklerimize destek
olacağını söylemesi, birliklerden kolumuz ayağımız diye bahsetmesi bizler
ve sektörümüz adına gerçekten çok
önemlidir. Sayın Bakanımızın Birlik-
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lerimizi daha da güçlendirmek adına
çok daha güzel işleri yapacağına
inanmakla birlikte kendisine her türlü
desteğin verilmesinin de bizlerin asli
görevidir” dedi.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı
Çelik, konuşmasının sonunda Birliklere yapacakları çalışmalarda üstün
başarılar temenni ederek, Merkez
Birliği olarak her zaman kendilerinin
yanlarında olacaklarını ifade etti ve
kadir gecesi ile Ramazan bayramı
kutlamasında bulundu.
Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yıldırım Oran
da yaptığı kısa konuşmada, “Genel
başkanımız ve Marmara bölgesinde
bulunan birlik başkanlarımız bugün
iftarımıza geldi. Onlara çok teşekkür
ediyorum” diye konuştu.

HABERLER
Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
M
U
R
(TÜDKİYEB) Genel
O
Ç
Başkanı Nihat Çelik , Genel Başkan
Yardımcısı Ali İlbaş,
Yönetim Kurulu Üyeleri İhsan
Akın, Bülent Oral, Oktay Beşli , Abuzer
Yıldırımtepe, Denetleme Kurulu Başkanı
Necat Demirden ve Teknik İşler Şube
Müdürü İrfan Gündoğdu, 30 Haziran
2016 tarihinde Çorum İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince düzenlenen iftar yemeğine katıldı.
Çorum İli DKKYB ev sahipliğinde
gerçekleştirilen iftar yemeğine; Zonguldak İli DKKYB Başkanı Aziz Karakurt,
Karabük İli DKKYB Başkanı İsmail Bağçe, Bolu İli DKKYB Başkanı İlker Duman,
Kırşehir İli DKKYB Başkanı Erol Doğan,
Kırıkkale İli DKKYB Başkanı Kürşat
Ulusoy, bazı Birliklerin Yönetim Kurulu
üyeleri ile personeli katılım gösterdi.
TÜDKİYEB Muhasip Üyesi ve aynı
zamanda Çorum İli Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şevket
Avcı, iftar sonrası yaptığı konuşmada,
“Başında şapkası sırtında abası olmayan yetiştiricilerin temsilcileri olarak konumumuzu ve yerimizi çok iyi biliyoruz.
Bu mübarek günde bir araya geldik
sohbet havasında bir iftar yaptık. Katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum”
dedi. Başkan Şevket Avcı , “24 Nisanda 4 ekip olarak genel kurula gittik.
80 ilden katılan 500 üyenin salt çoğunluğunu alarak genel kurulu kazandık.
İnşallah bizim amacımız bundan sonra
da genel merkezimizle birlikte TÜDKİYEB Genel Başkanımız Nihat Çelik’in
önderliğinde çalışmalarımıza devam
etmektir. Tekrardan hepinize ayrı ayrı
teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım”
diye konuştu.
Genel Başkan Nihat Çelik de
birliklerin beraberce hareket etmesinin
önemine değinerek, “Bir birliğin başarılı
olabilmesi için birlik üyelerinin birliklerine sahip çıkması lazım. Birliklerin
bütçeleri üyelerin kanunlarla belirlenmiş
aidat ve hizmet bedeli ile verdikleri
ücretlerle sağlanabilmektedir. Bunlar
kanunlarda açıkça belirlenmiştir. Birlik

üyeleri birliklerine sahip çıkmadıkları
zaman yok olmaya mahkûmdurlar. Birlik üyelerinin birliklere verdiği her kuruş
kendilerine hizmet olarak geri dönmektedir” diye konuştu.
Çelik, “Sayın başkanımla 10 yıldır
birlikte çalışıyoruz. Bugün Çorum’da
sayın başkanımızın ev sahipliğinde
bir araya gelmek bizleri çok mutlu etti.
Bu mübarek ay birlik, beraberlik ve
mağfiret ayıdır. Allah yaptığımız ibadetleri ve duaları kabul etsin. Allah birlik
beraberliğimizi daim etsin İnşallah”
dedi. Çelik, 24 Nisan 2016 tarihinde
yapılan seçimin Türkiye’de son on yılda
yapılan en demokratik merkez birliği
seçimi olduğunun altını çizdi. Seçimlerde en büyük rakibine yüzde 45 oranda
fark attıklarını ifade eden Nihat Çelik
kendisine en büyük desteğin Karadeniz
Bölgesinden geldiğini belirtti.
Genel Başkan Nihat Çelik, TÜDKİYEB ’in Türkiye için önemine değinerek
şunları söyledi: “Yeni bir kuruluş olmamıza rağmen küçükbaş
hayvancılığın gelişmesi
noktasında çok büyük
mesafeler aldık. Bu birlikler
yokken bizim küçükbaş
hayvan sayımız 31 milyondu. Bugün gelinen nokta
44 milyon civarındadır.
Bugün bu ilerleme Sayın
Bakanımız Faruk Çelik
Beyefendinin katkılarıyla
devam ediyor”

hayvancılığa olan desteğin görünür
oranda arttığını belirten Çelik , “ Sayın
Bakanımız Faruk Çelik Beyefendinin
temposuna yetişmek elbette mümkün
değil, bizim tek amacımız bu sürece
imkanlarımız çerçevesinde katkıda bulunmaktır. Hükümetimizin ve
Bakanımızın yanında olmak bizim asli
görevimizdir. Sayın Bakanımız Faruk
Çelik’in alacağı her kararın arkasında
olacağımızı da belirtmek istiyorum.
Bugün geldiğimiz nokta Ak Parti Hükümetinin katkılarıyla ve başarılarıyla
olmuştur. Biz bugün birlikler olarak
hükümetimize, devletimize, milli ve
manevi değerlerimize sahip çıkıyoruz
ve her zaman arkalarında olacağız”
diye konuştu.
Çorum’da düzenlenen iftar yemeği
ve akabinde yapılan basın açıklamalarından sonra, Merkez Birliği heyeti, Kırıkkale’de Birlik Başkanı Kürşat Ulusoy
tarafından karşılanarak bir araya gelindi
ve bir süre sektöre ilişkin sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

KIRIKKA

LE

Ak Parti Hükümetleri
döneminde küçükbaş
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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HABERLER

TÜDKİYEB
GENEL BAŞKANI
NİHAT ÇELİK,
ERÇİŞ'TE YEREL BASINLA
BİR ARAYA GELDİ

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, memleketi Van’ın Erciş
ilçesinde basın mensuplarıyla iftarda
bir araya geldi.Basın mensuplarının
yanı sıra Erciş Ziraat Odası Yönetim
Kurulu üyelerin de katıldığı iftarda
bir konuşma yapan Genel Başkan
Çelik, birlik ve beraberlik mesajları
verdi. Çelik, “Ramazan ayında Allah
rızasını kazanmak için yapacağımız
ibadetlerin yanında tüketicilerimizin
sağlıklı bir şekilde beslenmesi, ihtiyaç
duyulan proteini alması son derece
önemlidir. Bu konu sadece Ramazan
ayı için değil, yaşadığımız her an için
geçerlidir. Sağlıklı ve güçlü nesiller
yetişebilmesi için sağlıklı ve dengeli
beslenme her zaman gereklidir. İşte
bu noktada biz, küçükbaş hayvancılık
sektörüne dayalı beslenmeyi daha
fazla önemsiyoruz. Çünkü özellikle
koyunculuk meraya dayalı olarak
yapılmakta olduğundan ürünlerinin
de doğal olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer bir ifadeyle de organik
diyebileceğimiz küçükbaş hayvan eti
ve sütünü tüketicilerimizin daha çok
önemsemesini ve değerlendirmesini
istiyoruz” dedi.
Birlik ve beraberliğin önemine de
vurgu yapan Genel Başkan Çelik, Birlik beraberlik olgusu ülkemizin her bir
yanındaki insanlarımız için her geçen
gün daha da önemini korumaktadır.
Bizim yetiştirici birliklerimizdeki durum
da ülkemiz genelinden farklı bir şey
değildir. Hatta birlik ve beraberliğin tesisinde bizim gibi sivil toplum
örgütlerinin çok daha fazla rolü vardır.

Birlik olabilmek ve sonucun da güçlü
olabilmek için hem üyeler, hem de
Birliklerin bir takım sorumlulukları vardır. Öncelikle üyeler Birliklerine sahip
çıkmak zorundadırlar. Aksi halde ne
bir söz söylemeye ne de hizmet beklemeye hakları yoktur. Birliklerin de
üyelerine karşı büyük sorumlulukları
olup onlar da üyelerine hizmet etmek
zorundadırlar. Hizmet vermeyen
birlikler için ise ancak sorumluluğunu
yerine getiren, birliğine sahip çıkan
üyelerin söz hakkı vardır. Bir araya
gelmek suretiyle bir güç oluşturmuş
üyeleri bir aile olarak görürsek, bu
ailenin reisi de Birliklerdir. Aile reisi
güçlü kuvvetli olursa ancak, ailesine
faydası olur, ailesini korur ve ailesini
besler. Onun içindir ki, aile bireylerinin
de maddi ve manevi olarak birliklerine
karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Ben önümüzdeki
süreçte gerek birliklerimizin üyelerine
karşı, gerekse üyelerin birliklerine
karşı sorumluluklarını yerine getirerek
birlikte hareket edeceklerine inanıyor
ve bu konuya son derece önem verdiğimi ifade etmek istiyorum. Amacımız
hiçbir beklenti olmadan Allah rızası
için sektörümüze hizmet etmektir.
Çünkü bu sektör gerçekten de ülkemiz şartlarında son derece önemlidir.
Ve mutlak surette daha çok desteklenmesi ve geliştirilmesi gereken bir
sektördür. İnsanlarımızın doğal bir
şekilde sağlıklı beslenmesi ve daha
da önemlisi ülkemizde sürekli olarak
yaşanan ve bir türlü kapatılamayan
kırmızı et açığının kapatılması için de
değer verilmesi gereken bir sektördür.
Ben inanıyorum ki küçükbaş hayvancılık sektörü çok yakın bir gelecekte
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çok daha iyi yerlere gelecek, insanlarımızın, tüketicilerin ihtiyaçlarının
karşılanması yanında dış ülkelere
ihracat yapabilecek konuma ulaşacaktır. Bizler de, bu hedefe ulaşmak
doğrultusunda sizlerin destekleriyle
gece gündüz çalışarak hep birlikte
başaracağız. Bu vesile ile mübarek
Ramazan ayının sizlere, üyelerimize,
bölgemize, ülkemize ve tüm İslam
alemine bir kez daha hayırlara vesile
olması Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

ERCİŞ'TE
BAYRAM SEVİNCİ

V

an’ın Erciş ilçesinde Ramazan
Bayramı nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Kaymakamlık binasında gerçekleşen kutlama programına
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı
Fatih Çiftci, Garnizon Komutanı Albay
Murat Yalbır, Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, Erciş Belediye Başkan
Vekili Nejdet Kahraman, TÜDKİYEB
Genel Başkanı Nihat Çelik, kamu
kurum ve daire amirleri, muhtarlar, sivil
toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Buradaki bayramlaşmanın
ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ile
İlçe Jandarma Komutanlığı’na geçildi.
Polis ve askerlerin bayramını kutlayan
protokol üyeleri, daha sonra şehit
ailelerinin evlerini ziyaret ettiler.

HABERLER

GENEL BAŞKAN ÇELİK'TEN
CUMHURİYET BAŞSAVCISI
MEHMET TOPAL ONURUNA
VEDA YEMEĞİ

T

ÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Topal onuruna veda
yemeği tertip etti.
Erciş Konuk Evi’nde düzenlenen
veda ve iftar yemeğinde bir konuşma
yapan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı
Mehmet Topal’ın saygın kişiliği ve adil
davranışıyla her zaman ilçe halkının
gönlünde taht kurduğunu belirterek,
“Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) olarak
her zaman desteğini bizlerden esirgemeyen Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanımız Faruk Çelik’e üreticimize
teşekkürlerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Doğduğum yer olan
şirin ilçemiz Erciş’imizin çok saygıdeğer Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet
Topal’ın tayininin Şanlıurfa Cumhuriyet
Başsavcı yardımcılığına çıkması nedeniyle onurlarına düzenlediğimiz veda
ve iftar yemeğine katılımınızdan ötürü
sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Başsavcımız ilçemizdeki görevi sırasında
gösterdiği adil hizmetlerden ötürü gerek
kurum personelleri, mesai arkadaşları,
gerekse ilçe halkı arasında sevilen ve
sayılan bir şahsiyettir. Kendilerine yeni
görevlerinde üstün başarılar diliyoruz.
Sivil toplum örgüt temsilcisi olarak
Başsavcımı tanımaktan da ayrıca şeref
duyduğumu belirtmek istiyorum. Başsavcımızı Erciş’ten dualarla uğurluyoruz.
Allah yar ve yardımcısı olsun. Arzumuz
Başsavcımızı bundan sonra da daha
üstün görevlerde görmektir. Başsavcımıza ilçemiz halkı ve Genel Merkezimiz

adına ayrıca bir şükran plaketi sunuyorum. Allah her zaman yolunu açık
eylesin” dedi.
Başsavcı Mehmet Topal ise Erciş ve
Erciş halkını hiçbir zaman unutmayacağını belirterek, “Bu veda yemeğinde
bizleri bir araya getiren değerli Genel
Başkan Nihat Çelik’e bu nazik davranışından ötürü teşekkür ediyorum.
Mübarek Ramazan ayınızı da yürekten
kutluyorum. İki yıl boyunca bana emanet
edilen Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı
görevini elimden geldiğince, gücüm
yettiğince en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. Bu süreç içerisinde hiç
kimseyi kırmamaya, üzmemeye özen
göstermişsem de muhakkak bizlerin
de hatası olmuştur. Şayet sizlere karşı
bir kusurumuz olduysa affınıza sığınıyorum. Haklarınızı helal ediniz. Erciş,
benim için çok farklı bir yere sahip.
Doğu Anadolu’nun bu kadim şehrinde,
Karakoyunlu devletinin başkentliğini
yapmış bu kentte, ozanlar şehri Erciş’te
görev yapmak benim için gerçekten
gurur vermiştir. Hem Erciş’i, hem de
Erciş halkını kesinlikle unutmayacağım.

Şu an çok karmaşık duygular içerisindeyim. Bir taraftan hizmet etmekten onur
duyduğum Erciş ve Erciş halkına veda
etmenin hüznünü yaşarken, diğer taraftan da peygamberler şehri Şanlıurfa’da
yeni bir hayata başlamanın heyecanını
yaşıyorum. Rabbim inşallah bu yeni
görevimizi bize, Şanlıurfa’ya hayırlara
vesile kılar. Bu duygu ve düşüncelerle
hepinize Allahaısmarladık diyor saygı
ve sevgilerimi sunarken, yolu düşen her
Ercişliyi de Şanlıurfa’da ağırlamaktan da
onur duyduğumu belirtmek istiyorum.
Hepiniz Allah’a emanet olunuz” şeklinde
konuştu.
Düzenlenen veda ve iftar yemeğine
Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar,
Garnizon Komutanı Topçu Albay Murat
Yalbır, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı
Mehmet Topal, İlçe Emniyet Müdürü
Murat Hoş, ilçe Jandarma Komutanı
Binbaşı Murat Acar, İlçe Müftüsü Ziya
Albayrak, kamu kurum ve daire amirleri, banka müdürleri, sivil toplum örgüt
başkanları, muhtarlar, çiftçi ve yetiştiriciler ile çok sayıda seçkin davetli katıldı.
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HABERLER

GENEL BAŞKAN ÇELİK,
BEREKET TV’DE
TARIM BÜLTENİ’NİN
CANLI YAYIN
KONUĞU OLDU

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik,
Genel Kurul sonrası Bereket TV’de
Umut Özdil’in sunduğu Tarım Bülteni
programının canlı yayın konuğu oldu.
Genel Başkan Çelik, programda Genel Kurul'la ilgili şunları söyledi.
"Ben demokrasiye inanmış insanım. Seçim mutlaka kazanılacak
diye bir şey yok. Biz kadere inanmış
insanlarız. Allah’tan başka kimse önceden keşfedemez. Çıkacak sonuca
da saygı duyacağız. Bunları seçim
öncesinde de herkese söylemiştim.
Bu genel kurul bana göre bir demokrasi şölenine sahne oldu. Yani örnek
alınacak bir genel kurul oldu. Son

20 gün sahaya çıktım. Birliklerimizi
ziyaret ettim. İyi niyetimden asla ödün
vermedim. Allah’ta yardım etti. "

kurul sonrasında da kazanan Türkiye olmuştur. 250 bin yetiştiricimiz
olmuştur" dedi.

Genel Başkan Çelik, birlik olmayan yerde dirlik olmayacağını
ifade ederek "Bizim ana sloganımız,
Vatan, Hürriyet ve ekmektir. Vatanı
olmayanın hürriyeti, hürriyeti olmayanın da ekmeği olmaz. Dolayısıyla
biz her zaman birlik beraberlikten
yanayız.2011 yılında Van’da Erciş’te
bir deprem yaşadık. Bu dönemde
Türkiye tek nefes oldu. Onun için bizi
bizden kimse ayıramaz. Bizim birlik
ve beraberlik içinde hareket etmemiz
lazım. Birlikte yaşamaya ihtiyacımız
var. Bizim halkımıza hizmet etmekten
başka bir gayemiz yoktur. Bu genel

Birliklerin yapması gereken en
önemli işlerden birinin küpe ve küpeleme işlerini yapması olduğuna da
dikkat çeken Çelik, bu işlerin ivedilikle Birliklere devredilmesi gerektiğini ifade ederek bu konuda şunları
söyledi.
"Bazı yetiştiricilerimiz diyor ki Birlik
ne yapıyor. Biz de diyoruz ki bu görevi İl, İlçe Tarım Müdürlükleri teknik
elemanları yapıyor. Teknik eleman
sayısı da yetersiz olunca aşılama işlerine bile yetişemiyorlar. Dolayısıyla
küpelemeyi nasıl yapsınlar. Bizim bu
anlamda birliklerimizin alt yapısı hazır. Sayın Bakanımız bu konuda çok
duyarlı. Bu vesile ile Sayın Bakanımız
Faruk Çelik beyefendiyi de kutluyorum. Bizim için bir şanstır. Küçükbaş
hayvancılık sektörüne, Birliklerimize
çok samimi bir yaklaşım sergiliyor.
Bu da bizi umutlandırıyor ve mutlu
ediyor."
Genel Başkan Çelik, küpeleme
yetkisinin Birliklerde olduğunu ama
bu yetkinin ellerinden alındığına
vurgu yaparak, temel konularının
ıslah olduğunu söyleyerek "Ben küpe
ve küpeleme yapmadığım zaman
veri kaydını nasıl tutacağım. Bu işleri
Birlik yaptığı zaman güncellemesini
de beraber yapmış olacaktır. Verim
kayıtları da tutulacaktır. Bu anlamda
herkes kendi işini yapması lazım. Bu
konuda Bakanlığımızın taleplerimize
sıcak yaklaşacağına inanıyorum ve bu
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görevi yapacağımıza da buradan söz
veriyorum" dedi.
Gündemlerindeki ikinci maddenin
ülkemizi en az koyunculukta gelişmiş
Yeni Zelenda seviyesine getirmek
olduğunu açıklayan Türkiye Damızlık
Koyun Keçi yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, ülkemiz coğrafi şartları ve
meraları ile Yeni Zelanda’dan daha
müsait olduğunu belirterek "Hedefimiz küçükbaş hayvancılığı büyütmektir. Büyükbaş hayvancılık yıllardır
el üstünde tutuluyordu. Küçükbaş ise
üvey evlat konumundaydı. Özellikle
eski Tarım Bakanımız Mehdi Eker
beyin Birliklerin kuruluşunu başlatması ve cumhuriyet tarihinde ilk defa
küçükbaş hayvancılığın destekleme
kapsamına almasıyla sektörümüz
yeniden canlanmaya başladı. Merkez
Birliği'ni kurduktan sonra, İl Birliklerimizin alt yapılarını oluşturdum. Hiç
birinin maddi manevi imkanları yokken biz elimizi taşın altına koyduk.
Bugün belli bir mesafaye getirdik"
şeklinde konuştu.
Çelik, insanların sağlıklı beslenmesinde küçükbaş hayvan ürünlerinin
çok önemli olduğuna dikkat çekerek,
küçükbaş hayvan etinde kimyasal
madde bulunmadığını, hayvancılığın meraya dayalı olarak yapıldığını
söyleyerek tüketicileri küçükbaş
hayvancılık ürünlerine yönlendirmeye
çalışacaklarını ifade etti.
Çelik, Et ve Süt Kurumunun Türk
Silahlı Kuvvetleri ile bir anlaşma
yaptığını ve buna göre tüketilecek etin
%10'unun küçükbaş hayvan eti olmasının sağlandığını belirterek bundan
sonraki süreçte hedeflerinin kırmızı
et fiyatlarındaki dengeyi sağlamak
olduğunu sözlerine ekledi.

Küçükbaş hayvan desteklemelerinde taleplerinin en az 35 Tl olması
gerektiğini ifade eden Çelik, desteklemelerin sadece anaç hayvanlara
değil, kuzusuyla oğlağıyla tekesiyle
koçuyla bir bütün olarak değerlendirilerek standart bir destek olarak
verilmesini dile getirirken 2015 yılının
destekleme ödemelerinin Birlikler
üzerinden yapılması gereğine işaret
ederek "Birliklerimiz büyük beklentiler içerisinde. Birliklerimiz sahada,
yaptıkları her işte destekleme kesintilerine itibar ederek tek kuruş almadan, borçlandılar. 2016 yılı için direk
yetiştiricilere ödeme yapılırsa buna
da gerçekten saygı duyarız. Zaten
yönetmeliğimiz de çıkmış olur. Kanun

çerçevesinde Birliklerimiz ile istişare
ederiz. Birliklerimizin normal gelir gider tablolarını oluştururuz. Buna göre
önlemlerimizi alırız" şeklinde konuştu.
Genel Başkan son olarak da
görevlerinin insanlara doğru yolu göstermek olduğunu söyleyerek birliklerle
bölgesel toplantılar ve eğitim çalışmaları yapacaklarını ifade etti.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik ayrıca
Çiftçi TV’de Tarımın Gündemi programına telefonla bağlanarak Genel
Kurul ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Keçi sütünün ana sütüne eşdeğer
olduğuna da vurgu yapan Çelik, keçi
sütünün ambalajlanması, sağlıklı
toplanması ve yaygınlaştırılması konusunda Et ve Süt Kurumunun duyarlı
davranması ve özellikle de Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde
süt tozuna dönüştürülmesi gerektiğini
kaydetti.
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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GENEL BAŞKAN ÇELİK,
KANAL 5'TE AYDIN TUFAN’LA
GÜNDEM ÖZEL’DE
ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA
BULUNDU

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, 11
Mayıs 2016 tarihinde Kanal 5 Televizyonunda canlı olarak yayınlanan Aydın
Tufan ile Gündem Özel programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Program yapımcı ve sunucusu
Aydın Tufan’ın Merkez Birliğinin 3.
Olağan Genel Kuruluna ilişkin sorduğu
soruya cevap veren Genel Başkan
Çelik, Genel Kurula delegelerin büyük
ilgi gösterdiklerini ifade ederek bu ilgi
ve sahiplenmenin sektör açısından
son derece önemli olduğunu söylerken "Biz yeni yönetim kurulu olarak
bütün il Birliklerimizle takım ruhu içinde
dert ve sıkıntılarımızı, sektörün sorunlarını, yetiştiricilerin sıkıntılarını kendi
sıkıntımız gibi görerek bu manada bilgi
birikimlerimizi aynı noktada birleştirerek hizmete dönüştürmekten başka bir
gayemiz yoktur." şeklinde konuştu.
Genel Başkan Çelik, genel kurula
500 civarında üst kurul delegesinin

katıldığına vurgu yaparak bu kadar
katılımın gurur verici olduğunu ve
genel kurulun demokrasi şölenine
dönüştüğünü, örnek bir genel kurul
sonucunda kazananın Türkiye olduğunu söyleyerek kendilerine olan güveni
boşa çıkarmamak için gece gündüz
emek sarfedeceklerini söyledi.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, Birlikler ve
Merkez Birliğinin neden kurulduğuna
dair sorulan soruya cevaben şunları
söyledi. "En son hayvan sayımının
yapıldığı dönemler DİE’nin verilerine
göre 60-65 milyon civarında küçükbaş hayvan sayımız vardı. 1984 yılından sonraki dönemde ne hikmetse
hükümetler sırtını yetiştiricilere çevirerek gitti. Yani bu sektörü hiç hatırlamadılar. Netice itibariyle 2002 yılına
kadar 65 milyon dediğimiz küçükbaş
hayvan sayımız 31 milyona kadar
düşmüştür. Yani % 50 gibi bir düşüş
yaşanmıştır. 2002 yılından sonra AK
Parti hükümeti bu durumu farketti.

2006 yılından itibaren Birlikleri kurmaya başladık. 14 Aralık 2006 tarihinde
Merkez Birliğinin kuruluş yetkisini o
dönemin bakanı sayın Mehdi Eker beyefendiden olur aldık. Merkez Birliği
kurulduktan sonra küçükbaş hayvancılık destekleme kapsamına alındı.
Küçükbaş hayvancılık bu ülkenin
lokomotifidir, sigortasıdır, kırmızı et
açığının kapatılması ancak küçükbaş
hayvancılığın gelişmesi ile mümkündür. Buna yönelik çok ciddi hamleler
yapıldı. Hem Birlikler hem de yetiştiriciler güçlendirildi. Daha sonra hayvan
sayısında yükseliş trendine girildi. Şu
an itibariyle 31 milyondan 44 milyona ulaştı. Her kurban bayramında 4
milyon civarında küçükbaş hayvan
kesimi söz konusudur. Buna rağmen %40 gibi bir artışın olması bizim
için mutluluk verici bir tablodur. Bu
anlamda bizleri bugüne kadar destekleyen geçmiş dönemdeki bakanımıza
ve mevcut bakanımıza huzurlarınızda
teşekkür ediyorum. Bakanımız Sayın
Faruk Çelik’ de konuya çok duyarlı,
fikirlerimizi önemsiyor ve önerilerimizi
dikkate alıyor."
Aydın Tufan’ın önümüzdeki süreçteki hedefleriniz, projeleriniz nelerdir
sorusuna cevap veren Genel Başkan Çelik, hedeflerinin oldukça fazla
olduğunu, kırsaldan kentlere göçün
önlenmesine yönelik çalışmalarda
bulunacaklarını ifade ederek "Artık kabuğumuza sığmıyoruz. Biz ülkemizin
temel sorunlarına dayalı bütün sorunların çözümünde var olmak istiyoruz.
Ülkemizin refahı, barış için bir köprü
olmak istiyoruz. Dolayısıyla bizim sosyal projelerimiz de var. Sadece ıslah
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projeleri ile yetinmiyoruz. Allah nasip
ederse bu dönemde sosyal projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi.

ortamı oluşabileceğini ve süt israfının
önüne geçilerek üretimde de ciddi
artış olacağını sözlerine ekledi.

Birliklerin asli işi olduğunu belirterek bu
sayede ülke genelinde küpesiz hayvan
kalmayacağını ifade etti.

Sosyal projelerden ilkinin Birlik
Köprüsü projesi olacağını açıklayan Çelik, diğer projelerin ışığım ol,
kalemim ol, misafirim ol ve kandilim ol
projeleri olarak belirlendiğini söyleyerek bu konuda şunları söyledi. ‘’ Ülkemizin birlik ve beraberliğe daha çok
ihtiyaç duyduğu şu dönemde taşrada
yaşayan çocuklarımızla metropollerde
yaşayan çocuklarımızı bir araya getirmemiz lazım. Çocuklarımızın birbirleriyle kaynaşması lazım. Birbirlerine
misafir olsunlar. Çocuklarımız da birlik
ve beraberliğin tesisinde sorumluluk
alsın. Biz bunu istiyoruz çünkü onlar
yarınlarımızın umudu. Biz önce bu
birlik köprüsünü oluşturmamız lazım.
Ülkemizin buna çok ihtiyacı var. Sosyal
projelerimiz arasında bulunan ikinci
projemiz ışığım ol. 80 İl Birliğimizde
maddi durumu iyi olmayan üniversite
öğrencilerimizi tespit ederek okutmak
istiyoruz. Bu konuda Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığına bir proje sunacağız. Bir diğer projemiz ise kalemim
ol projesidir. Biz her ilde en az 50
olmak üzere maddi durumu iyi olmayan üyelerimizin ilköğretimde okuyan
çocuklarını tespit ederek bütün okul
masraflarını karşılayacağız. Kandilim ol
projesiyle Ramazan aylarında özellikle
kandil gecelerinde yardıma muhtaç
üyelerimize gıda yardımı yapacağız.
Ben görev yaptığım sivil toplum örgütleri vasıtasıyla memleketimde bunu
geleneksel hale getirmiştim. Şimdi
de Türkiye geneline yaygınlaştırmak
istiyorum. ‘’

Islah çalışmalarını da etkin bir şekilde yürüteceklerini ifade eden Çelik,
damızlık koç ve teke test istasyonlarının kurulacağını, verimsiz hayvanların
sürülerden ayıklanarak hem verimi
hem de ürün kalitesini yükselteceklerini

Diğer yandan Edirne’den telefonla
bağlantı kuran yetiştirici Fedail Sürücü
de Genel Başkan Nihat Çelik ve Yönetim Kuruluna hayırlı olsun dileklerini sunarken açıklanan projelerin çok güzel
olduğunu ve desteklediğini söyledi.

söyledi. Et ve Süt Kurumu ile de yakın
işbirliğine gidilerek kırsal alanlarda süt
toplama ünitelerinin kurulacağını ve
toplanacak sütün süt tozuna dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

Kanal 5’te Aydın Tufan ile Gündem Özel programına katılan TÜDKİYEB Genel Sekreteri Dr. Ömer
Sinan Tamer de ülkemizde et ve
süt açığını kapatmak üzere geçmiş
yıllarda 5 yıllık kalkınma planlarında
öncelikle büyükbaş hayvanların etkin
olduğunu dolayısıyla da 80 li yıllarda
yoğun bir ithalat dönemi yaşandığını
ve yaklaşık 300 bin civarında gebe
düve getirildiğini söyledi. Tamer,
ıslah çalışmalarına da değinerek "Öncelikle küpeleme yetkisini istiyoruz.
Çünkü asli işimiz bu. Sonra soykütüğü çalışmaları kapsamında aldığımız
kayıtları gireceğiz. Ulusal Koyun Keçi
Islah programı ve soykütüğü sistemine başlayacağız. Bu sistemde özetle
seleksiyon dediğimiz seçim işlerinden başlayarak döl kontrolü dediğimiz sistem bizim için çok önemli."
şeklinde konuştu.

Küçükbaş hayvancılıkta mera ve
yaylaların önemine işaret eden Çelik,
Bakanlık mevzuatında yaylalarla ilgili
bir düzenleme olmadığını ve yaylaların
envanterinin çıkarılması gerektiğini
ifade ederek yaylaların sit alanı ilan
edilerek yapılaşmaya izin verilmemesini istedi. Çoban konusuna da özel
önem vereceklerini kaydeden Çelik,
Yurt dışından özellikle de Afganistan’dan aileleri ile birlikte gelecek
çobanların sıkıntıya çözüm olabileceklerini ve genelde sağılamayan koyunlar
için de bu sayede sağlıklı bir sağım

Genel Başkan Çelik, bazı ülkelerin insanlarını doğal beslenmesine
verdikleri önem sonucunda hayvanlarını merada otlatan yetiştiricilere ilave
destek sağladıklarını ancak ülkemizde
meraların yeterince değerlendirilemediğini belirterek Çiftçi Malları Koruma
Birliklerinin 75 yıl öncesinde kurulduğunu ve halen meralardan gelir elde
edildiğini bu manada hayvan başına
2.5 lira gibi bir ücret aldıklarını söyleyerek meraların gerçek sahibinin
ıslah birlikleri ve küçükbaş hayvancılık
sektörü olduğuna dikkat çekti.
Programa Çorum’dan telefonla bağlanan Fahrettin Çavdar isimli yetiştirici,
illerinde yüzde 15-20 civarında küpesiz hayvan bulunduğunu söylemesi
üzerine kendisine cevap veren Çelik,
bu konuda küpe ve küpeleme işleri
ile birlikte soykütüğü ve ön soykütüğü
tutma yetkisinin Birlikler tarafından yapılması için Bakanlıktan yetki talebinde
bulunacaklarını ifade ederek bu işlerin

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, programın sonunda verdiği
mesajda "Bizim sektörün yaşaması,
Birliklerimizin ayakta durabilmesi ve
bu anlamda güç birliği ile el birliği ile
sağlıklı bir çalışma yürütülmesi için
dengeleri sağlayıp azimle yolumuza
devam edeceğiz." dedi.
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KÜÇÜKBAŞ HAYVAN
YETİŞTİRİCİLERİNE
YÜN KIRKIM
MAKİNA DESTEĞİ

D

AP İdaresi tarafından finanse
edilen ve Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 14 ilin Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliklerine verilecek
olan koyun kırkım makinesi ve jeneratörler, Malatya’da düzenlenen törenle
dağıtıldı.
Pınarbaşı Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen teslim törenine Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali
Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya
Milletvekili Öznur Çalık, DAP İdaresi
Başkanı Adnan Demir, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik,
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Vekili Ercan Turan, Yeşilyurt Belediye
Başkanı Hacı Uğur Polat, Doğanşehir

Belediye Başkanı Vahap Küçük, DAP
İdaresi Başkan Yardımcıları Volkan
Güler, Mehmet Özdoğan ile daire
müdürleri, davetliler, yetiştiriciler ve
vatandaşlar katıldı.
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde üretim ve iş gücü verimliliğini
sağlamak amacıyla hayata geçirilen
proje kapsamında dağıtılan kırkım
makineleriyle, DAP Bölgesi illerindeki
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birlikleri tarafından görevlendirilecek
elamanlarla gerek yaylalarda gerekse
işletmelerde kırkım hizmeti sunulacak.
Bakan Tüfenkci: "Dap İdaresi,
Uyguladığı Projelerle Takdire
Şayan İşler Yapıyor"
Törende konuşan Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, DAP

İdaresi'nin çalışmalarından övgüyle
söz etti. Tüfenkci, "DAP İdaremiz,
sorumlu olduğu 14 ilin özelliklerini
dikkate alarak, uyguladığı projelerle
takdire şayan işler yapıyor. Uygulanan her bir proje, o ilin ekonomisine
katkı sağlıyor" dedi.
Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:
"Bugün burada 14 ilin Koyun ve Keçi
Yetiştiricileri Birliklerine yün kırkma makinesi veriyoruz. Bu projeyi de küçükbaş hayvan birliklerimiz hazırladı. DAP
idaresi de buna el attı ve kısa zamanda üreticilerimizin hizmetine sunmuş
oldu. Yetiştiricilere, kırkma makinesinin
jeneratör ile birlikte verilmesi yayladaki
yetiştiricilerin faydalanması bakımından oldukça önemli. DAP İdaresi, bu
güne kadar olduğu gibi bundan sonra
da yapacağı hizmetlerle farklılıklarını
ortaya koyacak. Bugün, Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliklerine verilecek olan
bu kırkım makineleri, bütün yetiştiricilerimize hayırlı olsun. Üreticilerimiz için
önemli bir destek. Ben emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum"
Başkan Demir: "Hedefimiz,
Üretimde Verimliliği Sağlamak"
Kurumun çalışmalarında, öncelikli
olarak verimliliği esas aldıklarını söyleyen DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir,
Türkiye'deki küçükbaş hayvancılığın
yüzde 26'sının 14 DAP ilinde yapıldığına
işaret ederek, "Hayvancılık sektörü, ülke
ekonomisini geliştiren, birim yatırıma
yüksek katma değer oluşturan ve
düşük maliyet ile istihdam sağlayan
bir sektördür. Bölgede sahip olunan
geniş meralar bu sektörü öne çıkarmaktadır. İleri tekniklerle yapılmayan

▶ 30 ◀ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi

HABERLER
hayvancılıktan ise istenilen verim elde
edilememektedir. Hayvancılık yaparak
geçimini sağlayan yetiştiricilerimize bu
tür destekler vererek verimliliğin daha
da artmasını amaçlıyoruz. Ayrıca, kırsal
çevrenin korunması ve atıkların değerlendirilmesi konularında da çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. Demir,
koyun kırkma makinelerini kullanacak
birlik elemanlarına eğitim verileceğini
de sözlerine ekledi.
Genel Başkan Çelik:
"Desteğinden Dolayı
Dap İdaresi'ne Teşekkür Ederiz"
DAP İdaresi'nin, kırkım makinası ve
jeneratör desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
Genel Başkanı Nihat Çelik, bundan
böyle işletmelere teknolojik yeniliklerin
gireceğini söyledi. Çelik, "Küçükbaş
hayvancılıkta kırkım önemli bir sorundu. Üstelik zaman kaybı yaşattığı gibi,
verimliliği de etkiliyordu. Türkiye'de 44
milyon küçükbaş hayvan bulunuyor.
Böylesine önemli bir sektöre, kırkım
sorununu bertaraf etmesinden dolayı
Başkan Adnan Demir'in şahsında DAP
İdaresi'ne teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından, bir
takımında 6 kırkım makinası ve bir
jeneratörün olduğu 96 adet kırkım
makinası ile 16 adet jeneratörün
temsili dağıtımı yapıldı ve kapsamda
Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 14
ilin adına Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim
Kurulu üyesi ve aynı zamanda Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliği Başkanı İhsan Akın'a Gümrük
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
tarafından verildi.

SAKARYA İLİ DAMIZLIK KOYUN
KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNDE
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

S

akarya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 23 Mayıs 2016 tarihinde Olağanüstü Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Olağanüstü Genel
Kurula, Sakarya İli DKKYB’ince yapılan davet üzerine, Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ( TÜDKİYEB ) Genel Başkanı Nihat
Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş, Denetleme Kurulu Başkanı Necat
Demirden, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Vedat Koç ile Teknik İşler Şube
Müdürü İrfan Gündoğdu katıldılar.
Divan Başkanlığını TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ve Divan Başkan
Yardımcılığını TÜDKİYEB Genel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş ile Divan Katip
Üyeliğini Engin Uluköylü’nün yaptığı olağanüstü genel kurul, saygı duruşu ve
istiklal marşının okunması ile başladı.
Gündem maddesine geçmeden evvel Divan Başkanı Nihat Çelik, birlik ve
beraberlik içerisinde hareket etmenin önemine işaret ederek genel kurul
delegelerine hitaben Birliklerine ve küçükbaş hayvancılık sektörüne sahip
çıkmalarını istedi. Çelik, Sakarya İli DKKYB Başkanı Saffet Savaş ve yönetim
Kurulunu da kutlayarak işlerinin kolay olmadığını ve bin bir zorluklarla bu işleri yapmaya çalıştıklarını söyleyerek Genel kuruldan hayırlı sonuçlar çıkmasını
diledi.
Tek bir gündem maddesi ile olağanüstü olarak toplanan genel kurulda,
gündem maddesine geçmeden evvel Divan Başkanı Nihat Çelik tarafından
madde ile ilgili açıklama yapmak üzere Sakarya İli Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Saffet Savaş’a söz verdi. Birlik Başkanı Savaş
tarafından yapılan açıklamaların ardından madde delegeler tarafından görüşüldü ve daha sonra gündem maddesi için oylamaya geçildi. Oy çokluğu ile
gündem maddesi ile ilgili gereğini yerine getirmek üzere Yönetim Kuruluna
yetki verildi.
Dilek ve temennilerin ardından Olağanüstü genel kurul Divan Başkanı Nihat
Çelik tarafından hayırlı olması temennisiyle kapatıldı.
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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KIRIKKALE’DE
YETİŞTİRİCİLERE
DAMIZLIK AKKARAMAN
KOÇLARI DAĞITILDI

İ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu
Üyesi Şevket Avcı da yaptığı konuşmada mera konularına değinerek meraların gerçek sahiplerinin koyuncuların
olduğunu ve meraların kısıtlama yapmadan koyun yetiştiricilerine açılması ile mera komisyonlarında mutlaka
Damızlık Koyun Keçi Yetiştirme Birliklerinden de bir temsilcinin yer alması
gerektiğini ifade etti. Avcı, çobanların
merada yalnız başına kaldıklarını ve
mutlaka özlük haklarının iyileştirilmesi
gerektiğini belirterek ıslah çalışmalarına
özel önem verilmesi ve sürülerde aynı
ırktan damızlık koçların kullanılmasının
önemli olduğunu ve verimle beraber
kalitenin artırılacağını söyledi.

l Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü "Hayvancılığı Geliştirme Projesi"
kapsamında yetiştiricilere 126 damızlık koç dağıtım programı düzenledi.
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen
törene Ak Parti Kırıkkale Milletvekili
Abdullah Öztürk, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İsa Çakmak, Vali Yardımcıları
Abdullah Arslaner ve Osman Akbaş,
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu
Üyesi Şevket Avcı, İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü Recep Kırbaş,
İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Kırıkkale Organize Sanayi Başkanı
Nurettin Aydın, Kırıkkale İli Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kürşat Ulusoy, Ankara İli Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, TÜDKİYEB Genel
Sekreteri Dr. Ömer Sinan Tamer, il ve
ilçelerden gelen yetiştiriciler ile çok
sayıda vatandaş katıldı.
Hayvancılığı Geliştirme Proje kapsamında Kırıkkale il merkezde ve 8
ilçede koyun yetiştiricilerine damızlık
koç dağıtımı proje kapsamında, Kırıkkale Valiliği İl Özel İdare bütçesinden
70 bin TL, genel bütçeden 70 bin TL
ödenek ve 64 bin 260 lirada yetiştirici
katkı payı olmak üzere 204 bin 260
liralık ödenek ile birlik üyesi yetiştiricilere 126 adet Akkaraman ırkı damızlık
koçların dağıtımı yapıldı.
Programın açılışında bir konuşma yapan Kırıkkale İli Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı M.
Kürşat Ulusoy, Birliğin kurulmasıyla

birlikte yetiştiricilerin sorun ve sıkıntılarının çözümü anlamında çalışmalarda
bulunulduğunu ve üyelerle güçlü bir
bağ kurulduğunu ifade ederek 2009
yılından bu yana her yıl koç dağıtımı
yapıldığını ve Islah projeleri ile birlikte
yapılan çalışmalar sonucunda kesime
giden kuzu karkas ağırlığının 14-15 kg
‘lardan bugün 20-22 kg karkas ağırlığına ulaşıldığını söyledi. Ulusoy, ikincisi
düzenlenen kuzu-oğlak güzellik yarışması ve Kırkım yarışmasının amacına
ilişkin olarak’’ İlimizde yetiştirilen kuzu
ve oğlakların sergilenmesi yetiştiricilerimiz arasında tanışma ve kaynaşma
sağlanması yeni pazarlar oluşması
amaçlanmaktadır. Kırkım yarışmasıyla
koyunculukta hayati önem taşıyan ve
verim kaybına neden olan kırkımı ilkel
yollarla yapılmasının yerine makinalı
kırkımı tanıtmak ,öncülük yapmaktır’’
şeklinde konuştu.
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Kırıkkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Recep Kırbaş, "Devlet çiftçimize çok konuda her türlü desteklerini
sunuyor, proje kapsamında yetiştiricilerimize 126 damızlık koç dağıtacak. Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amacıyla 2009-2015 yıllarında toplam 509 koç
ve 30 teke dağıtımı yaptık. Hayvancılığı
geliştirme projesi sayesinde Kırıkkale’de koyunlarımızın et, süt, yapağı
verim ve kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Projeden yararlanan üreticilerimizin
gelir seviyelerinin yükselmesi yanında
ülke ekonomisine de katkıda bulunmuş
olacağız" dedi
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk de "Ben çiftçilikten gelen bir
milletvekiliyim. TBMM Meclisinde Tarım
komisyonunda olmamın bir sebebi de
budur. Biz çiftçiler, sahip olduğumuz
arazilerden sadece yüzde 8’lik kısımda sulu tarım yapıyoruz. Türkiye’nin
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kalkınmasında tarım ve hayvancılık çok önemli.
Köylerimizdeki meralarımızı atıl tutmaktayız. Devletin yaptığı kredi, canlı hayvan ve zirai aletler desteklerini iyi değerlendirmeliyiz. Bu dağıtılan koçların
hayvancılığın geliştirilmesi açısından çok önemli bilinçli üretici olalım. Ülkemizin toprakları çok verimli,
İklimimiz buna çok müsait, dağıtılan bu damızlık
hayvanlar sizlere hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
Programda küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine
teşvik etmek amacıyla koyun, kuzu, oğlak güzellik
yarışması düzenlendi. Özel jüri tarafından değerlendirilen koyun, kuzu ve oğlak güzeli seçilen
yarışmada dereceye giren hayvan sahiplerinden
birincilere 750 TL ile 15 çuval yem, ikincilere yarım
altın ve üçüncülere ise çeyrek altın verildi.
Oğlak güzellik yarışmasında Mustafa Okatan’ın oğlağı birinci olurken Demirhan Atmaca’nın
oğlağı ikinci, Baki Taşpınar’ın oğlağı ise üçüncü
oldu. Kuzu güzellik yarışmasında ise birincilik Erol
Telim’in kuzusu olurken ikinci Ferit Karaca’nın kuzusu, üçüncülük ise Üzeyir Özdemir’in kuzusunun
oldu.
Etkinlikte daha sonra hayvan yetiştiricileri arasında koyun kırkım yarışması düzenlendi. Yarışmada Murat Taşpınar birinci, Samet Kaplan ikinci ve
Memik Sözeri ise üçüncü olarak ödüllerini aldılar.
Yarışmanın ardından üreticilere 126 adet damızlık koç dağıtılmasıyla etkinlik sona erdi.

BANDIRMA KOYUNCULUK
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE
DAMIZLIK KOÇ İHALESİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

B

andırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsünün her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğu koç satış töreninin 73’üncüsü 13 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

35 ilden 800’e yakın üreticinin katılımıyla gerçekleştirilen törende, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması sonrasında
Marmara İlköğretim Okulu öğrencilerinin Kars yöresine ait folklor
gösterisi beğeniyle izlendi ve ardından açılış töreninde konuşan
Bandırma Koyunculuk Araştırma Müdürü Müstakim Bayram,
bilimsel çalışmalarla elde edilen verilerin değerlendirilmesi
sonucunda seçilen nitelikli damızlıkların her yıl geleneksel olarak
yapılan damızlık koç satışıyla yetiştiricilere satıldığını söyledi.
Sürünün geleceğinin koçun kalitesine bağlı olduğuna dikkat
çeken Bayram, bu yıl 73’üncüsü düzenlenen satışlarda üreticilere pedigri kayıtları tutulmuş damızlık değerleri tespit edilmiş ve
bilgi kartı oluşturulmuş 174 koçun ihaleyle satışının yapılacağını
söyledi.
Bayram “Gelecekteki hedefimiz genetik olarak birkaç hastalığa
karşı dirençli genleri taşıyan daha kaliteli koçlar spermalar ve
embriyolar sunmaktır. Bu hedefleri gerçekleştirmek için fiziksel ve
teknolojik alt yapı iyileştirme çalışmalarımız hızla ilerlemektedir.
Bu amaçla iki ay sonra açılışını yapacağımız Bandırma Biyoteknoloji ve Eğitim Merkezi ile üreticilerimizi hayvancılık konularında
eğitimli ve daha bilgili bireyler haline getirmek hem de genetik
olarak en az bir kaç hastalığa karşı dirençli koç, koç sperması ve
embriyolar temin etmektir ”dedi.
İlk koç satışını 4 bin liraya başta Balıkesir Valisi Mustafa Yaman
olmak üzere törene katılan protokol üyeleri yaptılar. Damızlık koç
satışında en yüksek fiyatı 7 bin lira ile Çanakkale güzeli isimli koç
aldı.
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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KOYUN VE KEÇİLERDE
ELEKTRONİK KİMLİKLENDİRME
UYGULAMASI BAŞLADI

Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor.
Hayvan hastalıklarının kontrol altına alınmasını ve güvenilir gıda tüketimini amaçlayan AB destekli “Koyun ve Keçilerin
Elektronik Olarak Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi” küçükbaş hayvancılık alanında yeni bir dönemi başlatıyor.
Proje, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve
Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Proje kapsamında koyun ve keçilerin elektronik olarak kimliklendirilmesi,
kayıt altına alınması ve hareketlerinin izlenmesi planlanıyor.
Proje; Elektronik Küpe Tedariği, El Terminali Tedariği ve Eğitim-Bilgilendirme-Bilinçlendirme çalışmalarından oluşuyor.
Düzenli küpeleme, ülkemizde 2010 yılından beri yapılıyor. Yeni dönemde kuzu ve oğlakların sağ kulağında klasik küpe, sol kulağında elektronik küpe yer alıyor. Proje,
el terminali ile elektronik küpedeki numaranın okunmasını
ve veri girişindeki hata payının minimum düzeye indirilmesini sağlıyor. Hızlı okuma sistemi sayesinde zamandan
da tasarruf ediliyor. Elektronik küpeleme, küçükbaşlarda
hayvan hareketlerinin takibi, salgın hastalıkların izlenmesi, hasta hayvan sayısının tespiti ve hayvan hastalıkları ile
daha etkin bir mücadele için imkan sunuyor.
Elektronik kimliklendirme, ülkemizde ilk defa bu yıl kuzu oğlaklarda uygulamaya alındı. Projenin hedef kitlesini; veteriner
hekimler, yetiştiriciler ve son aşamada tüketiciler oluşturuyor.
Proje hedef gruplara farklı avantajlar ve kolaylıklar getiriyor.
Odak grup toplantıları ile sahanın nabzı tutuldu.
Proje kapsamında öncelikli olarak paydaşların fikir ve
sorunlarını anlamak ve iletişim stratejisini oluşturmak amacıyla, 7 farklı bölgede yer alan 12 ilde odak grup toplantıları
yapıldı. Toplantılarda farklı profillerden 170 kişi ile görüşüldü. İşletme sahipleri, köy muhtarları, belediye veteriner
hekimleri, kesimhane temsilcileri, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği il, ilçe temsilcileri gibi sivil toplum yetkilileri ile biraraya gelindi.
İller “Eğitici Eğitimleri” nde buluştu.
Antalya’da gerçekleştirilen eğitici eğitimi ile ilk aşamada
doğrudan 244 veteriner hekim elektronik küpeleme konusunda
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eğitim aldı. İkinci aşamada ise illerde eğitilen eğiticilerin düzenlediği eğitimlerle yaklaşık 5000 veteriner hekim, veteriner
sağlık teknisyeni ve teknikeri bilgilendirildi.
Uygulama, 1000’den fazla
katılımcı ile Erzurum’dan başlatıldı.
Elektronik Kimliklendirme kampanyasının açılış töreni,
15 Nisan 2016’da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ve AB Delegasyonu Başkan Yardımcısı Bela Szombati’nin katılımıyla Erzurum’da gerçekleştirildi. Mehmet Daniş, “Bu uygulama ile Türkiye’de hem
hayvanlarımızın refahının arttırılması noktasında hem takibi
noktasında gerçekten önemli bir aşama kaydetmiş olacağız” diyerek projenin önemine dikkat çekti.
Bela Szombati ise “AB’nin uzun süredir Türkiye ile işbirliği sürdürdüğü alanlar içerisinde en çarpıcılarından birinin
gıda güvenliği olduğunu vurgulayarak bu konunun çiftçiler,
nihai tüketiciler, üreticiler, işletmeler dahil tüm yurttaşları etkilediğini” söyledi. Szombati ayrıca, AB’nin yaklaşık 18 milyon
avroluk koyun ve keçilerin elektronik olarak kimliklendirilmesi
ve kaydı projesine destek olduğunu belirtti. Projenin her şeyden önce çiftçilerin hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladığının
altını çizdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Vekili Muharrem Selçuk ise konuşmasında
“31 milyon elektronik küpe ve 6250 adet el terminalinin il müdürlüklerine dağıtıldığını, uygulama yapacak personelin eğitimlerini tamamladığını” söyledi. “Bu sayede hayvan kayıtları düzenli tutulacak, hayvan hareketleri daha iyi izlenecek,
hastalık takibi ve mücadelesinin etkinliği arttırılmış olacaktır”
dedi. Konuşmaların ardından temsili küpeleme uygulaması
ile elektronik küpeleme kampanyası resmen başlamış oldu.
Proje yetiştiriciye bir çok avantaj sağlıyor.
Koyun ve keçi yetiştiriciliği için çok sayıda faydası olan
elektronik kimliklendirme projesi sağladığı avantajlarla yetiştiricilerin de işini kolaylaştırıyor.
Yetiştiricilerin alım-satım yapabilmesi için, elektronik küpeleme şartı bulunuyor. Elektronik küpeleme ile yetiştirici,
devlet desteğinin ön koşulunu tamamlamış oluyor, işletmedeki hayvan varlığını kolayca takip edebiliyor. El terminalleri
ile okumadaki hata payı en aza indirileceğinden, yetiştirici
koyun ve keçilerin kendi hayvanı olduğunu ispat edebilme
avantajına sahip oluyor. Elektronik kimliklendirme ile kaybolma riski ise en aza indiriliyor. Elektronik küpe sayesinde koyun ve keçilerin hareketleri daha kolay izlenebiliyor, hayvanların yetiştirildikleri işletmeler hakkında bilgi sahibi olunuyor.
Dolayısı ile kuzu ve oğlakların elektronik küpe ile kimliklendirilmesi daha da önemli hale geliyor.
Veteriner hekimler için; hayvan hastalıklarının takibini kolaylaştırıyor, okumada hata payını en aza indiriyor, uygulama
kolaylığı sağlıyor, zamandan tasarruf ettiriyor. Son olarak elektronik kimliklendirme tüketicinin güvenli ete kolayca ulaşması
yolunda önemli bir adım atılıyor. Hayvancılıkta yenilikçi bir çözüm olan elektronik kimliklendirme herkese kazandırıyor.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

Küpelemede
YENİLİK ZAMANI;

Koyun ve Keçilerde Elektronik
Kimliklendirme Başladı.
“Koyun ve Keçilerin Elektronik Olarak
Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi”, T.C.
Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve
Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü
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Yeni uygulamada kuzu ve
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klasik küpe, sol kulağında
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Elektronik
Kimliklendirme

ekimliklendirme.tarim.gov.tr

facebook/elektronikkimliklendirme

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca NIRAS liderliğindeki
konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.
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DENİZLİ
“ÇOBAN YILDIZI”NI
SEÇTİ

G

ıda, Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği'nce ortaklaşa düzenlediği "Denizli Çoban Yıldızını
Seçiyor" yarışma programı finali Anemon Otelde gerçekleştirildi.
Düzenlen programa Denizli Vali
Yardımcısı Celalettin Cantürk, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü,
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Gıda,
Tarım Hayvancılık İl Müdürü Sezgin
Kutlu, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim
Tefenlili, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Öner ve
çok sayıda davetli katıldı.

Çobanların mesleği gereği kırsal
bölgelerde güç şartlarda çalıştıklarını
söyleyen Honaz ilçesi çobanlarından
Türkan Özkan "Böyle bir organizasyon düzenleyerek bizlerin sahipsiz olmadığını gösteren İl Müdürlüğümüze,
Birlik Başkanımıza, organizasyonda
her daim yanımızda olan Tarım teşkilatımız personeline can-ı gönülden
teşekkür ediyorum" dedi.
İl Müdür Sezgin Kutlu yaptığı
konuşmada "İlimizde son 10-15 yılda
yapılan çalışmalarla özelikle büyükbaş hayvancılıkta önemli gelişmeler
sağlanmış dünya standartlarında çok
modern hayvancılık işletmeleri ku-
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rulmuştur. 2006 yılında Bakanlığımız
tarafından başlatılan desteklemeler ve
uygulanan küçükbaş verimlilik projeleri
ile küçükbaş hayvancılığımız gelişme
göstermeye başlamıştır.
İlimizde 5 bin 796 Koyunculuk işletmesinde 421 bin 403 baş koyun ile
bin 970 keçi işletmesinde 192.745baş
keçi mevcuttur. 2014 yılında bakanlığımız tarafından 250 ve üzeri hayvandan oluşan sürü sahiplerine sürü
başına 5 bin TL sürü yöneticisi desteği
verilmeye başlanmıştır. Bu destekten
yararlanabilmek için şartlardan biri de
Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından ortaklaşa düzenlenen "sürü

HABERLER
yöneticisi elemanı" kurslarına
katılmaktır. Bu çerçevede ilimiz
genelinde düzenlenen kurslara
600 çoban katılmıştır. Önümüzdeki dönemde de bu kurslara
devam edilecektir.
Adnan Menderes
Üniversitesinden
Prof.Dr. Orhan
Karaca,
Prof.Dr. İbrahim
Cemal ve
Gıda, Tarım
Hayvancılık
İl Müdürlüğü'nden
Ziraat Mühendisi
Yusuf Dabancalı
jüri üyeliğini
yaptığı yarışma
programında;
1. Etap eleme
sınavının ardından
finale kalan
10 çoban için
bilgi yarışması
düzenlendi.

Destekleme kapsamında
İlimizde 2014 yılında 17 sürü
yöneticimize 85 bin TL, bu yıl
ise 74 sürü yöneticimize 370
bin TL destekleme ödemesi
yapılmıştır.
Çobanlarımızın küçükbaş
hayvan yetiştiriciliğinde daha
verimli üretim yapmalarını
sağlamak, çobanlarımızın
verilen eğitimler çerçevesinde
öğrendiklerini ve performansını ölçmek amacıyla bu yarışma tertip edilmiştir.
İlimizde sertifika sahibi sürü
yöneticilerine yönelik böyle bir
yarışmanın yapılması, özellikle
küçükbaş hayvancılığın gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.
"Çoban Yıldızını Seçiyor" yarışmasında emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum."

Heyecanlı geçen
15 sorunun
ardından eşit
durumun oluşması
nedeniyle altın
sorular neticesinde
1.liği Cemile Abaş,
2.liği Ali Abaş,
3.lüğü Mehmet
Çölgeçen,
4.lüğü Hüseyin
Arzıman,
5.liği'de Ömer Yahşi
kazandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin
görme engelli sanatçılarından
Fazıl Cengiz Eskin ve Cemal
Avcık'ın mini konseri ve Çoban
Musa Soyuçok'un yazdığı "Çoban", "Giderim Davarın Ardından" ve "Yoruldum" şiirlerini okuması salonda neşeli dakikaların
yaşanmasına neden oldu.
Adnan Menderes Üniversitesinden Prof.Dr. Orhan
Karaca, Prof.Dr. İbrahim Cemal
ve Gıda, Tarım Hayvancılık İl
Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Yusuf Dabancalı jüri üyeliğini yaptığı yarışma programında; 1. Etap eleme sınavının
ardından finale kalan 10 çoban
için bilgi yarışması düzenlendi.
Heyecanlı geçen 15 sorunun
ardından eşit durumun oluşması nedeniyle altın sorular

neticesinde 1.liği Cemile Abaş,
2.liği Ali Abaş, 3.lüğü Mehmet
Çölgeçen, 4.lüğü Hüseyin
Arzıman, 5.liği'de Ömer Yahşi
kazandı. Dereceye girenlere
ödüllerin verilmesi ve hatıra
fotoğrafı çekilmesiyle yarışma
programı sona erdi.
Denizlili çobanlara küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde
faaliyetlerini MEB Modüler

Eğitim Programı çerçevesinde
kazandıkları bilgilerin ışığı altında kalite ve performanslarını
ölçmek, kırsal alanda çobanlığı daha cazip bir meslek haline getirmek amacıyla "Sürü
Yönetimi Elemanı" Sertifikasına sahip çobanların başvuru
yapabildiği yarışma programının ilk etabında eleme sınavına
45 çoban katılmış, başarılı
olan 10 çoban finale kalmıştı.

Dereceye girenlere
ödüllerin verilmesi
ve hatıra fotoğrafı
çekilmesiyle
yarışma programı
sona erdi.
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KIRKLARELİ İLİ DKKYB BAŞKANI

ORAL; KIRKLARELİ
KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK
MERKEZİ OLACAK

K

ırklareli Damızlık Koyun ve Keçi
Yetiştiricileri Birliği Başkanı aynı
zamanda TÜDKİYEB Yönetim
Kurulu Üyesi Bülent Oral, "Kırklareli
küçükbaş hayvan merkezi olacak"
dedi.
Oral, makamında düzenlediği
basın toplantısında, kentteki küçükbaş hayvan varlığının her geçen gün
arttığını söyledi.

Kırklareli'nin hastalıklardan ari olduğunu anımsatan Oral, kentte yetiştirilen hayvan ve üretilen süt ürünlerine
büyük rağbet gösterildiğini kaydetti.
Birlik üyelerine de hizmet edebilmek
için gece gündüz demeden çalıştıklarını
aktaran Oral, "Kırklareli küçükbaş hayvan merkezi olacak. Küçükbaş hayvancılığının et, süt ve yapağı verimini yükselterek ilimizin küçükbaş hayvancılığının

üretim merkezi haline gelmesini sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Kırklareli
kıvırcığını her fırsatta anlatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Saf kıvırcık koyunlarında kuyrukta yağ depolanması görülmez.
Koçlarda yanlara doğru uzanan spiral
boynuzlar vardır. Koyunlarda normal
olarak boynuz bulunmaz. Kıvırcık ırkı et
kalitesi yönünden ülkedeki koyun ırkları
arasında ilk sırayı alır. Süt ve yapağı yönünden de verimli bir ırktır" diye konuştu.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMUNDAN
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

U

lusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama Teknik
Bilgilendirme Toplantısı 28-29
Haziran 2016 tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirildi.
Mesleki Yeterlilik Kurumunun yararlanıcısı olduğu, Avrupa Birliği Katılım
Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG
OP) kapsamında finanse edilen “Ulusal
Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin
Uygulanması Projesi (UYEP-II)”nin hibe

bileşenlerinden Voc-Test Merkezleri–II Hibe Programı kapsamında, Hibe
Faydalanıcısı 14 Kuruluş ve meslek
standardı-yeterlilik hazırlama sürecindeki işçi, işveren sendikaları, meslek
örgütleri ve STK temsilcilerinin bilgilendirilmesi amacıyla iki gün süreli eğitim
programı gerçekleştirildi.
Toplantıya Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel
Sekreteri Dr. Ömer Sinan Tamer katılarak Merkez Birliğimizi temsilen görüşlerini dile getirdi.
Eğitim programı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan’ın
açılış konuşması ile başladı. Ceylan
konuşmasında; Türkiye’ de ulusal
meslek standardı ve ulusal yeterliliklerin hazırlanmasından sorumlu kuruluş
olan MYK’nın çalışma hayatına nitelikli
eleman kazandırılmasını teminen 644
ulusal meslek standardı ve 339 ulusal
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yeterlilik hazırlanmasını sağladığını ifade etti. Hazırlanan standart ve yeterliliklerin gerek orta öğretime gerekse
yüksek öğretime girdi teşkil ettiğini
belirten Ceylan, sistemin bir diğer çıktısı olan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin de nitelikli iş gücünün oluşumu
açısından öneminin altını çizdi.
Açılış konuşmasının ardından,
MYK Uzmanları tarafından ulusal
meslek standardı ve ulusal yeterlilik
hazırlama ile yetkilendirme sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar
ve teknik konularında katılımcılara
detaylı bilgi aktarılarak, katılımcıların konu ile ilgili soruları cevaplandı.
Programda gerçekleştirilen sunumlara www.myk.gov.tr adresinden
ulaşılabilmektedir.
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UŞAK İLİ DAMIZLIK
HAYVAN TEST VE
AR-GE ÜNİTESİ
AÇILDI

D

urmak yok, çalışmaya ve üretmeye devam. Ülkemiz için
önemli bir sorun olan damızlık
üretimi anlamında ortaya koyduğumuz vizyon ve araştırma ekibi olarak
üstlendiğimiz misyon bir meyvesini
daha verdi.

Uşak ili Eşme ilçesinde öngörülerimizin çok ötesinde bir başarı ile
tamamladığımız, TÜBİTAK tarafından
teşekkürle taçlandırılan ve Başarı Hikayesi olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına sunulan TÜBİTAK-KAMAG 1007 programı destekli projemiz kapsamındaki başarılı çalışmaları
sürekli kılmak adına Uşak Valiliği İl
Özel İdaresi tarafından inşa edilen
“Uşak İli Küçükbaş Hayvan Damızlık
Test ve Ar-Ge Ünitesi”ni 4 Mayıs 2016
günü gururla açtık. Uşak Valiliği, Uşak
İl Özel İdaresi Sekreterliği, Uşak İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
başta olmak üzere destekte bulunan
tüm kurum, kuruluş ve kişiler ile sergiledikleri yoğun emek ve özveri ile bu
noktaya gelmemizi sağlayan araştırma
ekibimize, proje teknik elemanlarına
ve en önemlisi de çilekeş ve emektar
yetiştiricilerimize sonsuz teşekkürler.
Eşme koyunu ve geleceğe yönelik
çalışmalar çerçevesinde Kolonkaya
köyünde "Küçükbaş Damızlık Test ve
Ar-Ge Ünitesi" törenle açıldı.
Törende konuşan Uşak Valisi
Ahmet Okur, ilçenin hem halkı hem
de coğrafi açıdan hayvansal üretimde
özel bir yeri bulunduğunu belirtti.

Tesisin bölgeye ve üreticiye büyük
katkı sağlayacağını ifade eden Okur,
"Hayvancılıkta, güzel bir ırkın ortaya
çıkartılması için Ar-Ge çalışmalarında
kullanılacak bu tesiste hem ilimiz hem
de bölge üreticisine verimli ürünler zinciri meydana getireceğine inanıyorum.
Emeğe geçenlere, projede yer alan
hocalarımıza, TÜBİTAK ve bakanlığımıza bu çalışmayı sahiplenmelerinden
dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları
Daire Başkanı Dr. Ali Ayar'da Eşme
Kıvırcık koyunlarıyla ilgili damızlık üretimi ve hayvan ıslahı konusunda yeni
bir model oluşturulması kapsamında
bir proje uygulandığına işaret ederek,
"Burası bölge hayvancılığı için önemli
bir merkez olacak. Burası Eşme'ye,
Uşak'a ve bu bölgedeki koyunculuk
işletmelerine önemli katkıları olacak.
Hayvan ıslahı konusunda yeni bir
model ortaya koyacak, işletmelerin
damızlık ihtiyacını karşılayacak, koyunculuk yapan yetiştiricilerin gelirlerinin artmasını sağlayacak. Bakanlık
olarak bu tür faaliyetlerin ve üreticimize sağlayacak çalışmaların destekçisi
ve arkasında olacağız" ifadelerini
kullandı.
Uşak İli DKKYB Başkanı Asım
Küçükakın, TAGEM Daire Başkanı
Dr. Ali Ayar'a bir tablo hediye etti.
Konuşmaların ardından tesisin açılışı
yapıldı.
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi
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www.
turkiyekoyunkeci
.org
BİRLİK BAŞKANI

ADANA

MURAT ŞEN

ADIYAMAN

ABUZER ALICI

AFYON
AĞRI

TELEFON

İLİ

BİRLİK BAŞKANI

TELEFON

322 4578450

KOCAELİ

YILMAZ ATİLLA

262 2700185

416 2163263

KONYA

FETTAH ÖZTÜRK

332 3503250

MEVLÜT TOPKAYA

272 4427353

KÜTAHYA

BAHATTİN ATAKAN

274 2244898

M.NURİ SAMANCI

472 2160215

MALATYA

İHSAN AKIN

422 3264406

AMASYA

CAFER KURUCU

358 2122320

MANİSA

YÜKSEL DUMAN

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

MUSTAFA BİRCAN

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

İLKER DUMAN

374 2180321

SAKARYA

SAFFET SAVAŞ

264 2790006

BURDUR

CEVDET GEZER

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

HASAN ÖNER

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

RAHMİ MERTEK

454 6112510

AKSARAY

MAHMUT AKTÜRK

382 2139931

GÜMÜŞHANE

NECMETTİN AYGÜN

456 2135495

BAYBURT

ABUZER YILDIRIMTEPE

458 2117159

HAKKARİ

REŞİT AKMAN

438 3511065

KARAMAN

OSMAN YEŞİLTAŞ

338 2141545

HATAY

HİKMET ÇİVİ

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

SADULLAH ÇAKIR

486 2164149

İSTANBUL

AHMET K. GÜRBÜZ

212 7872259

ARDAHAN

OKTAY BEŞLİ

478 2116011

İZMİR

ÖZER TÜRER

232 7433666

IĞDIR

MUSTAFA MALGAZ

476 2279575

KARS

ALİ GÜRBÜZ SADIKOĞLU

474 2125978

YALOVA

SİNAN OK

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

BASINDAN

İLİ

