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Kıymetli Okuyucular,
31. sayımızda yeni konularla sizlerle beraberiz. 

Bu sayımızda sizlere ülkemizin bazı bölgelerinde 
yaşanan kuraklığın tarım sektörüne olan etkileri ile 
aşırı sıcakların etkisiyle doğal zenginliğimiz olan or-
manlarımızda çıkan ve aşırı rüzgar nedeniyle sön-
dürülmekte zorluklarla karşılaşılan yangın ile kurban 
bayramı münasebeti ile yaptığımız çalışmalardan 
bahsedeceğim.

Öncelikle Dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
halen devam eden salgına rağmen üretime devam 
ederek tarlasında, ahırında, ağılında, serasında, bah-
çesinde çalışan, ülkemizin gıda güvencesini sağlayan 
üreticilerimizi, yetiştiricilerimizi kutlamak istiyorum.

Dünyada sanayileşmenin hızlı gelişimi, insan faali-
yetleriyle fosil yakıtların kullanımı sonucu atmosfere 
salınan sera gazlarındaki artışlar küresel ısınmaya ne-
den olmuş, iklim değişikliği kavramı sıkça konuşulur 
hale gelmiştir. İklim değişikliği konusunda yapılmak-
ta olan uluslararası çalışmalarda hazırlanan raporlara 
göre aşırı yağışlar, kuraklık, sel, aşırı sıcak hava dalgası 
gibi meteorolojik olaylardan dünyada birçok bölgenin 
olumsuz etkileneceği belirtilmektedir. Ülkemizin ise 
özellikle kuraklığın yoğun olarak hissedileceği Doğu 
Akdeniz havzasında yer alması bu konuda yapılacak 
olan çalışmaların önemini ve alınması gereken tedbir-
lerin aciliyetini ortaya koymaktadır. 

Ülkemizde iklim değişikliklerin etkisi sonucu bu 
üretim sezonun başından bu yana düşen yetersiz 
yağışlar tarımsal kuraklığa neden olmuştur. Yaşanan 
tarımsal kuraklık nedeniyle, bazı bölgelerde özellikle 
buğday, arpa, mercimek vb stratejik ürünlerde rekolte 
kayıpları meydana gelmiş, tohumunu ekip gübresini, 
ilacını atan kültürel işlemlerin tamamını yapan üreti-
cimiz emeklerinin karşılığını alamamıştır. Bu durum 
hayvancılığımızın ihtiyacı olan kaba yem ile kesif yem 
hammaddesi olan ürünlerin üretimini küçükbaş hay-
vancılığımızın ucuz yem kaynağı olan çayır meraları-
mızı olumsuz etkilemiştir. Bu tablo bitkisel ve hayvan-
sal üretimde maliyetleri de artıracaktır.

Ülkemizde yaşanan kuraklığın olumsuz etkilerini 
azaltmak için, kuraklık yaşanmadan önceki süreçte 
gerekli tedbirlerin alınması, su yönetiminin başarılı bir 
şekilde uygulanması, kuraklığa dayanıklı bitkilerin teş-
vik edilmesi gibi tedbirlerin alınmasına yönelik planla-
maların acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Değerli Okuyucular,
Son günlerde ülkemizde sel ve farklı bölgeler-

de orman yangınlarının yaşandığına şahit oluyoruz. 
Ülkemizin birçok ilinde çıkan orman yangınlarıyla 
sel felaketi yüreğimizi dağlamıştır. Tarım ve Orman 
Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli başta olmak üzere bu 
yangını söndürme çalışmalarında görev alan canla 
başla gece gündüz demeden, uyku uyumadan yan-
gın bölgelerinde büyük fedakarlık göstererek pilo-
tundan itfaiye erlerine kadar canla başla mücadele 
edenlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Öte yandan or-
man yangınları ve sel felaketinden zarar gören çiftçi 
ve yetiştiricilerimizin tüm zararlarının karşılanacağı 
açıklamasını yapan başta Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman 
Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye her zaman 
şükran borçluyuz.

Küresel ısınma ve sıcaklıkların ciddi manada art-
masıyla her yıl yaz aylarında ve özellikle Kurban Bay-
ramından sonra insanların mangal ve etlerini alarak 
orman alanlarına akın etmesi her zaman bizi endişe-
lendirmektedir. Bundan sonraki süreçte orman yan-
gınlarının önüne geçilmesi için bu akımın engellen-
mesi, tersine çevrilmesi beklentimizdir.  Ormanların 
korunmasında çobanların da rolü büyüktür Çobanlar 
ormanın tabi koruyucularıdır. Bu fırsat çobanlarımıza 
verilmeli, küçükbaş hayvanlarımızın da bu alanlardan 
faydalanması sağlanmalıdır.

Bir kurban bayramını daha idrak ettik. Bu kur-
ban bayramında küçükbaş hayvan kurban etmenin 
önemini hazırlattığım ve medyada yayımlanan spot 
film, yine basın kuruluşlarında kurbanların küçükbaş 
hayvanlardan tercih edilmesinin önemi ve fiyatları-
nın, yurt içerisinde vekaletle kurban kesimi yapan 
Diyanet Vakfı ve Kızılay gibi kuruluşlarla marketle-
rin açıkladığı fiyatlara gösterilen tepkinin yer aldığı 
basın bültenimiz yayınlanmıştır. Yine bu konular TV 
programlarında dile getirilmiş, kurban pazar ziyaret-
lerimiz ve yetiştiricilerimizle yaptığımız basın açık-
lamamız yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada 
yer almıştır. 

Salgın döneminde ülkemizin yetiştiricilerimizin 
yaşadığı zor sürecin atlatılması duygu ve düşünce-
lerimle…

Hoşçakalın.

MERHABA

Nihat ÇELİK
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK:
CUMHURBAŞKANIMIZ ÇİFTÇİYE

BAYRAM SEVİNCİ YAŞATTI

HA
BE

RL
ER

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine 
Toplantısı’nın ardından verilen müjdelerin çiftçiye 
adeta bayram sevinci yaşattığını belirtti.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-
kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) sürecinden etkilenen bütün sektörlere 
destek açıklarken, çiftçileri de unutmadığını söyle-
di. Kuraklıktan etkilenen çiftçilerin Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertele-
neceğini bildiren Çelik, böylece, yüz binlerce çiftçi-
nin finansal anlamda nefes almasının sağlanacağını 
belirtti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, buğday, 
arpa, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut ve ye-
şil çay alım fiyatlarını da olumlu bulduklarını, böylece 
çiftçinin ürünlerinin iyi fiyattan değerlendirilmesinin 
sağlanacağını aktardı. Sağlanacak prim destekle-
riyle de üreticilerin giderlerine destek olunacağını 
bildiren Çelik, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız 
verdiği müjdelerle çiftçiye bayram sevinci yaşattı. 
Bütün olumsuz şartlara rağmen üretmeye devam 
eden çiftçilerimize müjdeler vererek yüreklerimizi 
serinletmiştir. Cumhurbaşkanımızın isteği doğrultu-
sunda bir metrekare toprağı boş bırakmadan ekip, 
biçip üretmeye devam edeceğiz. Çiftçi güçlendikçe 
Türk tarımı güçlenecektir. Tarım sanayisi güçlene-
cektir. Çiftçi borçlarının ertelenmesi de üretim için 
bir can suyu olacaktır. Çiftçilerimize verdiği bu müj-
deler sebebiyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız 
Sayın Bekir Pakdemirli’ye şahsım, merkez birliğimiz, 
il birliklerimiz ve tüm çiftçilerimiz adına en derin 
şükranlarımızı sunuyorum.”
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜD-
KİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 
yeni tip koronavirüs (Covid-19) 
salgınının etkilerini azaltmak için 
tarım ve küçükbaş hayvancılık-
ta önlemler alınması gerektiğini 
belirterek, “Gıdada sürdürülebilir 
üretim için tarımda da milli sefer-
berlik ilan edilmeli ve Tarım Bilim 
Kurulu kurulmalı” dedi.

Genel Başkan Nihat Çelik, sa-
dece insan sağlığı ve toplum-
sal hayatta değil, ekonomide de 
tüm dünya ve Türkiye’yi etkisi 
altına alan Covid-19 salgınının, 
küçükbaş hayvancılık sektörünü 
olumsuz etkilediğini söyledi. Hay-
vansal üretim ve gıda ihtiyacının 
karşılanmasında aksaklık yaşan-
maması için acil eylem planı uy-
gulanmasının gerekliliğine işaret 

eden Çelik, salgınla mücadelede 
önem taşıyan “Evde Kal” çağrısı-
nın koyun eti talebinde azalmaya 
yol açtığını bildirdi. Çelik, “Salgının 
ekonomiye etkisi küçükbaş hay-
vancılık sektörüne de yansımıştır. 
Koyun eti daha çok lokanta ve 
restoranlarda tüketilir. Lokanta ve 
restoranların geçici olarak kapatıl-
ması, piknik ve mesire alanlarının 
yasaklanması ve vatandaşlarımı-
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KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İÇİN
 ‘MİLLİ SEFERBERLİK’ TALEBİ

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, “Gıdada sürdürülebilir üretim için ta-
rımda da milli seferberlik ilan edilmeli ve Tarım Bilim Kurulu kurulmalı” dedi.
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zın evlerinden çıkmaması koyun etine olan talebi azaltmıştır” 
diye konuştu.

Hayvancılıkta üretimin ve pazarlamada devamlılığın çok 
önemli olduğunu vurgulayan Çelik, şu değerlendirmede bu-
lundu: “Yetiştiricilerimiz yatırımların heba olmaması adına ko-
ronavirüsün getirdiği zorluklarla mücadele etmeye çalışıyorlar. 
Bu ortamda başta yem fiyatları olmak üzere üretim maliyetleri 
artmışken, kesim fiyatlarının düşmesi, talebin de azalması ye-
tiştiricilerimizi içinden çıkılmaz bir duruma itmektedir. 

“Yetiştiricilerimizin desteklenmesi şart”
Yetiştiricilerimizin desteklenmeleri şarttır. Zararına üretim 

yapmaya ilelebet devam edemezler. Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın da hemen her konuşmasında vurgu-
ladığı gibi, salgınla mücadele sürecinde, kendi kendine yeten 
ve üretimde kesintinin olmadığı bir ülke olmak artık daha 
çok önem taşımaktadır. Bu durumu devam ettirmeliyiz.”

Genel Başkan Nihat Çelik, Covid-19 salgınının etkilerini 
azaltmak için tarım ve küçükbaş hayvancılıkta önlemler alı-
narak ‘Acil Eylem Planı’ uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Merkez Birliği olarak üretimin sekteye uğramaması için 
alınması gereken önlemleri değerlendirdiklerini belirten Ge-
nel Başkan Çelik, şunları kaydetti: “Yem bitkisi üretiminin ar-
tırılması için, bunları kendisi üreten yetiştiricilerin yem mali-
yetlerinin tamamı sübvanse edilmelidir.

Yem bitkisi üreten yetiştiricilere faizsiz, uzun vadeli fi-
nansman sağlanmalıdır. Kuzu kesim fiyatlarına müdahale 
edilmeli, fiyatların üretimi etkileyecek düzeylere inmesinin 
önüne geçilmelidir.

Et ve Süt Kurumu piyasaya müdahale etmeli, kesim ça-
ğına gelmiş hayvanların etlerini ‘kavurma’ gibi et ürünlerine 
dönüştürerek raf ömrü uzatılmalıdır.

Sektörün finansal sorunları çözülmeli
Özellikle piyasa ihtiyacının üzerindeki keçi sütü, keçi yetiş-

tiricilerinden alınarak süt tozuna çevrilmelidir. Hayvan pazar-
ları ile yaklaşmakta olan Kurban Bayramı nedeniyle kurban 
satış ve kesim yerlerindeki altyapı çalışmalarına şimdiden 
başlanmalıdır. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik sıfır 
faizli işletme kredileri verilmeli, sektörün finansal sorunları 
çözülmelidir.

Hayvansal üretim yapan yetiştiricilerin kredilere başvuru 
koşulları kolaylaştırılmalıdır. Gıdada sürdürülebilir üretim için 
tarımda da milli seferberlik ilan edilmeli ve Tarım Bilim Kurulu 
kurulmalıdır.”
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Genel Başkan Nihat Çelik, Milliyet Gazetesi’ne 
yaptığı açıklamada, “Yaz geldi ve meraya dayalı yani 
hayvanların dışarıda beslenebildiği bir dönemdeyiz. 
Ancak ot olmuyor. Kış geldiğinde ise hazır yem ih-
tiyacı artacak. Zamanında ve yeterli tedbirlerle ye-
tiştiricilerimiz desteklenmeye devam edilirse en az 
hasarla atlatacağımızı düşünüyoruz” dedi. Kuraklık 
etkisi netleşmeden önce yem fiyatlarında yüzde 15’e 
yakın artış yaşandığını kaydeden Çelik, “Girdi mali-
yetlerinde en büyük kalem olan yemde 2-3 ayda bir 
gelişigüzel artış yapılması bizi tedirgin ediyor. Yem 
girdisinin ithalata bağımlı olduğu ve döviz artışı ba-
hane ediliyor. Madem öyle ise döviz düşünce neden 
fiyat düşmedi. TMO neredeyse aldığı fiyattan satı-
yor. Yani onlar için bir artış da yok. Böyle olağanüstü 

dönemlerde kâr marjından herkes feragat etmeli, 82 
milyonun gıda güvenliğini sağlamamız lazım” diye 
konuştu.

‘Tek çözüm suyu bilinçli kullanmak’

Tüm iklim tehdidi karşısında temel çözümün özel-
likle su kaynaklarının bilinçli kullanılması olduğunu 
vurgulayan Nihat Çelik, acilen tüm tarım arazilerinin 
modern sulama yöntemlerine geçmesi gerektiğini 
söyledi. Çelik, “Suyu bilinçli kullanmadıkça zaten her 
şeyi tehdit eder. Tarlaların büyük kısmında halen geli-
şigüzel sulama yapılıyor. Her tarla başında bir denet-
çi bekletemeyiz. Bireysel sorumlulukla bu işi üretici-
lerimizin görev bellemesi lazım” dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çe-
lik, kuraklığın hayvancılık üzerinde de olumsuz etkiler göstereceğine dikkat çekti.

M�LL�YET Yayın Tarihi : 4.6.2021
GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 7
�STANBUL Medya Tiraj : 126030
S�YAS� StxCm : 135,55
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KURAKLIK HAYVANCILIĞI
ZORA SOKACAK
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Co-
vid-19 salgınıyla mücadele kapsa-
mında hayvan pasaportu ve işlet-
me tescil belgesi işlemlerini dijital 
ortama taşıdı.

Gerçek ve tüzel kişiler il ve ilçe 
müdürlüklerine şahsen başvuruya 
gerek olmadan  “tekpencere.tar-
bil.gov.tr” adresi üzerinden doğ-
rulanabilir hayvan pasaportunu 
dijital ortamdan alabilecekler. Ay-
rıca, işletme tescil belgesi de di-

jital ortamdan sağlanabilecek. Bu 
çerçevede hayvan pasaportu ve 
işletme tescil belgesi ödemeleri 
sanal post üzerinden gerçekleşti-
rilebilecek.

e-Devlet’te kontrol yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 

diğer sistemleriyle bütünleşmiş 
olacak şekilde tasarlanan sistem-
le, hayvan pasaportu ve işletme 
tescil belgesi başvurusu yapmak 
isteyen kişiler, Türkiye Cumhuri-

yeti kimlik numaraları ile e-Devlet 
üzerinden doğrulanacak.

Kimlik doğrulaması yapılma-
yan kişinin başvuru yapmasına 
izin verilmeyecek. Türkiye Da-
mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Ge-
nel Başkanı Nihat Çelik, “Dijital 
ortamda işlem yapılması, hem 
sağlık hem vakit açısından üreti-
cilerimize kazanç sağlayacak” ifa-
delerini kullandı.

7Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, 14 Mayıs 
Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla çe-
şitli açıklamalarda bulundu.

Dünya ülkeleri ve Türkiye’de yıl-
lardır kutlanan ve 14 Mayıs tarihiy-
le gündeme gelen, Dünya Çiftçiler 
Gününde çiftçilerin hatırlanmasının 
güzel bir olay olduğunun ve çok zor 
dönemlerde bile çiftçilerin önemli rol-

ler üstlendiğinin görmezden geline-
meyeceğini ifade eden Genel Başkan 
Çelik, “Tüm dünyanın koronavirüse 
mahkûm olarak yaşadığı şu günlerde 
çiftçilerin hayati rol oynadığını artık 
herkesin kabul etmesi gerekir. 14 Ma-
yıs, çiftçilerin sadece bir güne mah-
sus olarak hatırlanıp geçiştirileceği bir 
gün değildir. Çiftçiler 365 gün boyun-
ca hatırlanmalı ve hak ettiği değer 
verilmelidir. Bir ülkenin insanlarının 

sağlıklı ve mutlu yaşaması tarımın ve 
çiftçilerin desteklenmesine bağlıdır. 
Ülkemizin her bölgesinde gece gün-
düz demeden üreten, her türlü riske 
rağmen tarlasında, ahırında, bağında, 
bahçesinde emek vererek, ülke nüfu-
sunun beslenmesini sağlayan, gıdası-
nı sofrasına ulaştıran çiftçilerimiz her 
daim hatırlanmalı, emeğinin karşılığını 
almalıdır” dedi.

Pandemide rafları 
boş bırakmadılar

“Pandemi şartlarında dahi üret-
meye devam eden rafları boş bırak-
mayan çiftçilerimizle ne kadar övü-
nülse azdır” ifadelerini kullanan Çelik, 
şunları kaydetti: “Milyonlarca insanın 
açlık çektiği günümüzde, kuraklık, ik-
lim değişiklikleri ve ekonomik krizlere 
rağmen çok zor şartlarda üretmeye 
çalışan çiftçilerimizin emeğine, kutsal 
alın terine ne kadar muhtaç olduğu-
muz apaçık ortadadır. Pandemi sü-
recinde de tarımın, toprağın, çiftçinin 
vazgeçilmez olduğu iyice anlaşılmış-
tır. Bu zor günlerde bile üretmeye 
devam ederek rafları boş bırakma-
yan çiftçilerimizle ne kadar övünsek 
azdır. Çiftçilerimiz övünç kaynağımız, 
başımızın tacıdır. Bu nedenle ülkemi-
zin her kesiminden özellikle de tüke-
tici pozisyonunda olan insanlarımızın, 
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, “İnsanların sağlıklı ve mutlu yaşaması için 
destekleme konusunda tarım ve çiftçilerimiz ilk planda yer almalıdır” dedi.

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK:
Çiftçiler 365 gün hatırlanmalıdır
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üreten çiftçilerimizin emeğine saygı 
duyması, onlara destek olması ve 
hak ettiği değeri vermesi her şeyden 
önce insani ve vicdani bir sorumlu-
luktur. Dolayısıyla insanların hayatını 
sürdürmeleri için ihtiyaç duydukları 
sağlıklı ve güvenli gıdaların çiftçiler 
tarafından karşılandığını bilmeleri ve 
onlara saygı duymaları gerekmek-
tedir. Çiftçiler gıda üretiminin temel 
taşıdır. Bu nedenle tarımın temeli 
olan çiftçilerimizin her türlü sorunları 
çözülmeli ve hak ettikleri kazançtan 
mahrum edilmemelidir.”

Desteklerde çiftçilerimiz 
ilk planda yer almalı

Çelik, pandemi dönemi de dâ-
hil her zaman tarımın ve çiftçilerin 
desteklemede ilk planda yer alması 
gerektiğini vurgulayarak, “Tarım ilk 
planda ve en çok desteklenmesi ge-
reken stratejik bir sektördür. Özellikle 
de pandemi boyunca desteklenen 
bazı sektörlere oranla en çok des-
teklenmesi gereken kesim çiftçiler 
olmalıdır. Hatta bu konuda çiftçilere 
pozitif ayrımcılık tanınmalıdır. Çünkü 
insanların beslenmesi ve yaşaması 
için en muhtaç oldukları kesim şüp-
hesiz çiftçilerdir. Ülke olarak bizim 
en değerli varlığımız topraklarımız 
ve bu toprakları ekip biçen, işleyen 
çiftçilerimizdir” dedi.

Genel Başkan Çelik, ülkemizin en 
büyük sivil toplum örgütlerinden biri 
olarak çiftçi ailesi içinde yer aldıkla-
rını ve küçükbaş hayvan sektörüne 
hizmet ettiklerini belirterek “Merkez 
Birliği olarak 80 İl Birliğimiz, Birlikle-
rimizdeki yönetim kadrosu ve 1000 
‘e yakın personeli ile Türkiye gene-
linde 54,1 milyon baş hayvan var-
lığına sahip 270 binin üzerinde kü-

çükbaş hayvan yetiştiricisi ile çiftçi 
ailesindeki yerimizi almaktayız. Tüm 
çiftçilerimiz gibi her zorluğa rağmen 
alnımızın akı ve teriyle yetiştirmeye 
üretmeye devam ediyoruz, edece-
ğiz” dedi. 

Çelik, açıklamasında Cumhur-
başkanı Erdoğan ve Tarım ve Or-
man Bakanı Pakdemirli’nin çiftçi 
dostu olduklarının da altını çizerek, 
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman 
Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakde-
mirli, çiftçilerimiz için verdikleri des-
teklerle çiftçi dostu olarak gönlü-
müzde yaşayacaklardır. Kendilerine 
şahsım, Merkez Birliğimiz ve tüm 
çiftçilerimiz adına şükranlarımızı su-
nuyorum. Hali hazırda çiftçilerimiz-
den esirgenmeyen ve daha fazlasını 
talep ettiğimiz desteklerin karşılığı 
olarak daha çok üretmek, sonsuza 
dek insanların karnını doyurmak ve 
beslemek olacaktır. Bunu da yapa-
cak olan çiftçilerden başkası değil-
dir” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Çelik açıklamasını 
“Her türlü zorluğa rağmen en güzel 
eti, sütü, sebzeyi meyveyi, tahılı ve 
yüzlerce gıdayı sofralarımıza getir-
mek için yoğun çaba sarf eden tüm 
çiftçilerimizin “14 Mayıs Dünya Çift-
çiler Günü’’nü kutluyor, yüreği te-
miz, gönlü zengin tüm çiftçilerimizin 
hayatları boyunca aileleriyle birlikte 
huzurlu, bereketli ve sağlıklı bir ömür 
yaşamalarını yüce Yaradan’ımdan 
niyaz ediyorum. Bu vesile ile bütün 
İslam aleminin, tüm vatandaşlarımı-
zın ve çiftçilerimizin mübarek Ra-
mazan Bayramlarını tebrik ediyor, 
nice bayramlara sağlıklı günlerde 
kavuşmayı temenni ediyorum” di-
yerek tamamladı.

9Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜD-
KİYEB) Genel Başkanı Nihat Çe-
lik, “Keçi sütü, içerdiği protein ve 
yağ moleküllerinin daha küçük 
ve daha kolay parçalanabilir 
bir yapıda olması sebebiyle, 
sindirimi kolaylaştırmakta, bu 
nedenle bebeklerin beslen-
mesinde kullanılabilmektedir” 
ifadelerini kullandı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Çelik, Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü’nün (FAO) almış 
olduğu karar ile 1 Haziran tarihi-
nin “Dünya Süt Günü” olarak tüm 
dünyada kutlandığını belirterek, 
“Başta sektördeki tüm yetiştiri-
cilerimiz ve paydaşlarımız olmak 
üzere tüketicilerimizin, süt sektö-
rünün tüm aşamalarında hizmet 
veren herkesin Dünya Süt Günü’nü 
kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

İnsan yaşamının her aşama-
sında sütün çok önemli bir besin 
kaynağı olduğunu belirten Çelik, 
“Ülkemizde süt içme alışkanlı-
ğı diğer ülkelere göre maalesef 
daha düşük seviyelerde. Süt ve 

süt ürünleri tüketiminin artırılma-
sı, yeterli ve dengeli beslenmenin 
sağlanması açısından hayati önem 
taşımaktadır. Süt, kemik yapısını 
güçlendirmeyi, büyüme ve geliş-
meyi, sinir sistemini güçlendirmeyi 
sağlarken, vücut direncini artırır 
ve vücudun ihtiyacı olan birçok 
vitamin içerir. Bu nedenle, sağlık-
lı bir yaşam için, süt tüketiminde 
alışkanlık kazandırılması, farkında-

lık oluşturulması gerekmektedir” 
açıklamalarında bulundu.

Genel Başkan Çelik, Anadolu’da 
ve Trakya’da tarih boyu koyun ve 
keçinin çok önemli bir yere sahip 
olduğunu vurgulayarak, “Koyun 
ve keçi sütü sağlıktır. Küçükbaş 
hayvancılık bu toprakların si-
gortasıdır. Küçükbaş hayvan-
cılık olmadan sürdürülebilir bir 
tarım düşünülemez. Koyun sütü 
ve keçi sütü içerdiği protein, kar-

bonhidrat, yağ, mineraller ve vita-
minler ile bebeklerden yaşlılara ka-
dar tüm insanların beslenmesinde 
çok önemli bir yere sahiptir” dedi.

Genel Başkan Çelik, koyun 
ve keçi sütünün insan sağlığı ve 
gelişimi açısından çok yararlı ve 
önemli olduğu bilgisini vererek, 
şöyle devam etti: “Özellikle keçi 
sütü yüzyıllardan beri araştırma-
lara konu olmuştur. Öyle ki, ünlü 
Hekim Hipokrat bile keçi sütünün 
yararlarını vurgulamıştır. Keçi sütü, 
içerdiği protein ve yağ molekül-
lerinin daha küçük ve daha kolay 
parçalanabilir bir yapıda olması 
sebebiyle, sindirimi kolaylaştır-

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi10
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Koyun ve keçi sütü sağlıktır
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makta, bu nedenle bebeklerin beslenme-
sinde kullanılabilmektedir. Ayrıca içerdiği 
protein, vitaminler ve mineraller ile keçi 
sütü, anne sütü kadar değerlidir.”

“Koyun ve keçi sütünün
tedavi edici özelliği var”
Çelik, sağlıklı bir yaşam için, koyun, keçi 

sütü ve ürünlerinin beslenme rutinine ka-
zandırılması gerektiğine dikkat çekerek, 
“Bilhassa salgın döneminde hastalıklarla 
mücadele edebilmek için organik gıdala-
ra yöneldik. Koyun sütü yüksek miktarda 
antioksidan içerir. Bu sayede kemik ve diş 
dokusunu güçlendirir, enfeksiyonlara ve 
cilt hastalıklarına iyi gelir. Keçi sütü ise as-
tım, alerji, deri hastalıkları, yorgunluk, baş 
ağrısı gibi şikâyetler için doğal bir ilaçtır. 
Laktoza karşı intoleransı olanlar keçi sütü 
ve keçi sütünden yapılan peynir, yoğurt 
gibi ürünleri tercih edebilir. Faydaları say-
makla bitmeyen koyun ve keçi sütü bağı-
şıklık güçlendiricidir, tedavi edici özelliği 
vardır” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Çelik, şunları kaydetti: 
“Özellikle koyun, keçi süt ve süt ürünleri-
nin tüketilmesi daha fazla özendirilmeli-
dir. Sağlıklı bireyler, sağlıklı bir toplum ve 
sağlıklı nesiller yetiştirmek için tüm zorlu 
şartlara rağmen çalışan, emek veren ye-
tiştiricilerimizin, üreticilerimizin 1 Haziran 
Dünya Süt Gününü bir kez daha kutlu-
yor, tüm vatandaşlarımızı günde en az bir 
bardak süt içmeye davet ediyor, sektörü-
müzün gelişimi için desteklerini artırarak 
devam ettiren Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 
Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir 
Pakdemirli’ye de şahsım ve sektörüm adı-
na teşekkür ediyorum.”
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜD-
KİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 
“Bize emanet edilen doğal zengin-
liğimiz olan topraklarımızı koruya-
rak gelecek nesillere miras bıraka-
biliriz” dedi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Ni-
hat Çelik, Toprak Bayramı dola-
yısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 
toprağın önemiyle ilgili farkındalık 
oluşturma ve çölleşmeyle müca-
dele etmenin zorunluluk olduğunu 
vurguladı. 

Çelik, toprağın önemi ile ilgili 

farkındalık oluşturmanın ve çöl-
leşme ile mücadele etmenin bir 
zorunluluk olduğunu belirterek, 
“Toprak bitkisel ve hayvansal üre-
tim için önem arz eden, olmazsa 
olmaz canlı bir varlık, ormanları-
mız, çayır meralar, flora ve faunayı 
barındıran bir ortamdır. Özellikle 
bünyesinde yer alan bitki besin 
maddeleri ile tarım sektörü için 
vazgeçilmez bir üretim faktörü-
dür. Üretilemeyen çoğaltılamayan, 
kaybedildiğinde ise telafisi uzun 
yılları bulan özellikleri nedeniy-
le toprağın korunması ve toplum 
yararını gözetecek şekilde dağılı-
mının yapılarak dengeli ve bilinçli 
kullanılması gerekmektedir” dedi. 
Toprağın tahribine, kirlenmesine 
ve kaybolmasına engel olunma-
sının çok önemli olduğunun altını 
çizen Çelik, “Bize emanet edilen 
değerimiz, doğal zenginliğimiz 
olan topraklarımızı ancak bu şekil-
de koruyarak gelecek nesillere mi-
ras olarak bırakabiliriz” ifadelerini 
kullandı. Ülke topraklarının su ve 
rüzgar erozyonu, tuzluluk, çorak-
laşma, toprak kirliliği ve amaç dışı 
kullanım gibi sorunlarla karşı kar-
şıya olduğu bilgisini veren Genel 
Başkan Çelik, artarak devam eden 
yoğun nüfus baskısının eklenme-
siyle sorunların daha da derinleş-
tiğini, toprağın kullanılamaz hale 
geldiğini ve kaybolduğunu belirtti

.En önemli sorun
tarım dışı kullanım

Çelik, açıklamasını şöyle sür-
dürdü: “Yapılan çalışmalar Tür-
kiye’deki tarım arazilerinin en 
önemli sorununun tarım dışı kulla-
nım olduğunu göstermiştir. Ülke-
mizde TUİK verilerine göre kent-
leşme, sanayi, turizm, madencilik 
gibi nedenlerle amaç dışı kullanım 
sonucu toplam tarım alanımız 
1990 yılından 2020 yılına, son 30 
yılda 42,1 milyon hektardan 37,8 
milyon hektara gerilemiş yaklaşık 
4,3 milyon hektar tarım alanımız 
tarım dışına çıkarılmıştır. Bu ne-

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK:

Topraklarımızı gelecek
nesillere miras bırakalım 

‘‘Türkiye’deki tarım 
arazilerinin en önemli 
sorunu tarım dışı 
kullanımdır.
Sadece bir santim 
kalınlığında kaybedilen 
toprağın bile yeniden 
oluşumu için geçecek 
süre yılları hatta 
yüzyılları
bulabilir.’’
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denlerle artık bir karış dahi kaybe-
decek toprağımız olmadığı, gıda 
güvencesi için toprağın olmazsa 
olmaz olduğu, bütün toplumda 
aynı düzeyde bir bilinçle hareket 
edilmesi sağlanarak, toprağımıza 
daha fazla sahip çıkılmalı, ülkemiz-
deki tarım arazilerinin tarım dışı 
kullanımının sınırlandırılması sağ-
lanmalıdır. Bu bağlamda Tarım ve 
Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir 
Pakdemirli’nin koruma altına alı-
nan büyük ova sayısının 376’ya, 
korunan alan miktarının da 9 mil-
yon hektara çıktığını ve şimdiden 
2023 hedefine ulaşıldığını açıkla-
ması oldukça önemlidir.

Çelik, topraklarda yaşanan di-
ğer bir sorun olan erozyonun, 
uzun yıllar sonucu oluşmuş ve-

rimli toprakların kısa sürede elden 
çıkmasına neden olduğunu söy-
leyerek, “Sadece bir santim kalın-
lığında kaybedilen toprağın bile 
yeniden oluşumu için geçecek sü-
renin yılları hatta yüzyılları bulaca-
ğı gerçeği sorunun ne kadar bü-
yük olduğunu ortaya koymaktadır. 
Dünyada aralarında ülkemizin de 
yer aldığı pek çok ülke erozyon 
nedeniyle çölleşme tehlikesi ile 
karşı karşıyadır. Birleşmiş Millet-
lerin hazırlamış olduğu bir rapora 
göre, dünya üzerinde 250 milyon 
kişi çölleşmeden doğrudan, 1 mil-
yar insan ise dolaylı yönlerden et-
kilenmektedir” şeklinde konuştu.

Ülke topraklarında görülen 
erozyon nedeniyle kaybolan top-
rak miktarının Tarım ve Orman 

Bakanlığının çalış-
malarıyla yıllık 154 
milyon tona kadar 
düşürülebildiğini 
vurgulayan Çelik, şöyle devam 
etti: “Bu çalışmayı takdir ediyoruz. 
Büyük gayretlerle alınan bu sonu-
cun ve kaybolan toprak miktarının 
daha da düşürülmesi önem arz et-
mektedir.  

“Kimyasal Gübre ve İlaçlar
Bilinçli Kullanılmalı”

Toprağımız, sanayi atıkla-
rı, uzun yıllar kullanılan kimyasal 
gübreler,  zirai ilaçlar ve kentsel 
atıklardan dolayı kirlenmektedir.
Kirlenmenin verdiği zararı telafi 
etmek çok zahmetli ve maliyet-
lidir. Topraklarımızın kirlenmesi-
ni önlemek için gerekli tedbirler 
alınmalı, çiftçilerimize kimyasal 
gübre ve ilaçların bilinçli kullanı-
mı konularında eğitimler verilmeli, 
organomineral gübrelerin kulla-
nımı teşvik edilmeli kimyasal ilaç 
kullanımının azaltılmasına yönelik 
biyolojik, biyoteknik mücadeleye 
ağırlık verilmelidir. Bazı bölgele-
rimizde tarım arazilerimizin uzun 
yıllar bilinçsiz bir şekilde sulanma-
sı tarım topraklarımızda tuzluluk 
ve çoraklaşmanın görülmesine 
neden olmuştur. Bu durumda olan 
topraklarımızda ıslah çalışmaları 
yapılmalı, basınçlı sulama sistem-
leri teşvik edilmeli, çiftçilerimiz 
eğitilmelidir. Geleceğimizi emanet 
ettiğimiz çocuklarımıza, toprağın 
önemi çok iyi anlatılmalı, toprak 
sevgisi, çevre koruma bilinci aşı-
lanmalı, topraklarımızı koruma 
konusunda bilinç oluşturarak ge-
lecek nesillere topraklarımızı sağ-
lıklı ve temiz bir şekilde bırakmak 
görevimiz olmalıdır. Bu duygu ve 
düşüncelerle Toprak Bayramımızı 
tekrar tebrik ediyorum.” 
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜD-
KİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 
201 bin 509 yetiştiricimize hayvan 
başına anaç koyun desteği 30, 
anaç keçi desteği ise 35 liradan 
ödenmek üzere, 19 milyon 430 bin 
891 koyun için 582 milyon 926 bin 
730 TL, 4 milyon 873 bin 967 keçi 
için ise 170 milyon 588 bin 845 TL 
olmak üzere toplam 753 milyon 
515 bin 575 TL ödendi” dedi.

Desteklerin ödenmesinin çiftçi-
leri mutlu ettiğini ifade eden TÜD-
KİYEB Genel Başkanı Çelik, “Artan 
yem maliyetleri karşısında yetişti-
ricilerimiz oldukça zorlanıyordu. 
Desteklerin açıklanması yetiştiri-
cilerimizi çok memnun etti. Pan-
demi süreci ve ülkemizde yaşanan 
kuraklık dikkate alındığında veri-
len bu destekler artarak devam 
etmeli, özellikle yetiştiricilerimizin 
kuraklık nedeniyle mağduriyet ya-

şamamaları için kaba yem ihtiyaç-
larının karşılanmasına yönelik yem 
bitkileri desteklerinin artırılması ve 
kesif yem desteği verilmesi gerek-
mektedir” ifadelerini kullandı.

Hayvancılıkta tarım
sigortası yaygınlaştırılmalı

Çelik, açıklamasına şöyle de-
vam etti: “Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan’ın daha 
önce başlattığını ifade ettiği, ba-
sınçlı sulama sistemi kuran çiftçi-
lerimize verilmek üzere 150 milyon 
TL hibe desteği bu yıl yaşanan ku-
raklığın etkilerinin azaltılması için 
çok önemlidir. Tarımsal sulamada 
sarf edilen suyun tasarruflu bir 
şekilde kullanılması için, basınçlı 
sulama sistemleri ivedilikle yaygın-
laştırılmalı, kuraklığa dayanıklı olan 
bitki türlerinin üretimi ve ekimi 
teşvik edilmelidir. Diğer taraftan 
iklim değişiklikleri sonucu sel ve 

dolu gibi afetlere yol açan düzen-
siz yağışlar ekonomik kayıplara yol 
açmakta ve dolayısıyla maliyetle-
ri yükseltmektedir. Bu gibi doğal 
afetlere karşı küçükbaş hayvancılık 
sektöründe tarım sigortası yaygın-
laştırılmalı, daha fazla yetiştiricinin 
TARSİM ‘den yararlanması sağlan-
malıdır.” Çelik, “Yem maliyetlerinin 
düşürülmesi, çayır ve meraların 
ıslah edilmesi, orman kapsamın-
da olmayan, tarımsal üretimde de 
kullanılmayan alanların mera kap-
samına alınması ve çoban soru-
nun çözülmesiyle de sektörümüz 
inşallah hızla büyümeye devam 
edecektir” dedi. Nihat Çelik açık-
lamasını, küçükbaş hayvancılığa 
desteklerini esirgemeyen, sektö-
rün sorunlarını çözmek için sürek-
li çalışan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Or-
man Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye 
teşekkür ederek tamamladı. 

Anaç koyun keçi desteği sevindirdi

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi14
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜD-
KİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafın-
dan Resmi Gazete’nin 19.06.2021 
tarihli ve 31516 sayılı nüshasında 
yayımlanan 2021 Yılı Kurban Hiz-
metlerinin Uygulanmasına Dair 
Tebliğ’e göre kurban satış yerle-
rinin İstanbul’da 15 gün önceden, 
diğer illerde ise bir ay önceden 
hazır hale getirileceğini ve bu ta-
rihten önce kurbanlık hayvanların 
satış yerlerine girişine izin verilme-
yeceğini bildirdi. 

Genel Başkan Nihat Çelik, şun-
ları kaydetti: “Tebliğe göre hayvan 
satış alanında yoğunluğu ve kala-
balığı önlemek amacıyla hayvan 
satış üniteleri oluşturulacak, üni-
teler arası mesafe en az 2 metre 
olacaktır. Kurban olması dinen sa-
kıncalı olan hayvanlar kurban sa-
tış yerlerine getirilemeyecek, kur-
ban satış yerlerinde her satıcıdan 
hayvanların kurban olmaya uygun 
olduğuna dair taahhütname alına-
cak, yapılan denetimlerde uygun 
olmayan hayvanların satış yerine 
getirildiğinin anlaşılması duru-
munda (X) işaretiyle işaretlenerek 
vatandaşlar uyarılacak.

Kurban edilecek hayvanın dini 
açıdan kurban olmaya engel bir 
kusurunun olmaması; sağlıklı, or-
ganları tam ve besili olması gere-
kecek. Koyun ve keçi gibi küçük-
baş hayvanların her biri yalnız bir 
kişi adına, deve ve sığır gibi bü-
yükbaş hayvanlar ise bir kişiden 
yedi kişiye kadar kurban edilebi-
lecek.”

Çelik vatandaşlara ayrıca, kur-
ban olarak satın alınacak hayvan-
ların Tarım ve Orman Bakanlığınca 
belirlenen koruyucu aşıları yapıl-
mış ve TÜRKVET kayıt sistemin-
de kayıtlı hayvanlardan seçilmesi, 
gebe ve damızlık değeri yüksek 
dişi hayvanların kurban olarak 
kesilmesinin önlenmesi, kurban 
edilmesi uygun olan hayvanların 
öncelikle erkek olanların tercih 
edilmesi gerekliliğini hatırlattı. 

‘‘Kurallara uymayanlara
cezalar artırıldı’’

Genel Başkan Çelik, kurbanlık 
olarak sevk edilecek hayvanlar için 
veteriner sağlık raporu düzenlen-
meden önce kulak küpe numara-
larının TÜRKVET’ten kontrol edi-
leceğini vurgulayarak, “ Hayvanlar 
veri tabanındaki bilgileriyle uyum 
göstermiyorsa, küpesi tanımlan-
mamış, veri tabanına kaydedilme-

miş, yanlarında pasaportları veya 
nakil belgeleri bulunmuyorsa o 
hayvanların sevklerine izin veril-
meyecek” dedi.

Kurbanlık hayvan nakillerinde 
hayvan refahına uygun hareket 
edilmesi gerektiğini ve kurallara 
uymayanlara uygulanacak cezala-
rın artırıldığını bildiren Çelik, Hay-
vanları Koruma Kanunu’nun 12’nci 
maddesine göre, hayvanların ke-
silmesi, dini kuralların gerektirdiği 
özel koşullar dikkate alınarak, hay-
vanı korkutmadan, ürkütmeden, 
en az acı verecek şekilde, hijye-
nik kurallara uyularak ve usulüne 
uygun olarak bir anda yapılacak. 
Hayvanların kesiminin ehliyetli ki-
şilerce yapılması sağlanacak. Bu 
hükümlere aykırı hareket edenlere 
aynı kanunun 28. maddesinin (ı) 
bendine göre hayvan başına 2 bin 
75 lira idari para cezası uygulana-
cak” şeklinde konuştu.

 Küpesiz hayvanların
sevklerine izin yok

15Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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Türkiye Damızlık Koyun Yetiş-
tiricileri Birliği (TÜDKİYEB) Baş-
kanı Nihat Çelik, bu yıl satılan kur-
banlık sayısının geçen yıla göre 
düşük kaldığını tahmin ettiklerini 
belirterek, “Bu yıl Kurban Bay-
raæmı’nda 2 milyon 750 bin kü-
çükbaş, 950 bin büyükbaş olmak 
üzere toplam 3 milyon 700 bin 
baş civarında kurbanlık hayvan 
satıldı” dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Ye-
tiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) 
Başkanı Nihat Çelik, vatandaş-
ların gerek yurt içi gerekse yurt 
dışında vekaletle kurban kesimi-
ni tercih etmeleri nedeniyle, kur-
ban pazarlarına ilginin azaldığını, 
özellikle İstanbul ve Ankara gibi 
büyük şehirlerde, beklenen yük-
sek satışların olmadığını söyledi.

Kurbanlıkların küçük şehirler-
de nüfusa oranla daha fazla satıl-
dığına dikkati çeken Çelik, kendi 
şehirlerinde ya da yakın yerlerde 
kurbanlıklarını satan yetiştiricile-
rin iyi para kazandığını anlattı.

Yüzde 25’i Satılmadı

Bu yıl belediyelerin işgaliye üc-
retleri ve diğer masrafların yük-

sek olmasının yetiştiricileri olum-
suz etkilediğini belirten Çelik, 
yetiştiricilerin maliyetlerine yakın 
satış yapmak zorunda kaldığını 
söyledi. Çelik, büyük şehirlerde 
belediyelerin yeterli hizmeti ve-
rememesinin de satıcılar için sı-
kıntıya neden olduğunu kaydetti. 
Bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 9 
gün olması ve yeni tip koronavi-
rüs (Covid-19) salgınından dolayı 
kurbanlıkların bir kısmının yetişti-
ricilerin ellerinde kaldığını anlatan 
Çelik, şöyle konuştu: “Kurban pa-
zarlarında yaptığımız gözlemlere 
göre, satılan hayvan sayısının ge-
çen yıla göre düşük kaldığını tah-
min ediyoruz.

Marketlerde kurbanlık satışı 
yapılmasının da pazarlardaki ye-
tiştiricileri sıkıntıya soktuğunun 
altını çizen Çelik, bu uygulamanın 
tekrar değerlendirilmesi gerekti-
ğini kaydetti. Çelik, bu yıl yetişti-
ricilerin, kurbanlıklarının yaklaşık 
yüzde 25’ini satamadığına dikkati 
çekerek, şunları kaydetti: “Et ve 

3 MİLYON 700 BİN
KURBANLIK SATILDI

Genel Başkan 
Nihat Çelik: 

‘‘Bu yıl Kurban 
Bayramı’nda 2 
milyon 750 bin 
küçükbaş, 950 
bin büyükbaş 
olmak üzere 

toplam 3 
milyon 760 bin 
baş kurbanlık 

hayvan satıldı.”
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Süt Kurumu küçükbaş hayvanlar-
da birinci kalite toklu kurbanlıkla-
rın et kilogramını 42 liradan, ikin-
ci kalite koyunların et kilogramını 
38 liradan satın alacağını açıkla-
dı. Bu fiyatı, girdi maliyetleri yük-
sek olan yetiştiricilerimiz düşük 
bulmuştur. ESK’nin elde kalan 

kurbanlıkları alım fiyatlarından 
memnun kalmayan yetiştiricileri-
miz hayvanlarını memleketlerine 
götürmek durumunda kaldı. Ye-
tiştiricilerimiz telaşa kapılmasın. 
Ellerinde kalan hayvanlarını kur-
ban fiyatlarından daha yüksek 
fiyata satacaklardır.”
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Ni-
hat Çelik, Niğde’den çiftçilere çif-
te müjde verdi. Çelik, Danıştay 3. 
Dairesi’nin çiftçilere verilen des-
teklerden alınan stopaj vergile-
rinin kaldırdığını ifade ederek, “3 
milyon çiftçiyi yakından ilgilendi-
ren Danıştay’ın bu kararıyla sto-
paj vergisinin kaldırılması çiftçimiz 
ve yetiştiricilerimiz için sevindirici 
oldu” dedi.

“Hibenin vergisi olmaz” diyen 
Çelik, Danıştay 3. Dairesi’nin bu 
uygulamayı iptal ettiğini ifade 
ederek, “3 milyon çiftçiyi yakından 
ilgilendiren Danıştay’ın bu kara-
rıyla stopaj vergisinin kaldırılması 
çiftçimiz ve yetiştiricilerimiz için 
sevindirici oldu” dedi. Sürü büyüt-
me, yenileme ile çoban istihdamı 
desteği ödemelerinin de başladı-
ğını bildiren Başkan Çelik, “Bu pro-

jede en büyük katkıları olan başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere Ta-
rım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. 
Bekir Pakdemirli’ye tüm yetiştirici-
lerimiz adına teşekkürlerimi sunu-
yorum” dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Ni-
hat Çelik, Niğde’de yetiştiricilerle 

buluştu. Niğde Damızlık Koyun, 
Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin Ola-
ğan Genel Kurulu’na katılan Çe-
lik, burada yaptığı konuşmasında 
çiftçilere verilen devlet desteğin-
den alınan stopaj vergisine de-
ğindi. Hibelerden alınan vergilerin 
yasal olmadığını ve uzun süredir 
bu uygulamanın sona erdirilmesi-

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi18

ÇİFTÇİ VE YETİŞTİRİCİLERE ÇİFTE MÜJDE

TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik, çiftçilere 
verilen desteklerden 
alınan stopaj vergisinin 
Danıştay kararıyla 
kaldırıldığını, çoban 
istihdam desteği ile sürü 
büyütme ve yenileme 
desteğinin hesaplara 
yatırıldığını bildirdi. 
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DESTEKLERDEN ALINAN
VERGİ KALDIRILDI
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ni her platformda dile getirdikleri-
ni belirten Çelik, mutlu sona ulaş-
tıklarını söyledi. Çelik, “Arkadaşlar 
sizin aldığınız desteklerden hay-
vansal ve bitkisel üretime yönelik 
yüzde 2 ile yüzde 4 stopaj vergisi 
alınıyordu. Bu bir gelir değildir, bu 
bir hibe desteğidir. Bunun stopa-
jı olmaz dedik. Zaman zaman da 
her platformda yapılan bu kesin-
tilerin yasal olmadığını ısrarla dile 
getirdik. Bu gerçekten de yasala-
ra aykırı bir durumdu. Bu stopaj 
vergisinin ivedilikle kaldırılmasını 
defalarca anlattık. Bu konuda Da-
nıştay 3. Dairesi bizi sevindiren 
önemli bir karara imza attı. Uzun 
süredir takip ettiğimiz ve her se-
ferinde gündeme getirdiğimiz bu 
konuda Danıştay, aldığı kararla 
desteklerden stopaj vergisi alın-
masını iptal etti. 3 milyon çiftçiyi 
yakından ilgilendiren Danıştay’ın 
bu kararıyla stopaj vergisinin kal-
dırılması sevindirici oldu. Bu ka-
rarla kesilen vergiler de yetiştiri-
cilerimizin cebinde kalmış oldu. 
Yetiştiricilerimizin faydasına ola-

cak bu karar hayırlı olsun” diye 
konuştu.

İkinci Müjde:
Destekler Ödendi

Genel Başkan Nihat Çelik, sürü 
büyütme ve yenileme destekle-
ri ile çoban istihdamı destekle-
rinin yetiştiricilerin hesaplarına 
yatırıldığını bildirdi. Çelik, yeni-
leme desteği olarak 80 ilde 85 
bin 482 yetiştiriciye 252 milyon 
lira ödemenin yapıldığını söyledi. 
Başkan Çelik, “Çiftçilerimizin zor 
durumda olduğunu gören Tarım 
ve Orman Bakanımız Sayın Dr. 
Bekir Pakdemirli’nin, bu destekle-
rin hemen ödenmesini sağlaması 
tüm yetiştiricilerimizi memnun 
etmiştir. Bizde bu projede en bü-
yük katkıları olan başta Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere Tarım ve 
Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir 
Pakdemirli’ye Merkez Birliğimiz 
ve İl Birliklerimiz ile 270 bin yetiş-
tiricimiz adına teşekkür eder say-
gılarımızı sunarız” dedi.
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Dünyada ve ülkemizde yaşa-
nan COVİD-19 salgınının sağlıklı 
gıda ihtiyacını çok daha önemli 
hale getirdiğini ifade eden TÜD-
KİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 
“Salgın nedeniyle ülkelerin uy-
guladıkları korumacı politikalar 
sonucu kendi gıda güvencelerini 
sağlama çabaları nedeniyle gı-
daya erişim daha da zorlaşmış-
tır. Bu itibarla,  tarım ve gıda çok 
önemli hale gelmiştir. Bundan 
dolayı Dünyada birçok ülke tarı-
ma ve gıdaya yatırım yapmakta 
ve yatırımları teşvik etmektedir-
ler. Önümüzdeki yıllarda tarım ve 
hayvancılık giderek daha önemli 
ve kazançlı bir sektör olacaktır” 
dedi. Salgının sağlıklı gıdayı daha 

önemli hale getirdiğini dile getiren 
Başkan Nihat Çelik, günümüzde 
koyun ve keçiden elde edilen be-
sinlerin dengeli ve sağlıklı beslen-
mede öneminin daha iyi anlaşıldı-
ğını söyledi.

Nüfus Başı Bir Küçükbaş

Ülkemizde küçükbaş hayvan 
sayısında önemli bir artış yaşan-
dığını dile getiren Çelik, “Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, nüfus başına bir kü-
çükbaş olacak şekilde planlama 
yapılması talimatı verdi. Tarım ve 
Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir 
Pakdemirli de bu talimatlar doğ-
rultusunda desteklemelere ilave 
kalemler ekleyerek, bize ilave des-

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

KÜÇÜKBAŞ SAYISINDA 
HEDEF 90 MİLYON

TÜDKİYEB 
Genel Başkanı 

Nihat Çelik, 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 

Erdoğan’ın 
talimatlarıyla 

küçükbaş 
hayvan sayısını 

90 milyona 
çıkarmayı 

hedeflediklerini 
söyledi. 
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tekler verdi. Bunun bir tanesi de 
sürü büyütme desteğidir. Hedefi-
miz 90 milyon küçükbaş diyoruz. 
Biz üretimi artırmalıyız. Ülkemizin 
90 milyon küçükbaş hayvanı ye-
tiştirecek potansiyeli vardır. İn-
şallah küçükbaş hayvan yetiştiri-
ciliğini hep birlikte dünyada 1’inci 
sıraya taşımak ve yetiştiricileri-
mizin refahının artmasını temin 
etmek boynumuzun borcudur. 
Pandemiden dolayı gıdanın ne 
kadar değerli olduğunu anladık. 
Küçükbaş hayvancılığın ne kadar 
değerli olduğunu dünya gördü, 
bizde gördük. Sizden ricam üreti-

mi artırmalıyız” dedi. 

Son yıllarda yapılan destek-

lemeler ve gerçekleştirilen pro-

jelerle küçükbaş hayvancılığın 
tekrar sektördeki önemli yerini 
almaya başladığını vurgulayan 
Çelik, yapılan bu çalışmalar için-
de Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Birliklerinin de payı çok bü-
yük olduğunu kaydetti.

Kırmızı et konusuna da deği-
nen Çelik, “Kırmızı et üretiminde 
de TÜİK verilerine göre küçük-
baştaki pay yüzde 10-11 göste-
riliyor. Bizim kırmızı ette küçük-
baştaki üretim yüzde 22’nin 
üzerinde. Bizim hedefimiz bunu 
yüzde 25’in üzerine çıkarmaktır” 
ifadelerini kullandı.
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‘‘Küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliğini hep 

birlikte dünyada 1’inci 
sıraya taşımak ve ye-
tiştiricilerimizin refa-
hının artmasını temin 
etmek boynumuzun 

borcudur.’’
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜD-
KİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 
tarım BAĞ-KUR sigortasının zo-
runlu olmaktan çıkarılması gerek-
tiğini söyledi.

Genel Başkan Nihat Çelik, çift-
çilerin zorunlu tarım BAĞ-KUR 
sigortasından kurtarılmasını iste-
di. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’de 
kaydı olan çiftçi-
nin otomatik 
olarak zorunlu 
tarım BAĞ-
KUR sigorta-
lısı olduğunu 
ifade eden 
Genel Başkan 
Nihat Çelik, “Bu du-
rum çiftçimizi zor durumda bıra-
kıyor. Tarım BAĞ-KUR sigortasının 
zorunlu olması ve primlerinin de 
yüksek olması nedeniyle ödeme 
imkanı olmayan çiftçilerimiz, çift-
çilik yapmaktan vazgeçiyor. Bu-
nun önüne geçebilmek için bu 
tarım BAĞ-KUR sigortası zorun-
lu olmaktan çıkarılmalı ve isteğe 
bağlı hale getirilmeli. İsteğe bağlı 
hale getirilecek tarım BAĞ-KUR 
sigortasının primleri de çiftçilerin 
ödeme güçleri doğrultusunda ol-
malı” ifadelerini kullandı.
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Ülkemizin birçok yerinde ya-
şanan orman yangınları ve sel fe-
laketleri büyük üzüntüye neden 
oldu. Çıkan yangında çok sayıda 
orman arazisi küle dönerken, çok 
sayıda çiftçi ve yetiştirici de bü-
yük zarar gördü. Bunun yanında 
yaşanan sel felaketleri de çok sa-
yıda hayvanın telef olmasına ne-
den oldu. 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜD-
KİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 
“Başta Antalya Manavgat olmak 
üzere ülkemizin birçok yerinde 
yaşanan orman yangınları bizim 
de ciğerimizi yakmıştır. Yangında 
hayatını kaybeden vatandaşları-
mıza Allah’tan rahmet diliyor ül-

kemize geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyorum. İnşallah ekiplerimiz en 
kısa sürede bu yangınları kontrol 
altına alır” Yangınlarda vatandaş-
larımız gibi çiftçilerin de büyük 
kayıplar yaşadığını ifade eden 
Çelik, “Tarım arazileri yanan çift-
çilerimizin çok sayıda hayvanı da 
yanarak telef olmuştur. Yangında 
zarar gören çiftçilerimizin hay-
vanları telef olurken biz burada 
seyirci kalmayacağız. Bu yangınla 
çiftçilerimiz gibi bizim de yüreği-
miz yanıyor. Orman yangını gibi 
Van’da yaşanan sel afeti de çiftçi-
lerimizi üzmüştür. Sel felaketinde 
küçükbaş hayvanlar da telef ol-
muştur” diye konuştu.
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CİĞERİMİZ YANDI

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK:
YARALARA MERHEM OLMAK İÇİN GÖREVE HAZIRIZ

GÖREVE HAZIRIZ

Yaraların sarılması için Merkez Birliği ve İl 
Birlikleri ile birlikte göreve hazır oldukla-
rını ifade eden Genel Başkan Çelik, “Or-
man yangını ve sel felaketinde yaraların 
sarılması konusunda Tarım ve Orman 
Bakanlığımızın himayesinde Merkez 
Birliğimiz öncülüğünde, il birliklerimizle 
beraber üzerimize ne görev düşüyorsa 
yapmaya hazırız. Sayın Bakanımız Dr. 
Bekir Pakdemirli’den gelecek talimatlar 
doğrultusunda Bakanlığımızla beraber 
yangın ve sel felaketinde zarara uğrayan 
çiftçilerimize gerekli yardımı yapmaya, 
yaralarına merhem olmaya hazırız. Ayrıca 
yanan orman bölgelerinde ağaçlandırma 
çalışmaları da yapmalıyız” değerlendir-
mesini yaptı.
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GENEL KURULLAR
TEKIRDAĞ’DA CEMALETTIN TOLUCA GÜVEN TAZELEDI

BOLU BIRLIK MUSTAFA GÜLKAYA ILE YOLA DEVAM DEDI

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin 3. Olağan 
Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Cemalettin Toluca yeniden seçildi.

Karadenizliler Kültür Derneği Salonu’nda yapılan Genel Kurul, 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİ-
YEB) Genel Başkanı Nihat Çelik ile çok sayıda üyelerin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik’in yaptığı ve iki adayın yarıştığı Genel Kurulda mevcut Başkan 
Cemalettin Toluca 566 üyenin oyunu alarak yeniden seçildi. Diğer 
aday Seçkin Geçer ile 198 oy aldı. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını 
dileyen TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, “Tekirdağ Birlik Baş-
kanlığına yeniden seçilen Sayın Cemalettin Toluca ve yeni yönetim, 
denetim kurulu ile üst kurul üyelerini huzurunuzda tebrik eder, başa-
rılı çalışmalarının devamını dilerim” dedi. 

Bolu İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Gülkaya 
güven tazeledi.

Bolu İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 4. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı, Tarım İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapıldı. Divan Başkanlığı-
nı Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Ge-
nel Başkanı Sayın Nihat Çelik’in yaptığı genel kurula Tarım ve Orman İl Mü-
dürü İzzet Murat ve yetiştiriciler katıldı. Mevcut Başkan Mustafa Gülkaya, tek 
aday olarak seçime girdiği genel kurulda yeniden seçilerek güven tazeledi. 

Genel Başkan Nihat Çelik, “Divan Başkanlığını gerçekleştirdiğimiz Bolu 
Birliğimizin Genel Kurulunda mevcut Başkan Mustafa Gülkaya güven ta-
zelemiştir. Bolu Tarım ve Orman İl Müdürü Sayın İzzet Murat’ın da katıldığı 
Genel Kurulumuz hayırlı uğurlu olsun. Mustafa kardeşimi, yeni yönetimi, de-
netim ve üst kurul üyelerini tebrik eder başarılarının devamını dilerim” dedi.

NIĞDE’DE ŞUAYIP DEMIRKOL YENIDEN BAŞKAN SEÇILDI

Niğde İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 4. Olağan Genel 
Kurulunda mevcut başkan Şuayip Demirkol, güven tazeledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen ve Tür-
kiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri  Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik’in de katıldığı genel kurulda başkanlık için 
Şuayip Demirkol ile Ali Demir yarıştı. Divan Başkanlığını TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik’in yaptığı genel kurulda, Şuayip Demir-
kol 730 oy alarak yeniden başkan seçildi. Ali Demir ise 244 oy aldı. 
Genel Başkan Çelik, “Divan Başkanlığını yaptığım Niğde Birliğimizin 
Genel Kurulunda bulunmaktan ve bu güzel tabloya şahit olmaktan 
dolayı mutluluk duydum. Burada kazanan yoktur, kazanan Niğde’dir. 
Yeniden seçilen Şuayip Demirkol Başkan başta olmak üzere yeni yö-
netim, denetim ve üst kurul üyelerini tebrik eder, başarılı çalışmaları-
nın devamını dilerim” diye konuştu. 
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GENEL BAŞKAN ÇELIK AK PARTI NIĞDE MILLETVEKILI GÜLTEKIN ILE GÖRÜŞTÜ

GENEL BAŞKAN NIHAT ÇELIK ÖMER HALISDEMIR’IN AĞABEYI ILE BULUŞTU

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜD-
KİYEB)Genel Başkanı Nihat Çelik, Ak Parti Niğde Milletvekili Selim 
Gültekin ile bir araya geldi.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin’in ev sahipliğindeki top-
lantıda AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç ve Niğde Damızlık Ko-
yun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şuayip Demirkol da yer aldı. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Milletvekili Selim Gültekin’e Birliğin 
çalışmaları ve sektörün durumu hakkında bilgiler verdi. Çelik, “Sayın 
Milletvekilimiz Selim Gültekin’e misafirperverliği için teşekkür ede-
rim” dedi.

Niğde İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 4. Olağan Genel 
Kuruluna katılan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri  Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 15 Temmuz kahramanı 
Ömer Halisdemir’in ağabeyi Doğan Halisdemir ile de bira araya geldi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, “15 Temmuzun kahraman-
larından şehit Ömer Halisdemir’in ağabeyi Doğan Halisdemir ile bir 
araya geldik. Doğan Halisdemir, şehidimizin bize emanetidir. Sayın 
şehidimizin bıraktığı bayrağı, bu can bu bedende olduğu sürece dü-
şürmeyeceğiz. Şehitlerimizi her zaman rahmet ve minnetle anıyoruz” 
diye konuştu. 

TEKIRDAĞ’DA IYI ÜRETICILIK YAPAN YETIŞTIRICILER PLAKETLE ÖDÜLLENDIRILDI

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından, başa-
rılı çalışmalar yapan yetiştiricileri teşvik etmek amacıyla iyi üreticilik 
yapan yetiştirici üyelerine plaket verildi.  

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin 3. Olağan Ge-
nel Kurulu’nda gerçekleştirilen plaket töreninde, Birlik üyesi 10 iyi ye-
tiştiriciden en yaşlı olan yetiştirici İsmail Kaymakçı’ya plaketini Türkiye 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik verdi. Kaymakçı’yı ilerleyen yaşına rağmen başa-
rılarından dolayı tebrik eden Başkan Çelik, bu başarılı çalışmaların de-
vamını ve diğer yetiştiricilere de örnek olmasını diledi. Başkan Çelik, 
“Tekirdağ Birliğimizin 3. Olağan Kongresine katıldık ve üyelerimizle 
pandemi kuralları çerçevesinde buluştuk. İyi üreticilik yapan yetişti-
ricilerimizi plaketle ödüllendirdik. Tüm yetiştiricilerimize başarılar dili-
yorum” dedi. 
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ZIYARETLER
TÜDKIYEB GENEL BAŞKANI ÇELIK, BAŞHEKIM DOÇ DR. IHSAN ATEŞ’I ZIYARET ETTI

BAŞKAN ÇELIK, BOLU TARIM VE ORMAN IL MÜDÜRÜ IZZET MURAT’I ZIYARET ETTI

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜD-
KİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Ankara Şehir Hastanesi Genel 
Hastane Başhekimliğine atanan Doç. Dr. İhsan Ateş’e hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. 

Genel Başkan Nihat Çelik, ziyaret kapsamında Başhekim İhsan 
Ateş’in, gösterdiği özverili çalışmalarıyla büyük başarılara imza at-
tığını vurgulayarak, “Ankara’mızın bu güzide hastanesine başhekim 
olarak atanması sebebiyle büyük memnuniyet duyduğum değerli 
hocamıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Özellikle pandemi sü-
recinde büyük hizmetlere damgasını vuran hocamız başta olmak 
üzere tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyor, başarılı hizmet-
lerinin devamını diliyorum” dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik Bolu Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat’ı zi-
yaret etti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Sayın Nihat Çelik, Genel Kurulun ardından 
Merkez Birliği Genel Sekreteri Vedat Koç ve Bolu Birlik Başkanı Mustafa 
Gülkaya ile birlikte Bolu Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat’ı makamında 
ziyaret etti. Ziyarette, sektörün çalışmaları ve sorunları konusunda değer-
lendirmelerde bulunuldu. 

GENEL BAŞKAN ÇELIK, AĞRI BIRLIK BAŞKANI SAMANCI’YI KABUL ETTI

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜD-
KİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Ağrı Birlik Başkanı Mehmet Nuri 
Samancı’yı makamında kabul etti.

Samancı, Genel Başkan Çelik’e yaklaşan Kurban Bayramı önce-
sinde kurbanlık fiyatları, hayvan sevkleri ve artan girdi maliyetleriyle 
ilgili sorunlar hakkında bilgi verdi. Çelik ise Ağrı Birlik Başkanı Sa-
mancı’yı dinleyerek çözüm önerileri hakkında değerlendirmelerde 
bulundu. 

Genel Başkan Çelik, “Ziyaretlerinden dolayı Başkanıma teşekkür 
ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
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Şap hastalığı bütün çift tırnaklı 
hayvanlarda rastlanan son derece 
bulaşıcı, ulusal ve uluslararası hay-
van ticaretini bloke eden, genç ve 
endemik bölgeye gelen hayvan-
larda yüksek oranda ölüme neden 
olan viral bir enfeksiyondur. Has-
talık halk arasında dabak hastalığı 
olarak da bilinmektedir. Hastalığa 
yakalanan hayvanlarda ağız mu-
kozası, tırnaklar, memelerde lez-
yonlar meydana gelir. Hastalığın 
direk ekonomik kayıpları arasında 
süt ve et veriminde, üreme per-
formansında düşme sayılabilir. 

Hastalığa Zemin Hazırlayan       
   Faktörler ve Bulaşma Yolları 

• Virus, idrarda, dışkıda ve alt-
lıkta 1-3 hafta kalabilir.

• Dış ortamda suda, yiyecek-
lerde, yapağıda 3 aya kadar canlı 
kalabilir.

• Araçlar vasıtası ile de sürü-
den sürüye bulaşabilir.

• Hastaların salya, idrar, dışkı, 
süt ve diğer salgılarıyla çevreye 
yayılan viruslu materyal kuru-
yarak toz halinde havaya karışır. 
Rüzgar ile çok uzak bölgelere ya-
yılabilir. Bu havadaki bulaşık toz 
hastalığın solunum yoluyla da ne-
den olur.

• Ülkemizde en yaygın bulaş-
ma yolu direk temasla bulaşma 
şeklindedir. Özellikle kontrolsüz 
hayvan hareketleri, hayvan pazar-
ları bulaşmada önemli rol oynar. 

• Mevcut şap virus tipine karşı 
hayvanın aşılı olmaması.

• Aşılamaların zamanında ve 
uygun aralıklarla yapılmaması.
(İlk kez şap aşısı yapılan koyun ve 
keçilerde 3 veya 4 hafta sonra aşı 
tekrar edilmeli ve 6 ayda bir tek 
doz yapılmalıdır.)

• Hayvan pazarlarının hastalık-
la bulaşık olması.

• Hasta hayvanlarla temas 

sonrası aynı kıyafet ve çizmelerle 
sağlıklı hayvanlara temas edilme-
si.

• Hijyen ve biyogüvenliğin uy-
gulanmaması.

•  Aşırı kalabalık ağıllar.

• Havasız ve sıcak- nemli or-
tamlar.

• Yaban hayvanları ve özellikle 
domuzlarla temas.

Hastalığın Nedeni
• Hastalığın etkeni olan Şap 

Virusunun 7 farklı tipi bulunmak-
ta ve çok sayıda alt tipleri mev-
cuttur.

• Bir tipe karşılık gelişen bağı-
şıklık diğer tiplere karşı etkili bir 
koruyuculuk şekillendirmez. Bu 
son derece önemli bir noktadır. 
Eğer hayvanlar o an seyreden 
şap hastalığın tipine uygun aşı-
lanmadı ise hayvanlar şap salgını-
na maruz kalabilirler.

• Herşeyden önemlisi virus za-
man içerisinde yapısını değiştire-
bilir ve yapılan aşılamalar etkisiz 
kalabilir.

Hastalığın Belirtileri
•  Şap hastalığında sığırlarda 

ağız lezyonları koyunlarda ayak 
lezyonları daha belirgindir.

• Sürüde hastalık belirtileri, 
birden ortaya çıkar.

• Hayvanların ağızları sıcak ve 
ağrılıdır. Sicim tarzında bir sal-
ya akıntısı dikkati çeker. Koyun 
ve keçilerde sığırlar kadar sığır-
lar kadar ağızdaki lezyonlar tipik 
olmamakla birlikte dudakların iç 
yüzeyinde, yanak, dişetleri ve da-
makta içi su dolu değişik hacim-
lerde kabarcıklar oluşur.

• Dilde lezyon genellikle görül-
mez.

• Hastalığın ilk evresinde yük-
sek ateş saptanabilir.

• Ayakta tırnak aralarında kı-

zarıklık ve kabarcıklar oluşur. Za-
manla bunlar yırtılır. Diğer mik-
roplarda bu lezyonlardan ayak 
dokusuna girer ve şiddetli topal-
lık oluşur.

• Şap hastalığı keçilerde ko-
yunlara göre daha hafif seyreder.

• Kalp kasında oluşturduğu ha-
sara bağlı ani ölümler, körpe kuzu 
ve oğlaklarda görüldüğü gibi böl-
geye yeni getirilen ithal yetişkin 
hayvanlarda da görülmektedir.

Hastalıktan Korunma ve 
Yayılımın Engellenmesi 

• Şap hastalığının yerleşik ol-
madığı ülkelerde hastalık çıkan 
çiftliklerde bütün çift tırnaklı hay-
vanlar imha edilerek çukurlara 
gömülür.

• Hastalığın yerleşik olduğu 
ülkelerde ise karantina önlemleri-
nin yanı sıra aşı uygulaması yapıl-
maktadır.

• Hastalığın görüldüğü dö-
nemlerde kesinlikle hastalık sö-
nüşü olmadan işletmeye hayvan 
sokulmamalıdır. Ayrıca işletmeye 
ziyaretçi kabul edilmemeli, tüm 
giriş ve çıkışlara veteriner hekimin 
önerdiği dezenfektanların bu-
lunduğu havuzlarda dezenfekte 
maddenin sürekli bulundurulması 
sağlanmalıdır. 

• Şap hastalığı bildirimi zo-
runlu bir hastalıktır. Hayvanlarla 
ilgilenen, nakil esnasında hayvana 
eşlik eden veya hayvanlara bakan 
herhangi biri veya hayvan sahibi, 
yetkili birimine veya resmi veteri-
ner hekimine gecikmeksizin, şap 
hastalığının mevcut olduğunu 
veya şap hastalığı şüphesini bil-
dirmek ve şap hastalığı ile enfek-
te olan veya enfekte olduğundan 
şüphelenilen hayvanları, şap has-
talığı virüsü ile enfekte olma veya 
bulaşma riski altında olan duyarlı 
türlerden olan diğer hayvanlar-
dan uzak olan yerlerde tutmakla 
yükümlüdür.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARDA ŞAP HASTALIĞI
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı (TÜDKİYEB) Nihat Çelik, 
Akit TV’de Hasan Aslan’ın sundu-
ğu “İş ve Ekonomi” programına 
konuk oldu. Genel Başkan Çelik, 
kurbanlık fiyatları belirlenirken 
yetiştiricinin mağdur olmaması 
için maliyetlerin göz önünde bu-
lundurulması gerektiğini belirtti. 
Çelik, kentlerden kırsala dönüşün 
sağlanması için küçükbaş hayvan-
cılıkla uğraşanlara pozitif ayrımcı-
lık yapılması gerektiğini söyledi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Ni-
hat Çelik Akit TV’de canlı yayın-
lanan “İş ve Ekonomi” progra-
mında Hasan Aslan’ın sorularını 
cevapladı. Çelik, Kurban Bayramı 
nedeniyle bazı kurum ve kuruluş-
lar ile zincir marketlerin kurbanlık 
fiyatlarını belirlerken başta Tarım 
ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pak-
demirli olmak üzere TÜDKİYEB’in 
de görüşlerinin alınarak fiyatların 
belirlenmesi gerektiğini ifade etti. 

Fiyat belirlenirken bu yöntemin 
izlenmesinin hem yetiştiricinin 
hem de tüketicinin lehine olacağı-
nı dile getiren Çelik, “ Biz atadan 
evlada, dededen toruna kadar 
gördüğümüz geleneklerimizi de 
artık yavaş yavaş kaybetme nok-
tasına geliyoruz. Çünkü her şeyi 
ticarete çeviriyorlar yani bırakın 
kurban kesmeyi kurban yapmayı 
bazı kurum ve kuruluşların bu işi 
sadece bir para toplama yarışına 
çevirmelerini üzüntü ile izlemek-
teyiz” dedi.  Zincir marketlerin 
yaptıkları kurbanlık kampanya-
larına da değinen Genel Başkan 
Çelik, “12 kilogram gelen bir koçu 
1950 TL’ye satıyorlar. Bizim yayı-
lım kuzularımız bile 12 kilogram-
dan fazla gelir. 12 kilogramlık koç 
olmaz. Bu hesapla karkas etin 
kilosu 162,5 liraya geliyor. Oysa 
vatandaşımız kurbanlık satış 
alanlarından alış-veriş yaptığın-
da karkas etin kilosunu yaklaşık 
50 TL’ye alma imkanı mevcuttur” 

şeklinde konuştu.

Küçükbaş hayvan etinin kıy-
metinin pandemi döneminde 
daha da iyi anlaşıldığını söyleyen 
Çelik, küçükbaş hayvanların hijye-
nik ve doğal ortamlarda organik 
beslenerek büyüdükleri için insan 
sağlığını olumlu etkilediklerini ve 
bağışıklık sistemini güçlendirdik-
lerini belirtti. 

Küçükbaş hayvan yetiştiricili-
ğine yapılan desteklerin artarak 
devam etmesi gerektiğini anlatan 
Genel Başkan Çelik, kentlerden 
kırsala dönüşün sağlanabilmesi 
için küçük aile işletmelerine po-
zitif ayrımcılık istedi. Sektörün en 
önemli sorunun yem ve çoban ol-
duğunu ifade eden Çelik, “Hükü-
metimizin dün olduğu gibi bugün 
de bize verdiği destekleri arttıra-
rak devam ettirmesinden yanayız. 
Özellikle bu süreçte yem desteği-
ne daha çok ihtiyaç duymaktayız” 
şeklinde konuştu.

GENEL BAŞKAN NİHAT ÇELİK AKİT TV’YE KONUK OLDU

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞA
POZİTİF AYRIMCILIK İSTİYORUZ
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Programda sunucu Taner 
Öztürk’ün sorularını cevaplayan 
Genel Başkan Nihat Çelik, kur-
ban satışlarını değerlendirdi. Çe-
lik, “9 günlük uzun bayram tatili 
ve vekaletle kurban kesimi ne-
deniyle bu yıl kurban pazarlarına 
ilginin azaldığını ifade etti. Kur-
ban Bayramında 2 milyon 750 
bin küçükbaş, 950 bin büyükbaş 

olmak üzere toplam 3 milyon 
700 bin baş civarında kurbanlık 
satıldığını belirten Çelik, “Pazara 
getirilen hayvanların yüzde 25’i 
satılmadı. Et ve Süt Kurumunun 
açıkladığı fiyatlardan memnun 
kalmayan yetiştiricilerimiz hay-
vanlarını memleketlerine götür-
mek durumunda kaldı” dedi. 

Genel Başkan Nihat Çelik, 

marketlerin, kurbanlık satışı 
yapması yetiştiricileri sıkıntıya 
soktuğunu dile getirerek, “Mar-
ketler, asla kurbanlık şartlarına 
haiz olmayacak şekilde kurban-
lık satışı ile işi ticarete döktüler. 
Kurban sadece dini bir vecibe 
değil aynı zamanda kuşaktan 
kuşağa da aktarılan bir gelenek-
tir” diye konuştu.

GENEL BAŞKAN NİHAT ÇELİK 
ÇİFTÇİ TV’DE YAYINA KATILDI

Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Çiftçi TV’de Ta-
ner Öztürk’ün sundu-
ğu “Çiftçiden Haber” 
programının canlı ya-
yın konuğu oldu.
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜ-
DKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Sadettin İnan’ın sunumuy-
la TV 5’te yayınlanan “Emek ve 
Tarım” programının canlı yayın 
konuğu oldu. 

Çelik, küçükbaş hayvancılığın 
mevcut durumundan bahsede-
rek, insanların sağlıklı ve dengeli 
beslenmesi açısından koyun keçi 
et ve sütünün çok önemli bir rol 
oynadığını, küçükbaş hayvancılı-
ğın ülkemizin sigortası olduğunu 
bildirdi.

Çelik, kırmızı et açığının kapa-
tılmasının küçükbaş hayvancılığın 
gelişmesi ve büyümesiyle müm-
kün olduğunu belirterek, “Gerek 
anne sütüne eş değer keçi sü-

tümüzle, kemik sağlığı ve gelişi-
minde çok etkin rolü olan koyun 
sütümüzle gerekse yaylalarda 
meralarda doğal beslenen hay-
vanlarımızın etiyle sektörümüz 
çok önemli bir yerdedir. Küçükbaş 
hayvancılık bu ülkenin milli mese-
lesidir.  Çok kutsal bir meslek olan 
ve atalarımızdan beri süregelen 
bu mirası devam ettirmek bizim 
boynumuzun borcudur” dedi. 

Geçmişte küçükbaş hayvan-
cılığın bitmeye yakın bir konum-
da olduğu bilgisini veren Çelik, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Önce-
ki yıllarda küçükbaş hayvancılık 
destekleme kapsamında değildi 
ve sahipsiz bir sektördü. Ancak 
AK Parti hükümetlerinin gelme-
siyle birlikte sektörümüz destek-
leme kapsamına alındı. Küçükbaş 

hayvancılığımızın bu olumlu ge-
lişiminde verilen desteklerin yanı 
sıra benim de kurucu üyeleri ara-
sında yer aldığım ve 2006 yılında 
kurulan Türkiye Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği-
miz ve il birliklerinin çalışmaları 
çok büyük önem taşıyor. 

Pandemi döneminde bile 6,5 
milyon baş artış gösteren bir sek-
törüz. Yetiştiricimizin göstermiş 
olduğu bu kutsal mücadeleye 
karşı biz ne kadar teşekkür etsek 
az. Yılın 365 günü yağmur çamur, 
soğuk sıcak, yaz kış demeden gü-
nün 24 saati üretime devam etti-
ler. Bana göre dünyanın en me-
şakkatli işi ve mesleğidir. 

Sektörümüzün sorunları mu-
hakkak vardır. Mesela, küçükbaş 
hayvanlara yapılan Tarım Sigor-

GENEL BAŞKAN ÇELİK, TV 5’TE “EMEK VE TARIM” 
PROGRAMININ KONUĞU OLDU

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK 
ÜLKEMİZİN SİGORTASI
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tası (TARSİM) primleri çiftçinin 
ödeyebileceği rakamlara çekil-
melidir. Yüksek olan Tarım BAĞ-
KUR’u primleri düşürülmelidir.”

Girdi maliyetleri düşürülmeli 

Kırmızı et açığının kapatılma-
sı için öncelikle Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, her nü-
fus başına bir küçükbaş hedefine 
ulaşılması gerektiğini ifade eden 
Çelik, “Bu hedefe ulaşılması için 
de girdi maliyetlerinin düşürül-
mesi şarttır. Özellikle yem fiyat-
larında 2020-2021 yılları arasın-
da en düşük yüzde 59, en yüksek 
yüzde 78 artış olmuştur. Başka 
hiçbir kalemde böyle bir fiyat 
artışı yoktur. Bu konuya en kısa 
sürede müdahale edilmesi gere-
kiyor” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile 
uyum içerisinde çalıştıklarına 
da değinen Genel Başkan Çelik, 
birliklerin kurumsal alt yapısının 
güçlendirilmesi gerektiğini kay-
detti. Çelik, her birliğin bir yem 
fabrikası kurabileceğini söyleye-
rek, “Birlik olarak talebimiz ve-
rilecek olan yemin Birliklerimiz 
üzerinden verilmesidir. Böylece 
Birlik kendi üreticisine yem temin 
edebilecek ve yetiştiricimiz kaza-
nacaktır” ifadelerini kullandı. 

Çelik, şunları söyledi: “Hayvan-
cılığımızın sıkıntılı bir süreçten 
geçtiği bu dönemde et ve süt 
üreticilerimizin yem maliyetlerinin 
düşürülmesine yönelik Bakanımız 
Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin 
arpa ve mısırı yetiştiricilerimize 
uygun fiyatla vereceğini açıkla-
ması bizler açısından memnuni-
yet verici olmuştur. Arpa ve mısı-
rın yetiştiricilerimize 1950 TL/ton 
fiyatla vereceği kararı zor durum-
da olan yetiştiricilerimizi bir neb-
ze rahatlatacaktır.”

Sadece aracı kazanıyor

Aradaki kâr marjının azalaca-
ğı şekilde bir sistem kurulması 
gerektiğini belirten Genel Baş-
kan Çelik, “ Marketlerde fiyatlar 
günden güne yükseliyor. Bugün 
üreticinin elinden 1 liraya bile çık-
mayan domates, markette 8-9 
lira arasında satılıyor. Hem üreten 
mağdur, hem de tüketen mağdur; 
sadece aracı kazanıyor” dedi. Çe-
lik, ayrıca “İsraf edenin sonu iflas-
tır” diyerek gıda israfının azaltıl-

ması gerektiğine dikkat çekti. 

Kuraklığın büyük bir tehdit 
oluşturduğu bilgisini veren Çelik, 
“Aslında ülke olarak çok şanslı-
yız. Dört mevsimi birden yaşıyo-
ruz. Ancak kuraklıktan etkilenen 
yetiştiricilerimiz için en önemli 
konu yem desteğinin artırılarak 
devam etmesidir. Verilen destek-
ler Şubat- Mart aylarında öden-
melidir. Yetiştiricilerimiz, hayvan-
larının içeride olduğu kış ayları 
ve kuzulama dönemlerinde yem 
alma endişesiyle karşı karşıya 
kalmaktadır. Destekleme ödeme-
lerinin zamanlaması, yetiştiricile-
rimizin şartlarına ve ihtiyaçlarına 
göre oluşturulmalıdır” ifadelerine 
yer verdi. 

Çoban sorunu çözülmeli
Çoban sorunu çözülmeden 

sektör sorunu çözülmez diyen 
Çelik, “Özellikle işletmelerimizin 
yaşamakta olduğu çoban soru-
nun çözümüne yardımcı olacak 
çoban desteği artırılmalı, SGK 
primleri 12 aya çıkarılmalıdır. 
Çünkü çobanlık, gece gündüz 
demeden yapılan bir meslektir. 
Devletimiz sağ olsun. Daha önce 
bu da yoktu, ancak bütçe kalem-
leri dahilinde ne kadar artırıla-
bilirse o kadar artırılması lazım” 
şeklinde konuştu. 

Genel Başkan Çelik, program-
da meraya dayalı bir sektör olan 

küçükbaş hayvancılığın en önem-
li sorunlarından birinin çoban so-
runu olduğunu, çobanlık mesle-
ğinin özendirilmesi, saygın hale 
getirilmesi ve çobanların hayat 
kalitelerinin yükseltilmesi gerek-
tiğini kaydetti.

Kente göçün önlenebilme-
si adına kırsalın kalkındırılması, 
kentteki eğitim, sağlık, sosyal gü-
vence gibi imkânların, kırsalda da 
kentle aynı koşullarda sağlanma-
sı zorunluluğu olduğunu belirten 
Çelik, bunlar olmadığında genç-
lerin kırsalda tutulamayacağını 
söyledi.

Çelik, şöyle devam etti: “Ön-
celiğimiz tabii ki bu işi yapmak 
isteyen vatandaşlarımızdan yana. 
Ancak kırsalda nüfus azaldı. Özel-
likle gençler kırsalda kalmak iste-
miyor. Mesleğin zorluğu itibarıyla 
vatandaşlarımız artık bu işe sı-
cak bakmıyor. Dolayısıyla çoban 
sorununa en kısa sürede çözüm 
bulunması lazım. Bu bakımdan 
vatandaşlarımızı mağdur etme-
den, önceliği vatandaşlarımıza 
vererek, açığı Afgan çobanlarla 
kapatabiliriz diye düşürüyoruz. 
Bu çerçevede Afgan çobanlara 
çalışma izni verilebilir. Ancak bu 
izin sadece çobanlıkla sınırlı kal-
malıdır. Çobanlık dışında başka 
bir iş yapmamalılar çünkü ülke-
mizde birçok işsiz genç var.”
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Dr. M. Fethi Güven Teknik İşler Müdürü

Dünyada son yıllarda artan 
nüfus, üretilen gıdanın yaklaşık 
yüzde 25’ inin  israf edilmesi in-
sanlığın gıda güvencesini günde-
me getirmiştir. Birleşmiş Milletler 
tarafından yapılan yıllık çalışma-
ya göre, artık daha fazla insan 
açlıkla mücadele çabası içerisin-
de. Son beş yılda, on milyonlar-
ca insan kronik olarak yetersiz 
beslenenlerin saflarına katıldı ve 
dünyanın dört bir yanındaki ül-
keler kötü beslenmenin çeşitli 
biçimleriyle mücadele etmeye 
devam ediyor. Birleşmiş Milletle-
rin yayımlanan “Dünya’da Gıda 
Güvenliği ve Beslenme Durumu” 
konulu raporunda, 2019’da yak-
laşık 690 milyon insanın açlıkla 
mücadele ettiği tahmin ediliyor. 
Ayrıca, yüksek maliyetler ve dü-
şük satın alma gücü, milyarlarca 
insanın sağlıklı bir şekilde besle-
nemeyeceği anlamına geliyor. 

Diğer taraftan küresel ısınma-
ya bağlı iklim değişiklikleri sonu-
cu kuraklık, aşırı yağış, sel, dolu, 
fırtına, hortum gibi riskler adeta 
üstü açık bir fabrika olan tarımı 

olumsuz etkiliyor, üretim kayıpla-
rına neden oluyor. 

Bu endişeleri gidermek, çift-
çilerin hayatını kolaylaştırmak, 
süreçleri hızlandırmak, meteoro-
lojik verilere göre kültürel işlem-
leri bilinçli bir şekilde yapmak, 
iklim değişiklikleri sonucu oluşan 
risklerin vereceği zararı önlemek 
veya en aza indirmek, doğal zen-
ginliklerimiz olan toprak ve su 
kaynaklarımızı daha bilinçli kul-
lanarak verimli ve kaliteli ürünler 
yetiştirmek gerekmektedir. Bu 
nedenle üreticimiz açısından karlı 
bir üretim ve sürdürülebilir tarım 
için dijital dönüşüm şarttır.

Dijital teknolojilerin hayatın 
her alanında yaygınlaştığı günü-
müzde, ülkemizde de tarımsal 
üretimde dijital teknolojiler kul-
lanmak zorunluluk oldu.

Bunu sağlamak için yeni me-
totlar geliştirmemiz gerekiyor. 
Ülkemiz tarımında dijital tekno-
lojiler; özellikle üretim sezonu-
nun başından sonuna kadar ki 
süreçte mazot, su, ilaç, gübre ve 

elektrik gibi temel tarımsal gir-
dilerin bilinçli kullanımını sağla-
yarak maliyetlerin düşürülmesi, 
meteorolojik verilere göre kültü-
rel işlemlerin yapılması, diğer ta-
raftan dolu, sel, fırtına, aşırı yağış 
gibi risklerin verdiği zararların en 
aza indirilmesi, böylece kalite ve 
verimliliğin artırılması amacıyla 
kullanılıyor. Bu durum aynı za-
manda bize toprak ve su gibi do-
ğal kaynaklarda sürdürülebilirlik 
imkanını sağlıyor.

Bitkisel üretimde dronlar, akıllı 
teknoloji ile donatılmış tarım ma-
kinaları, budama, tohum ekimi, 
gübreleme, sulama, hasat, ya-
bancı ot kontrolü, biçim zamanı-
nın belirlenmesi, tasnif, sınıflama, 
ambalajlama gibi işlemlerde akıllı 
telefonlar ve tabletler ile beraber 
kullanılmaktadır. 

Örnek olarak teknoloji kulla-
nımı ile çiftçimiz, toprak yapı-
sı, hava sıcaklığı, havanın açık, 
güneşli veya parçalı bulutlu ol-
masına, nemine ve bitki su tü-
ketimi gibi kriterlere göre değer-

TARIMDA DİJİTAL  
TEKNOLOJİ KULLANIMI
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lendirme yaparak sulama zamanı 
ve miktarını belirleyebilmektedir. 
Yine akıllı teknolojilerle bitkilerde 
belirlenen hastalıklara karşı ilaçla-
mada kullanılacak ilaç miktarı ile 
rüzgar, sıcaklık vb kriterler dikkate 
alınarak ilaçlama zamanına karar 
verilebilmektedir. 

Hayvancılıkta da kullanılan çipli 
kulak küpesi, elektronik tasmalar 
gibi akıllı teknolojiler hayvanların 
verim, üreme ve yaşına göre ras-
yon belirleme, yem miktarı tespiti, 
hayvan hareketlerini analiz ederek 
kızgınlığın tespiti, hayvan hasta-
lıklarının daha önceden belirlen-
mesi, geviş sayılarını takip ederek 
beslemeye dayalı veriler sunması 
gibi uygulamalar işletmeye ko-
laylıklar getirmekte, böylece ma-
liyetler düşürülmekte, meralarda 
otlatma zamanı belirlenebilmekte, 
hayvandan daha fazla verim alın-
ması mümkün olmaktadır. Uygula-
nan teknolojiler hayvanların verim 
ve sağlık kayıtlarının bilgisayara 
işlenmesi, izlenmesi, değerlendi-
rilmesi konularında işletmeye im-
kan tanımaktadır. 

Akıllı teknolojiler çiftçilerimize 
yapılacak uygulamalar hakkında 
fikir vererek karar almasına yar-
dımcı olmakta, işletmeye kayıt im-
kanı vererek donelerin oluşmasını 
sağlamaktadır.

Böylece bilinçli girdi kullanımı 

ve kültürel işlemlerle doğal kay-
nakların sürdürülebilirliği sağla-
narak yaşanabilir çevre korunmuş 
olmaktadır.

Ülkemizde de E-Tarım, Diji-
tal Tarım, Akıllı Tarım, Tarım 4.0 
gibi bilgi iletişim teknolojilerinin 
tarım ve kırsal alanda yaygınlaş-
ması önem arz etmektedir. Ancak 
öncelikle çiftçilerimiz tarafından 
kullanılan bu teknolojilerin envan-
terinin ivedilikle çıkarılması ge-
rekmekte. 

Tarım ve Orman Bakanlığının 
sözleşmeli tarımsal üretime katkı 

sağlaması ve işletmelerimizin pa-
zarlama imkanlarının artırılmasına 
yönelik oluşturulan DİTAP porta-
lini faaliyete geçirmesi ve gıdada 
üretimden tüketime tüm zinci-
ri dijital ortama taşıyacak Dijital 
Tarım Pazarı’nı (DİTAP) devreye 
sokması tarımsal ürünlerimizin 
değerine pazarlama imkanı bul-
ması açısından önemlidir.

Hedefimiz akıllı teknolojiler kul-
lanımıyla tarımsal işletmelerimizi 
rantabl hale getirerek, Ortadoğu-
yu besleyen bir Türkiye olmalıdır. 
Ülke olarak bu tarımsal potansiye-
le sahibiz.
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Prof. Dr. Türker SAVAŞ
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

20. Yüzyıl hayvancılıkta “stan-
dart” ırkların geliştirilmesi süreci ol-
muştur. Her ne kadar genetik ıslaha 
ilişkin bilimsel altyapı oluşmamış olsa 
da bu yöndeki sistematik anlamda 
gayretler 1700’lü yılların ortalarına 
kadar geriye gitmektedir. Bu konuya 
İngiltere öncülük etmiştir. Endüst-
ri devrimi paralelinde Batıda, farklı 
türlerde ırklara ait ıslah örgütlerinin 
kurulduğu ve yavaş yavaş genetik ıs-
laha ilişkin bilimsel altyapının oluştu-
ğu görülmektedir. Bugün imrenerek 
baktığımız ve Ülkemizin çiftlik hay-
vanları popülasyonunun genetik ısla-
hında kullanılan ırkların geliştirilmesi, 
geçtiğimiz yüzyılın ortalarından bu 
yana sistematik bilimsel titizlikle sür-
dürülmektedir. Moda deyimle onlar 
birer “inovasyon” ürünüdür.

Genetik ıslahın temelini “saf yetiş-
tirme” dediğimiz aynı ırktan hayvan-
ların çiftleştirilmesi oluşturmaktadır. 
Melezleme, ancak sistematik olursa 
işe yarar. Ülkemizin dört bir yanında 
görüldüğü şekliyle rastgele melez-
lemeleri farklı otomobil markalarının 
parçalarının rastgele bir araya ge-
tirilmesine benzetebiliriz. Örneğin, 
Ülkemizde sistematik melezlemeler 
sonucunda Tahirova, Türk Saanen, 

Karacabey Merinosu, Ramlıç, Anado-
lu Merinosu gibi yeni ırklar geliştiril-
miştir.

Diyelim ki birçok özelliğini tanım-
layabildiğimiz standart bir ırkımız var 
(yerli bir ırkımız da olabilir, yeni ge-
liştirilmiş bir ırk da olabilir). Bu ırkın 
da yine otomobil markalarına benzer 
şekilde AR-GE ile daha da geliştiril-
mesine ihtiyaç bulunmaktadır. İşte 
burada kısaca üzerinde durulacak 
olan SOYBİS projesi bu anlamdaki 
AR-GE çalışmalarına bir başlangıç 
niteliğindedir. Bu anlamda Tarım ve 
Orman Bakanlığı Tarımsal Araştır-
malar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
tarafında desteklenen ve koordine 
edilen ve 2005 yılından bu yana sür-
dürülen “Halk Elinde Küçükbaş Hay-
van Islahı Ülkesel Projesi” önemli bir 
bilgi ve tecrübe kaynağıdır.

Irkların kayıt alt yapısı 
oluşturuluyor

SOYBİS kapsamında başta yerli 
koyun ve keçi ırklarımız olmak üze-
re bazı ırklara yönelik kayıt altyapı-
sı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Şu 
anda SOYBİS’e kayıtlı işletmelerden, 
destek karşılığında ana baba bilgi-
leri ile birlikte ırkların verim yönleri-

ne göre kuzu ve oğlakların doğum 
tipleri, doğum ağırlıkları, 60 ve 120 
günlük yaşlarda canlı ağırlıkları ve 
süt verimleri (miktar) gibi kayıtlar tu-
tulmaktadır.

Sonuçta varılmaya çalışılan hedef 
en iyi koyun/keçiler ile en iyi koç/te-
keleri çiftleştirerek aday damızlık er-
kek hayvanların “doğmalarının” sağ-
lanmasıdır. Bunlardan da döllerinin 
performanslarına göre (döl kontrolü) 
damızlık koç veya tekeler belirlene-
cek, bunların en iyileri en iyi dişilerle 
çiftleştirilerek bir döngü sağlanacaktır.

Her ırkın verim yönü ile yetişti-
rildiği yörenin ekolojik ve ekonomik 
koşullarına göre birer ıslah progra-
mı geliştirilecek ve bu program (de-
ğişen koşullara göre geliştirilerek), 
deyim yerindeyse sonsuza dek sür-
dürülecektir. Tanımlanan özelliklere 
sahip bir koyun veya keçi populasyo-
nu elde edilse dahi ıslah programla-
rının sürdürülmesi bir zorunluluktur. 
Aksi takdirde tanımlanan perfor-
mans özellikleri bakımından gerile-
me görülür.

Soy Kütüğüne işlenmesi 
gereken bilgiler

Koyun ve keçilerde ideal bir ıslah 
programında soy kütüğüne işlenme-
si gereken bilgiler şunlardır:

• Yetiştiricinin ve sahibinin adı, 
adresi ve e-posta adresi,

• Hayvanın doğum tarihi,

• Cinsiyeti,

• Hayvanın kulak numarası, 
ebeveyn ve büyük ebeveyn-
lerinin kulak numaraları,

• Sperması suni tohumlamada 
kullanılacak damızlık hayvan-
lar için ebeveyn testi,

• Sürüden ayrılma zamanı ve 
eğer biliniyorsa nedeni,

• Varsa ebeveyn testi sonuçları,

• Doğum bilgileri,

• Hayvanın ve ebeveynleri ile 

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARDA SOY KÜTÜĞÜ VE 
ÖN SOY KÜTÜĞÜ BİLGİ SİSTEMİ (SOYBİS)



Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi 35

büyük ebeveynlerinin bilini-
yorsa özel genetik özellikleri 
ve genetik kusurları,

• Performans testleri sonuçları, 
sertifika, en son damızlık de-
ğeri tahmini,

• Soy kütüğüne kayıtlı olmayan 
yavrularının performans test-
leri sonuçları,

• Damızlık sertifikası tarihi.

Bu anlamda hayvanların damızlık 
değer tahminlerini sağlıklı yapabil-
mek ve soy kütüklerini sağlıklı olarak 
oluşturabilmek için yetiştirici aşım 
veya tohumlama raporu ile kuzula-
ma/oğlaklama listelerini öngörülen 
süre içerisinde birliğe ulaştırmak ile 
sorumludur. Aşım raporu yetiştiri-
ci adı ve adresi, koyun/keçi ile koç/
tekenin soy kütüğü numarası (kulak 
küpe nosu) ve aşım tarihi bilgilerini 
içerir. Kuzulama/oğlaklama listesi ise 
yetiştirici adı ve adresi, canlı ve ölü 
doğan kuzu sayısı, 60. güne kadar 
yetiştirilen kuzu sayısı, ırk, cinsiyet ve 
doğum tarihi, doğum ağırlığı, kuzu/

oğlak kulak numarası ve ana baba 
bilgilerinden oluşur.

Damızlık adayı erkek hayvanların 
sertifikalandırılması damızlık değe-
ri belirlendikten sonra ilgili birliğin 
“damızlık komisyonuna” sunulması 
ile mümkün olacaktır. Damızlık ko-
misyonu, performansa ilişkin damız-
lık değerlerin alt sınırını belirledikten 
sonra buna göre bu sınırın üstünde 
kalan erkek hayvanlar, yetiştirici veya 
sahibinin talebiyle damızlık komisyo-
nuna sunulacak, damızlık komisyonu 
hayvanı ırk özellikleri ile kayıtlarda yer 
almayan olası kusurları bakımından 
inceleyerek sertifikalandırılmasına ka-
rar verecektir.

SOYBİS programının ilk “kısıtlı” 
sonuçları bu yıl alınmıştır. Bu sonuç-
lardan programa ilişkin temel ve uy-
gulama anlamında önemli bilgi ve 
tecrübeler edinilmiştir. Her bir ırk için 
ıslah programının tam anlamıyla yu-
karıda anlatılan ilkeler çerçevesinde 
oluşturulup yürütülmesi için henüz 
erkendir. Şu anda kayıt altyapısı için 
olabildiğince titizlenme zamanıdır. 

Ülkemizde küçükbaş hayvan ye-

tiştiriciliğinin yapısal durumu söz 

konusu ıslah programlarının oluştu-

rulmasını ve yürütülmesini oldukça 

zorlaştırmaktadır. Bu nedenle saha 

koşullarına göre olabildiğince esnek 

bir kayıt alt yapısının oluşturulması; 

ancak kayıtların mümkün olduğunca 

doğru tutulması esas olmalıdır. Doğru 

olmayan bilgilerin boşluk doldururca-

sına kaydedilmesi ıslah programına 

zarar verir. Yani bilginin doğru oldu-

ğundan emin olunmuyorsa o bilginin 

yerinin boş bırakılması yeğlenmelidir. 

Tekrar etmek gerekirse, yetiştirici ko-

şulları temelinde olabildiğince esnek 

olunmalı, ancak kayıtların doğruluğu 

konusunda da bir o kadar titizlenil-

melidir. Buna rağmen bazı hatalar ya-

pılacaktır. Bunların da bir kısmı masa 

başında belirlenebilir niteliktedir ve 

ayıklanabilir.

Programın şu anda ilk başarısı sür-

dürülebilirliği konusunda olacaktır. 

Eksik gedik de olsa ancak sürdürüle-

bilir bir proje daha iyiye götürülebilir.
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Niyazi Sinsi - Ziraat Mühendisi Zooteknist

Ülkemizde hayvan besleme 
maliyetlerinde yemin payı yüzde 
60 civarındadır. Bu nedenle işlet-
melerin kar etmesinde kaba yem 
kullanımı önemli bir yere sahiptir. 
Hayvancılıkta gerek yurt içerisinde 
gerekse de uluslar arası düzeyde 
rekabet edebilmek için özellikle 
kaba yem maliyetlerinin minimize 
edilmesi şarttır. Kaba yemler geviş 
getiren hayvanlara yeşil veya kuru 
olarak verilebilir. Ancak hayvanla-
rın yeşil yemleri kurutulmuşa göre 
daha iştahlı tüketmeleri nedeniyle 
taze yeşil yemlerin besin madde-
lerini muhafaza edecek şekilde 
saklanmaları gerekmektedir. Yeşil 
ve sulu yemin olmadığı veya daha 
kısıtlı olduğu kış aylarında yeşil ve 
sulu olarak verebileceğimiz düşük 
maliyetli besin kaynağı silajdır.  

Silaj, yeterli düzeyde kuru 
madde (yüzde 30-40) içeren 
yeşil yemlerin biçildikten sonra 
oksijensiz (havasız ortamda) ko-
şullarda saklanması sonucu elde 
edilen fermente yemler olarak ta-
nımlanabilir. Başka bir tarifle silaj; 
su düzeyi yüksek kaba yemlerin 
içerdiği suda çözünebilir karbon-
hidratların, havasız bir ortamda 

laktik asit bakterileri tarafından 
doğal fermantasyon yoluyla laktik 
asite dönüştürülmesi sonucu olu-
şan fermente bir yemdir. Yapılan 
bu işleme “silolama”, işlemin yapıl-
dığı yere “silo” denir. Silaj, çiftçiler 
tarafından yem turşusu, ot turşusu 
veya hayvan turşusu gibi adlarla 
da anılmaktadır.

Yeşil yemlerin silolanmasındaki 
temel esas belirli bir nem düzeyin-
de ve havasız ortamda ferman-
tasyon sonucu asidik bir ortamı 
sağlamak ve yemi uzun süre daya-
nabilir hale getirmektir. Bu amaçla 
silajlık bitkinin yetiştirilmesi, hasatı, 
soldurulması, silolamanın yapıla-
cağı yerin seçimi silonun doldurul-
ması, kapatılması, fermantasyon 
süresince bekletilmesi ve boşaltıl-
masında bilimsel esaslar dikkate 
alınmalıdır. Aksi takdirde silolama 
amacına ulaşmayacak ve elde edi-
len silajlardan beklenen fayda sağ-
lanamayacaktır.

Silo yemleri bol, ucuz ve hay-
vanların severek tükettikleri yem 
olması yanında birçok yarar ve üs-
tünlüğe sahip olmasının yanında, 
kış aylarında silo yemleri hayvan-
ların sulu yem ihtiyacını karşıla-

ması, besin madde kaybının ku-
rutulmuşa göre daha az olması, 
yeşil otların iklim koşulları nede-
niyle kurutulmasının mümkün ol-
madığı durumlarda tercih edilme-
si, kurutulup saklamaya göre daha 
az yer işgal etmesi, daha kaliteli ve 
sindirilebilirliği daha yüksek kaba 
yem eldesi gibi avantaları nede-
niyle tercih edilmektedir. Silajın; 
hayvanların iştahla yemeleri, sin-
dirilme derecesinin yüksek olma-
sı, özellikle kış aylarında hayvanlar 
için zengin vitamin kaynağı olması, 
bozulmadan uzun süre muhafaza 
edilebilmesi, mekanizasyona uy-
gun olması gibi avantajları nede-
niyle de tercih edilmektedir. 

Silaj Yapımında Kullanılan Bitkiler
Ülkemizde son yıllarda silaj üre-

timinin artması silajın önümüzdeki 
yıllarda hayvancılık için önemli hale 
geleceğini göstermektedir. Mısır, 
sorgum, sudan otu, tahıllar (arpa, 
yulaf, tritikale, çavdar, buğday), 
tek ve çok yıllık çimler, fiğ-tahıl 
karışımları da silaj yapımı amacıy-
la yaygın olarak yetiştirilmektedir. 
Ayrıca yonca, fiğ, üçgül, korunga, 
bakla, yem bezelyesi, lüpen, çayır 
otları, pancar yaprakları, ayçiçeği 
vb. bitkilerden de silaj yapılmak-
tadır. Silajlık bitki yetiştiriciliğinde 
işletmenin arazi varlığı, hayvanın 
özelliği (süt veya besi), toprak ve 
iklim özellikleri, sulama imkanla-
rı, mekanizasyon, yem ihtiyacı vb. 
faktörler dikkate alınarak üretim 
yapılmalıdır.

Her türlü yeşil yemden silaj 
yapmak mümkün olmakla bera-
ber, mısır bitkisi, ülkemizde yapılan 
silajların büyük çoğunluğunu mısır 
silajı oluşturmaktadır.  Belirtilen 
öneme haiz olması nedeniyle mısır 
silajının yapılışından burada kısaca 
bahsetmek uygun olacaktır.               

Mısır Silajının Yapılışı
Öncelikle silaj yapılacak olan 

alan yüzde 1-2 eğimli olmalıdır. 
Silajın yapılacağı alan temizlen-

SİLAJIN HAYVAN 
BESLENMESİNDEKİ ÖNEMİ
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dikten sonra, üzerine 10-15 cm. ka-
lınlıkta sap-saman dökülür. Hasat 
edilip, silaj alanına getirilen mısırlar 
40-50 cm. kalınlıkta serilir. Trak-
törle üzeri sıkıştırılarak içinde hava 
kalmayacak şekilde bastırılır. Silajın 
besin değerini ve dayanıklılığını ar-
tırmak için 3-5 kg/ton öğütülmüş 
kaya tuzu her römorkta eşit olarak 
dağıtılır. Ayrıca protein değeri de 
artırılmak isteniyorsa, her tona 40-
50 kg. arpa ezmesi veya kırması da 
eklenir. Koçanlı mısır kullanılıyorsa 
katkı maddesine gerek yoktur.

Bu çalışmaya 150-180 cm. yük-
seklikte, balık sırtı şekline gelince-
ye kadar devam edilir. Dolum işle-
mi, ara verilmeden, en kısa sürede 
tamamlanmalıdır. Tamamlanan si-
lajın üzeri; kalın, güneş ışınlarına ve 
olumsuz hava şartlarına dayanıklı 
örtü malzemesi (naylon) ile kapa-
tılır.  Naylonun üzerine de 3-5 cm 
kalınlığında sap-saman ve onun 
üzerine de naylon görülmeyecek 
şekilde 10-15 cm kalınlığında yağ-
mur suyundan etkilenmeyen killi 
toprak atılır.

Silajın olgunlaşma süresi 45-60 
gündür. Olgunlaşmış silaj, yeşilimt-
rak sarıdan koyu yeşile kadar deği-
şen bir renk alır. Silajın kendine has 
ekşi ve kendine has kokusu vardır. 
Silajda istenmeyen bir tereyağ 
asidi ve küf kokuları olmamalıdır. 
Doğru silolama yapılmayan silaj-
lar bozulurlar. Böyle silajların bes-
lenmede kullanılması durumunda 
gebe hayvanlarda yavru atma, 

toksik etki ve zehirleme yapabil-
mektedir.

Silaj alınırken ön kısımdan di-
limler halinde hayvanın ihtiyacına 
göre en fazla 2 günlük alınmalı 
ve alınan yüzey ıslak çuvalla ör-
tüldükten sonra tekrar hiç hava 
almayacak şekilde kapatılmalıdır. 
Silaj açılmadıkça uzun süre (2 yıl) 
bozulmadan saklanabilir.

Hayvanlara Verilme Miktarı
Yemler hayvanlara yaşama ve 

verim payı olmak üzere iki amaç 
için verilir. Bunlar;

• Yaşama payı

• Verim payı 

Kuru ot ve saman gibi yemler 
yaşama payı için, kesif yemler, küs-
pe ve dane yemler verim payı için 
verilirler. Silaj ise hem yaşama hem 
de verim payı için verilir.

Özellikle genç ve gelişmekte 
olan hayvanların beslenmesinde 
silo yemleri ile birlikte günde 2-3 
kg kaliteli kuru ot ve 1,5-2 kg kesif 
yem verilmesi unutulmamalıdır. 4 
aylıktan küçük hayvanlara işkem-
be gelişimini daha iyi teşvik ettiği 
için silaj yerine kuru ot verilmesi 
daha yerinde olur. Doğumuna 2 ay 
kalmış gebe hayvanlara verilecek 
silaj miktarı azaltılmalı, ayrıca 8-10 
kilo süt veriyormuş gibi kesif yem-
le beslenmelidir. 

Günlük Rasyon İçerisinde Veri-
lecek Silaj Miktarı

Sütte Silaj Kokusunun Olmaması 
İçin Yapılması Gerekenler 

Süt yabancı kokulara karşı son 
derece hassas bir yiyecektir. Ya-
bancı tat ve kokulu ne olursa olsun 
herhangi bir madde ile bir arada 
bulundurulduğunda, süt hemen 
bu yabancı koku ya da tadı kendi-
ne mal eder. Bu nedenle:

• Günlük olarak yemlemede 
kullanılmak üzere silodan boşal-
tılan silaj, yemlemede kullanılana 
kadar ahırda bekletilmez.

• Yemlemede kullanılacak silaj, 
ancak sağım sonrasında barınağa 
taşınır ve hayvanlara verilir.

• Sağım öncesi, bir önceki 
öğünde yemliklerde kalan silaj 
ahırdan uzaklaştırılır ve ahır iyi bir 
şekilde havalandırılır.

 
Kaynaklar:

Dr. A. Mutlu UYGUR. İzmir Gıda Tarım Hay-
vancılık İl Müdürlüğü 2018,Silajlık Yem Bitkileri ve 
Silaj Yapımı, Shf:7-8-19,İzmir.

Erzurum Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü htt-
ps://erzurum.tarimorman.gov.tr.Belgeler.

Süt inekleri ve besi sığırlarına 15-30 kg

Düvelere 10-15 kg

Danalara 5-10 kg

Koyun ve keçilere 4-6 kg
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Yayılma Alanı: Orta Anadolu ve komşu bölgeleriyle kesiştiği 
yerler 

Verim Yönü: Kombine, et ve süt 

Genel Tanımı: Yerli ırklar içinde iri yapılı olarak tanımlanır. 
Vücut dar ve uzundur. Sırt hattı düzdür, bazılarında hafif bir 
çukurluk görülebilir. Baş uzun ve dar, yüz çıplak ve üzerinde 
değişik büyüklükte kâkül (hotoz) bulunur. Koçlarda baş hafif 
dışbükeydir. Uzun ve sarkık kulaklıdır. Bacaklar uzun ve sağ-
lam, tırnaklar sağlam ve serttir. Vücut rengi genellikle beyazdır. 
Genellikle baş, burun, kulak ve ayaklarda siyah lekeler bulunur. 
Baş, boyun altı ve bacaklar yapağısızdır. Yapağı kaba-karışık 
ve seyrektir. Koyunlar boynuzsuzdur. Erkeklerde küçük yapılı 
ya da tam gelişmemiş boynuz bulunabilir. S formunda yağlı 
kuyrukludur. Kuyruk, arkadan bakıldığı zaman üst üste otur-
muş üç parça görünümündedir. Dipte geniş ve büyük bir yağ 
kitlesi, onun üstünde kalp şeklinde daha küçük ve yağlı ikinci 
bir parça, en üstte ise yağsız, kıllı ve aşağıya sarkan uzun kısım 
bulunur. 

Irka Özgü Ayırıcı Özellikler: Kötü çevre şartlarına ve hastalık-
lara dayanıklıdır. Sağlam yapılı ve kanaatkârdır. Yetersiz bakım 
besleme, farklı ve değişken iklim koşullarında yaşayabilir. Yağlı 
kuyruklu oluşu nedeniyle yetersiz besleme dönemlerinde ya-
şama gücü yüksektir. Yerli ırklar içinde en uysal olanıdır, sevk 
ve idaresi kolaydır. Sürü ve analık iç güdüsü iyidir. Uzun yol 
yürüyüşlerine dayanıklıdır. Fakir meralardan yararlanma yete-
neği yüksektir. 

Yetiştirme Koşulları: Yazları kurak ve sıcak, kışları soğuk ve 
karlı bozkır iklimine uyum sağlamıştır. Fazla engebeli olmayan, 
bitki örtüsü zayıf geniş meralarda yetiştirilir. Besleme karlı dö-
nem dışında meraya dayalıdır. Karlı kış aylarında ağırlıklı olarak 
samana dayalı, az miktarda dane destekli besleme uygulanır. 
Basit ve düşük maliyetli ağıllarda barındırılır. Aile, köy veya 
şahıs sürülerinde ve 30-500 başlık gruplar halinde yetiştiril-
mektedirler.

AKKARAMAN

barındırılır. Aile, köy veya şahıs sürülerinde ve 30-500 başlık gruplar halinde 
yetiştirilmektedirler. 
 

Vücut Ölçüleri ve Verim Özellikleri 
 

Vücut Ölçüleri Erkek Dişi Verim Özellikleri Dişi 
Cidago Yüksekliği (cm) 73 65 Laktasyon Süt Verimi (kg) 50-60 

Vücut Uzunluğu (cm) 72 64 Laktasyon Süresi (gün) 140 

Doğum Ağırlığı (kg) 4.7 4.4 Yapağı Verimi (kg) 2.2 

Ergin Canlı Ağırlık (kg) 62 50 Damızlık Yaşı (ay) 16-18 

Günlük Canlı Ağırlık Artışı 
(g) 

240  Kuzu Verimi 1.2 
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Yayılma Alanı: İç Anadolu Bölgesinde Sivas ve çevre iller 

Verim Yönü: Kombine, et ve süt 

Genel Tanımı: Vücut iri yapılıdır. İnce bir dudak yapısına sa-
hiptir. Burun üstü genellikle dışbükeydir. Kulaklar uzun, geniş 
ve uzun ve dar, kaburgalar yassıdır. Göğüs özellikle koçlarda 
oldukça geniştir. Koyunların bir bölümünde 14 kaburga bulu-
nur. Bacaklar uzun ve kuvvetlidir. Vücut beyaz ve kaba-karışık 
yapağı ile örtülüdür. Göz ve ağız çevresi ile ayaklar genellik-
le siyahtır. Baş, boyun, karın altı ve bacaklarda yapağı örtüsü 
bulunmaz. Koyunlar boynuzsuzdur. Erkeklerin % 10 kadarında 
zayıf boynuz bulunur. Yağlı kuyrukludur ve kuyruk S formun-
dadır. 

Irka Özgü Ayırıcı Özellikler: Kurak iklim hayvanı olmakla 
birlikte değişik çevre koşullarına adaptasyon yeteneği iyidir. 
Uzun yol yürüyüşlerine dayanıklı ve sürü içgüdüsü gelişmiştir.

Yetiştirme Koşulları: Yazları kurak ve sıcak, kışları soğuk ve 
karlı bozkır ikliminde, fazla engebeli olmayan, bitki örtüsü zayıf 
geniş meralarda yetiştirilir. Besleme karlı dönem dışında me-
raya dayalıdır. Karlı kış aylarında ağırlıklı olarak samana dayalı, 
az miktarda dane destekli besleme uygulanır. Yetersiz barınak 
ve bakım koşullarında yetiştirilebilir. Türkiye’nin çeşitli bölge-
lerindeki Akkaraman yetiştiricileri damızlık koç ihtiyaçlarının 
bir kısmını Kangal Akkaraman sürülerinden karşılanmaktadır.

KANGAL KARAMAN

KANGAL AKKARAMAN 
 

Yayılma Alanı: İç Anadolu Bölgesinde Sivas ve çevre iller  
Verim Yönü: Kombine, et ve süt 
Genel Tanımı: Vücut iri yapılıdır. İnce bir dudak yapısına sahiptir. Burun üstü genellikle 
dışbükeydir. Kulaklar uzun, geniş ve uzun ve dar, kaburgalar yassıdır. Göğüs özellikle 
koçlarda oldukça geniştir. Koyunların bir bölümünde 14 kaburga bulunur. Bacaklar uzun ve 
kuvvetlidir. Vücut beyaz ve kaba-karışık yapağı ile örtülüdür. Göz ve ağız çevresi ile ayaklar 
genellikle siyahtır. Baş, boyun, karın altı ve bacaklarda yapağı örtüsü bulunmaz. Koyunlar 
boynuzsuzdur. Erkek lerin % 10 kadarında zayıf boynuz bulunur. Yağlı  kuyrukludur ve 
kuyruk S formundadır. 
Irka Özgü Ayırıcı Özellikler: Kurak iklim hayvanı olmakla birlikte değişik çevre koşullarına 
adaptasyon yeteneği iyidir. Uzun yol yürüyüşlerine dayanıklı ve  sürü içgüdüsü gelişmiştir. 
Yetiştirme Koşulları: Yazları kurak ve sıcak, kışları soğuk ve karlı bozkır ikliminde, fazla 
engebeli olmayan, bitki örtüsü zayıf geniş meralarda yetiştirilir. Besleme karlı dönem dışında 
meraya dayalıdır. Karlı kış aylarında ağırlıklı olarak samana  dayalı, az miktarda dane destekli 
besleme uygulanır. Yetersiz barınak ve bakım koşullarında yetiştirilebilir. Türkiye'nin çeşitli 
bölgelerindeki Akkaraman yetiştiricileri damızlık koç ihtiyaçlarının bir kısmını Kangal 
Akkaraman sürülerinden karşılanmaktadır. 
 

Vücut Ölçüleri ve Verim Özellikleri 
 

Vücut Ölçüleri Erkek Dişi Verim Özellikleri Dişi 
Cidago Yüksekliği (cm) 88 76 Laktasyon Süt Verimi (kg) 70-130 

Vücut Uzunluğu (cm) 74 66 Laktasyon Süresi (gün) 150 

Doğum Ağırlığı (kg) 4.7 4.5 Yapağı Verimi (kg) 1.7 

Ergin Canlı Ağırlık (kg) 90-100 68-72 Damızlık Yaşı (ay) 18 

Merada Günlük Canlı 
Ağırlık Artışı (g) 

280 260 Kuzu Verimi 1.2 
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Yayılma Alanı: Doğu Anadolu Bölgesi 

Verim Yönü: Kombine, et verimi öncelikli

Genel Tanımı: Sağlam ve iri yapılıdır. Sağrı cidagodan biraz 
yüksektir. Boyun uzun, göğüs dar, sağrı düşük ve bacaklar 
yüksektir. Kulak büyük, enli, sarkık ve yana doğru yatıktır. Baş 
vücuda nazaran uzun ve öne doğru incelmiştir. Baş profili al-
nın buruna geçiş yerinden biraz yukarıda hafif çukurluk gös-
terir. Burun dişilerde az veya çok, koçlarda belirgin şekilde dış-
bükeydir. Vücut rengi kızıldan mora kadar değişmekle birlikte 
göz, ağız ve burun etrafı daha açık, baş ve ayaklar vücuda 
nazaran daha koyu renklidir. Yüz ve baş genel olarak yapağı-
sızdır. Karın ve boyun genellikle çıplak veya seyrek örtülüdür. 
Bacaklar bileklerden itibaren yapağısızdır. Yapağı kaba karı-
şıktır. Erkekler çoğunlukla boynuzludur. Boynuzlar büyük ve 
helezonidir, dişiler ise zayıf boynuzlu veya boynuzsuz olabilir. 
Yağlı kuyrukludur. Kuyruk omurları iki defa bükülme yaptığın-
dan S formundadır.

Irka Özgü Ayırıcı Özellikler: Sürü ve analık içgüdüsü, yürüme 
yeteneği iyi, sevk ve idaresi kolaydır. Yaşama gücü ve kötü 
çevre koşullarına adaptasyon yeteneği yüksektir. Soğuğa 
karşı dayanıklıdır. Yağlı kuyruk, uzun ve yetersiz kış besleme 
döneminde enerji kaynağı olarak kullanılmakta, bu koşullarda 
yaşam garantisi sağlamaktadır. 

Yetiştirme Koşulları: Doğu Anadolu Bölgesi’nin soğuk ve 
uzun kış koşullarına ve dağlık yapısına çok iyi uyum sağla-
mıştır. Yüksek rakımlı ve fakir meraları iyi değerlendirir. Kış 
aylarında ise normal bir besleme ile kapalı veya bir tarafı açık 
ağıllarda barındırılır.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı HAYGEM

MOR KARAMAN

 
 

 
 
 
 
 
 

Vücut Ölçüleri ve Verim Özellikleri 
 
 

Vücut Ölçüleri Erkek Dişi Verim Özellikleri Dişi 

Cidago Yüksekliği (cm) 75 68 Laktasyon Süt Verimi (kg) 60 

Vücut Uzunluğu (cm) 72 67 Laktasyon Süresi (gün) 126 

Doğum Ağırlığı (kg) 3.9 3.5 Yapağı Verimi ( kg ) 1.5-2.0 

Ergin Canlı Ağırlık (kg) 50-90 40-60 Damızlık Yaşı (ay)  18 
Günlük Canlı Ağırlık 
Artışı (g) 192  Kuzu verimi 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


