
1

MAKALE

YETİŞTİRİCİLERİ ÇOBAN DERGİSİ

TÜRKİYE

NİSAN 2019

İmtiyaz Sahibi
Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği adına 
Genel Başkan
Nihat ÇELİK

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
İrfan GÜNDOĞDU

Yayın Türü
Yaygın Süreli Yayın 3 Ayda Bir 
Yayınlanır

Basım Tarihi
29.04.2019

Dağıtım
Yurtiçi Kargo

Yönetim Yeri
Turan Güneş Bulvarı Hilal Mah. 699. Sok. 
Arıkan İş Merkezi No: 2/2
Çankaya - ANKARA
Tel: 312 442 88 02 - 312 438 38 47 
Fax: 312 442 88 18
e-mail: bilgi@turkiyekoyunkeci.org 
www. turkiyekoyunkeci.org

Yapım Ajansı

Topçu mh. 1497 sk. 25/6 
Etimesgut/Ankara
Tel: 0553 351 81 91

Baskı
AFŞAR MEDYA MATBAACILIK 
SAN. TİC. A.Ş.
Ostim Osb Mah. 1424. Sk. 
Ostim Mega Center
8/2 Yenimahalle - ANKARA
Tel: 0312 394 39 22

ISSN
2148-2799

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban 
Dergisi basın ahlâk kurallarına uymayı ta-
ahhüt eder. Yayımlanan yazıların sorum-
lulukları sahiplerine ait olup, Birliğimiz 
görüşlerini yansıtmamaktadır. Dergide 
yayımlanan yazılar, kaynak gösterilmek 
koşuluyla, diğer yayın organlarında 
yayımlanabilir. Gönderilen yazılar iade 
edilmez.

İÇİNDEKİLER

BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN 
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN 
YETİŞTİRİCİLERİNİ 
SEVİNDİREN MÜJDELER

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’DAN 
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN 
YETİŞTİRİCİLERİNE YENİ 
DESTEK MÜJDESİ

TİGEM’DE ALTERNATİF 
VE YENİ PROJELER 
KONULU BİR TOPLANTI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AKSARAY’DA 
7.GELENEKSEL 
ÇOBANLAR BİLGİ 
YARIŞMASI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MERKEZ BİRLİĞİMİZDE 
% 50 HİBE KAPSAMIN-
DA AĞIL PROJELERİ VE 
MALİYETLERİ KONUSUN-
DA SUNUM YAPILDI

ÜLKEMİZDE KÜÇÜKBAŞ 
HAYVANCILIK ve TARIM 
SİGORTASI

5

3

9

18

10

27
12. SAYFA -  KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI DESTEKLERLE ARTTI

14. SAYFA - MERKEZ BİRLİĞİMİZ İLE İL BİRLİKLERİMİZ ARASINDA 
 300 KOYUN PROJESİ İÇİN PROTOKOLLER İMZALANDI

16. SAYFA - BURSA BİRLİK BAŞKANI VETERİNER HEKİM YILDIRIM 
 ORAN’DAN, GENEL BAŞKAN ÇELİK’E PROJE SUNUMU

20. SAYFA - ANKARA’DA DÜZENLENEN ÇALIŞTAYDA “ANKARA KEÇİSİ VE 
   TİFTİK” MASAYA YATIRILDI

24. SAYFA - ÇANKIRI’LI KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ SUSAM İLE 
   YOLA DEVAM DEDİ

32. SAYFA - KOYUNLARDA DÖL VERİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ - PROF. DR. 
    FATİN CEDDE



2 Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

BAŞKAN’IN KALEMİNDEN

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı

Nihat Çelik

MERHABA
Çok değerli okuyucularımız; İçinde bulunduğumuz 
2019 yılının Şubat - Nisan aylarını kapsayan Dergi-
mizin 22. Sayısı ile yeniden huzurlarınızda olmanın 
mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Üç ayda bir yayın-
lanan dergimizde, sektörümüzde yaşanılan gelişmeler 
ile Merkez Birliğimizin yapmış olduğu faaliyetleri müm-
kün olduğunca sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. 
Bu zaman zarfında çalışmalarımız ile küçükbaş hay-
vancılığın meselelerini zaman zaman basın açıkla-
malarımız şeklinde kamuoyuna duyuruyor, ayrıca da 
yetiştiricilerimiz tarafından daha fazla izlenen tarım ve 
hayvancılık alanında yayın yapan televizyon kanalla-
rında görüşlerimizi aktarma fırsatını değerlendiriyoruz. 
Geçtiğimiz süreçte Bakanlığımız bürokratları ve Birlik 
Başkanlarımızın Merkez Birliğimize yapmış oldu-
ğu ziyaretlerde sektörümüze ilişkin oldukça verimli 
istişarelerde ve bilgi paylaşımında bulunurken başta 
Bakanlığımız yetkilileri olmak üzere çeşitli kurum ve 
kuruluşları ziyaret ederek sorunlarımızı bıkmadan 
usanmadan anlatmaya çalışıyoruz. Sorunlarımıza yö-
nelik önerilerimizin bir kısmı Bakanlığımızca çözüme 
kavuşturulurken bir takım sorunlarımızın çözümünde 
ise büyük çaba harcadıklarına şahit oluyoruz. Bu 
çerçevede Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir 
Pakdemirli ile bürokrat ve Bakanlığımız çalışanlarına 
Birliklerimiz ve yetiştiricilerimiz adına teşekkürlerimizi 
arz ediyoruz.

Diğer yandan, kamuoyunda 300 koyun projesi olarak 
bilinen projede Merkez Birliğimize verilen görevin 
planlandığı şekilde başarıyla yürütülmesinde çok 
büyük emek ve katkıları olan TİGEM, Ziraat Bankası 
ve TARSİM yetkililerine de teşekkürlerimizi bir borç 
biliyor, Merkez Birliğimize duydukları güveni boşa 
çıkarmamak adına çalışmalarımıza aralıksız devam 
ediyoruz. 

Değerli okuyucularımız;
Geçtiğimiz ay içerisinde Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzu ve oğlaklara 100 lira 
destek verileceği müjdesi sektörümüz ve yetiştirici-
lerimiz tarafından bayram havasında memnuniyetle 
karşılanmıştır. Ülkemiz küçükbaş hayvancılığının 
gelişmesine büyük ivme kazandıracak olan bu karar 
için Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Canı 
gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz.

2018 yıl sonu verilerine göre halen 46.1 milyon ci-
varında olan küçükbaş hayvan sayımızın 100 mil-
yon gibi bir seviyeye ulaştırılması noktasında Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanlarımızca yapılan 
açıklamaları sektörümüze verilen bir değerin ifadesi 
olarak görüyor, bu hedefe ulaşmak için bütün gücü-
müzle çalışacağımızın bilinmesini istiyoruz. Dolayısıyla 
küçükbaşta 100 milyon hedefine nasıl ulaşabiliriz 
konusunda Merkez Birliğimizce Antalya’da 29 Nisan 
- 01 Mayıs 2019 tarihlerinde, Bakanlığımız birimleri ile 
Birlik Başkanlarımız ve personeli olmak üzere geniş 
katılımlı bir Küçükbaş Hayvancılık Şurası düzenlemiş 
bulunuyoruz. Bu toplantıdan faydalı sonuçlar çıkaca-
ğına olan inancımı belirtirken, toplantıya ilişkin haber 
ve sonuçları detaylı bir şekilde dergimizin bir sonraki 
sayısında siz değerli okuyucularımızla paylaşacağımı-
zı ifade etmek istiyorum. Ben şimdiden 3 gün sürecek 
toplantımızın sektörümüz için hayırlara vesile olması 
temennilerimle katılımcılara verecekleri katkılardan 
dolayı yürekten teşekkür ediyorum.

Önümüzdeki sayıda çok daha güzel, dolu dolu zengin 
içerikli bir dergi ile buluşmak temennilerimle, başta 
tüm üretici ve yetiştiricilerimize bol üretim ve bol ka-
zançlar diler, sektörümüzün tüm paydaşlarına selam 
ve sevgilerimi sunarım. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 26 Mart 2019 tarihinde 

Van’da düzenlenen mitingde halka 
hitap ederek küçükbaş hayvancılık 
sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda 
bulundu ve küçükbaş hayvan yetiştiri-
cilerine yeni destek programı müjdesi-
ni verdi.

Van’da konuşan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, küçükbaş hayvancılık sektö-
rüne hitaben şu ifadelere yer verdi.  ‘’ 
Şimdi buradan bir müjde vermek isti-
yorum; ülkemizde küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliğini teşvik etmek için yeni 
destek programını hayata geçiriyo-
ruz. Halen küçükbaş damızlıklar için 
hayvan başına 25 lira destek ödemesi 
yapılıyor. Buna ilave olarak, önümüz-
deki yıldan itibaren dişi kuzu ve oğlak-

lardan damızlık olarak sürüye katılan 
her bir hayvan için 100 lira destekleme 
ödemesi yapmaya başlayacağız. Yeni 
projemizle küçükbaş hayvan varlığını 
84 milyona yükseltmeyi, kişi başına 
da en az bir küçükbaş hayvan yetiş-
tirilmesini hedefliyoruz. Yeni teşvik 
programının ülkemize şimdiden hayırlı 
olmasını diliyorum.” 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN 
YETİŞTİRİCİLERİNE YENİ DESTEK MÜJDESİ
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, KUZU VE OĞLAKLAR 
İÇİN YENİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA 
BULUNDU

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
“Bu destek programı 265 bin 
küçükbaş hayvan yetiştiricisi için 

bayram havasında bir müjde oldu” 
dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, gelecek 
yıldan itibaren dişi kuzu ve oğlaklar-
dan damızlık olarak sürüye katılacak 
her bir hayvan için 100 lira destekleme 
ödemesi yapılması kararıyla ilgili, “Bu 

destek programı 265 bin küçükbaş 
hayvan yetiştiricisi için bayram hava-
sında bir müjde oldu.” dedi.
Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından açıklanan küçük-
baş hayvancılığa yönelik yeni destek 
programını AA muhabirine değerlen-
dirdi.

Halen küçükbaş damızlıklar için hay-
van başına 25 lira destek verildiğini, 
gelecek yıldan itibaren bu desteğe 
ilaveten dişi kuzu ve oğlaklardan da-
mızlık olarak sürüye katılacak her bir 
hayvan için 100 lira destekleme öde-
mesi yapılacağını dile getiren Çelik, 
“Bu destek programı 265 bin küçük-
baş hayvan yetiştiricisi için bayram 
havasında bir müjde oldu.” dedi.

Çelik, yetiştiricilere ödenen anaç ko-
yun keçi desteğine ek olarak verilecek 
bu desteğin, sektörü daha iyi yerlere 

taşıyacağını ve hedeflere ulaşılması 
yolunda önemli katkı sağlayacağını 
ifade etti.

Yeni destek programıyla erken kuzu 
kesimlerinin de önleneceğine işaret 
eden Çelik, böylece Türkiye’de kırmızı 
et üretiminin artacağını söyledi.
Çelik, desteklerin kuzu ve oğlak et 
fiyatlarını düşüreceğini belirterek, “Ni-
hayetinde üreticimizin ve tüketicimizin 
birlikte kazandığı bir ortamda insanla-
rımızın sağlıklı beslenmesi bizim arzu 
ettiğimiz en temel önceliğimiz.” diye 
konuştu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye 
teşekkür etti.
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BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN 
YETİŞTİRİCİLERİNİ SEVİNDİREN MÜJDELER

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli, 12 Mart 2019 tarihin-
de Devlet Su İşleri Kars Bölge 

Müdürlüğü Konferans Salonu’nda 
“Tarım ve Orman Sektörü Değerlen-
dirme Toplantısı’na katıldı. Bakan 
Bekir Pakdemirli toplantıda yaptığı 
konuşmada çiftçilere ve küçükbaş 
hayvan yetiştiricilerine çeşitli müjde-
ler verdi. 

Bakan Pakdemirli, küçükbaş hayvan 
yetiştiricilerine anaç koyun keçi des-
tekleme ödemeleri ile çoban desteği 
ödemelerinin mart ayı sonunda yapı-
lacağını ayrıca sürü büyütme projesi 
kapsamında dişi kuzular için 100 lira 
destek verileceği müjdesini verdi. 
Bakan Pakdemirli, besicilere ucuz 
maliyetli 2 ay vadeli arpa verecek-
lerini ifade ederek şu açıklamada 
bulundu:

“TMO’nun müdahale alım fiyatlarını, 
hasattan önce üreticilerimizi mem-
nun edecek seviyede açıklayacağız. 
TARSİM sigortasını, TKK üzerinden 
yaptıran çiftçimiz, sigorta bedelini 
hasat tarihinde ödeyecek. Besici-
miz yemini şimdi alacak, kurbanda 
ödeyecek. Mazotu şimdi al, 90 gün 
sonra faizsiz öde. Sebze üreticilerine 
fideyi şimdi al, 180 gün sonra faizsiz 
öde. Kırsal kalkınma destek kapsa-

mında, bireysel sulama sistemlerinin 
desteklenmesi maksadıyla, 2019 yılı 
müracaatlarında 1 Ocak’tan başla-
yan altmış günlük süreyi, 31.03.2019 
tarihi mesai bitimine kadar uzattık.”
Doğu Anadolu Projesinin başarısı-
na da değinen Bakan Pakdemirli, 
“Projenin başarılı olması nedeniyle, 
bakanlığımız tarafından proje süresi 
2019-2023 yılları arasında uzatılmış-
tır. Başvurular bugünden itibaren 
başlamıştır. Bu proje kapsamında; 
ahır yapımında 385 bin TL’lik pro-
jenin yüzde 50’si hibe verilecek. 
Hayvan alımında 5 bin TL boğaya, 
750 TL koça hibe desteği vereceğiz. 
Anaç koyun-keçi desteği ödeme-
si 187 bin TL. Yetiştiricimizin 21,5 
milyon anaç küçükbaş hayvanı için 
538,5 milyon TL destekleme ödeme-
sini mart ayı sonunda ödeyeceğiz. 

Sürü yöneticisi istihdamı (çoban) 
desteği 7 bin küçükbaş işletmesine, 
işletme başına 5 bin TL olmak üzere, 
35 milyon TL destekleme ödemesini, 
mart ayı sonunda ödeyeceğiz” dedi.
Koyunculukta sürü büyütme proje-
sine başladıklarının bilgisini veren 
Bakan Pakdemirli, “Dişi kuzularını 
damızlığa ayıran üreticilerimize dişi 
kuzu başına 100 TL destek verece-
ğiz. … “ ifadelerini kullandı.

TARIM BİLİŞİM 
SİSTEMİ “E-ÇİFTÇİ” 
PORTALI DEVREYE 
GİRDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Tarım Reformu Genel Müdür-
lüğü tarafından geliştirilen en 

geniş ve kapsamlı tarım bilişim 
altyapılarından birisi olan E-Çiftçi 
portalını devreye aldı. Bu hizmet 
sayesinde çiftçiler birçok bilgiye 
ulaşabilirken, çoğu destekleme 
başvurusunu da bu portal üzerin-
den yapabilecek.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, “2021 sonu itibariyle 
Türkiye bir daha kasaplık et ya da 

canlı hayvan ithal eden bir konumda 
olmayacak” dedi. 

Toprağın ve tarımın siyaseti olmayaca-
ğını vurgulayan Tarım ve Orman Baka-
nı Bekir Pakdemirli, “Tarım, savunma 

sanayisinden daha önemlidir. Neden? 
Çünkü her şeyiniz olabilir. Roketleri-
niz, uçaklarınız, her türlü teknolojiniz 
olabilir ama evde buzdolabı boşsa, 
insanların karnı açsa burada yapacak 
bir şey yok. En temel ihtiyacımız tarım 
ve gıda. Bu anlamda tarımı her zaman 
her şeyden daha önemli konumda 
olduğunu söylüyorum.” dedi. 
Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin küçük-
baş hayvan ve süt sığırı varlığında 
Avrupa Birliği’nde (AB) birinci, büyük-
baş hayvan varlığında ise Fransa’dan 
sonra ikinci sırada bulunduğuna işaret 
ederek, Avrupa’da en büyük tarımsal 
hasılaya sahip ülke olarak kaynakları 
çok iyi kullandıklarını, çok daha iyi 
kullanılması gerektiğini kaydetti. 
Tarımda üretim artışlarına değinen 
Pakdemirli, zaman zaman etle ilgili 
birtakım problemlerin yaşandığını 
ifade etti.2002’de kişi başına bir yılda 
6,1 kilogram et tüketildiğini, 2017’de 

bunun 14 kilograma çıktığını kay-
deden Pakdemirli, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Yani et tüketimimiz öyle 
bir artmış ki hayvancılıktaki et üretim 
miktarımız buna yetmemiş. Tavuk 10 
kilogramdan 26’ya çıkmış, bu tarafta 
ihracatımız var. Balık 6,7 kilogramdan 
5,5 kilograma düşmüş. Demek ki fazla 
ete yönelmişiz. Balık sağlıklı olduğu 
için her zaman balığın tüketilmesini 
tavsiye ediyorum. Etle ilgili şu anda 
Türkiye’nin önemli bir ihtiyacı yok, bir 
ihtiyaç olursa tekrar ithalata gireriz. 
Ama bugün itibariyle Türkiye’nin belirli 
bir süre daha aşağı yukarı ekim-kasım 
gibi söylemiştim, en az 6 ay daha et 
ihtiyacımız yok. Şu anda da belli süre 
daha ihtiyacımız yok, bunun planla-
masını da gerekirse yaparız. İnşallah 
2021 sonu itibariyle Türkiye bir daha 
kasaplık et ya da canlı hayvan ithal 
eden bir konumda olmayacak.” AA

BAKAN PAKDEMİRLİ “2021 SONU İTİBARİYLE ET İTHAL 
EDİLMEYECEK”

Yıllar itibariyle genellikle Mayıs ayı 
sonu veya Haziran ayı içerisinde 
yapılan ve zaman zaman dile ge-
tirdiğimiz anaç koyun keçi destek-
leme ödemelerinin öne çekilmesi 
talebimiz Bakanlığımızca değer-
lendirilmiş olup 2018 Anaç Koyun 
Keçi Destekleme ödemelerinin 
MART ayı sonu itibariyle yapıla-
cağı Sayın Bakanımız tarafından 

açıklanmıştır. Başta Bakanımız 
Sayın Dr. Bekir Pakdemirli olmak 
üzere Bakanlığımız yetkililerine 
Birliklerimiz ve yetiştiricilerimiz adı-
na teşekkür eder, hayırlı olmasını 
dilerim.

Nihat ÇELİK / 
TÜDKİYEB Genel Başkanı

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, konuya ilişkin olarak ‘’ 2018 
yılı Anaç Koyun Keçi Destekleme 
ödemeleri için Bakanlığımızca ilgili 
Ziraat Bankası Şubelerine talimat 
verilmiş olup, ödemeler yarın 
akşamdan (15 Mart 2019) itiba-
ren yetiştiricilerimizin hesabına 
yatırılacaktır. Tüm yetiştiricilerimiz 
adına Sayın Bakanımıza teşekkür 
ediyor Hayırlı olmasını temenni 
ediyorum’ ’dedi.
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ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEĞİ İÇİN YENİDEN 
BAŞVURU İMKÂNI SAĞLANDI

Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜD-
KİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 

AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
hayvan başına 25 lira olan anaç koyun 
keçi desteklemesinden faydalanmak 
için 2018’de yaklaşık 190 bin yetiştiri-
cinin başvuru yaptığını belirtti.

Destekten yararlanabilmek için 
üreticilerin KKBS üzerinden müra-
caat yapmaları gerektiğini hatırlatan 
Çelik, destek başvurularının 2 Kasım 
2018’de sona erdiğini dile getirdi.
Çelik, anılan tarihe kadar KKBS’ye 
başvuru yapamayan yetiştiricilerin zor 
durumda kaldıklarına işaret ederek, 
müracaat yapamayan yetiştiriciler ta-
rafından sistemin yeniden açılması için 
çok sayıda talep geldiğini ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık 

Genel Müdürlüğünce 2018 yılı anaç 
koyun keçi desteği başvuruları için 
KKBS’nin 18-27 Şubat tarihleri arasın-
da yeniden açılacağını bildiren Çelik, 
şu bilgileri verdi:
“Geçen yıl 2 Kasım’a kadar destekle-
me başvurusunda bulunamayan ye-
tiştiriciler söz konusu tarihler arasında 
hayvanlarını sisteme kaydedebilecek. 
Zamanında başvuru dilekçelerini il 
birliklerine yapmış ancak çeşitli se-
beplerden dolayı KKBS’ne kaydedile-
memiş veya başvuru süresini geçirmiş 
yetiştiricilerin 2 Kasım 2018 tarihindeki 
Hayvan Bilgi Sistemi’nden (TÜRKVET) 
alınan işletme ve hayvan bilgileri esas 
olmak üzere yürürlükte olan mevzuat 
hükümleri doğrultusunda 2018 yılı 
anaç koyun keçi destekleme başvuru 
kayıtları il birliklerince tekrar yapılabi-
lecek.”

Çelik, sistemin on günlüğüne yeniden 
açılması kararını büyük bir memnu-
niyetle karşıladıklarının altın çizerek, 
bu karar neticesinde yaklaşık 10 bin 
yetiştiricinin daha desteklemelerden 
faydalanabileceğini, 500 bin civarında 
küçükbaş hayvanın da sisteme girile-
ceğini kaydetti.

Desteğin bu yılın ilk 6 ayında ödene-
ceğine işaret eden Çelik, desteğin 
mümkün olduğunca erken ödenme-
sinin yetiştiriciler açısından önemine 
dikkati çekti.

Çelik, süre uzatım talebini dikkate alan 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli’ye de teşekkür etti.
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TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÖRGÜTLERİN 
YAPILANMASI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ATO’DA ET, SÜT, YEM KARDEŞLİĞİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Tarımsal örgütlerin yapılanması 
ile ilgili Bakanlık bürokratlarının ve 
yetiştirici, üretici ve kooperatiflerin 

Merkez Birlik Başkanlarının katılımı ile 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde 
önemli bir toplantı gerçekleştirildi. 
Toplantıda TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat ÇELİK tarafından ıslah birlikle-

rinin daha da güçlenerek kurumsal 
yapıya kavuşturulması noktasında 
yetiştirici birliklerinin sorunları dile 
getirildi.

Ankara Ticaret Odasında 22 Nisan 
2019 tarihinde ATO, Türkiye Yem 
Sanayicileri Birliği ile Tarım ve 

Orman Bakanlığı ve Gıda ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel 
Müdürlüğü işbirliği ile “Et, Süt, Yem 
Kardeşliği” adlı bir toplantı düzenlendi. 
Toplantıya TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik, Türkiye Yem Sanayicileri 
Birliği Başkanı ve ATO Yönetim Kurulu 
üyesi M. Ülkü Karakuş, Cumhurbaş-
kanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları 

Kurulu üyesi Prof. Dr. Zümrüt Begüm 
Öger,  Gıda ve Kontrol Genel Müdürü 
Mümtaz Sinan, Hayvancılık Genel 
Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Bitki-
sel Üretim Genel Müdür Yardımcısı 
Burhan Demirok, TAGEM Genel Mü-
dür Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Aydın, 
TÜSEDAD, TARIMKOOP, SETBİR, 
KÖY-KOOP, HAYKOOP, TÜKETBİR, 
TÜYEKAD, TDSYMB, SÜTBİR gibi sivil 
toplum kuruluşlarının Başkanları ve 
üyeleri, yanında süt, kırmızı et, beyaz 

et, bitkisel üretim ve yem işiyle uğra-
şanlar katıldı.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürü 
Mümtaz Sinan açılış konuşmasında, 
“her sorunun tartışılarak, konuşularak 
çözülebileceğini, yeni politikaların 
oluşumunda, atılacak adımlarda mut-
laka sektör paydaşlarının da fikirlerinin 
alınacağını, sektörün önünü açmak, 
insan sağlığını korumak amacıyla bir-
likte hareket etmeyi ilke edindiklerini” 
vurguladı.
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TİGEM’DE ALTERNATİF VE YENİ PROJELER KONULU BİR 
TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tarım İşletmeleri genel Müdür-
lüğü’nde (TİGEM) 13 Mart 2019 
tarihinde küçükbaş hayvancılıkla 

ilgili yapılabilecek projelerle ilgili bir 
toplantı gerçekleştirildi. 

TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin 
Işıkgece, Genel Müdür Yardımcısı Ali 
Osman Kıyak ve Ticaret Daire Başkanı 
Ramazan Kaya ile TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik, Bursa Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner 
Hekim Yıldırım Onan ve Genel Sek-
reter Vekili Vedat Koç’un bir araya 
gelerek bilgi paylaşımında bulunulan 
toplantıda; Genel Başkan Çelik ve 
Bursa Birlik Başkanı Oran tarafından 
küçükbaş hayvancılıkla ilgili TİGEM ile 
işbirliğinde yapılabilecek yeni ve alter-
natif projeler hakkında bilgilendirmede 
bulunuldu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 
TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işık-
gece’nin göreve geldiğinden itibaren 
kısa zamanda kuruma adapte olarak 
gayret ve çalışmalarıyla sektöre kat-
kılar verdiğini belirterek başta koyun 
yetiştiriciliği olmak üzere ülke hayvan-
cılığı için son derece olumlu çalışma-
ları nedeniyle kendisine teşekkür etti.
Küçükbaş hayvancılığın daha da 
geliştirilmesi için birlikte ele alınmamış 
alternatif projeleri yapabilecekleri-
ni vurgulayan Genel başkan Çelik, 
sağlıklı hamleler yapmak adına yeni 
projelere yönelik hazırlanan raporu 
Genel Müdür Işıkgece’ye takdim etti.
Diğer yandan Türkiye’nin kırmızı et 
probleminin çözümü ve kırmızı et ihraç 
edebilir hale gelmesi konusunda da 
bilgilendirmede bulunan Genel Baş-
kan Çelik, yine bu hususta hazırlanan 

raporu Genel Müdür Işıkgece’ye de-
ğerlendirilmesi temennileriyle sundu.
TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin 
Işıkgece ise TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik’e yaptıkları yeni projeler 
sunumundan dolayı teşekkür ederek, 
elbirliği ile çok iyi projeler yapılmasına 
vurgu yaptı ve yapılacak çalışmalarda 
yerli koyun ırklarını koruyup verimliliği 
artırmak üzerine yoğunlaşılması gere-
ğine işaret etti.

Genel Müdür Işıkgece, üzerinde çalış-
tıkları bazı projeler olsa da kendilerine 
sunulan yeni projelerin değerlendiri-
lebileceği mesajını verirken küçükbaş 
hayvan sayısını ve verimliliği artırıcı ça-
lışmalarla ilerleme kaydedileceğini bu 
nedenle de yeni projelere her zaman 
açık olduklarını sözlerine ekledi.
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MERKEZ BİRLİĞİMİZDE % 50 HİBE KAPSAMINDA AĞIL 
PROJELERİ VE MALİYETLERİ KONUSUNDA SUNUM YAPILDI

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği’nde (TÜDKİYEB) 13 
Mart 2019 tarihinde DAP, GAP, 

DOKAP ve KOP Projelerinde yer alan 
ağıl inşaatı yapımına % 50 hibe kapsa-
mında 100 ve 200 başlık ağıl projeleri 
ve maliyetleri konusunda bir bilgilen-
dirme sunumu gerçekleştirildi.
Hayvancılık Genel Müdürlüğü Altyapı 
ve Çevre İzleme Daire Başkanı Emre 
Gürçay, Ziraat Mühendisleri Nejat 
Aydın ve Remzi Bayar ile Veteriner 
Hekim Şifai Şerif Tarayıcı’nın katılım 

gösterdiği sunumda TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik ve Teknik İşler 
Müdürü Veysel Ören tarafından ağıl 
çeşitleri, Merkez Birliğince hazırlanan 
100 ve 200 başlık ağıl projeleri ile ağıl 
maliyetlerine ilişkin bilgilendirmede 
bulunuldu.

Merkez Birliğinde gerçekleştirilen 
bilgilendirme toplantısında Bursa Ko-
yun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Veteriner Hekim Yıldırım Oran da yer 
alarak görüşlerini dile getirdi.

Sunum sonrasında Daire Başkanı 
Emre Gürçay, bilgilendirmeden ve ko-
nukseverliğinden dolayı Genel Başkan 
Nihat Çelik’e teşekkür ederek yapılan 
sunumdan faydalı bilgiler elde ettik-
lerini ve özellikle DAP, GAP, DOKAP 
ve KOP projelerindeki ağıl yapımına 
ilişkin % 50 hibe desteği kapsamında, 
sunumdan edindikleri bilgileri çalış-
malarında göz önüne alacaklarını dile 
getirdi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 
ise kendilerini Merkez Birliğinde ağır-
lamaktan memnuniyet duyduklarını 
ifade ederek küçükbaş hayvancılık 
sektörünün istenilen seviyeye gelmesi 
adına yeni projeler ve çalışmaların 
Bakanlıkla birlikte yürütülmesinde her 
zaman hazır olduklarını söyledi. Do-
layısıyla Merkez Birliğince hazırlanan 
ağıl projeleri ve maliyetleri sunumuna 
gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle Daire 
Başkanı Gürçay ve çalışma arkadaşla-
rına teşekkür etti.
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK:  
“DESTEKLER KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISINI ARTIRIYOR’’

Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜ-
DKİYEB) Genel Başkanı Nihat 

Çelik, küçükbaş hayvan sayısının 46,1 
milyona ulaştığına dikkati çekerek, 
“Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği 
anaç koyun keçi ve gen kaynakları 
koruma destekleri gibi maddi destek-
ler sektöre ve dolayısıyla küçükbaş 
hayvan sayısının artmasına olumlu 
yansıdı.” dedi.

Çelik, TÜİK tarafından 2018 yılı küçük-
baş hayvancılık verilerini değerlen-
dirirken, Küçükbaş hayvan sayısının 
2018’de bir önceki yıla göre yüzde 4,1 
artarak 46 milyon 117 bin başa ulaştı-
ğını anımsatarak, koyun sayısının bir 
önceki yıla göre yüzde 4,5’lik artışla 
35 milyon 195 bin baş ve keçi sayısın-
da yüzde 2,7’lik bir artışla 10 milyon 
922 bin baş olduğunu aktardı.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ürün 
bazında da koyun ve keçi sütü üre-
timinin 22 milyon 121 bin ton olan 
toplam süt üretimi içerisindeki payının 

yüzde 9 olarak gerçekleştiğini ayrıca 
bir önceki yıla göre yapağı üretiminin 
%4,9, tiftik üretiminin %4,2 ve kıl üreti-
minin %3,5 artış gösterdiğini sözlerine 
ekledi.

Çelik, küçükbaş hayvan sayısındaki 
artışın sektör adına memnuniyet verici 
olduğunu ancak hayvan sayısı ile bir-
likte ürün bazında da daha fazlasına 
ihtiyaç olduğunu vurgulayarak ‘’ Hep 
şunu söylüyoruz ki küçükbaş hayvan-
cılık bu ülkenin bir milli meselesidir. 
İnsanlarımızın daha sağlıklı ve daha 
doğal beslenmesini sağlamak milli bir 
görevdir. Onun için de küçükbaş hay-
van ürünlerinin daha çok tüketimin-
den yanayız. Açıklanan verilere göre 
küçükbaş hayvan sayısının artmış 
olması elbette sektörümüz adına artı 
bir değerdir ama ürünlerin üretimi ve 
tüketimi noktasında da daha fazlasına 
ihtiyaç olduğu da ortadadır. Hedefimiz 
olan küçükbaş hayvan sayımızı kısa 
vadede en az 60 milyona çıkarmak 
için yoğun çaba harcıyoruz. Bu ko-
nuda da Bakanlığımızla tam bir uyum 
içinde çok önemli projeler ve çalışma-
larda bulunuyoruz. “ diye konuştu.
Genel Başkan Çelik, Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından yürütülen Genç 
çiftçi ve 300 koyun projelerinin kü-
çükbaş hayvan sayısının artmasına 
katkıda bulunduğunun altını çizerek, 
şunları kaydetti:

“Bu ve benzeri projeleri, hem küçük-
baş hayvan sayılarının artması hem de 
kırsalı canlandırma yönünde önemli 
faktörler olarak görüyoruz. Yetiştirici 
ve dolayısıyla da küçükbaş hayvan 
sayısının artması için Devletimiz tara-
fından verilen destekler çok önemli. 
Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği 
anaç koyun keçi ve gen kaynakları 
koruma destekleri gibi maddi destek-
ler sektöre ve dolayısıyla küçükbaş 
hayvan sayısının artmasına olumlu 
yansıdı. Bu nedenle sektörümüzün 
sürdürülebilirliği açısından destekle-
rin artarak devam etmesinin ülkemiz 
menfaatine fayda getireceğine inanı-
yoruz. Bu kapsamda Bakanlığımızla 
birlikte çalışmalarımıza devam edece-
ğiz.”

Genel Başkan Çelik, öte yandan Tarım 
ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel 
Müdürlüğünce 2018 yılı anaç koyun 
keçi desteği başvuruları için Koyun 
Keçi Bilgi Sistemi’nin (KKBS) 18-27 
Şubat tarihleri arasında yeniden açıla-
cağını hatırlattı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 
göre,  son 5 yıllık dönemde koyun 
sayısı yüzde 13 artarken keçi sayısı 
yüzde 5,5 yükseldi. Bu dönemde 
toplam küçükbaş hayvan sayısında da 
yüzde 11,2’lik artış gözlendi.
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, “Tarım ve Orman 
Bakanlığının verdiği destekler sektöre ve dolayı-
sıyla küçükbaş hayvan sayısının artmasına olumlu 

yansıdı.” dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Bir-
liği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş 
hayvan sayısının 46,1 milyona ulaştığını belirterek, 
“Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği anaç koyun 
keçi ve gen kaynaklarını koruma gibi destekler sektö-
re ve dolayısıyla küçükbaş hayvan sayısının artması-
na olumlu yansıdı.” dedi.

Çelik, AA muhabirine, 2018 yılı küçükbaş hayvancılık 
verilerini değerlendirdi.

Küçükbaş hayvan sayısının geçen yıl bir önceki yıla 
göre yüzde 4,1 artarak 46 milyon 117 bine ulaştığını 
aktaran Çelik, koyun sayısının yüzde 4,5’lik artışla 35 
milyon 195 bine, keçi sayısının da yüzde 2,7’lik artışla 
10 milyon 922 bine yükseldiğini bildirdi.

Çelik, küçükbaş hayvan sayısının artmasının sektör 
adına artı değer taşıdığını ifade ederek, “İnsanlarımı-
zın daha sağlıklı ve daha doğal beslenmesini milli me-
sele olarak değerlendiriyoruz. Türkiye’nin kırmızı et 
ihtiyacının karşılanmasında küçükbaş hayvancılık çok 
önemli. Küçükbaş hayvan sayısının kısa vadede 60 
milyona çıkarılması gerekli. Bunun için yoğun çaba 
harcıyoruz.” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Genç 
Çiftçi” ve “300 Koyun” projelerinin küçükbaş hayvan 
sayısının artmasına katkıda bulunduğunu vurgulayan 

Çelik, şunları kaydetti:

“Bu türden çalışmaları hem küçükbaş hayvan sayı-
larının artması hem de kırsalı canlandırma yönünde 
önemli faktörler olarak görüyoruz. Yetiştirici sayısının 
artması için verilen destekler çok önemli. Tarım ve 
Orman Bakanlığının verdiği anaç koyun keçi ve gen 
kaynaklarını koruma gibi destekler sektöre ve dola-
yısıyla küçükbaş hayvan sayısının artmasına olumlu 
yansıdı.”

Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel 
Müdürlüğünce, 2018 yılı anaç koyun keçi desteği 
başvuruları için Koyun Keçi Bilgi Sistemi’nin 18-27 
Şubat döneminde yeniden açılacağını dile getirdi.
5 yılda 4,6 milyon artış Türkiye İstatistik Kurumu ve-
rilerine göre, 5 yıllık dönemde koyun sayısı yüzde 13 
artarken keçi sayısı yüzde 5,6 yükseldi. Bu dönemde 
toplam küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 11,2’lik 
artışla 4 milyon 632 bin 219 arttı.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI DESTEKLERLE ARTTI

Son 5 yıllık koyun keçi sayıları şöyle:
 
Yıllar Koyun Keçi Toplam

2014 31.140.244 10.344.936 41.485.180
2015 31.507.934 10.416.166 41.924.100
2016 30.983.933 10.345.299 41.329.232
2017 33.677.636 10.634.672 44.312.308
2018 35.194.972 10.922.427 46.117.399
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MERKEZ BİRLİĞİMİZ İLE İL BİRLİKLERİMİZ ARASINDA 
300 KOYUN PROJESİ İÇİN PROTOKOLLER İMZALANDI

KOCAELİ

ÇANAKKALE

ÇANAKKALE

Çanakkale İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doç.
Dr. Ferhan Savran ve Başkan 

Yardımcısı İlhan Ulus, 19 Şubat 2019 
tarihinde TÜDKİYEB Genel Başka-
nı Nihat Çelik’i makamında ziyaret 
ederek çalışmalar hakkında bir takım 
değerlendirmelerde bulundular. 

Daha sonra TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik ve Çanakkale Birlik Başka-
nı Doç Dr. Ferhan Savran, 300 koyun 

projesi ile Genç Çiftçi Hibe projesi 
kapsamında küçükbaş hayvan temini 
protokolüne imza attılar.

Protokolün imzalanması sonrasında 
hayırlı olması temennilerinde bulunan 
Genel Başkan Çelik, Çanakkale ilinde 
Birliği ve Merkez Birliğini layıkıyla tem-
sil eden çalışmalarda bulunan Başkan 
Savran’a teşekkür ederek 300 koyun 
projesi ile Genç çiftçi hibe projeleri 
kapsamında Çanakkale’li yetiştiricilere 

en uygun vasıftaki küçükbaş hay-
vanların temin edilerek dağıtılacağını 
söyledi. 

Genel Başkan Çelik, projelerin başa-
rıyla yürütülmesi için hayvan temini 
noktasında firmalara nazaran en doğ-
ru adresin Merkez Birliği ve İl Birlikleri 
olduğunu ifade ederek bu sorumlu-
luğu Merkez Birliğine veren Tarım ve 
Orman Bakanlığı ile TİGEM yetkilileri-
ne teşekkür etti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik ile Kocaeli İli Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mus-

tafa Çakır, 28 Şubat 2019 tarihinde 
Merkez Birliğinde 300 koyun projesi 
kapsamında küçükbaş hayvan temini 
protokolünü imzaladılar.
Genel Başkan Çelik, imzalanan pro-

tokolün yetiştiriciler için hayırlı olması 
temennilerinde bulunarak yetiştiricilere 
yapmış olduğu hizmetler anısına Baş-
kan Mustafa Çakır’a bir plaket verdi. 
Çelik ‘’ Başkanımız en zor günleri-
mizde bile başta şahsım olmak üzere 
Merkez Birliğimizin her zaman yanında 
olmuş ve çalışmalarıyla daima bizlere 

destek vermiştir. Bizde savaşa gide-
ne barut, hizmet edene ödül verilir. 
Başkanımız Mustafa Çakır’da sektö-
rümüze verdiği katkılarla bu manevi 
ödülü fazlasıyla hak etmiştir. Kendisi-
ne teşekkür ediyor, birlikteliğimizin ve 
başarılarının daim olmasını diliyorum’’ 
dedi.
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TRABZON

YOZGAT

Trabzon İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ars-
lan Çalık ve Başkan Yardımcısı 

Necdet Dil, 11 Şubat 2019 tarihinde 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’i 
makamında ziyaret ederek çalışmaları 
hakkında bilgilendirmede bulundu-
lar. Ziyaret çerçevesinde TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik ve Trabzon 
Birlik Başkanı Arslan Çalık, 300 koyun 
projesi kapsamında küçükbaş hayvan 
temini protokolüne imza attılar.

Protokolün imzalanması sonrasında 
hayırlı olması temennilerinde bulunan 
Genel Başkan Çelik, Birlik Başkanı Ça-
lık’a çalışmalarında başarılar dileyerek 
ziyaretinden dolayı teşekkür etti. 

Genel Başkan Çelik, Trabzon Koyun 
Keçi Birliği ile önümüzdeki süreçte 
daha güzel çalışmalara imza atacak-
larını ifade ederek, sektör için emek 
veren, varını yoğunu ortaya koyan 
herkese Merkez Birliğinin kapısının 

sonuna kadar açık olacağını söyledi.

Trabzon Koyun Keçi Yetiştiricileri Bir-
liği Başkanı Arslan Çalık ise geçmişte 
birtakım şahıslar tarafından ekilen 
nifak tohumlarının sektöre zarar verdi-
ğini ancak bundan böyle fitne fesada 
meydan vermeden Merkez Birliği ile 
el ele vererek yola devam edecekleri 
mesajını verdi.

Yozgat İli Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner 
Hekim Nevzat Yıldırım, 28 Şubat 

2019 tarihinde TÜDKİYEB Genel Baş-
kanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret 
ederek çalışmaları hakkında bilgilen-
dirmede bulundu. Ziyaret çerçevesin-
de TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik ve 
Yozgat Birlik Başkanı Yıldırım, Genç 
Çiftçi projesi kapsamında Kahraman-
maraş için küçükbaş hayvan temini 

protokolünü imzaladılar.
Protokolün imzalanması sonrasında 
Genel Başkan Çelik, Birlik Başkanı 
Yıldırım’a çalışmalarında başarılar 
dileyerek ‘’ Yozgat Birlik Başkanımız 
özellikle 300 koyun projesi kapsamın-
da Yozgat’ta yaptığı özverili çalışma-
ların yanında Kahramanmaraş’lı genç 
çiftçilere hayvan temini noktasında da 
önemli bir görev üstlenmiştir. Dolayı-
sıyla kendisini tebrik ediyor imzaladığı-

mız protokolün genç yetiştiricilerimize 
hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.
Bugün, en zor anlarımızda bile hep 
yanı başımızda olan Kocaeli Birlik 
Başkanımız Mustafa Çakır ile 300 
Koyun Projesi, Yozgat Birlik Başkanı-
mız Veteriner Hekim Nevzat Yıldırım ile 
Genç Çiftçi Projesi kapsamında Kah-
ramanmaraş’lı genç çiftçilerimiz için 
küçükbaş hayvan temini protokollerini 
imzaladık. Hayırlı uğurlu olsun.
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BURSA BİRLİK BAŞKANI VETERİNER HEKİM YILDIRIM 
ORAN’DAN, GENEL BAŞKAN ÇELİK’E PROJE SUNUMU

Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner 
Hekim Yıldırım Oran, 01 Şubat 

2019 tarihinde TÜDKİYEB Genel Baş-
kanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret 
ederek çalışmaları hakkında bilgilen-
dirmede bulundu. 

Birlik Başkanı Oran, 4 mevsim şartla-
rına uygun olarak hazırlanan koyun 
keçi ağılları ve ekipmanları ile ilgili bir 
sunum gerçekleştirdi. Genel Başkan 
Çelik, sunumundan dolayı Başkan 
Oran’a teşekkür ederek projenin 
Birlikler genelinde uygulanabilmesi 

için gerekli çalışmaları birlikte yapa-
caklarını söyledi. Sunumun ardından 
Genel Başkan Çelik tarafından Başkan 
Oran’a günün anısı ve proje sunumu 
nedeniyle bir üzerinde koyun keçi 
çoban tasvirli bir başarı plaketi verdi.
Görüşmelerin bir bölümünde ise TÜ-
DKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ve 
Bursa Birlik Başkanı Veteriner Hekim 
Yıldırım Oran, hayırlı olması temen-
nileriyle birlikte 300 koyun projesi 
kapsamında küçükbaş hayvan temini 
protokolünü imzaladılar.

Diğer yandan Genel Başkan Çelik ve 
Başkan Oran, Tarım ve Kırsal Kalkın-
mayı Destekleme Kurumu (TKDK) 
Ankara il Koordinatörü Güzin Oyman’ı 
makamında ziyaret ederek bazı pro-
jelerle ilgili görüşmelerde bulundular. 
Görüşme sonunda Başkan Oran, 
Koordinatör Oyman’a Özbek şapkası 
hediyesinde bulundu.
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destek-
leme Kurumu (TKDK) Ankara İl Ko-
ordinatörü Güzin Oyman ve Proje 

Yönetim Birim Amiri Ahmet Bircan 
Şahin, 11 Mart 2019 tarihinde Türkiye 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik’i makamında ziyaret ederek 
TKDK tarafından IPARD II programı 

kapsamında 5. Başvuru Çağrı ilanı ile 
ilgili bir takım konularda görüşmelerde 
bulundular. 

TKDK Ankara İl Koordinatörü Güzin 
Oyman, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumunca 16 Şubat 
2019 tarihinde IPARD II Programı Be-
şinci Başvuru Çağrı İlanına çıkıldığını 

ve bu çerçevede Tarımsal İşletmelerin 
Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ve 
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlen-
mesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki 
Varlıklara Yönelik Yatırımlar kapsamın-
daki başvuruların kabul edileceğini 
belirterek, küçükbaş hayvancılıkla ilgili 
özellikle Ankara İli Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliğine üye yetişti-
riciler ile bilgilendirme toplantısı tertip 
etmeyi planladıklarını ifade etti.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 
ise TKDK Ankara İl Koordinatörü 
Oyman ve Şahin’e teşekkür ederek 
kırsal kalkınmaya yönelik projeler içe-
risinde küçükbaş hayvancılığa yönelik 
projelerin uygulamaya geçirilmesi 
konusunu önemsediklerini dolayısıyla 
da planlanan bilgilendirme toplantısı 
için kendilerine yardımcı olacaklarını 
ayrıca Merkez Birliği olarak IPARD 
programlarının başarıya ulaşmasında 
TKDK’ya her türlü desteği verecekleri-
ni söyledi.  

TÜDKİYEB Genel Başkanı Sayın 
Nihat ÇELİK’i makamında ziya-
ret ederek küçükbaş hayvancılık 

sektörüne dair birtakım görüşmelerde 
bulundular.
Van Ziraat Odaları İl Koordinasyon ve 

Tuşba Ziraat Odası Başkanı Hasan 
ÖZGÖKÇE Başkale Ziraat Odası Baş-
kanı Rahmi AŞKAN, Gürpınar Ziraat 
Odası Başkanı Faruk ŞAMiLOĞLU , 
Çaldıran Ziraat Odası Başkanı Nesim 
ERTOPÇU, Erciş Ziraat Odası Başkan 

Vekili Barış ÇELİK, Muradiye Ziraat 
Odası Başkanı Nezir ÇAKAN katıldı.
Genel Başkan Çelik ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
kendilerine teşekkür etti.

TKDK ANKARA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLE IPARD 5. ÇAĞRI 
İLANI GÖRÜŞMELERİNDE BULUNULDU

VAN İLİ VE İLÇE ZİRAAT ODA BAŞKANLARINDAN GENEL 
BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET
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Ülkemizde sadece Aksaray’da 
düzenlenen ‘Çobanlar Yarışıyor’ 
isimli bilgi yarışmasının 7’incisi 21 

Mart 2019 tarihinde Aksaray Kültür 
Merkezinde gerçekleştirildi.
Aksaray Valiliği, Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü ile Aksaray İli Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği işbir-
liğinde düzenlenen 7. Geleneksel 
Çobanlar Yarışıyor Etkinliğine Aksaray 
Valisi Ali Mantı, Aksaray Milletvekilleri 
İlknur İnceöz, ve Ayhan Erel, Türkiye 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Tarım Orman İl Müdürü Bülent 
Saklav, kurum amirleri, STK temsil-
cileri, Aksaray Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut 
Aktürk ve yetiştiriciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal marşımızın 
okunması ile başlayan etkinlikte bir 
konuşma yapan Aksaray Valisi Ali 
Mantı, “Türkiye’de tek yarışmadan 
ibaret, 7 yıldır yapılıyormuş. Zaten 
çiftçilerimizin ilgisinden de belli. Bu 
yarışmalar düzenlendikçe, Marifet ilti-
fata tabidir. Güzelliklerimize daha fazla 
güzellik katmaya çalışacağız. Zaten 
Aksaray’ımız tarım ve hayvancılıkta 
Türkiye’de çok iyi bir yerde. Derece 
alan bir yer. İnşallah bu yarışmalarda 
devam ettiği sürece devletimizin hem 
imkanlarından yararlanacağız, hem 
de ürettiğimiz ürünlerimizi güzel bir 
şekilde pazarlayacağız” dedi.

Aksaray Milletvekilleri İlknur İnceöz 
ve Ayhan Erel ile Tarım ve Orman İl 
Müdürü Bülent Saklav’ın yarışmaya ve 

küçükbaş hayvancılığa dair yaptıkları 
konuşmalar sonrasında kürsüye davet 
edilen TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, çobanlığın önemine değinerek ’’ 
Bana göre bugün burada yapılacak bir 
çoban yarışmasından çok Çobanlığı 
gündeme getirerek farkındalık oluştur-
mak etkinliğidir. Bugün 8-10 yarışmacı 
çobanımızın değil 260 bin çobanımızın 
sesi ve yüreği bu salondadır. Bugün, 
Ülkemizde örnek ve tek olan ve birkaç 
yıldır devam ettirilen bu etkinliğe imza 
atan Aksaray’ın Sektörümüze dam-
gasını vurduğu gündür. Dolayısıyla 
bir kez daha emeği geçenleri candan 
yürekten kutluyorum. Önümüzdeki 
yıllarda da devamını diliyorum.’’ dedi.
Genel Başkan Çelik, çobanlarla gurur 
duyduğunu ifade ederek ‘Kendini-
zi hafife almayın, kendinizle gurur 
duyun. Bin bir zorluğa rağmen bu 
peygamber mesleğini devam ettirdi-
ğiniz için kendinizle ne kadar gurur 
duysanız azdır. Sizler her türlü övgüye 
layıksınız.’’ İfadelerine yer verdi.
 Genel Başkan Çelik, konuşmasının 
sonunda ise yarışmada kazananın 265 
bin çobanın olacağına vurgu yaparak 
etkinliğe emeği geçenlere teşekkür 
etti.

Aksaray İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut 
Aktürk ise, “ Bu yarışmadaki amacımız 
çobanların bir şeyler yapabildiğini, 
üretebildiğini ve bu işi bilimsel metot-
larla yaptığını, bu konuda bilgilerinin 
olduğunu ortaya koymaya çalışıyoruz. 
Küçükbaş hayvancılığın ülkemizde ne 

kadar önemli olduğunu duyurmaya 
çalışıyoruz. Hayvancılık noktasında 
ülkemizin et ve süt açığının kapatılma-
sı noktasında küçükbaş hayvancılığın 
geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.’’ 
şeklinde konuştu.

Yarışmada birinciye 5 bin TL, ikinciye 
3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL ve diğer 
yarışmacılara birer küçük altın verile-
rek herkesin ödüllendirildiği yarışma 
sonunda 8 çoban bilgi yarışmasında 
15 soruya cevap verirken yarışma-
cılardan Mustafa Uzun birinci, Yasin 
Üçkulak ikinci, Ali Siltav ise rakibi ile 
aynı puanda tamamladıkları yarışta 
kura çekimi ile üçüncü oldu.

Birinci yarışmacının ödülü Vali Ali 
Mantı, ikinci olan yarışmacının ödülü 
Milletvekilleri İlknur İnceöz ve Ayhan 
Erel tarafından verilirken kura çekimi 
sonucunda üçüncü olan yarışmacının 
ödülü TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik tarafından verildi. Genel Başkan 
Çelik ödülü verirken yaptığı konuşma-
da her iki yarışmacının da üçüncülüğü 
hak ettiğini söyleyerek ‘’ Gönlüm iki 
yarışmacının da üçüncü ilan edilme-
sinden yanadır.’’ dedi.  Genel Başkan 
Çelik’in bu sözleri salonda coşkuyla 
alkışlandı.

7. Geleneksel Çobanlar Yarışıyor et-
kinliği sanatçı Hüseyin Kağıt’ın konseri 
ile sonuçlandırıldı.

AKSARAY’DA 7.GELENEKSEL ÇOBANLAR BİLGİ YARIŞMASI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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ANKARA’DA DÜZENLENEN ÇALIŞTAYDA “ANKARA KEÇİSİ 
VE TİFTİK” MASAYA YATIRILDI

Ankara keçisi yetiştiriciliğinin 
yaygınlaşması, tiftik verim ve 
kalitesinin yükseltilerek tiftik üre-

ticilerinin gelir düzeyinin artırılması 
amacıyla düzenlenen “Ankara Keçisi 
ve Tiftik” konulu çalıştayın sonuç de-
ğerlendirme toplantısı 20 Mart 2017 
tarihinde gerçekleştirildi. 

Ankara Valiliği ve Ankara İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğünce düzenlenen 
“Ankara Keçisi Doğduğu Toprak-
larda Yeniden Canlanıyor” konulu 
Ankara Keçisi ve Tiftik Çalıştayına 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik de katılım 
gösterirken çalıştaya; yetiştiriciler, 
sivil toplum örgütlerinden temsilciler 

ve akademisyenler katıldı. 

Ankara keçisi yetiştiriciliğinin yaygın-
laştırılması, tiftik verim ve kalitesiyle 
farkındalığının artırılması amacıyla 
düzenlenen çalıştayda, ürünlerin 
dünya pazarlarına taşınması önerileri 
değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Ankara Vali 
Yardımcısı Recep Erkılıç, bazı bölge-
lerin, ülkelerin, şehirlerin kendilerine 
has bir takım değerleri olduğunu 
belirterek, “Ankara keçisi de gerek 
ismiyle, gerek tiftiğiyle diğer yerlere 
göre en belirleyici özelliklerinden 
bir tanesidir. Bu bugünden yarına 
aktarmamız gereken hem ekonomik 
hem de kültürel bir mirasımızdır” 

diye konuştu.

Bu konunun öneminin son yıllarda 
geri plana atıldığını, çiftçilerle birlikte 
son zamanlarda yapılan çalışmalarla 
bu değerin artmakta olsa dahi yeterli 
görülmediğini belirten Erkılıç, “Biz 
yıllar öncesinde Ankara keçisinin 
haiz olduğu yeri tekrar eski haline 
ulaştırmak için böyle bir çalıştayı 
sayın valimizin katkılarıyla gündeme 
getirdik. Bu çalıştayın amacı tiftik 
keçisinin dünyadaki değerini arttır-
mak ve çiftçilerimizin gelir düzeyini 
yükseltmektir” ifadelerini kullandı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. 
İlhan Aydın da Ankara keçisinin çok 
eski zamanlardan beri var olduğunu, 
ekonomik boyutta da çok kıymetli 
bir değer olduğunu vurgulayarak, 
Bakanlık olarak 2005 yılından beri 
çalıştıklarını kaydetti.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü 
Bülent Korkmaz ise “İlimiz başkent 
olmasının yanı sıra sahip olduğu 
tarım potansiyeliyle de ülkemizdeki 
önemli illerden bir tanesidir. Anka-
ra büyükbaş ve küçükbaş hayvan 
sayısı olarak ülkede ilk 5 ilden biridir. 
Her yıl ilimizde sektöre ortalama 
olarak 300 milyon TL hibe veril-
mektedir. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kooperatif aracılığıyla da çiftçilerimiz 
desteklenmektedir” şeklinde konuş-
tu.

Konuşmaların ardından Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni 
Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. 
Gürsel Dellal tarafından Ankara keçi-
si ve tiftik üretimine ilişkin bir sunum 
gerçekleştirildi.

Çalıştayda, TÜDKİYEB Genel Baş-
kanı Nihat Çelik ile birlikte protokol 
tarafından 17 ilçeye ultrason cihazı 
ve 6 ilçeye suni tohumlama tankı 
teslimi gerçekleştirildi.
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ZİYARETLER

Van Erciş eski Cumhuriyet Başsavcısı ve halen 
Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı görevinde 
bulunan Mehmet Topal 4 Mart 2019 tarihinde 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’e nezaket 
ziyaretinde bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek ‘’ Sayın Cum-
huriyet Savcımız Mehmet Beyin Merkez Birliğimizi 
şereflendirmesinden dolayı onur duydum. Nezake-
ten yapmış olduğu ve son derece mutlu olduğum 
ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyor 
çalışmalarında başarılar diliyorum ‘’ dedi.
Ziyaret esnasında TÜDKİYEB Denetleme Kurulu 
Başkanı Necat Demirden de yer aldı.

TÜDKİYEB Denetleme Kurulu Üyesi ve aynı 
zamanda Konya İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik 
Başkanı Fettah Öztürk ve Birlik Muhasip Üyesi 
Mehmet Uğur 15 Şubat 2019 tarihinde Türkiye Ko-
yun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret 
ettiler.
Ziyaret çerçevesinde; Konya ilinde küçükbaş 
hayvancılıkla ilgili yapılan çalışmalar değerlendiril-
di. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat ÇELİK, ziyaret 
sonrasında Birlik Başkanı Öztürk ve Muhasip Üye 
Uğur’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek ülke 
genelinde küçükbaş hayvan sayısı bakımından 
Konya’nın ikinci sırada yer almasında yapmış 
olduğu katkılardan dolayı tebrik ederek çalışmala-
rında başarılar diledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Mü-
dürü Volkan Mutlu Coşkun, 20 Mart 2019 tarihinde 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Genel Başkanı Nihat Çelik’e bir nezaket ziyaretinde 
bulundu.
Eski adıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın-
da bir dönem Müsteşar Yardımcılığı görevini de 
yürütmüş olan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan 
Mutlu Coşkun, ziyaret esnasında TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik ile küçükbaş hayvancılık hak-
kında da bilgi paylaşımında bulundu.
Genel Başkan Çelik, ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek ‘’ Bakanlığımızda Müsteşar 
Yardımcısı olarak çok değerli hizmetlerde bulun-
muş ve halen de Meteoroloji Genel Müdürlüğünde 
başarılı hizmetleriyle anılacak olan Genel Müdürü-
müzün Merkez Birliğimizi nezaketen şereflendirme-
sinden onur duydum. Kendisine teşekkür ediyor 
çalışmalarında başarılar diliyorum’’ dedi.
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Tunceli İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı 
Zeynel Erdoğan ve Elazığ Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Birliği Başkanı Mahmut Sezer 25 Şubat 2019 
tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’i ma-
kamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında çeşitli 
istişarelerde bulundular.
Ziyaret çerçevesinde; Tunceli ve Elazığ illerindeki 
küçükbaş hayvancılıkla ilgili yapılabilecek proje 
ve çalışmalar değerlendirilirken TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat ÇELİK, ziyaret sonrasında Birlik 
Başkanları Erdoğan ve Sezer’e başarı dilekleriyle 
birlikte İllerinde küçükbaş hayvancılığına yaptık-
ları katkılarından dolayı teşekkür ederek birlik ve 
beraberlik içerisinde çalışmalara devam edileceği 
mesajını verdi. 

Tokat İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Turan Saldırıcıer, 13 Mart 2019 tarihinde Türkiye 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret 
ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışveri-
şinde bulundular.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat ÇELİK, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tokat ilinde 
küçükbaş hayvancılığın gelişmesine yaptığı katkı-
larından dolayı Birlik Başkanı Saldırıcıer’e teşekkür 
ederek çalışmalarında başarılar diledi. 
Tokat Birlik Başkanı Saldırıcıer de Merkez Birliği ile 
birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarına devam 
ederek küçükbaş hayvancılığı hak ettiği yere geti-
receklerine olan inancını dile getirdi. 

Amasya İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Cevdet Korucu ve beraberindeki heyet, Türkiye 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret 
ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışveri-
şinde bulundular.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat ÇELİK, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek Amasya ilinde 
küçükbaş hayvancılığın gelişmesine yaptığı katkı-
larından dolayı Birlik Başkanı Korucu’ya teşekkür 
ederek çalışmalarında başarılar diledi. 

Amasya Birlik Başkanı Korucu da Merkez Birliği ile 
elele vererek küçükbaş hayvancılığı hak ettiği yere 
getireceklerine olan inancını dile getirdi. 
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Zonguldak İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Aziz Karakurt’un, 14 Mart 2019 tarihinde 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Ge-
nel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaretinde 
küçükbaş hayvancılıkla ilgili birtakım görüşmeler-
de bulunuldu.
Ziyaret sonunda Başkan Karakurt, Genel Başkan 
Çelik’e güç sembolü olarak kabul edilen Devre-
kani yapımı Şahin başlı bir baston hediyesinde 
bulundu.
Başkan Karakurt, hediye takdiminde; ‘’ 40 yaşın-
dan sonra baston kullanmak peygamber efendimi-
zin sünnetidir. Baston bir güç sembolüdür. Sayın 
Genel Başkanımızın daha güçlü olması ile birlikte 
daha güzel hizmetlere imza atmasına vesile olması 
temennisiyle bu bastonu kendisine takdim ediyo-
rum’’ derken, Genel Başkan Çelik ise hediyenin 
kendisi için özel bir anlam ifade ettiğini söyleyerek 
‘’ Benim için çok büyük bir manevi değeri olan 
böyle güzel bir hediyeye layık gördüğü için kendi-
sine yürekten teşekkür ediyorum. Çalışmalarımda 
manevi gücünü daima hissederek evimin en güzel 
köşesinde saklayacağım’’ şeklinde konuştu.

Siirt İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali 
Şengöz 26 Şubat 2019 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik’i makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında 
bilgi alışverişinde bulundular.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat ÇELİK, ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek Siirt ilinde küçükbaş 
hayvancılığın gelişmesine yaptığı katkılarından dolayı 
üzerinde ‘’Yetiştiricilerimize yapmış olduğunuz hizmetler 
daima takdirle anılacaktır’’ yazılı bir plaket verdi. 
Siirt Birlik Başkanı Şengöz, manevi değeri paha biçilmez 
plaketi yetiştiriciler adına aldığını ifade ederek Genel 
Başkan Çelik’e teşekkür etti ve Merkez Birliği ile ele ele 
vermek suretiyle hizmetlerine devam edileceği mesajını 
verdi. Genel Başkan Çelik ise başarının anahtarının birlik 
ve beraberlik olduğunu belirterek birlikte daha güzel çalış-
malara imza atacaklarına olan inancını dile getirdi.

Hatay İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Ahmet Gezer, 29 Ocak 2019 tarihinde TÜ-
DKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında zi-
yaret ederek çalışmaları hakkında bilgilendirmede 
bulundu. Ziyaret çerçevesinde TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik ve Hatay Birlik Başkanı Ahmet 
Gezer Genç Çiftçi projesi kapsamında küçükbaş 
hayvan temini protokolünü imzaladılar.
Protokolün imzalanması sonrasında hayırlı olması 
temennilerinde bulunan Genel Başkan Çelik, Birlik 
Başkanı Gezer’e çalışmalarında başarılar dileyerek 
ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
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ÇANKIRI’LI KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ SUSAM 
İLE YOLA DEVAM DEDİ

Çankırı İli Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Birliğinin Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 3 Şubat 2019 ta-

rihinde Koç AVM Gökkuşağı Toplantı 
salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-
kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik ve Merkez Birliği Muhasip 
Üyesi ve Çorum DKKYB Başkanı Şev-
ket Avcı da katıldı.

Olağan Genel Kurul, Çankırı İli Da-
mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Ahmet Susam’ın yaptığı 
açılış konuşması ile başladı. Başkan 
Susam konuşmasında genel Kurula 
katılımından dolayı TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik’e teşekkür ederek 
‘’ Sayın Genel Başkanım gece deme-
den gündüz demeden sektörümüzün 
gelişmesi için canla başla çalışıyor. 
İyi günümüzde de kötü günümüzde 
de hep yanımızda oluyor. Ben bay 
pass ameliyatı olduğumda hastane 
kapısında sabaha kadar beklediğini 
biliyorum. Allah razı olsun. Biz de Çan-
kırı Birlik olarak Genel Başkanımızın 
yanındayız ve ona destek olacağız’’ 
dedi.

Birlik Başkanı Ahmet Susam’ın yap-
tığı konuşmada Çankırı Koyun Keçi 
Birliğini 2007 yılında büyük zorluk-
larla kurduklarına vurgu yaparak ‘’ O 
zamanlar İyi mi yaptım kötümü yaptım 
diye düşünüyordum. Şimdi diyorum ki 
iyi ki kurmuşum. Allah hepinizden razı 
olsun’’ şeklinde konuştu. Susam, Çan-
kırı ilindeki sorunları ve taleplerini dile 
getirdiği konuşmasında taleplerinin 
çözümü noktasında TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik’in yoğun çaba 
sarf ettiğine şahit olduklarını belirtti. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik de yaptığı konuşmada; Çankırılı 
yetiştiricilerin arasında bulunmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
küçükbaş hayvancılığın gelişmesi 
için çalıştıklarını ve bundan böyle de 
çalışacaklarını ifade etti. Genel Başkan 
Çelik, küpe bedelleri konusuna işaret 
ederek Bakanlık nezdinde yaptıkları 
girişimler sonucunda yetiştiricilerin 

küpe parası ödemeyeceklerini söyledi 
ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemir-
li’ye teşekkür etti. TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Çelik, yetiştiricilere bazı hatır-
latmalarda da bulunarak, küpe affında 
son tarihin 31 Mart 2019 tarihi oldu-
ğunu ve Anaç koyun keçi desteğinde 
başvuruda bulunamayan yetiştiricilerin 
hayvanlarını sisteme kayıt ettirecekleri 
tarihin de 18-27 Şubat 2019 olduğunu 
söyledi.

Konuşmaların ardından TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik’in Başkanlı-
ğında Divan heyeti oluşturuldu. Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşının okunması 
sonrasında Genel Kurul gündem mad-
delerine geçildi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Divan Baş-
kanlığına seçildikten sonra haziruna 
teşekkür ederek yetiştiricilerin her türlü 
sorusuna cevap vereceklerini ifade etti 
ve Genç çiftçi projesinden bahsede-
rek 2019 yılı için Bakanlık tarafından 
hayvan tedariki ve organizasyonu 
görevinin Merkez Birliğine bir protokol 
ile verildiğini bu konuda genç çiftçi-
lerin adreslerine hayvanların teslim 
edileceğini söyledi. Birlik Başkanından 
ve Yetiştiricilerden gelen talepleri her 
zaman yerine getirmekle mükellef 
olduklarını belirten Çelik, yetiştirici-
lere gece gündüz demeden hizmet 
etmenin boyunlarının borcu olduğunu 
söyledi. Genel Başkan Çelik, genel 

kurulun hayırlara vesile olması temen-
nilerinde bulundu.

Daha sonra Divan Başkanı Nihat Çe-
lik’ten söz alarak kısa bir selamlama 
konuşması yapan TÜDKİYEB Muhasip 
Üyesi ve aynı zamanda Çorum Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Şevket Avcı da konuşmasında geçmiş 
yıllara göre bugün kuzu karkas ağırlık-
larının 16-17 kilogramdan 20 kilogram 
seviyelerine çıktığını ifade ederek ‘’ 
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Bu demektir ki Merkez Birliğimizden 
İllerdeki Birliklerimize kadar, 
köylerdeki üreticilere kadar bir şeylerin 
gelişmesine katkıda bulunmuşlar. İn-
şallah Genel Başkanımız sayesinde de 
Birlik Başkanımızın bahsettiği konular 
için gece gündüz çalışmaya devam 
edeceğiz’’ dedi.

Divan Başkanlığını yürüten TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik tarafın-
dan gündem maddelerinin tek tek 
okutulup ibra edildikten sonra seçim 
maddesine geçildi. Seçime tek liste ile 
giren mevcut Başkan Ahmet Susam, 

oy birliği ile yeniden Birlik Başkanlığı-
na seçildi. 
Birlik Başkanlığına yeniden seçilen 
Susam, TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik başta olmak üzere genel 
kurul delegelerine bir teşekkür konuş-
ması yaptı.

Genel Kurulun sona ermesi sonrasın-
da ise Çankırı Birlik Başkanı Ahmet 
Susam, üzerinde ‘’ Türkiye’de küçük-
baş hayvancılığın gelişmesinde ve 
yetiştiricilerin refah seviyesinin artırıl-
masında yapmış olduğunuz özverili, 
başarılı ve üstün çalışmalarınızdan 

dolayı Çankırılı yetiştiriciler adına 
teşekkür eder çalışmalarınızda başa-
rılarınızın devamını dilerim’’ yazılı bir 
plaketi TÜDKİYEB Genel Başkanı Ni-
hat Çelik’e takdim etti. Genel Başkan 
Çelik, plaketten dolayı Birlik Başkanı 
Susam’a teşekkür ederek hayırlı olma-
sı temennileriyle başarılar diledi. 
Olağan Genel Kurul, TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Çelik ve Birlik yönetimine se-
çilen Başkan ve üyelerle hatıra fotoğ-
rafı çekimiyle sona erdi.
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK, ERCİŞ ZİRAAT 
ODASI BAŞKANLIĞINI 6.KEZ KAZANDI

Van’ın Erciş Ziraat Odası Başkan-
lığı genel kurul seçimleri mahalle 

temsilcilerinin katılımıyla 23 Şubat 
2019 tarihinde gerçekleştirildi. Aynı za-
manda TÜDKİYEB Genel Başkanlığı, 
Van İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanlığı ve Tüm Köy ve Muhtarlar 
Derneği Genel Başkanlığı görevlerini 
de yürüten Nihat Çelik tek başkan 
adayı olarak girdiği Ziraat Odası 
Başkanlığını seçimini 6. kez kazandı. 
Zeylan Caddesi Erciş Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Çok Amaçlı 
Salonu’nda gerçekleşen seçime 101 
mahalledeki delegeler katıldı. Geçici 
Divan Başkanlığını Kemal Yıldız‘ın 
yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı’nın okunmasının akabinde 
Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı 
Şemsi Bayraktar’ın göndermiş olduğu 
telgrafın okundu. 
Genel Kurulda bir konuşma yapan 
Erciş Ziraat Odası Başkanı Nihat Çelik, 
oda olarak ilçeye yapmış oldukları 
hizmetleri anlatarak amaçlarının ilçeyi 
tarım ve hayvancılık alanında daha da 
ileriye götürmek olduğunu, her zaman 
çiftçinin, üreticinin yanında yer alacak-
larını söyledi. 
Konuşmanın ardından rakipsiz olarak 
seçime katılan Nihat Çelik delegelerin 
tamamının oyunu alarak 6. kez Erciş 
Ziraat Odası Başkanlığına seçilirken, 
Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise, Meh-
met Delibaş, Sıddık Çiftci, Mehmet 
Güze, Abdülcebbar Şahin, Barış Çelik 

ve Fadli Türkmen seçildi. 
Seçimi 6. kez kazanan Erciş Ziraat 
Odası Başkanı Nihat Çelik, delegelere 
hitaben yaptığı teşekkür konuşmasın-
da, 1999 yılından beri Erciş Ziraat 
Odası Başkanlığı görevini yürüttüğünü 
anımsatarak zaman zaman çok adaylı 
seçimlerin gerçekleştiğini, ancak 
bugün ise rakipsiz olarak mahalle 
delegelerinin önüne yüzünün akıyla 
çıktığını söyledi. 
Geçmiş yıllarda yapmış olduğu 
hizmetlere çiftçinin, üreticinin can-
lı şahidi olduğunu belirten Çelik, 
“Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle vic-
dan rahatlığı içinde yüzümüzün akıyla 
bugün de sizlerin karşısına çıktık. 
Geçmişten bugüne kadar bana vermiş 
olduğunuz helal oylarınızla boynuma 
bir vebal yüklediniz. Ekibim ile birlikte 
dün olduğu gibi, bundan sonra da 
Allah ömür verdiği müddetçe sizlere 
hizmet etmeye devam edeceğim. 
Bundan sonraki süreçte de, birlik 
beraberlik kardeşlik hukuku içerisinde 
hizmetlerimize kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. El birliği ile ilçem-
izin cefakar üreticisine hizmet etmeyi 
sürdüreceğiz. Ülkemizin büyümesini, 
gelişmesini istemeyen bir takım şer 
güçler vardır. Birlik ve beraberliğimizi 
koruyarak, çok üreterek bu prob-
lemi aşacağız. Bizler birlikte Türki-
ye’yiz. Hiçbir zaman güveninizi boşa 
çıkartmadım, çıkartmayacağımda. 
Odamızın kuruluşundan bu yana ebe-

diyete göç eden başkan ve üyelerimizi 
bir kez daha rahmetle anarken, bu 
vesileyle şahsımı tekrardan bu göreve 
layık gördüğünüz için siz mahalle 
delegelerimize şükranlarımı sunuyo-
rum. Şunu iyi bilmelisiniz ki, kazanan 
şahsım değil, Erciş’in çiftçisi, üreticisi 
ve sizler olmuşsunuzdur. Bu yüzden 
ben sizleri tebrik ediyorum. Bu duygu 
ve düşüncelerle buraya kadar gelen 
genel kurul delegelerimizin ziraat 
odasına sahip çıkmaları ve bu konu-
da katkısı olan herkese bir kez daha 
teşekkür ediyor en derin saygılarımı 
sunuyorum” dedi.
Diğer yandan TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik, Genel Kurul önc-
esinde Erciş Kaymakamı Nuri Meh-
metbeyoğlu’nu makamında ziyaret 
ederek ilçenin genel durumu hakkında 
bilgi alışverişinde bulundu. Daha 
sonra Erciş Şoförler ve Otomobilciler 
odasında Başkan Hüsamettin Çelik 
İle birtakım görüşmeler yapan Çelik, 
akşam saatlerinde de Erciş Ziraat 
Odasında Genel Kurul ile ilgili olarak 
mesai arkadaşları ile birlikte durum 
değerlendirmesi gerçekleştirildi. 
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BİLGİLENDİRME

ÜLKEMİZDE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ve TARIM SİGORTASI
Yusuf Cemil SATOĞLU / TARSİM Genel Müdürü

Türkiye, küçükbaş hayvan varlığı bakımından dünyanın 
önde gelen ülkelerinden birisidir. Ülkemizin ekolojik 
koşulları, küçükbaş hayvancılığa uygun olup, hayvan-

sal ürünlerin başta AB ülkeleri olmak üzere dış pazarlarda 
rekabet gücünün yüksek olduğu bir gerçektir. Özellikle 
kırmızı et ihtiyacının karşılanmasında büyük bir rolü olan 
küçükbaş hayvancılık, ülkemizin hemen hemen her bölge-
sinde yapılmakta olup,  küçükbaş hayvan sayısı 2018 yıl 
sonu itibariyle 46,1 milyon olarak gerçekleşmiştir.(Kaynak: 
TÜİK)

Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son yıllarda bu 
faaliyet kolu için verdiği desteklerin, “Genç Çiftçi” ve “300 
Koyun” gibi ses getiren projelerin, sektöre ve dolayısıyla 
küçükbaş hayvan ve sigortalı küçükbaş hayvan sayılarının 
artmasına olumlu yansımaları olmuştur.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmanın yol 
açtığı iklim değişikliği nedeniyle doğal afetlerin ve çeşitli 
risklerin sayısı ile şiddeti her geçen gün artmaktadır. Bu 
durum; üreticimizin emeğini bir anda yok ederek; üre-
tim faaliyetlerini kesintiye uğratmakta ve gelir kayıplarına 
sebep olmaktadır. Alınabilecek tüm önlemlere rağmen 
doğaya karşı konulabilmesi, doğal afetlerin ve çeşitli 
risklerin beraberinde getireceği zararların engellenebilmesi 
mümkün değildir. Ülkemizde tarım sektörünü tehdit eden 
doğal afetlerin ve çeşitli risklerin teminat altına alınabilmesi, 
üreticilerimizin gelirinde istikrarın sağlanarak üretimden 
kopuşun ve şehre göçün engellenmesi ve nihayetinde 
tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla 
2005 yılında Tarım Sigortaları Havuzu kısa adıyla TARSİM 
kurulmuştur. Kâr amacı olmayan bu Sistem, sigortalının 
zararlarını, kapsama alınan riskler, ürünler ve bölgeler ile 
prim desteği oranlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı gere-
ğince ve Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde 
tazmin etmektedir. 

Faaliyetlerine 2006 yılının Haziran ayı itibarıyla başlayan 
TARSİM’in ilgili tarafları, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine 
ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye 
Sigorta Birliği ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi’dir. 
Devlet Destekli bir Sistem olan TARSİM, kar amacı taşıma-
makta ve gönüllülük esasına dayanmaktadır. Üreticilerden 
alınan primler ve Devlet’in sağladığı prim destekleri, Tarım 
Sigortaları Havuzu’nda toplanarak, üreticilerin uğradığı 
zararlar yine Havuz’dan karşılanmaktadır.
 
TARSİM üreticilere 7 farklı sigorta branşında hizmet sun-
maktadır:
 
• Bitkisel Ürün Sigortası (Ürün Sigortası, Ağaç/Fidan Sigor-
tası, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası)
• Sera Sigortası
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• Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası
 • Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası
 • Kümes Hayvanları Hayat Sigortası
 • Su Ürünleri Hayat Sigortası
 • Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Küçükbaş hayvanlar (koyun, keçi, koç ve tekeler), 1 Mayıs 
2011 tarihi itibarıyla Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası 
çerçevesinde, çeşitli risklere karşı sigorta kapsamına alın-
mıştır.

Ülkemizdeki hayvan popülasyonunun artmasına paralel 
olarak ve üreticilerin de ilgisi doğrultusunda Sistem çerçe-
vesinde üretilen poliçe ve sigortalı hayvan adedi de yıllar 
itibarıyla artış göstermiştir.

Yıllar İtibarıyla Küçükbaş Hayvan 
Hayat Sigortası

 
2011 yılında 1.701 olan poliçe adedi, 2018 yılı sonu 
itibarıyla 13 kat artış göstermiştir.

Sigortalı hayvan adedi  2018 yılı sonu itibarıyla 33 katın 
üzerinde büyümüş ve 2.3 milyon adede ulaşmıştır.

2018 Yılında Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası’nda 2018 yılında bir ön-
ceki yıla göre, sigorta bedelinde % 74 oranında artış yaşan-
mış ve 1,6 milyar TL’ye ulaşılmıştır. Poliçe adedi ise %42 
oranında artış ile 21 bin adedin üzerine çıkmıştır. Sigortalı 
hayvan adedi de yine bir önceki yıla göre %34 artış ile 2,3 
milyon adedin üzerinde yer almıştır. 2018 yılında sigortalı 
hayvan sayısının en yüksek olduğu ilk 5 il; Siirt, Antalya, 
Konya, Ankara ve Kayseri’dir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “300 
Koyun” Projesi kapsamında, 2018 yılının Nisan ayından 
itibaren bugüne kadar, 33 bine yakın küçükbaş hayvan 
sigortalanmış ve 4 milyon TL prim üretilmiştir. Ayrıca, 3,8 
milyon TL’nin üzerinde hayvan varlığı sigortalanmıştır.

500 bin anaç koyun projesi kapsamında ise üreticilere 
teslim edilen hayvanların sigorta primlerinin % 50’si Devlet 
desteği olarak kalan %50’si de TARSİM tarafından karşı-
lanmaktadır. Bu kapsamda 185 işletmeye teslim edilen 
33.193 adet küçükbaş hayvan için hesaplanan 3.941.746 
TL  sigorta priminin yarsı Devlet diğer yarısı da TARSİM 
tarafından karşılanmıştır.

Geçtiğimiz yıl, çeşitli riskler sonucunda küçükbaş hayvan-
ları hasar gören sigortalı üreticilere 21 milyon TL’ye yakın 
tazminat ödemesi yapılmıştır.

Küçükbaş Hayvanlar Hangi Risklere Karşı 
Güvence Altındadır?
 
Devlet tarafından kabul edilen ve ilan edilmiş, Genel Şartlar 
ile Tarife ve Talimatlar ’da belirtilmiş olan sigorta kapsamı 
çerçevesinde risk inceleme sonucuna göre sigortalanmaya 
uygun koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekeler aşağıdaki 
risklere karşı güvence altına alınmaktadır:
 
• Çeşitli hayvan hastalıkları, gebelik, doğum ve cerrahi 
müdahaleler,
• Kazalar, vahşi hayvan saldırıları, yılan ve böcek sokma-
ları,
• Dişi hayvanlar için yavru atma,
• Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
• Doğal afetler ve güneş çarpmaları,
• Yangın veya infilak,
 
sebebiyle meydana gelen ölüm ve mecburi kesimler.
 
Ayrıca isteğe bağlı olarak hırsızlık, şap ve ek hastalıklar 
(Mavi Dil, Koyun ve Keçi Vebası (PPR), Koyun-Keçi Çi-
çeği, Scrapie, Rift Vadisi Humması, Geyiklerin Epizootik 
Hemorajik Hastalığı (EHD) hastalıkları) teminat kapsamına 
alınabilmektedir. Şap ve ek hastalıklar teminatları için işlet-
medeki sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigorta-
lanması şartı aranmaktadır. Şap teminatının alınabilmesi 
için işletmelerin, hastalıklardan arilik belgesine sahip ve bio 
güvenlik önlemleri almış olması da gerekmektedir.



29Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

BİLGİLENDİRME

 Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla; koyun ve 
keçiler ile koç ve tekeler, 30. günden itibaren başlamak 
üzere 5 yaşına kadar (5 yaş dâhil) sigorta edilebilmektedir.
Sigorta Yaptırmak İçin Ön Koşul Nedir?

Küçükbaş hayvanlar ve işletme bilgileri, Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın Kayıt Sistemi’ne kayıt ettirilmeli ya da mevcut 
kayıtlar güncellenmelidir.
 

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında 
Üreticilere Sunulan İndirimler
 
Sistem çerçevesinde, üreticilerin primine sağlanan %50 
devlet desteğinin yanı sıra, çok sayıda indirim ve ödeme 
kolaylığı da sunulmaktadır.
 

• Yenileme:
Poliçe yenilemelerinde geçmiş dönemlerin hasarlarına 
göre tarife primi üzerinden uygulanmaktadır. İndirim hak-
kının kaybedilmemesi için poliçenin zamanında düzenlen-
mesi önem taşımaktadır.

• Peşin Ödeme:
Sigorta poliçe prim tutarının tamamının peşin ödenmesi 
halinde uygulanmaktadır.

• Teşvik:
Sigortalanabilir nitelikteki tüm hayvanların sigortalanması 
halinde uygulanmaktadır.

• Kadın Çiftçi:
Kadın çiftçilere indirim uygulanmaktadır.

• Genç Çiftçi:
30 yaş ve altındaki çiftçilere indirim uygulanmaktadır.

Nasıl Poliçe Düzenlenebilir?
 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sistemlerine kayıtlı olan 
koyun ve keçi ile koç ve tekelerin sigortalanması için Sis-
tem’de yer alan ve Tarım Sigortası poliçesi düzenlemeye 
yetkili sigorta şirketlerinin acentelerinden herhangi birine 
başvurulabilmektedir.
 

Yetkili Sigorta Şirketleri

Aksigorta, Allianz Sigorta, Anadolu Sigorta, Ankara Sigorta, 
Axa Sigorta, Bereket Sigorta, Doğa Sigorta, Ergo Sigor-
ta, Eureko Sigorta, Generali Sigorta, Groupama Sigorta, 
Güneş Sigorta, Halk Sigorta, HDI Sigorta, Koru Sigorta, 
Mapfre Sigorta, Neova Sigorta, Quick Sigorta, Ray Sigorta, 
Sompo Japan Sigorta, Şeker Sigorta, Unico Sigorta, Ziraat 
Sigorta, Zurich Sigorta.

TARSİM, üreticinin beyanı ile düzenlenen önbilgi formunun 
sisteme kayıt edilmesiyle risk inceleme organizasyonunu 
başlatır. Acente, risk inceleme işleminin sonucuna göre 
Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel 
Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda poliçeyi oluş-
turmaktadır.

Primlerin Ödenmesi
 
Sigorta yaptırmak isteyen üreticiden, ödenecek olan primin 
%25’i peşin alınmakta, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksit-
le tahsil edilmektedir.
 

Hasar İhbar - Ekspertiz Çalışmaları - Hasar 
Ödeme Süreci
 
Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında, teminat kapsamın-
daki herhangi bir riskin gerçekleşmesi halinde, üreticiler 
en geç 24 saat içinde doğrudan ya da acentesi aracılığı ile 
Tarsim Çağrı Merkezine (0850 250 82 77) mutlaka hasar 
ihbarı yapmalıdır. Ayrıca TARSİM Mobil aracılığıyla zahmet-
sizce ve hızlı bir şekilde hasar ihbarı yapılabilmektedir.
 
Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında; TARSİM tarafından 
görevlendirilen Tarım Sigortaları Havuzu Veteriner Hekim 
eksper, hasar ihbarı yapılan hayvanı en kısa süre içerisin-
de görüp, gerekli incelemesini yaparak, Devlet Destekli 
Hayvan Hayat Sigortası Küçükbaş Hasar Tespit Raporunu 
düzenlemektedir. Hasar dosyası tamamlanarak kesinleşen 
tazminat miktarları en geç 30 gün içinde sigortalı üreticilere 
banka kanalıyla TARSİM tarafından ödenmektedir.
 
Emeklerin boşa gitmemesi için Tarım Sigortasının zama-
nında yapılması büyük önem taşımaktadır.

tarsim.gov.tr ziyaret edilerek ya da 0850 250 82 77 numa-
ralı Çağrı Merkezi aracılığıyla detaylı bilgi edinilebilmekte-
dir.

Ayrıca güncel başlıklar için TARSİM’i, 
sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz.

Facebook /tarim.sigortalari
Twitter @tarim_sigortasi
Instagram /tarim_sigortasi



30 Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

HABERLER

BAKAN PAKDEMİRLİ, YATIRIMCILARI IPARD 
HİBELERİNDEN FAYDALANMAYA DAVET ETTİ

PARA Dergisinden Hülya Genç 
Sertkaya’nın haberine göre; Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu, IPARD II Programı kapsamın-
da tarım sektörüne 250 milyon Euro 
(1.5 Milyar TL) hibe kullandıracak. Kay-
nağın 170 milyon Euro’su hayvancılığa, 
80 milyon Euro’su ise işleme ve pazar-
lama yatırımlarına ayrılacak. Hayvancılık 
yatırımlarında hibe oranı yüzde 70’e 
kadar çıkacak. 

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pak-
demirli, IPARD II Programı kapsamında 
yedi yıllık bütçe dönemi için toplam 813 
milyon 596 bin Euro bütçe tahsisi yapıl-
dığını vurgulayarak, bu miktarın 615,5 
milyon Euro’sunun Avrupa Komisyonu, 
198 milyon 96,3 bin Euro’sunun Türkiye 
Cumhuriyeti katkısı olduğunu söyledi. 
2019’da 83,5 milyon Euro destek öde-
mesi yapılmasının planlandığını belirten 
Pakdemirli, daha önce ödenen tutarlar 
da dikkate alındığında 2019 sonrası 
dönemde 623,4 milyon Euro bütçe kul-
landırılmasının öngörüldüğünü kaydetti. 

Bakan Pakdemirli, TKDK üzerinden 
kullandırılan hibelerle, sadece kırsal kal-
kınmayı desteklemediklerini belirterek 
’’IPARD hibeleri yerelde çarpan etkisiyle 
birçok sektörün gelişmesine katkı sağ-
lıyor. 80 binden fazla makine ekipmanı 
destekledik. Yatırımcılar makine ekip-
manının büyük bir bölümünü yerelden 
temin ediyor. İnşaat işlerini yereldeki 
tedarikçilerden sağlıyor. Böylece bu 
sektörlerin yerelde gelişmesine, katkı 
sağlıyoruz. Kısacası, IPARD ile kırsal 
kalkınmayı bütüncül şekilde destekliyo-
ruz. TKDK 42 il koordinatörlüğündeki 
personelimiz, her türlü bilgi ve doküma-
nı yatırımcılara sunacak. Yatırımcıları-
mıza hem il koordinatörlüklerinde bilgi 

vereceğiz hem de doğrudan üreticinin 
ayağına giderek desteklerimizi anlata-
cağız. Kısacası, yatırımcının peşinde-
yiz, yatırımcı arıyoruz. Buradan bütün 
yatırımcıları TKDK IPARD-II beşinci 
başvuru çağrısı kapsamındaki hibele-
rinden faydalanmaya davet ediyorum ‘’ 
ifadelerine yer verdi. 

Diğer yandan PARA Dergisine konuyla 
ilgili bir açıklamada bulunan TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik ise şu görüş-
lere yer verdi. 

‘’ Kırsala dönüş ve kırsaldaki küçük aile 
işletmelerinin pozitif ayrımcılığa gidile-
rek daha çok desteklenmesi, tarım ve 
hayvancılık açısından ülkemiz için son 
derece önemli. Dolayısıyla bu destek-
leri, kırsal kesime geri dönüşü sağlaya-
cak önemli adımlar olarak görüyoruz. 
Uğraşı alanımız olan küçükbaş hayvan-
cılığı geliştirecek, üretimi artıracak, kır-
saldan kentlere göçü önleyecek proje-
lerin geliştirilmesini ve desteklenmesini 
önemsiyoruz. Kırsala dönüşün destek-
lenmesi için projelerin çeşitlendirilmesi 
de oldukça önemli. Bizim alışılagelmişin 
dışına çıkıp, yenilikçi olmamız, yeni 
projeler üretmemiz lazım. Bu çerçeve-
de TKDK ile Merkez Birliğimiz arasın-
da imzaladığımız protokol gereğince 
ülkemiz genelinde faaliyet gösteren İl 
Birliklerimizdeki teknik elemanlarımıza 
proje hazırlama eğitimi verilmiş olmakla 
birlikte projelerin kolaylaştırılmasını ve 
sahada uygulanabilir olmasını önemsi-
yoruz. Ayrıca, TKDK tarafından oluş-
turulan bütçede küçükbaş hayvancılık 
projelerinin daha fazla yer almasını arzu 
ediyoruz. Kırsalı bu türden projelerle 
daha fazla desteklemek suretiyle hem 
kırsala dönüşün sağlanacağına hem 
de kırsaldaki gelir düzeyinin artması ile 
sosyal problemlerin ortadan kalkacağı-
na inanıyoruz. 

Atıl durumdaki Hazine arazilerinde 
yapılacak üretimden yine Hazine 
kazanacak, dolayısıyla da eko-

nomimize artı değer katılacak. Ayrıca 
Hazine taşınmazları üzerinde üretim 
yapmak isteyen vatandaşlarımıza 30 
yıl süreyle arazi desteği verilmesi, sü-
reç açısından da son derece yerinde 
olup yatırımcı vatandaşlarımızın bu 
süreci iyi değerlendirmeleri gerektiğini 
düşünüyorum. Küçükbaş hayvancı-
lığı ülkemiz açısından gerek coğrafi 
gerekse mera ve yaylalar açısından en 
uygun hayvancılık dalı. Küçükbaş hay-
vancılık sektörümüzü daha da geliş-
tirmek için bir takım projeler üzerinde 
Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışı-
yoruz. Hazine arazilerinin hayvancılık 
sektörüne kazandırılması büyük önem 
arz ediyor. Zira hayvancılıkta en büyük 
sorunlardan biri kaba yem açığı ve 
kesif yem hammaddesi olarak üretilen 
yem bitkilerinin yetersizliğidir. Bu ne-
denle Hazine arazilerinin hayvancılığa 
tahsis edilmesiyle yatırımcıların kaba 
yem üretmesi halinde söz konusu 
açığın bir kısmının kapatılabileceğini 
düşünüyoruz.
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Ge-
nel Başkanı Nihat Çelik, 21 Mart 

2019 tarihinde Bereket TV de Mehmet 
Sarcan’ın sunduğu Hayvan Pazarı 
programına konuk olarak katıldı ve 
gündeme dair birtakım değerlendir-
melerde bulundu.
Genel Başkan Çelik, küçükbaş 
hayvancılığın önemine işaret ederek 
başladığı konuşmasında ‘’ Küçükbaş 
hayvancılık ülkemiz ekonomisine 
büyük katkı sağlayan bir sektördür. 
Bu ülkenin sigortası, bu ülkenin milli 
meselesidir ve Sayın Bakanımız Dr. 
Bekir Pakdemirli ve ilgili bürokratla-
rımızın küçükbaş hayvancılığa olan ya-
kın ilgisi ve alakaları ile hükümetimizin 
verdiği desteklerle şu anda zirvededir. 
Allah’a şükürler olsun ki bugünleri 
görmekten çok mutluyum‘’ dedi.
Küçükbaş hayvancılığın piyasada 24 
ayar altın değerinde olduğuna vurgu 
yapan Çelik ‘’ Küçükbaş hayvanlarımız 
piyasada o kadar kıymetli ki büyük ta-
lebi vardır. Adeta şu an stoklarda satış 
bekleyen hayvanımız yok. Taleple be-
raber ilgi var, sektöre bağlılık var, köye 
dönüş var. Bakanlığımız ve Hüküme-
timizin kırsalı destekleme yönünde 
köye dönüş projeleri ile sektörümüze 
büyük ilgi var’’ şeklinde konuştu.
Küçükbaş hayvan etinin sanılandan 
daha fazla tüketildiğini de ifade eden 
Çelik, ‘’ Küçükbaş hayvan et tüketimi-
nin toplam tüketim içindeki payı olarak 
% 10-12 oranında olduğu söyleniyor 
ancak bu gerçeği yansıtmamakta-
dır. Bu oran en az % 25 civarındadır. 
Üstelik küçükbaş hayvan eti tüketen 
insanlar sağlıklıdır, dinçtir. Küçükbaş 
hayvanlar kimyasal madde tüketmez. 

Besi hayvanı değildir. Açık havada, 
meralarda beslenen hayvan türleridir.‘’ 
dedi. 

Küçükbaş hayvan sayısına da dikkat 
çeken Genel Başkan Çelik, konuşma-
sında ‘’2006 yılında Merkez Birliğimiz 
kuruldu. O zamanlarda küçükbaş 
hayvan sayımız 31-32 milyon civa-
rındaydı. Şu an 46 milyona yükseldi. 
Bunda Birliklerimizin payı da büyüktür. 
Çünkü Birliklerimiz bu sektörün asıl 
sahipleridir. Sürü sahibi sürüsünü terk 
edemez. Şu anda genç çiftçi ve 300 
koyun projeleri devam etmektedir. 
2018 yılında verilmesi gereken hay-
vanlar çeşitli firmalar veya şahıslar 
tarafından yerine getirilemediğinden 
dolayı sürülerin asıl sahipleri olduğu-
muzdan bu görev 2019 yılı için bize 
verildi. Bu manada Sayın Bakanımız 
Dr. Bekir Pakdemirli ve TİGEM Ge-
nel Müdürümüz Sayın Ayşe Ayşin 
Işıkgece’nin bize duydukları güveni 
hiçbir zaman boşa çıkarmayacağız. 
Bu projeleri oldu bittiğe getirip bugün 
verelim paramızı alalım hesabında 
değiliz. Biz yetiştiricimizin memnuni-
yetini gözeterek devletimizin verdiği 
imkânları, aracılara peşkeş çekme-
den direk yetiştiriciye ulaştırmak için 
gecemizi gündüzümüze katıp hizmet 
etmeye devam ediyoruz.’’ İfadelerine 
yer verdi.

Küçükbaş hayvancılık sektöründe sivil 
toplum kuruluşları nezdinde en önemli 
görevleri Merkez Birliği ve İl birlikle-
rinin üstlendiğini belirten Çelik, ‘’ Biz 
hem yetiştiriyoruz, hem üretiyoruz, 
hem sütü hem de kuzuyu veriyoruz, 
meralarımızı yaylalarımızı sahipsiz 

bırakmıyoruz. Merkez Birliğimiz ve İl 
birliklerimiz şu anda sözüm ona bana 
da üye olsunlar aidat versinler diyenle-
rin korkulu rüyası olmuştur. Ve olmaya 
da devam edecektir. ‘’dedi.

Genel Başkan Çelik, 31 Mart 2019 
tarihinde yapılacak olan yerel seçim-
lerde birçok belediye başkan adayı-
nın projelerini açıkladıklarını, ancak 
küçükbaş hayvancılık sektörü ile 
ilgili dikkat çeken bir proje olmadığını 
söyleyen Genel Başkan Çelik, Bele-
diye Başkan adaylarına seslenerek ‘’ 
Bu ülkeyi ayakta tutan hayvancılıktır. 
Bu ülkenin ekonomisini, sanayisini 
güçlendiren milli değerlerimizi ayakta 
tutan bu sektördür. Bununla ilgili ne 
gibi projeleriniz vardır. Hayvan pazar-
ları diyorsunuz.  Ama hayvan pazarları 
aracı kullanmadan yetiştiricinin direk 
hayvanını getirip satacağı yerler olma-
lıdır. Belediyeler beş kuruş almadan 
bu pazarlarda yetiştiricilerimizin sosyal 
ihtiyaçlarını karşılayıp hayvanlarını 
değerinden satabileceği yerler haline 
getirilmelidir. O zaman hem yetiştirici 
hem de tüketici kazanacaktır.’’ mesa-
jını verdi.

Konuşmasında küçükbaş hayvan-
cılığın desteklenmesi hususuna da 
yer veren Çelik, ‘’ Anaç koyun keçi 
destekleme miktarı üç senedir 25 
liradır. Bu miktarın makul bir seviyeye 
yükseltilmesini istiyoruz. Sayın Baka-
nımız son bir hafta içerisinde çeşitli 
yerlerde kuzu ve oğlağa 100 lira des-
tek verileceği açıklamasında bulundu. 
Böylece kırmızı et açığının kapatılma-
sında aktif rol oynanacaktır. Çünkü 
bizim kuzularımız oğlaklarımız karkas 
olarak 9-10 kilo iken kesime gidiyordu. 
100 lira destekten dolayı kuzular ve 
oğlaklar 30-35 kilo olduğunda kesime 
gidecekler. Biz 46 milyon olan küçük-
baş hayvan sayımızı en az 60 milyona 
çıkarmayı hedefliyoruz. Kırmızı et 
açığımızı ancak bu şekilde kapatabili-
riz.’’ diyerek, Tarım ve Orman Bakanı 
Pakdemirli şahsında Bakanlık bürokrat 
ve çalışanları ile sektöre hizmet eden 
tüm paydaşlara teşekkür ederek ko-
nuşmasını sonlandırdı.

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK, BEREKET TV’DE 
GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ
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KOYUNLARDA DÖL VERİMİ-
NİN İYİLEŞTİRİLMESİ 
Prof. Dr. Fatin CEDDEN
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Zootekni Bölümü

Özet
Koyunlardan elde edilen kuzu veriminin artırılması, koyun 
yetiştiriciliğinden sağlanan üretimi doğrudan artırır. Bu 
nedenle döl veriminin artırılmasına yönelik çalışmalar her 
zaman önemini korumaktadır. Bu derlemede, Dünya’da 
koyunlarda döl verimini artırmaya yönelik başta genetik 
araştırmalar, besleme ve sürü idaresine yönelik uygulama-
lar özetlenmiştir. 

Giriş
Koyun yetiştiriciliğinde verimliliğin en önemli unsurlarından 
biri döl verimidir. Bu kapsamda, kuzulama başına elde 
edilen yavru sayısı pek çok yetiştiriciye göre en güvenilir 
veri olarak kabul edilir. Esasen et, süt ve yapağı üretimi 
bakımından biyolojik verimin ortaya çıkması döl verimi ile 
sağlanır. 

Koyunlarda döl veriminin artırılmasına yönelik pek çok 
uygulama mevcuttur. Bu uygulamaların sahaya aktarılma-
sında yetiştiriciliği yapılan koyun ırkı, işletmenin koşulları ve 
mevcut üretim sistemi, iklim ve yem temini, üretilen kuzula-
rın pazara sunulması gibi hususların yanında teknik bilgi ve 
teknolojik olanaklar belirleyici rol oynar. Dışarıdan yapılan 
hormon uygulamaları yoluyla aşım mevsiminin uzatılması 
ve mevsim dışı kızgınlık oluşturma yoluyla yılda elde edilen 
kuzu sayının artırılması, ikiz doğumun artırılması ile kuzu 
sayısının artırılması mümkün olabilmektedir. Ne var ki, kuzu 
sayısındaki artışa bağlı olarak kuzu büyütme ve barındırma 
tekniklerinin sağlık koşulları ile beraber geliştirilmesi, döl 
verimindeki artıştan beklenen faydayı sağlayabilecektir.  
Aşağıda uygulama pratiğinde yeri olan hormon uygula-
maları değil, genetik ve bakım beslemenin üreme verimi 
üzerine etkileri tartışılmıştır.   

Koyunlarda üreme faaliyetinin gerçekleşmesi için mutlak 
surette gerçekleşmesi gereken fizyolojik olaylardan biri 
kızgınlık döngüsüdür. Kızgınlık döngüsü çok sayıda hor-
monun etkili olduğu karmaşık bir sistem tarafından kontrol 
edilir. Hipotalamus adı verilen ve beynin tabanında yer alan 
bir bölgeden gonad uyarıcı salıverilme hormonu (GnRH) 
dalgalar halinde salgılanarak hemen altında yer alan hipo-
fiz bezinden Folikül Uyarıcı Hormon (FSH) ve Lüteinleştirici 
Hormon (LH)adları verilen iki önemli hormonun salgılanma-
sını sağlar. Bu hormonlar yumurtalıklarda eşey hücresini 
(yumurta) içinde barındıran foliküllerin gelişmesini ve daha 
sonra çatlayarak eşey hücresinin serbest bırakılmasını 
sağlar. Günümüzde bu sürece belli ölçülerde yapılan 
müdahaleleri kapsayan, döl veriminin artırılmasını sağla-
yan pek çok uygulama geliştirilmiş ve yine belli ölçülerde 

pratikte uygulanabilir hale gelmiştir. Bu uygulamalardan 
biri üreme sürecinin genetik olarak kontrolünü sağlayan 
genlerin saptanması, döl verimi üzerinde doğrudan artırıcı 
rolü olan genlerin ise yetiştiriciliği yapılan koyun sürülerine 
aktarılması prensibine dayanır.
Bir sürüde döl verimi bakımından koyunlarda yapılacak 
genetik seleksiyonun başarı oranı büyük ölçüde üreme 
ile ilgili özelliklerde görülen genetik varyasyon ile ilişkili-
dir. Ergenlik çağına ulaşma yaşı ile ilgili kalıtım derecesi 
0,10-0,26 arasında olup düşük bir değer gösterir. Ovulas-
yon miktarını kontrol eden süreçler bilimsel araştırmaların 
önemli bir çalışma sahasını işgal eder. Bu süreç çok sayıda 
genin kontrol ettiği bir özelliktir. Bu kontrolü sağlayan gen-
lerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar hala devam etmektedir. 
 

Şekil 1: Koyunlarda kızgınlık döngüsü (Sheep Production 
Handbook, 2002)

Koyunlarda döl verimini etkileyen bir diğer faktör ise 
embriyonal ölümlerdir. Bu durum genellikle gebeliğin ilk 4 
haftasında ortaya çıkar ve embriyoların % 20-30 oranında 
kaybıyla kendini gösterir. Embriyonal kayıp ovaryumdan 
bırakılan ovosit sayısıyla ters ilişkilidir.  Yani ovulasyon 
miktarı fazla olan koyunlarda embriyonal ölüm oranları 
artmaktadır.

Koyunların beslenmesi ise bir diğer etkili husustur. Bu ko-
nuda bazen çelişkili olan görüşler de ortaya atılmıştır. Flus-
hing olarak adlandırılan yöntem koyunların hızlı bir şekilde 
aşıma hazırlanmasında ek besin maddelerinin hayvanlara 
verilmesi olarak açıklanır. 

Bazı araştırmacılar genotip ile besleme seviyesi arasında 
bir interaksiyonun mevcudiyetinden söz etmektedir. Örnek 
olarak, doğumda yavru sayısının yüksek olduğu D-Man 
koyunlarında aşım öncesi ve aşım döneminde uygulanan 
yüksek düzeyde besleme rejimi üreme verimliliğini olumlu 
yönde etkilemektedir. Buna karşılık, ikiz doğum oranının 
düşük seyrettiği Fransa Batı Bölgesi ırkı ince kuyruklu ko-
yunlarda besleme rejiminin ovulasyon ve kuzulama oranını 
artırmadığı görülmüştür.

Kızgınlığın mevsime bağlılığı çoğu koyun ırkı için geçerli 
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olup yaz mevsimi sonu ve sonbahar başında kızgınlık 
belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Koyunlarda döl verimini et-
kileyen temel faktörleri üç ana başlık altında toplayabiliriz: 
- Genetik faktörler
- Besleme düzeyi
- Bakım ve idare

Genetik faktörler ve döl verimi 

Doğan yavru sayısı ve elde edilen kuzularda büyüme; 
canlı ağırlık ve büyümenin farklı evrelerindeki büyüme 
oranı ile yakından ilişkilidir. Bu özellik kolaylıkla ölçülebilir 
ve ekonomik olarak da önemli bir yer tutar. Koyun ırkları 
ve tipleri arasında ise genetik farklılıklar her zaman mev-
cuttur. Romanov koyunu, % 250’ye ulaşan ikiz doğum 
oranlarıyla bilinirken, Orta Anadolu’nun yağlı kuyruklu yerli 
koyunlarında ikizlik fazla görülen bir durum değildir. Diğer 
taraftan, genetik mutasyonlar döl verim düşüklüğüne yol 
açabilmektedir. Bu durum genellikle embriyonun veya 
fötusun ölümü ile kendini belli eder. Üreme özelliklerinin 
kalıtım derecesinin düşük olmasının yanında üreme ile ilgili 
fenotipik özelliğin erişkin yaştaki koyunlarda gözlemlenebi-
liyor olması hem seleksiyon entansitesini düşürmekte hem 
de generasyonlar arası sürenin uzamasına yol açmaktadır. 
Yine de döl verimi yönüyle damızlık değeri tahmininden 
yola çıkarak yapılacak seleksiyonun ileriki generasyonlarda 
belli ölçülerde ikizlik oranını artırdığı gözlemlenmiştir. 

Seksenli yılların başında Booroola Merinosu ve bu hattın 
döl verimi ile ilgili büyük etkili bir genin ovulasyon mik-
tarını etkilemesinin ortaya konmasıyla, çoğuz doğumu 
artırabilecek tek bir gen üzerinde yoğunlaşılmıştır.  İkibinli 
yılların başında bazı bilim insanları Booroola merinosunda-
ki çoğuz doğum oranını belirleyen özelliğin kemikteki bir 
morfogenetik proteini kodlayan genin (BMP15) mutasyona 
uğramasından kaynaklandığını ortaya koymuştur.  Mole-
küler genetik ve gen haritalama teknolojisinin gelişmesiyle 
koyunlarda döl veriminden sorumlu genlerin ve allellerinin 
kromozomlarda bulundukları yerler tespit edilebilmektedir. 

Booroola mutasyonu olarak adlandırılan bu genetik özellik, 
isabet derecesi yüksek testler yardımıyla saptanabilmekte-
dir. Bu mutasyon Hindistan, Çin ve Endonezya kökenli bazı 
koyun ırklarında görülmüştür. Bu genin Fransa, İsrail, Çin 
ve Hindistan koyun ırklarına melezleme yoluyla sokulması 
başarılı sonuçlar vermişse de, Avustralya ve ABD koyun 
ırklarına aktarılması durumunda olumsuz sonuçlar alınmış-
tır. Bunun nedeni, doğan kuzuların küçük cüsseli doğması 
ve kuzuların yaşama güçlerinin de düşmesidir. BMP15 
genini kapsayan nokta mutasyonları çok sayıda ırklarında 
da tespit edilmiştir (Tablo 1).

Çoğuz doğuma yol açan bir diğer major gen ise FecG 
genidir. Normal follikül gelişimini kontrol eden bu gen 
koyunda beşinci kromozom üzerinde bulunur. Bu gen 
GDF9 olarak bilinen genin bir allelidir. GDF9 geninin bazı 
mutant allelleri hayvanlarda ovulasyon sayısını artırıcı bir 
etki oluşturmaktadır. Cambridge ve Belclare koyunlarında 

bu geni kapsayan 8 adet farklı mutasyon gözlemlenmiştir. 
Iran Moghani ve Ghezel koyunlarında görülen ilk mutasyon 
ovulasyon miktarını artırıcı etki göstermiştir. 

Döl verimi üzerinde etkili bir diğer gen ise mutant allelleri 
Lacaune koyunlarında saptanmış olup kısaca B4GALNT2 
olarak bilinmektedir. Ovaryum faaliyeti ve hormon profilini 
kontrol eden bu gende meydana gelen mutasyonlar ovu-
lasyon miktarını artırmaktadır.

Döl verimi ile ilgili bir diğer ölçüt olan ergenlik çağına erken 
ulaşabilme özelliği pek çok faktör tarafından kontrol edile-
biliyorsa da hipotalamustan salgılanan GnRH hormonunun 
salınım sıklığındaki değişim ile yakından ilişkilidir. Kısaca 
GPR54 geni olarak bilinen ve ergenlik çağının başlama-
sında kilit rolü olan Kisspeptin reseptörlerinin oluşması 
ergenlik çağının başlamasını sağlayan önemli bir değişim-
dir.  Ergenlik çağının başlangıcının daha erken yaşta ortaya 
çıktığı bazı Çin kökenli koyun ırklarında söz konusu genin 
bazı mutant allelleri tespit edilmiştir.

Tablo 1. Koyunlarda tespit edilen ve olası çoklu ovulasyon 
sağlayan büyük etkili genler (Abdoli vd, 2016)

Besleme ve döl verimi

 Günümüzde beslemenin üreme üzerine olan etkilerinin 
iyi anlaşıldığını söyleyebiliriz. Özellikle besleme düzeyinin 
ovulasyon sayısı üzerinde önemli etkisi vardır. Yılın yaklaşık 
yarısını meralarda otlayarak geçiren koyunlar kış mevsi-
minde ve kuzulama zamanında barınaklarda tutulmak ve 
dışarıdan verilen yemlerle beslenmek durumundadır. İhti-
yaç duyulan besin maddelerinin doğru miktar ve oranlarda 
verilmesi hem vücut kondüsyonunda kayıplar oluşmasına 
hem de doğum problemleri ile karşılaşılmasına engel olur.
Yetersiz besleme dişilerde kızgınlık döngülerinin bozulması 
ve ovulasyon miktarının azalmasına neden olurken, gebelik 
döneminde gebelik toksemisine, kuzuların zayıf doğma-
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sına ve düşük ikizlik oranlarına yol açar. Erkeklerde ise 
yetersiz besleme sperm kalitesinin düşmesine yol açar. Döl 
verimi, sadece üreme ile ilgili uyarıcı veya bizzat gonadlar 
tarafından salgılanan hormonlar ile ortaya çıkmayan, aynı 
zamanda metobolik hormonlar tarafından kontrol edilen 
çok sayıda hormonun birlikte etkilediği bir süreçtir.  Bu 
hormonların salgılanmasında ortaya çıkabilecek herhangi 
bir bozukluk doğrudan üremeyi etkiler. Üremenin enerji 
sağlayan kaynaklar ve metabolik durum ile yakından ilişkisi 
olup iyi bir döl verimi için önemi büyüktür.

Yumurtanın döllenmesinden önce koyunlara verilen yem 
miktarının döl verimi üzerine olan etkisi bilinmektedir. 
Yüksek düzeyde verilen besin maddesi daha fazla sayıda 
yumurtanın ovaryumlardan bırakılmasını sağlar. İkizlik ora-
nının artması doğrudan kuzu verimini artıracaktır. Flushing 
olarak bilinen bu uygulama aynı zamanda vitamin ve mine-
ral maddelerin kullanımına da dikkat edilmesini gerektirir. 
Aşım öncesi, aşım dönemi ve aşım sonrasında; vücut kon-
disyonu puanı diye adlandırılan hayvanın yağlılık durumu, 
canlı ağırlık ve vücut kondisyonundaki değişimlerin çeşitli 
ırklarda ve yetiştirme sistemlerindeki koyunların üreme 
verimliliğine etkilerini ortaya koyan çok sayıda çalışma ya-
pılmıştır. Çoğu araştırmacı, vücut kondisyon puanlaması ve 
mevcut canlı ağırlıktan ziyade bu özelliklerdeki değişimlerin 
koyunda üreme verimliliğini etkilediğini bildirmiştir. Canlı 
ağırlık iskelet çerçevesi ve vücut kondisyon puanının bir 
kombinasyonudur. Ancak, bu özellikler ile ilgili değerlerden 
yola çıkarak üreme verimliliğini tahmin etmeye çalışmak 
doğru bir yaklaşım değildir. Ergin canlı ağırlığı, cüsse, sin-
dirim kanalının doluluğu hatta yapağının içerisinde tuttuğu 
nemden etkilenir. Oysa vücut kondisyonunun kuzuların 
ergenlik çağına ulaşmalarında önemli etkisi olduğu ortaya 
konmuştur. 

Beslemenin üreme davranışlarının ortaya çıkması üzerine 
etkisi düşük iken ovulasyon miktarı üzerine etkisi çok daha 
fazladır. Ilıman iklimin hakim olduğu Akdeniz kuşağında 
yetiştirilen koyunlarda üremenin mevsime bağlı seyretmesi 
fotoperyodik etkiyle düzenlenir. Yapılan bir bilimsel çalış-
mada mevsime bağlı olarak ortaya çıkan üreme faaliye-
tindeki düşüş Kasım ayında başlar ve ertesi yıl Eylül ayına 
kadar devam eder. Göreceli olarak vücut kondisyonu daha 
yüksek olan koyunlarda düşük kondisyonlu olanlara oranla 
daha yüksek oranda kızgınlık gösterme oranı ve ovulasyon 
miktarı görülür (Şekil 1).

Vücut rezervleri uzun vadede yem tüketimi ise kısa vade-
de hipotalamusun uyarılması üzerinde rol oynar. Üreme 
faaliyetini doğrudan sinirsel ve hormonal yolla kontrol eden 
Hipotalamustan GnRH ve LH salınımın miktarı artan yem 
tüketimi ile ilişkilendirilirken koyundaki mevcut yüksek yağ 
rezervinin bir rolü olmaz.

Gebe koyunlara yedirilen yem miktarı kuzuların doğum 
ağırlığı ve dolayısıyla da yaşama gücünü etkilemektedir. 
Bu durumun aksine, küçük cüsseyle doğmuş kuzuların 
yaşama gücü de düşük olmakta, doğumu izleyen birkaç 
gün içerisinde kuzu kayıpları yaşanmaktadır. Özellikle so-

ğuk hava koşullarında doğan kuzuların vücut sıcaklıklarını 
korumada yaşadıkları güçlük kuzuların ölüm nedenlerin-
den biridir.    Aşırı besleme neticesinde normalin üzerinde 
kondisyona ulaşmış koyunların kuzulama güçlükleri ortaya 
çıkmakta, hem ananın hem de kuzunun bazen de her 
ikisinin kaybı söz konusu olmaktadır. Yine gebeliğin ileri 
safhasında ikiz yavruya gebe olan koyunların toksemi ile 
karşı karşıya kalması mümkündür. Bu duruma engel olmak 
için ek besleme ile takviye yoluna gidilmelidir.

Gebeliğin son döneminde yapılacak ek besleme kuzuların 
doğum ağırlığını ve ananın süt verimini yükseltecektir.

 
Şekil 1: Vücut kondisyon puanının kızgınlık gösterme ve 
ovulasyon yapma oranına etkisi (Forcada ve Abecia, 2006)
Sürü idaresi ve döl verimi

Sürü yöneticisi yukarıda sayılan faktörleri belli ölçülerde 
kontrol edebilir ya da bu faktörlere kısmen müdahale 
edebilir. Farklı koyunculuk işletmelerinin farklı sürü idaresi 
uygulamaları olabilir ve bu uygulamalar doğrudan üreme 
üzerinde etkili olabilir. Örnek verirsek, aşağıda sıralanan 
konularda yetiştiricinin belirleyici rolü vardır: 
- Yavru verimi yönüyle hem dişi hem de erkek damızlıkların 
seçilmesi
- Doğal ve serbest aşımın uygulandığı işletmelerde dişi/
erkek oranının belirlenmesi
- Çevre koşullarına uyum sağlayabilecek damızlıkların 
seçilmesi
- Hayvanlar için üretim döneminde doğru bir besleme 
programı uygulama
- Yeni doğan kuzulara çevrenin olumsuz etkilerini en aza 
indirecek bir barındırma sağlama
- Doğru bir strateji ile parazitlerle mücadele edilmesi
- Uygun bir aşılama programının uygulanması

Sürü idaresinin üreme verimliliği üzerine etkileri pek çok 
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araştırma ile ortaya konmuştur. Kuzulamalar arası aralı-
ğın planlanması, tohumlanacak dişilerin belirlenmesi gibi 
hususlar üreme verimliliğini az da olsa artırıcı hususlardır. 
Kuzulama sonrası dişinin döl yatağının eski boyutlarına 
dönmesi olarak tanımlanan involüsyon süreci hakkında ye-
terli bilgi birikimi vardır. Ancak, bazı durumlarda müteakip 
kuzulamanın istenen zamana getirilebilmesi için bu sürecin 
kısaltılması gerekebilir ve bu da döl verimini olumsuz etki-
ler. Örneğin doğumdan tekrar tohumlamaya kadar geçen 
süre 40-50 günün altında olursa ister yapay tohumlama, 
ister doğal aşım yapılsın, ciddi düzeylerde düşük döl verimi 
ile karşı karşıya kalırız. 

Yüksek çevre sıcaklığı koçlarda sperma kalitesinin düşme-
sine neden olur. Ayrıca, koçlarda aşım davranışının ortaya 
çıkmasını olumsuz yönde etkileyerek aşımın başarısını 
sekteye uğratır. Hatta, aşım gerçekleşse bile yumurtanın 
döllenme oranı düşer. Bu da doğan kuzu sayısını düşürür. 

Kuzulama aralığının belirlenmesi, kuzulama zamanının 
ayarlanması, ilk tohumlama için hedeflenen yaş, yapay 
tohumlama gibi hususları kapsayan üreme planlaması; 
yemleme, sağlık koruma, gruplar halinde yapay tohumla-
maya hazırlık gibi sürü yönetimi ile ilgili uygulamalar üreme 
verimliliğine önemli etki yapmaktadır. 

Sonuç

Farklı araştırmacıların yaptığı çok sayıda çalışmalardan 
elde edilen sonuçlar, koyunlarda döl veriminin karma-
şık bir süreç olduğunu göstermektedir. Yeterli bir üreme 
verimliliğinin sağlanabilmesi için farklı prensiplere dayanan 
çok sayıda araştırmanın yapıldığı söylenebilse de, başarılı 
olduğu öne sürülen çalışmaların uygulama aşamasında-
ki sonuçlarının ortaya konması gerekmektedir. Üreme 
ile ilgili özelliklerin kalıtım derecelerinin düşük olması bir 
yana, bu özelliklerin gözlemlenebilmesi için hayvanların 
ergin yaşa ulaşmasını bekleme zorunluluğu damızlıkların 
isabetli olarak seçilebilmesini güçleştirmektedir. Ayrıca, bu 
durumun generasyonlar arası sürenin uzamasına yol açtığı 
göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı fizyolojik parametre-
lerin seleksiyon amaçlı kullanılması ise başarıyı artıran bir 
yoldur. Döl verimini etkileyen büyük etkili genlerin varlığı 
Dünya’da farklı koyun ırkları ve hatlarında tespit edilmiş-
tir. Beslemenin üreme üzerine etkileri ile ilgili önemli bir 
bilgi birikimi mevcuttur. Yine aşım öncesi, sonrası ve aşım 
dönemi vücut kondisyon skorunun çeşitli ırkların üreme 
verimliliğine etkisi ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır.  
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NİĞDE BİRLİĞİMİZDEN EĞİTİMLİ SÜRÜ YÖNETİCİLERİ
SERTİFİKALARINA KAVUŞTU

Niğde Tarım ve Orman Müdür-
lüğü, Niğde Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü ve Niğde İli Damızlık 

Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği işbir-
liği ile Gümüşler Kasabasında düzen-
lenen ‘Sürü Yönetimi Elemanı Benim” 
kursunu başarı ile tamamlayan 45 
kursiyer sertifikalarını törenle aldı.

Niğde İli Damızlık Koyun ve Keçi Ye-
tiştiricileri Birliği Müdürü Namık Kemal 
Demirdoğan, bugüne kadar düzenle-
dikleri 19 kursta toplam 695 kursiyerin 
sertifika sahibi olduğunu belirtti. 
Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü, 
Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
ve Niğde İli Damızlık Koyun ve Keçi 
Yetiştiricileri Birliği işbirliği ile Gümüş-
ler Kasabasında düzenlenen ‘Sürü 
Yönetimi Elemanı Benim” kursunu 
başarı ile tamamlayan 45 kursiyer 
sertifikalarını törenle aldı. 

HER ALANDA KURSLAR 
Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
Mehmet Altınoluk; sertifika töreninde 
yaptığı konuşmasında; “Amacımız her 
alanda kurslar düzenleyerek üretici-
leri bilgi ve teknoloji ile buluşturmak” 
olduğunu söyledi. 

BİLGİ VE TEKNOLOJİ 
GURURU 
“Bugün güzel bir iş başarmanın so-
nucunu görmek için buradayız” diyen 
Altınoluk; “Amacımız Halk Eğitim 
Merkezi olarak gerek tarım sektörü, 
gerekse farkı sektörlerde her alanda 
kurslar düzenleyerek üreticilerimizi 
bilgi ve teknoloji ile buluşturmanın 
gururunu yaşıyoruz” dedi. 

EĞİTİMLİ SÜRÜ 
YÖNETİCİLERİ 
Niğde İli Damızlık Koyun ve Keçi Ye-
tiştiricileri Birliği Müdürü Namık Kemal 
Demirdoğan; ‘”Bu proje kapsamında 
sürü yöneticilerine, koyun ağılı ve keçi 
barınağı kurabilme, koyun ve keçi 
ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanla-
rın beslenmesi ve bakımını yapabilme, 
çoğaltabilme, bulaşıcı hastalıklara 
karşı koruyabilme, biyogüvenlik 
uygulamalarına hakim olma ve sağım 
yapabilme kabiliyetleri kazandırılmış-
tır” dedi. 

SERTİFİKALI 695 
KURSİYER 
Niğde İli Damızlık Koyun ve Keçi Ye-
tiştiricileri Birliği Müdürü Demirdoğan, 
konuşmasında; “Bu eğitimleri alan 
sürü yöneticileri, bugün burada Milli 
Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifi-
kalarını aldılar. Niğde Damızlık Koyun 
ve Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak bu 
güne kadar düzenlediğimiz 19 kursta 
toplam 695 kursiyer sertifika sahibi 
oldu. İleriki dönemlerde bu tür eğitim-
lerimiz devam edecektir” ifadelerine 
yer verdi. 

SERTİFİKA TÖRENİNE 
KATILANLAR 
Niğde Merkez Gümüşler beldesi Dü-
ğün salonunda düzenlenen sertifika 
törenine Niğde Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Mehmet Altınoluk, Niğde İli 
Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Şuayp Demirkol, Niğde 
İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Müdürü Namık Kemal Demirdo-
ğan, Gümüşler belde Belediye Koru-
ma Başkanı Recep Durmaz, AK Parti 
Belediye Başkan Adayı Refik Caymaz, 
Kursiyerler ve üreticiler katıldı.
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Edirne’de yayınlanan Hudut Ga-
zetesinin haberine göre; Edirne İli 
Damızlık Kovun Keçi Yetiştiricileri 

Birliği’nce Türkiye’de bir ilke imza 
atılarak küçükbaş hayvanlarda sıklıkla 
karşılaşılan ve ciddi ekonomik kayıpla-
ra yol açan halk arasında çıban, cırtlak 
veya çatlak olarak bilinen “Pseudotü-
berkilozis” hastalığı İle mücadele İçin 
özel aşı geliştirildi.
 
Birlikçe mikroorganizma tespiti yapı-
larak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
izniyle Atafen Aşı Üretim Merkezi’nde 
ilk etapta üretilen 10 bin doz aşının 
birlik üyeleri içerisinde tespit edilen 
sürülere Veteriner Hekim aracılığı ile 
uygulanmasının yapılarak ciddi dere-
cede başarı sağlandığı bildirildi. 

Edirne İli Damızlık Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Birliği Başkanı Şenol Günday’ın 
yaptığı açıklama şöyle: “Ülkemiz 
küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 
damızlık, besi ve kurbanlık küçükbaş 
hayvancılığında sıklıkla karşılaşılan 
ve ciddi ekonomik kayıplara yol açan 
halk arasında çıban, cırtlak veya çatlak 
olarak bilinen Pseudotüberkilozis (Çı-
ban) hastalığı, yapılan saha çalışma-
ları ve üyelerimizden gelen sorunlar 

neticesinde Edirne ilimiz bölgesinde 
de sıklıkla görüldüğü tespit edilmiştir 
Daha önce piyasada aşısı bulunması-
na karşın günümüz mevzuatına göre 
ülkemizde aşı temin edilememektedir. 
İhtiyaç durumunda talebin karşılan-
ması ancak ithalat ile mümkün olmak-
tadır. Bu olumsuz durumu ortadan 
kaldırmak amacıyla ülkemizde yerel 
etkenlere karşı bir aşı üretilmesi ihtiya-
cı olduğu sonucuna vardık. 

Edirne İli Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Birliği olarak düzenlediğimiz 
üretici bilgilendirme toplantılarında 
konuşmacı Veteriner Hekim Tahir 
Selçuk Yavuz’un tespitleri ile bu aşının 
üretilebileceği sonucuna varılmıştır. 
Pseudotüberkilozis’e (Çıban) karşı 
aktif mücadele edebilmek amacıyla 
ülkemizde bir ilk olarak proje başlatıl-
masına karar verdik. Oluşturulan proje 
kapsamında Edirne bölge Veteriner 
Hekimlerinden Veteriner Hekim Serdar 
Uygun, Birliğimiz  Ziraat Mühendisleri 
(Zooteknisi) Murat Pazarlı ve Mert Çe-
vik’in hastalık etmeni olan işletmeler 
ile Edirne bölgesindeki mezbahaneler-
den aldıkları çıban numuneleri birli-
ğimiz yönetim kurulu üyesi Veteriner 
Hekim Arif Hikmet Akbay’ın girişimleri 

doğrultusunda Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana 
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar 
Diker’e gönderilerek etken ıdentıfikas-
yonu ve izolasyonu yapılıp bu aşının 
üretimini planladık. 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı labora-
tuvarında yapılan tetkikler sonucu 
hastalığa sebep olan etmenler belirle-
nerek sonuçların Pseudotüberkilozis 
(Çıban) otovaksin çift etkenli aşısının 
üretilmesi amacıyla ATAFEN A.Ş fir-
masına gönderilerek Tarım Bakanlığı-
nın otovaksın üretim izni kapsamında 
Veteriner Hekim Serdar Uygun adına 
üretimini gerçekleştirdik. İlk etapta 
10 bin doz aşı üretilerek birlik üyeleri 
içerisinde bu hastalığın bulunduğu 
sürülerin tespit edilmesi ve bu aşının 
tespit edilen sürülere Veteriner Hekim 
aracılığı ile uygulanması yapılmış ve 
uygulaması yapılan sürülerde ciddi 
derecede başarı sağlandığı kontroller-
den anlaşılmıştır. 

Sonuçların olumlu yansımalarına 
istinaden bilgilerimizi ve tavsiyele-
rimizi komşu illerimizdeki Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Baş-
kanları ile paylaştık ve aşı üretimine 
devam edilmesi konusunda Tekirdağ 
İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Cemalettin Toluca ile 
protokol anlaşması yapıldı. Bu projede 
emeği geçen Veteriner Hekim Serdar 
Uygun’a, Prof. Dr. Serdar Diker’e, 
bu hastalığın önemini dile getirmek 
suretiyle projenin hayata geçmesinde 
katkısı olan Veteriner Hekim Tahir 
Selçuk Yavuz  ve ATAFEN A.Ş.’ye ve 
emeği geçen herkese teşekkürü bir 
borç biliriz.’’ 

EDİRNE BİRLİĞİMİZDEN YETİŞTİRİCİLERE BÜYÜK HİZMET
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Güçlü ve iri cüsseleriyle “Kurtbo-
ğan” olarak bilinen Şanlıurfa’ya 
has çoban köpeklerinin genetik 

yapıları araştırılacak. Harran Üniversi-
tesi (HRÜ) Veteriner Fakültesi, Türki-
ye’de küçükbaş hayvancılığın önemli 
merkezlerinden Şanlıurfa’ya has ve 
bölgede “Guregh” olarak da adlandı-
rılan “Kurtboğan” çoban köpeklerinin 
cinsinin korunması için çalışma başlat-
tı. Çalışma kapsamında Kurtboğanlar 
genetik olarak araştırılacak ayrıca 
sahada gözlemler yapılarak, hayvan 
sahipleriyle görüşülecek. 
Uzun süre devam etmesi planlanan 
çalışmalar kapsamında ilk etapta 55 
köpek incelenecek. Araştırmalar arala-
rında köpek sahiplerinin de bulundu-
ğu 7 kişilik bir ekiple yürütülecek. 
HRÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Murat Sevgili, yaptığı açıklamada, 
Şanlıurfa’nın hayvan çeşitliliği açısın-
dan ülkenin en zengin şehirlerinin ba-
şında geldiğini söyledi. Yörede “Kurt-
boğan” cinsi köpeklerin tarih boyunca 

yaygın olduğunun bilindiğini anlatan 
Sevgili, üniversite olarak bu alanda 
akademik çalışma yapma kararı aldık-
larını belirtti. Sevgili, köpeklerden kan 
örnekleri alacaklarını ve bu hayvanları 
genetik olarak araştıracaklarını dile 
getirerek, şunları kaydetti: “Kurtboğan, 
önemli bir köpek türü. Bölgenin sıcak 
ildim koşullarına ayak uydurabilmesi 
önem taşıyor. Aynı zamanda bekçi 
köpeği olarak da kullanılan bir hayvan 
türü. Bölgeye adapte olmuş. Bu hay-
van türünün genetik yönden incelen-
meye ihtiyacı var, bunu araştıracağız. 
Bununla ilgili bilimsel çalışmaların 
yapılmasına inşallah fakülte olarak 
başlıyoruz. Gen ve kan testi yapaca-
ğız, laboratuvar ortamında inceleyece-
ğiz. Sahada gözlemde bulunacağız. 
Hayvan sahipleriyle akademisyenler 
irtibata geçti. Zooteknik, genetik araş-
tırma ve incelemelerde bulunacağız. 
Uzun vadeli bir araştırma ve inceleme 
olacak. Kaybedilmemesi gereken bir 
tür olarak düşünüyoruz.” 

Yıllardır “Kurtboğan” besleyen ve 50 
köpeği olan Yunus Emre Kılıç da diğer 
köpek sahipleriyle sık sık bir araya 
geldiklerini dile getirdi. Kılıç, yaklaşık 
2 dönüm araziye çiftlik kurmak için yer 
belirlediklerini ve çalışmalara başla-
dıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: 
“Hayvanların ırkının korunması için 
kuracağımız çiftlikte doğru çiftleştirme 
yöntemleriyle Kurtboğanların soyla-
rının devam ettirilmesini sağlayaca-
ğız. Valiliğimiz, belediyemiz ve özel 
girişimciler çiftlik kurulum işimizde 
bize destek olsun istiyoruz. Üniversi-
teyle de irtibat kurduk, bize yardımcı 
olacaklar. Bizimle birlikte bir akade-
misyen ekibi de çalışacak. Bu cins 
köpeklerin hepsini bir araya toplaya-
cağız. Kan örnekleri alınacak, tescil-
lenmesi için de ayrıca çalışma yürütü-
lecek. Akademik olarak bu köpeklerin 
incelenmeye alınması biz besicileri 
son derece sevindirmiştir.”

KURTBOĞANLAR”IN GENETİĞİ ARAŞTIRILACAK
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KIRIKKALE ÇELEBİ HACIYUSUFLU KÖYÜNDEN İBRETLİK 
BİR MANZARA

KOYUN GÜBRESİNİN FAYDALARI

Kırıkkale İline bağlı Çelebi İlçesinin 
Hacıyusuflu köyünde koyunculuk yapan 
ve Kırıkkale İli Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Birliği üyesi olan yetiştirici Oğuz 
Ari’nin koyun sürüsü merada otlarken kurt-
ların saldırısına uğrayan çoban köpeğinin 
yaralanması ve bir koyunun yaralı köpeğe 
şefkatle yaklaşımı ibretlik bir fotoğraf olarak 
sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Koyunları merada korumak gibi bir göre-
vi olan çoban köpeğinin kurt saldırısına 
uğraması sonucunda yaralanması ve bir 
koyunun yaralı köpeğe adeta teşekkür edip 
geçmiş olsun der gibi bir görüntü vermesi 
sosyal medyada insanların da örnek alması 
gereken bir tablo şeklinde yorumlandı. 

Koyun Gübresi İşletme gübreleri-
nin birçok çeşidi olmasına karşın 
en yaygın kullanılanlarından birisi 

de koyun gübresidir. Koyun gübre-
si bitki ve sebzelerde kullanılan en 
faydalı olan doğal besinle dolu toprak 
için en zengin kaynaktır.

Yani toplanan bu gübre en azından 
üzerinden bir yıl geçmeli ki içindeki 
gaz yoğunluğundan kurtulsun aksi 
taktirde taze olan gübre bitki ve 

sebzeler yanmaktadır bir kenarda 
toplanan bu gübre ne kadar eski ise o 
kadar gazı ve kimyasallarından arınır 
ve o kadar besin değeri arttığı için 
faydası görülmektedir.

Dikkat edilmesi gereken çiçek ve 
bitki köklerine ya toprakla karıştırıp 
koymak yada ayrı bir kapta sulandırıp 
bitki köklerinde kullanmak gerekir 
aksi tatbiki olduğu zaman çiçekler 
yada kullandığımız bitkinin yanmasına 
sebep olacaktır.

Yani gübremiz arttı yada hepsini kulla-
nayım demeyin bırakın seneye kalsın 
kullanabilirsiniz. Gübrelerin toprak için 
faydalarından biri toprağın sıklaşması-
nı önler ve bitki köklerinin rahat hava 
almasını sağlar.

Koyun Gübresinin Yararları

1. Bitkilerin gelişimi için gerekli besin 
maddelerini sağlar,
2. Toprağın yapısını tarıma uygun hale 
getirir,
3. Toprağın fiziksel,kimyasal ve biyolo-
jik özellilerini düzenler,
4. Toprağın su tutma kapasitesini 
artırır,
5. Uygulandığı topraklar daha kolay 

tava gelir ve işlenmesi kolaylaşır,
6. Zengin mikro-organizma kaynağı-
dır. Toprakta biyolojik değişimlerin 
hızlandırılmasını sağlar.

Hayvanlar yedikleri yemlerdeki besin 
maddelerinin ancak %45 inden yarar-
lanabilirler. Yemde bulunan bitki besin 
maddelerinin yarısından fazlası dışkı 
ile hayvan gübresine geçer. Bu ne-
denle bu tür gübreler bitki için zengin 
bir besin kaynağıdır.

DİKKAT !
Koyun gübresinin bitkilere yararlı ola-
bilmesi için içerdiği karbon/azot oranı 
büyük önem taşımaktadır. Karbon/
azot oranı yüksek olan gübrelerden 
bitkiler yararlanamaz. Bu tür gübre-
lerin Karbon/azot oranının 15/1 veya 
20/1’e düşürülmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle koyun gübrelerinin İHTİMARI 
ve FERMANTASYONU ön koşuldur.
Koyun Gübresinin Özellikleri
Koyun Gübresinin Özellikleri İşletme 
gübrelerinin birçok çeşidi olmasına 
karşın en yaygın kullanılanlarından 
birisi de koyun gübresidir. Koyun güb-
resi bitki ve sebzelerde kullanılan en 
faydalı olan doğal besinle dolu toprak 
için en zengin kaynaktır.
Kaynak: http://www.koyungubresi.net
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