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Nihat ÇELİK
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı

MERHABA
Saygıdeğer okuyucularımız; üç aylık bir aradan sonra yeniden birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyor ve 27.
Sayımızla hepinize tekrar merhaba diyoruz. Geride bıraktığımız üç ayda sektörümüz açısından oldukça yoğun bir gündem yaşadık. Bu süreçte Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi iki önemli dini bayramımızı
idrak ettik. Her iki bayramda da tüm Dünyayı kasıp
kavuran Pandemiye rağmen ülkemiz tarım ve hayvancılık alanında başarılı bir sınavdan alnının akıyla çıktı.
Diğer yandan tarım ve hayvancılığın olmazsa olmaz
stratejik bir sektör olduğunu yaşayarak anlamış olduk.
Bu süreçte küçükbaş hayvancılık alanındaki çalışmalarımızı yoğunlaştırarak özellikle de insanlarımızın koyun
ve keçiden elde edilen et, süt ve ürünlerini daha çok
tüketmesi konusunda sürekli aydınlatmaya çalıştık.
Netice itibarıyla da vatandaşlarımızın küçükbaş hayvan ürünlerine karşı önemli derecede yönelim içerisinde olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadık.
Geçtiğimiz süreçte Covid-19 salgınına karşı bir de slogan geliştirdik ve dedik ki ‘’ Kuzu eti ye, Koronaya Yenilme’’ Salgın süreci boyunca insanların virüse karşı
bağışıklık sisteminin güçlenmesinde kuzu etini bir şifa
kaynağı olarak insanlarımıza tavsiye ettik. Halen de bu
tavsiyemizde ısrar ediyor, tüm vatandaşlarımızı kuzu,
oğlak eti tüketmeye davet ediyoruz.
Tüm vatandaşlarımıza bir davetimiz de süt içmek üzerine olurken 1 Haziran Dünya Süt Günü münasebetiyle
yaptığımız açıklamalarda özellikle koyun ve keçi sütünün daha fazla tüketilmesine dikkat çektik. Özellikle
çocuklarımızın ve gençlerimizin ana sütüne yakın olan
keçi sütü tüketmelerinin sağlıklı ve organik beslenme
adına son derece faydalı olduğunu söyledik. Daha da
önemlisi sütün stratejik önemi nedeniyle milli mesele
olarak düşünülmesi gereğine işaret ettik.

Kurban bayramı nedeniyle de çalışmalarımızı daha da
artırarak vatandaşlarımızın kurban bayramında koyun veya keçi kesmeleri yönünde kamuoyuna çeşitli
açıklamalarımız oldu. Yıl boyunca yoğun bir emek sarf
ederek üretim yapan yetiştiricilerimiz için en önemli
günlerden biri şüphesiz kurban bayramlarıdır. Sektörümüz için kurban bayramı, yetiştiricilerimizin emeklerinin karşılığını alabileceği en özel günlerdir. Dolayısıyla
bu bayramda yetiştiricilerimizin istenilen düzeyde satış yaparak kazançlı çıkmaları en büyük temennimizdir.
Üç aylık süreçte bir diğer önemli gelişmeyi de Tarım
ve Orman Bakanımız Sayın Dr.Bekir Pakdemirli’nin
DİTAP’ı yani Dijital Tarım Pazarı sistemini hayata geçirmesiyle birlikte yaşadık. Gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım
Pazarı’nın devreye sokulmasından büyük memnuniyet
duyduğumuzu ifade ediyor, projenin özellikle kırmızı
et sektöründe aracıları ortadan kaldıracağı umuduyla
hayırlı olmasını diliyoruz.
Sektörümüz adına bir diğer güzel gelişme de Sayın
Bakanımızın onayı ile Tarımsal Üretici Örgütleri Danışma Platformunun oluşturulmasıdır. Bu platformda
üretici ve yetiştirici birliklerinin yer almasının hızlı karar alma ve uygulamada sektöre çok büyük katkıları
olacağı düşüncesiyle canı gönülden destekliyor, göreve geldiği andan itibaren yapmış olduğu hizmetleriyle sektörümüze ivme kazandıran Sayın Bakanımız Dr.
Bekir Pakdemirli’ye teşekkürlerimizle birlikte şükranlarımızı sunuyoruz.
Önümüzdeki sayıda daha güzel gelişme ve haberlerle
buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın….

Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyor, Bayramın milletimize ve
İslam alemine huzur, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.
NİHAT ÇELİK / TÜDKİYEB Genel Başkanı
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BAKAN PAKDEMİRLİ GENEL BAŞKAN ÇELİK’LE
SEKTÖREL GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

T

.C Tarım ve Orman Bakanı
Dr. Bekir Pakdemirli, 22 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik’i kabul ederek
küçükbaş hayvancılıkta yaşanan
gelişmelere dair birtakım değerlendirmelerde bulundular.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,
ziyarete ilişkin şunları söyledi.

“Bugün Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’yi
ziyaret ettim. Sayın Bakanımızla,
küçükbaş hayvancılık sektörümüzü ele aldık. Sektörümüzün daha
da büyüyüp gelişmesi, sorunların
çözümü noktasında yetiştiricilerimizin taleplerini Sayın Bakanımıza
ilettim. Birliklerimizin meselelerini
dile getirdiğimiz görüşmemizde
birliklerin daha aktif ve işlevsel
olması için yapılması gereken ko-

nuları paylaştık. Yaklaşık bir saat
süren ve oldukça verimli geçen
görüşmeden dolayı, Merkez Birliğimiz nezdinde şahsıma verdiği
bu fırsat ve samimi yaklaşımları
için Sayın Bakanımıza sektörümüz ve sektörümüzün temel taşları olan yetiştiricilerimiz ile Birliklerimiz adına teşekkür ediyor,
çalışmalarında başarılar diliyoruz.”

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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TARIM VE ORMAN BAKAN YARDIMCISI METİN,
MERKEZ BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

T

ÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

-“Bakan Yardımcımız ile görüşmede,
yetiştiricilerimizin
sorunlarını dile getirdik, sektörle ilgili
taleplerimizi aktardık”

-“Koyun keçi otlatmayla işe başlayan
Osmanlı İmparatorluğu, üretim faaliyetlerini, ipekten yüne, tiftikten kıla,
kilimden dokumaya, baskı kumaşlara,
süt ve süt ürünlerine, et ve et ürünlerine genişletmiş, bunun verdiği güçle
yeryüzüne hakim olmuştur”
Ankara – 09.06.2020 - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin,
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’i ziyaret etti.
Çelik, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, Bakan Yardımcısı Metin ile görüşmelerinde, yetiştiricilerin sorunlarını
dile getirdiklerini, sektörle ilgili talepleri aktardıklarını bildirdi.
Ziyarette, Bakan Yardımcısı Metin ile
küçükbaş hayvancılığın tarihsel gelişimini de değerlendirdiklerini belirten
Çelik, şunları kaydetti:
“Bu toprakların ana geçim kaynaklarından biri de hemen her zaman
küçükbaş hayvancılık olmuştur. Bu
yeni de değildir. Yüzyıllardır böyledir.
Dünyanın en güzel halı ve kilimleri,
kumaşları bu topraklarda dokunmuştur. Osmanlı Devleti’nin kurucusu
Osman Gazi de babası Ertuğrul Gazi
de dedesi Süleyman Şah da geçimlerini küçükbaş hayvancılıktan sağlamışlardır. Atalarımız Osmanlı Devleti
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kurulana kadar obaları ve sürüleri ile
hayvanlarını otlatabilecekleri güvenli
topraklar için göç etmişlerdir. Koyun
keçi otlatmayla işe başlayan Osmanlı
İmparatorluğu, üretim faaliyetlerini,
ipekten yüne, tiftikten kıla, kilimden
dokumaya, baskı kumaşlara, süt ve
süt ürünlerine, et ve et ürünlerine
genişletmiş, bunun verdiği güçle yeryüzüne hakim olmuştur. Bin yıl önce
koyunlarıyla, keçileriyle yola çıkan
yüzlerce yıl dünyaya hükmeden ve
imparatorluk kuran bir ecdadın torunlarıyız.”
Osmanlının ataları keçi çobanı olan
kurucularının torunları olarak küçükbaş hayvancılığı her zaman baş
üstünde tutmayı kutsal bir görev bildiklerini vurgulayan Çelik, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
her zaman çobanları önemsemesinden, Tarım ve Orman Bakanımız
Dr. Bekir Pakdemirli’nin her daim,
her yerde desteğinin yanı başımızda olmasından ve bugün de Tarım
ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih
Metin’in Merkez Birliğimizi ziyaret
ederek sektörümüzün sorunlarını
dinlemesinden anlaşılıyor ki, kırsalda
tarlasında ekip biçen, merasında koyun keçi güden yetiştiricilerimiz, çobanlarımız sahipsiz değildir” dedi.
-Tarım Bakanımız her zaman biz yetiştiricilerin yanında olmuştur
Sektör temsilcisi olarak tüm üretici
ve yetiştiriciler adına ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çelik,
şunları kaydetti:

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

“Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, hizmette sınır tanımayarak her zaman
biz yetiştiricilerin yanında olmuştur.
Bakanımızın yetiştiricilerimize değer
verdiğini biliyor ve minnettarlığımızı
ifade ediyoruz.
Bugün Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih Metin’in Merkez Birliğimizi ziyaretiyle bizleri onurlandırmasından sektörüm adına büyük
şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin şahsında Bakan Yardımcıma
ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür
ediyorum. Merkez Birliğimizin kuruluşundan bu yana ilk kez bir Bakan Yardımcımızın bizleri ziyaret etmesinin
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ziyaret,
çalışmalarımızda bizlere güç verecek,
küçükbaş hayvancılığımızın gelişimine de katkısı olacaktır.
Bakan Yardımcımızın ziyaretiyle
üretici ve yetiştiricilerimizin yanında
olduğunu göstermesi, pandemi döneminde her ne kadar sektörümüz
olumsuz etkilenmiş olsa da durumun yeniden normalleşme sürecine
girmesi ile birlikte yetiştiricilerimizin
eskiden olduğu gibi üretime devam
etmesi bakımından sektörümüze büyük moral olacaktır diye düşünüyorum.”
Genel Başkan Çelik, ziyaretin sonunda günün anısına sektöre yaptığı hizmetlerinden dolayı Bakan Yardımcısı
Metin’e bir plaket takdiminde bulundu.

HABERLER
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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1 HAZİRAN DÜNYA SÜT GÜNÜ
VİDEOKONFERANS YÖNTEMİYLE KUTLANDI
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Haziran Dünya Süt Günü münasebetiyle Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve TBMM
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu
Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç’ın katılımıyla bir etkinlik düzenlendi.
Videokonferans yoluyla düzenlenen
etkinliğe Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, HAY-KOOP Merkez Birliği Genel Başkanı Ahmet Ertürk, SETBİR
Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel,
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil
Özcan, ASÜD Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı, Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin ve Ulusal Süt Konseyi Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Özder katılım sağlayarak birer konuşma
yaptılar.
Umut Özdil’in sunumunu yaptığı etkinlikte ayrıca Ankara-Polatlı İlçesi
Şeyhali Mahallesin’den süt üreticisi
Ekrem Tetik, Ak Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Sakarya-Pamukova Fabrika Müdürü
Levent Uygar ve Balıkesir-Altıeylül
İlçesi Aslıhantepecik Köyünden Süt
üreticisi Erol Ağıç ile canlı yayın bağlantısı kurularak görüşlerine yer verilerek Bakan Pakdemirli’nin sorularını
cevapladılar.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli yaptığı konuşmada, Avrupa’da büyükbaş hayvan varlığında
ikinci sırada, küçükbaş hayvan varlığında ise ilk sırada olduklarını belirterek bunda verilen desteklerin payının
çok büyük olduğunu söyledi.
Bakan Pakdemirli süt piyasasını yakından takip ettiklerine dikkat çekerek “ 4 yılda toplam 1,1 milyon tondan
fazla arz fazlası çiğ sütü piyasadan
çektik ve bununla 92.330 ton süt
tozu ürettik. “ dedi.
Bakan Pakdemirli konuşmasında
“Ülkemiz yetiştiricilerinin üstün vasıflı damızlık taleplerinin karşılanması
amacıyla TİGEM tarafından, her yıl
yetiştiricilerimizin 3.500 baş damızlık
sığır ve 17.500 baş damızlık koyun ih-
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tiyacını karşılıyoruz. İnşallah bu yıl da,
4.500 baş damızlık sığır ve 22.000
baş damızlık koyun ile yetiştiricilerimizin kaliteli damızlık ihtiyaçlarını
karşılayacağız. “ değerlendirmesinde
bulunarak “ Süt Sığırcılığı Projesi kapsamında; 47 bin 370 aileye, 1,6 milyar
Lira destek, Süt Koyunculuğu Projesi
kapsamında ise 13 bin 135 aileye 555
milyon Lira destek verdik. İnşallah
2020 yılında da, bu projeler kapsamındaki desteklerimiz için 90 milyon
liralık daha kaynak aktararak, orman
köylümüzü desteklemeye devam
edeceğiz” dedi.
Gezen Hibrit Sağımcı projesinin prototipinin hazır olduğunu ve seri üretim aşamasına geldiğini ifade eden
Bakan Pakdemirli konuşmasında “
Gezen Hibrit Sağımcı sistemi ile; işletme maliyetini düşürmeyi, sağım
hijyenini sağlamayı, sağım işini düşük
emek ve maliyetle gerçekleştirerek
kolaylaştırmayı, mera hayvancılığı yapan ve sütü sağmayan üreticimizin
sağımını gerçekleştirerek, küçükbaş
hayvan sütünü ekonomiye kazandırmayı hedefledik. Tabi bildiğiniz gibi;
ahırda yapılan günlük işlerin en zoru
sağımdır. Süt hayvancılığında sağım
işi günlük toplam çalışma zamanının,
bağlı ahırda yüzde 40-60’ını, serbest
ahırda ise yüzde 70-80’ini almaktadır.
İşte bu nedenle “Gezen Hibrit Sağımcı’’ projemize ek olarak Fotovoltaik
Pil Destekli Küçükbaş Mobil Süt Sağım Makinası Projemizi de Güneydoğu Anadolu Bölgesi için tasarladık.
Buna ek olarak çadır aydınlatılması,
sıcak su gibi insan refahını etkileyecek çözümler de, prototipin üzerinde
monofoze priz çıkışı verilerek sunulmuştur” ifadelerine yer verdi.
Süte, sağımdan sofraya bir serüven
olarak bakmadıklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli “Bu konunun önemine istinaden, sektörün tümüne hitap
edecek olan, geniş kapsamlı bir süt
eylem planı hazırlığı yapıyoruz. Çünkü biz sütten ağzı yanan değil, sütle
dünyayı doyuran bir ülke olmak gayretindeyiz. Ve gönülden inanıyorum
ki, inşallah sağlıklı gıda tedarikinde

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

öncü ülkelerden birisi de Türkiye olacaktır. Bu bağlamda; sektörümüzün
Dünya Süt Günü’nü kutluyor, “Sağlık
İçin, Süt İçin” diyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç
da yaptığı konuşmada sütün önemini ve yan sektörlere olan etkisini her
mekanda anlatmaya çalıştığını ifade
ederek, salgın döneminde bağışıklığın geliştirilebilmesi için süt başta
olmak üzere hayvansal ürünlerin çok
değerli olduğunu söyledi.
Kılıç, ülke çapında çiğ süt tüketiminin
yıllık kişi başı 80-90 litrelere çıkması
için mücadele edilmesi gerektiğine
dikkati çekerek, bu kapsamda çalışmalar yürüten Bakan Pakdemirli başta olmak üzere üreticilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yerli üretimin öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan
Kılıç, “Yerli üretime olan saygı yüzde
10-11 seviyelerindeyken, bugün yeni
yapılan anketlerde yüzde 65 düzeyine çıktı. Bu şunu gösteriyor, bütün
tarımsal ve hayvansal üretimlerimizi
artık kendimiz yapacağız.” diye konuştu.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik ise yaptığı
konuşmada, Dünya Süt Günü dolayısıyla vatandaşları daha çok süt içmeye, özellikle de ana sütüne eşdeğer
olan keçi sütünü tüketmeye davet
etti.
Genel Başkan Çelik, sektöre büyük
hizmetlerde bulunan Bakan Pakdemirli’ye teşekkür ederek yıl boyunca
kutlanan belirli günlerin farkındalık
oluşturmak yanında sektör sorunlarının ifade edildiği özel günler olduğunu söyledi.
Bakan Pakdemirli’den bir takım taleplerde bulunarak konuşmasını sürdüren Çelik, konuşmasında “ Öncelikle
süt ülkemiz için stratejik bir üründür
ve süt konusunu milli mesele haline

HABERLER

getirmemiz gerektiğine inanıyorum.
Sayın Bakanım, bu nedenle şahsınızın
önderliğinde bir Süt Fonu kurulmasını teklif ediyorum. Bu fonu sektörde iş yapan, ticaret yapan firmaların
desteklemesi suretiyle ihtiyaç halinde
süt üreticilerimizin zor zamanlarında
devreye koyacağımız bir sistem haline getirilmesini öneriyorum. “ ifadelerine yer verdi.

mesi ve bu manada besin değeri diğer sütlere nazaran yüksek olan keçi
sütünün ön planda tutulmasını Sayın
Bakanımdan talep ediyorum. Ayrıca
özellikle ilkokullarda süt ile ilgili bir
dersin müfredata eklenmesi, geleceğimizin Umudu olan çocuklarımız
için son derece önem arz etmektedir.” ifadelerinde bulundu.

Virüs salgınına karşı süt ve süt ürünlerinin önemini kamuoyuna tam olarak
tüm paydaşlarla birlikte anlatılması
gereğine işaret eden Çelik, “ Bu konuda güçlü bir kamuoyu oluşturmalıyız. Üzülerek belirtmek isterim ki süt
ve süt ürünlerinin önemini halka yeterince anlatamadığımızı görmekteyiz.”
Şeklinde konuştu.

Coronavirüs ile birlikte, insanların
artık alışverişlerinin büyük bir çoğunluğunu internet üzerinden gerçekleştirdiğini söyleyen Çelik, “ Sayın
Bakanım, sizin önderliğinizde, bir
yasa, çalışması hazırlanarak internet
alışveriş sitelerinde süt ve süt ürünlerinin satış görsellerinin, ön plana çıkarılmasının zorunlu hale getirilmesi
düşüncesindeyim.” dedi.

Genel Başkan Çelik, çocuklar açısından sütün önemine de vurgu yaparak “ Geçmişte uygulanan okul sütü
programının yeniden değerlendiril-

Konuşmasında çiğ süt desteklemelerine de değinen Çelik, konuşmasında
“ Çiğ süt desteklemeleri kapsamında, süt üreticilerini memnun edecek,

bir rakamın verilmesi yetiştiricilerimizden bize yoğun bir şekilde talep
olarak gelmektedir. Bu nedenle halen 15 kuruş olan koyun keçi çiğ süt
destekleme miktarının 25 kuruş olarak belirlenmesini Sayın Bakanımızın
takdirlerine sunuyorum. “ ifadelerine
yer verdi.
Genel Başkan Çelik, Ulusal Süt Konseyi kararlarına da dikkat çekerek “
Her yıl Ulusal Süt Konseyince çiğ süt
için belirlenen referans fiyatları inek
sütü için geçerli olup, koyun ve keçi
sütü dikkatlerden kaçmaktadır. Bu
nedenle koyun keçi sütü için de referans fiyatlarının açıklanmasını talep
ediyoruz.” şeklinde görüş bildirdi.
Çelik, konuşmasını “ Dünya Süt gününü bir kez daha kutluyor, bu anlamlı
günde tüm vatandaşlarımızı günde
en az 1 bardak süt içmeye davet ediyor, hepinizi tekrar saygılarımla selamlıyorum.” diyerek tamamladı.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK;
DÜNYA SÜT GÜNÜ KUTLU OLSUN

Haziran Dünya Süt Günü
dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Dünya Süt Gününün Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Organizasyonu tarafından 19 yıldır aralıksız kutlanan anlamlı bir gün olduğuna
dikkat çekerek başta koyun ve
keçi yetiştiricileri olmak üzere
tüm süt üreticileri ile süt sektöründe üretimin ve dağıtımın
tüm aşamalarında hizmet veren çalışanların ve yıl boyunca
süt tüketen vatandaşların Dünya Süt Gününü kutladı.
KEÇİ SÜTÜ ANNE SÜTÜ
KADAR DEĞERLİDİR DAHA
ÇOK TÜKETİLMELİ
Genel Başkan Çelik mesajında, 1 Haziran Dünya süt günü
münasebetiyle
tüm
vatandaşlarımızı süt içmeye davet
ederken özellikle de koyun ve
keçi sütünün daha fazla tüketilmesini arzu ettiklerini ifade
ederek “Süt, insan sağlığı için
besin değeri oldukça yüksek
bir gıda maddesidir. Özellikle
de keçi sütünde bulunan zengin vitamin ve mineral içeriği
ile ana sütü kadar değerli olduğu bilim adamlarınca ispatlanmıştır. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin keçi sütü
tüketmeleri sağlıklı ve organik
beslenme adına son derece
faydalıdır. Dolayısıyla koyun ve
keçi sütü her gün muntazaman
tüketilmesi gereken en temel
besindir. Bilim insanlarınca kanıtlanmış duruma göre her insan günlük belirli miktarda süt
veya süt ürünlerini mutlaka tüketmelidir. Gelişmiş ülkelerde
yakalanan süt ve süt ürünü tüketim oranını bizde ülkemizde
yakalamalıyız.” dedi.

8

TÜRKİYE

YETİŞTİRİCİLERİ ÇOBAN DERGİSİ
SÜT MİLLİ MESELEMİZ OLMALI
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, sütün stratejik önemi nedeniyle milli mesele olarak düşünülmesi gereğine işaret ederek
“ Coronavirüs süreci de gösterdi ki, süt ve peynir, yoğurt,
kefir, dondurma, sütlü tatlılar,
süt tozu gibi süt ürünleri grubu stratejik temel gıda maddeleridir. Dolayısıyla süt üretimi
ve tüketimi de sağlık ve eğitim sektörleri gibi “Milli Mesele” olarak değerlendirilmelidir.
Çobandan, yetiştiriciye, dağıtıcıdan, market reyon sorumlusuna, vatandaşa kadar tüm
süreçte seferberlik ilan ederek
üretim ve tüketim noktasında
dünya liderliğini hedeflemeliyiz. Hedef yılda kişi başı 100
litre süt grubu ürünleri tüketimi olmalıdır. İhracat noktasında da ihraç ettiğimiz ilk 5 ürün
arasında süt sektörü yerini almalıdır. “ dedi.
SAYIN BAKAN EN ZOR
GÜNLERİMİZDE YANIMIZDA
Süt üreticilerinin sorunları ve

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

çözüm önerileri noktasında
Merkez Birliği olarak hazırlanan
raporları Tarım ve Orman Bakanlığı ile sürekli paylaştıklarını
ifade eden Genel Başkan Çelik, “ Sayın Bakanımız Dr. Bekir
Pakdemirli, böylesine özel günlerimiz yanında en zor günlerimizde de hep yanı başımızda
olan, ülkemiz tarım ve hayvancılığının yüz akıdır. Sektörümüz
adına kendisine minnet duygularımızla birlikte teşekkür ediyoruz. Her yıl Ulusal Süt Konseyince çiğ süt için belirlenen
referans fiyatları kapsamına
koyun ve keçi sütünün de dahil
edilerek koyun keçi sütü referans fiyatlarının da açıklanmasını istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Genel Başkan Çelik, mesajını, “
1 Haziran Dünya Süt gününü bir
kez daha kutlarken bu anlamlı günde tüm vatandaşlarımızı
günde en az 1 bardak süt içmeye ve özellikle de koyun ve keçi
sütü içmeye davet ediyorum”
sözleriyle tamamladı.

Ocak 2020 - SA

MESAJ

T

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN
14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJI

ürkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
Genel Başkanı Nihat Çelik,
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Türkiye’de ve dünyada 36 yıldır
aralıksız bir şekilde kutlanan Dünya Çiftçiler Günü’nün bu yılki temasının çok farklı ve önemli olduğunu ifade eden Çelik, “ 3 aydan
fazla bir süredir yaşadığımız Coranavirüs salgını ve sonrasındaki
gelişmeler göstermiştir ki çiftçisine destek olmayan, tarımsal üretimi zayıf olan, tarıma, hayvancılığa
yatırım yapmayan, önem vermeyen hiçbir ülke ayakta kalamaz ve
vatandaşını sağlıklı, mutlu yaşatamaz. Ülkemizin her bölgesinde
gece gündüz demeden üreten,
riskli dönemlerde dahi tedbirini
alarak tarlasında, ahırında, bağında, bahçesinde çalışan, 83 milyon
insanımızın zor günlerinde beslenmesini sağlayan, gıdasını sofrasına ulaştıran çiftçilerimiz de
sağlık çalışanlarımız kadar alkışı
hak etmişlerdir.” dedi.
Çiftçinin üreten, kazancını alın
teri ile hak eden, dua alan insan,
inançlı ve imanlı insan, toplumun
can damarı olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:
“Toprağı nakış nakış işleyen, hayvanına kendi evladı gibi değer veren, traktörüne gözü gibi bakan

toprağın ustalarına bin selam olsun.
İnsan hayatında gıda tüketimi bir
numaradadır. Doğal gıda tüketemeyen, tarımsal ve hayvansal
ürünleri yemeyen insan düşünülemez, düşünülmemelidir. Dünya var oldukça bu düzen böyle
devam etmek zorundadır. Çiftçi
gıda üretiminde temel taştır. Çiftçi toprağına bakmaz ise, emeğini
esirger ise bırakın Ülkemizi tüm
Dünya zor durumda kalır. Tarım
stratejik bir alandır, bunu bilim
insanlarımızdan tutunda, siyaseti
yönetenler, dünyanın en gelişmiş
ülkeleri dahi kabul etmişlerdir. Tarıma, çiftçiye yatırılan her 1 kuruş
fazlası ile kazanç olarak ülke hazinesine katkı sağlar. Bu nedenle
tarımın temeli olan çiftçilerimizin
her türlü sorunları ivedilikle çözülmelidir.”
ÇELİK, BAKAN PAKDEMİRLİ’NİN
DE ÇİFTÇİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Çelik, yayınladığı mesajda Tarım
ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye de teşekkür ederek, “Kıymetli Tarım ve Orman Bakanımız
Bekir Pakdemirli, çiftçilerimiz için,
ülkemiz tarımı için gecesini gündüzüne katarak çok değerli işlere
imzasını atıyor. Göreve geldiği ilk
günden itibaren gerek TÜDKİYEB
olarak bizlere, gerekse tarım sektörünün her paydaşına vakit ayırarak sorunlarımızı dinleyen derdimize derman olmak için çaba

sarf eden Bakanımız Dr. Bekir
Pakdemirli’ye şahsım, Merkez Birliğimiz ve tüm çiftçilerimiz adına
şükranlarımızı sunuyorum. Çiftçiler Gününüz kutlu olsun Sayın Bakanım.” ifadelerini kullandı.
TÜM ÇİFTÇİLERİMİZİ KAN
BAĞIŞI KAMPANYAMIZA
DESTEK OLMAYA DAVET
EDİYORUZ
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler
Günü’nün daha anlamlı hale dönüşmesi için Kızılay’ın talep ettiği “KAN BAĞIŞI” kampanyasına
TÜDKİYEB olarak destek olmaya karar verdiklerinin aktararak,
“Birliğimizin tüm üyelerini kan
bağışında bulunmaya davet ediyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler
Günü münasebeti ile de tüm çiftçilerimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Çiftçi milletin
her daim yanındadır, milletimiz
de çiftçimizin her daim yanında
olacaktır. Ülkemizin ihtiyacı neredeyse, eksik neredeyse çiftçiler
olarak eksiği tamamlamaya hazırız. Bu kapsamda çiftçilerimizi de
Kızılay kan merkezlerine giderek
“Kan Bağışı”nda bulunmaya davet ediyoruz. Verimli toprakların
sadık insanları yüreği temiz, gönlü
zengin tüm çiftçilerimizin Çiftçiler
Gününü tebrik eder, hayatları boyunca sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür yaşamalarını Cenab- ı
Allah’tan niyaz ederim.” dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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TZOB ET VE SÜT DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
BAKAN PAKDEMİRLİ’NİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

T

ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik,
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin de teşrifleriyle, video konferans yöntemiyle
gerçekleştirilen Türkiye Ziraat
Odaları Birliği’nin (TZOB) Danışma Kurulu Toplantısına katıldı.
Pandemiden önce, tarım sektörünün nabzını tutmak, her
konuda paydaşların fikirlerini
almak amacıyla 70 ilde 200’ün
üzerinde toplantı yaptığını belirten Pakdemirli, ayrıca “Söz
Sizde” buluşmaları adıyla gerçekleştirmeye başladıkları toplantılarda da üreticileri, yetiştiricileri, çiftçileri, ormancıları
bizzat dinleme fırsatı bulduğunu ve varsa sorunları yolun başındayken çözme gayreti içinde olduklarını ifade etti.
Bakan Pakdemirli, çiftçilerden
beklentilerinin daha fazla üretmeleri ve üretmekten korkmamaları olduğunu belirterek,
“Kimsenin ürünü tarlada, hayvanı elinde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz alacağız.” dedi.
“HASATTAN ÖNCE FİYATLARI
AÇIKLAYACAĞIZ”
2020 yılında ödemeyi planladıkları 22 milyar liralık tarımsal
destek miktarının 12,4 miyar liralık kısmını yılın ilk çeyreğinde
çiftçilerin hesaplarına yatırdıklarına işaret eden Pakdemirli,
“Ayrıca, geçen yıl açıkladığımız
fiyatlarla, çiftçimizin yanında
olduğumuzu da ispat ettik. Artan maliyetler karşısında bu yılı
da, doyurucu fiyat politikası ile
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telafi edeceğiz. Hasat zamanından önce fiyatları açıklayacağız. Hububat alım fiyatları
mayıs ayının ilk haftasında açıklanacak. Kimse merak etmesin.
Sayın Cumhurbaşkanımızın da
daha önce müjdelediği gibi
çiftçilerimizin Mayıs ve Haziran
aylarında vadesi gelecek Ziraat
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan Hazine destekli
kredi geri ödemelerini de faizsiz olarak, 6 ay erteliyoruz.”
diye konuştu.
“KÜÇÜKBAŞTA AVRUPA’DA
BİRİNCİYİZ”
Türkiye’nin hayvancılık varlığının 2002 yılına göre büyükbaşta 9,9 milyondan 17,9 milyon
başa, küçükbaşta ise 31,9 milyondan 48,5 milyon başa ulaştığını kaydeden Pakdemirli, “Bu
süreçte süt üretimimiz 8,4 milyon tondan 23 milyona, kırmızı
et üretimimiz 420 bin tondan
1 milyon 201 bin tona yükseldi.
Küçükbaş varlığı bakımından
48,5 milyon başla Avrupa’da
birinci, büyükbaşta ise 17,9 milyonla ikinci, süt üretiminde de

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

üçüncü sırada yer alıyoruz.
Küçükbaşta
hayvan varlığını
artırmaya yönelik çalışmalara
yoğunlaştık. Uygulamaya koyduğumuz yeni projelerle ilk
etapta, 46 milyon olan küçükbaş hayvan varlığımızı 48,5 milyon başa çıkardık. 2020 yılında
56 milyon küçükbaş hayvan
varlığına ulaşmayı planlıyoruz.
Hedefimiz küçükbaşta kırmızı
et üretiminin payını, ilk etapta
yüzde 20 seviyelerine çıkarmaktır.” ifadelerini kullandı.
Video konferans yöntemiyle
gerçekleştirilen toplantıda TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik
ise Tarım ve Orman Bakanı Dr.
Bekir Pakdemirli’ye küçükbaş
hayvancılığın sorunlarını bizzat
iletti.
“RAMAZAN PAKETLERİNİN
İÇİNE ET VE SÜT DAHİL
EDİLMELİ”
Toplantıda Ramazan paketlerinin içerisine kıyma, et ve süt
gibi ailelerin protein ihtiyacını
karşılayacak ürünlerin de dahil edilmesi taleplerini ileten

HABERLER

Çelik, “Biz Birlik olarak yaptığımız yardımlarda, evine Ramazan paketi gönderilecek aileleri

ürünümüzün değerinde satılması

ve

bu

organizasyonun

birlikler üzerinden yapılması ve

ISLAH MERKEZ
KURULU
ANKARA’DA

S

oykütüğü yürütme çalışmaları
kapsamında
Hayvancılık Genel Müdürlüğünce oluşturulan Islah
Merkez Kurulu toplantısı 21
Temmuz 2020 tarihinde Bakanlıkta gerçekleştirildi.

önceden tespit ediyor ve kesimin ardından hemen paketleri
hazırlayarak aynı gün ailelere
ulaştırıyoruz. Bu ülke geneline
yayılarak, insanların sofrasına
bu mübarek ayda kıyma ve et
konulması için altyapı oluşturulmasını talep ediyoruz.” dedi.
Özellikle et ve süt ürünlerindeki girdi ve çıktı maliyetlerinin
göz önüne alınması gerektiğini
vurgulayan Genel Başkan Çelik,
“Gıdada yüzde 8 olan KDV oranının bu zor süreçte en az 3 ay
%1’e düşürülmesini talep ediyoruz. “ ifadelerini kullandı.
Küçükbaş hayvancılığın çok
meşakkatli bir sektör olduğuna
dikkat çeken Çelik, “Dün Sayın
Bakanımızın açılışını yapmış
olduğu Dijital Tarım Pazarı’nın
hayata geçmesiyle birlikte hep
alıcının kazanması durumunun
önüne geçmiş oluyoruz. Üreticimiz alım ve satımlarında karkas etin, baskül fiyatının reklamını yapma imkanı bulacak ve
aracının önüne geçmiş olcağız.
Hayvan fiyatlarımız bölgelere
göre değişiyor. Bölgelere göre

bunun da Bakanlık tarafından
kontrol edilmesi ve aracıyı aradan çıkarmak oldukça önemlidir. “ şeklinde konuştu.
KÜPE VE KÜPELEME İŞLEMLERİ
BİRLİKLERİ ÜZERİNDEN
YAPILMALI
Küpe ve küpeleme işlemlerinin
alt yapısı müsait olan Birliklerin
üzerinden yapılmasını da talep
eden TÜDKİYEB Genel Başkanı
Nihat Çelik, aynı zamanda köyde kalan, durumu iyi olmayan
ve açlık sınırının altında yaşayan

Hayvancılık
Genel
Müdür
Yardımcısı Salih Çelik başkanlığında
gerçekleştirilen
toplantıya Hayvancılık Genel
Müdürlüğü Islah Geliştirme
Daire Başkanı Adem Bölükbaşı, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Hayvancılık
Genel Müdürlüğü Islah Geliştirme Daire Başkanlığı personeli Veteriner Hekim Necla
Kalkay, Ziraat Mühendisi Yeşim Başkuş, Merkez Birliği
Program Danışmanı Prof. Dr.
Türker Savaş ve Teknik İşler
Şube Müdürü İrfan Gündoğdu katıldı.
Toplantıda; Soykütüğü kapsamında yapılan ve önümüzdeki süreçte yapılacak olan
çalışmalar ele alındı.

insanlara 5 tane büyükbaş, 50
tane küçükbaş hayvan olanağı
sağlanmasını da dile getirdi.
Biz merada da sahada da varız
diyen Çelik, bu sorunların Acil
Eylem Planı çerçevesinde gündeme alınması gerektiğini belirterek, “2020 yılı için Tarım ve
Hayvancılıkla ilgili Destekleme
Kararnamelerinin bir an evvel
hayata geçmesini talep ettiklerini de sözlerine ekledi.
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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ZİYARETLER

ZIYARETLER
HAYGEM GENEL MÜDÜRÜ ERDURMUŞ, GENEL BAŞKAN ÇELİK’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
Ankara - 02.07.2020 - Tarım ve Orman Bakanlığı
Hayvancılık Genel Müdürü
Zekeriyya Erdurmuş, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik’i ziyaret etti.
Erdurmuş ve Çelik, Kurban
Bayramı öncesinde küçükbaş hayvancılıkla ilgili
birtakım istişarelerde bulundular.
Ziyaret sonrasında Genel
Başkan Çelik, görüşmenin
verimli gerçekleştiğini belirterek, “Ziyaretlerinden
dolayı Sayın Genel Müdürümüze teşekkür ediyor,
saygılarımı sunuyorum.”
ifadelerini kullandı.

TİGEM GENEL MÜDÜRÜ IŞIKGECE VE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI KIYAK’TAN, GENEL BAŞKAN ÇELİK’İ ZİYARET
Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Ayşe
Ayşin Işıkgece ve Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak 10 Haziran
2020 tarihinde Türkiye Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’e bir ziyarette bulundular.
Ziyaret kapsamında Genel Başkan
Çelik,TİGEM Genel Müdürü Işıkgece
ve Genel Müdür Yardımcısı Kıyak, TİGEM iş birliğinde gerçekleştirilen ve
önümüzdeki süreçte yürütülebilecek
olan projeler hakkında çeşitli istişarelerde bulundular.
Gerçekleştirilen toplantı sonrasında
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, “Bundan sonraki süreçte TİGEM ile
birlikte yine başarılı projelere imza atacağımıza canıyürekten inanıyorum.
Sayın Genel Müdürüm ve Genel Müdür Yardımcıma nazik ziyaretlerinden
dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında
başarılar diliyorum. “ dedi.
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ZİYARETLER

ZIYARETLER
AK PARTİ MİLLETVEKİLLERINDEN GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET
AK PARTİ Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan
Eser, Gaziantep Milletvekilleri Müslüm Yüksel, M. Sait Kirazoğlu, Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe,
Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Burdur Milletvekili Yasin Uğur,
Ankara Milletvekili Hacı Turan ve
İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman
Denizolgun Merkez Birliğimize 22
Temmuz 2020 tarihinde bir ziyarette bulundular.
Milletvekilleri ziyaret sonunda Genel Başkan Çelik’e başarı dileklerinde bulunarak özverili çalışmalarından dolayı tebrik ettiler.
Genel Başkan Nihat Çelik ise “Sayın Milletvekillerimle küçükbaş
hayvancılığımızı ele aldık, Kurban
Bayramı öncesinde sektörümüzü
değerlendirdik. Merkez Birliğimizi
ziyaret ederek bizleri onurlandıran
Milletvekillerimize ayrı ayrı teşekkür
eder, çalışmalarında başarılar dilerim.”dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN TARIM VE ORMAN BAKAN DANIŞMANI BAYRAKTARA ZİYARET
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 15
Haziran 2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı
Dr. Bekir Pakdemirli’nin Danışmanı Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar’a makamında bir ziyarette bulundu.
Tarım ve hayvancılık sektörü üzerine fikir alışverişinde bulunulan ziyarete ilişkin bir değerlendirmede bulunan Genel Başkan Çelik “ Sayın
Bayraktar ile tarım ve hayvancılık sektörü üzerine oldukça verimli olduğuna inandığım fikir alış
verişinde bulunduk. Bakan Danışmanımız Sayın
Bayraktar, Sayın Bakanımızın kaleminden çıkan
“Türkiye’de Geçmişten Günümüze Tarım Politikaları ve Ekonomisi” başlıklı değerli eserini şahsıma takdiminden dolayı son derece mutlu oldum.
Nazik ev sahipliğinden ve göstermiş olduğu teveccühten dolayı Sayın Bakan Danışmanıma çok
teşekkür ediyorum. “ dedi.
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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ZİYARETLER

ZIYARETLER
TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, TDSYMB GENEL BAŞKANI ÖZCAN ILE MERKEZ BİRLİĞİMİZDE BİR ARAYA GELDİ
Ankara - 17.06.2020
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel
Başkanı Kamil Özcan,
TDSYMB Yönetim Kurulu üyeleri Isparta Birlik
Başkanı Hasan Hüseyin
Özdemir, Muğla Birlik
Başkanı Mehmet Aldemir ile birlikte makamında bir araya geldi.
Ziyarette
hayvancılık
sektörüyle ilgili çeşitli konularda fikir alışverişinde
bulunuldu.
Özcan, günün anısına
Genel Başkan Çelik’e
hediye takdim etti.

TÜKETBİR GENEL BAŞKANI BÜLENT TUNÇ’TAN GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri
Merkez Birliği Genel Başkanı
Bülent Tunç 28 Nisan 2020
tarihinde Türkiye Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği’ni
ziyaret etti.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ve TÜKETBİR Genel
Başkanı Bülent Tunç, sektöre
ilişkin çeşitli istişarelerde bulundu.
Toplantı

sonrasında

Genel

Başkan Çelik, “Nazik ziyaretlerinden dolayı TÜKETBİR Genel Başkanıma teşekkür ediyor,
başarılı çalışmalarının devamını
diliyorum.” ifadelerini kullandı.
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ZİYARETLER

ZIYARETLER
KARAMAN MİLLETVEKİLLERİNDEN GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET
AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep
Şeker ve AK Parti Karaman Milletvekili Av. Selman Oğuzhan Eser ile birlikte
Karaman Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik
Başkanı Yücel Yaman, Karaman Ayrancı
İlçe Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı
ve Karaman Ayrancı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Elvan 04 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i
ziyaret etti.
Genel Başkan Nihat Çelik, ziyaret kapsamında küçükbaş hayvancılık sektörünün
sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin görüşmelerde bulundu.
Çelik, ziyarete ilişkin şunları aktardı:
“Sayın Vekillerim çalışmalarımızı her zaman destekleyeceklerini söyleyerek bir
program dahilinde Karaman’a beni davet edeceklerini belirttiler. Ziyadesiyle
memnuniyet duyduğum ziyaretlerinden
dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında
başarılar diliyorum.”

MUŞ BİRLİK BAŞKANINDAN GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ANLAMLI HEDİYE
Muş Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Nimet Salkım, 08 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında küçükbaş hayvancılığın sorunları ve çözüm
önerilerine ilişkin görüşmeler yapılırken,Muş Birlik Başkanı Nimet
Salkım, Genel Başkan Çelik’e sektör adına yapmış olduğu hizmetlerin anısına Türklere Anadolu’nun kapılarını açan şanlı Malazgirt
Zaferi’nin Başkomutanı Sultan Alp Arslan’ın plaketini takdim etti.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, ZONGULDAK BİRLİK BAŞKANI VE MUHTARLARI KABUL ETTİ
Ankara - 24.06.2020 - Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Zonguldak Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Aziz Karakurt ile Zonguldak Merkez Korucuk, Karadere ve Hacıali köylerinin muhtarları Serkan
Temel, Salih Güncan ve Şahin Akçay ‘i kabul etti.
Genel Başkan Çelik, makamında gerçekleşen kabulde, muhtarların hayvancılığımızın geliştirilmesinde kilit önemde olduklarını
ifade ederek, meraların kullanımında etkin görev almaları gerektiğini belirtti.
Muhtarlar ise küçükbaş hayvancılık sektöründe sahada karşılaştıkları sorunları Genel Başkan Çelik’e iletti.
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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GENEL BAŞKAN ÇELİK: “TARIMSAL ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ
DANIŞMA PLATFORMU OLUŞTURULDU”

T

ürkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin onayı ile Tarımsal Üretici
Örgütleri Danışma Platformu
(TÜÖDAP)
oluşturulduğunu
belirterek bu platformda üretici ve yetiştirici birliklerinin yer
almasının sektöre çok büyük
katkıları olacağını söyledi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, hızlı karar alma ve uygulamaya geçirme noktasında danışma platformunun önemine
dikkat çekerek, “Bu platformun
hayata geçirilmesi, hızlı karar
alma ve uygulama noktasında,
ülkesel ve bölgesel gıda üretiminin sürekliliği için ve içinde
bulunduğumuz bu zorlu sürecin en kısa sürede atlatılabilmesi adına yerinde bir karardır.
Bakanlığımız bu girişimiyle çok
önemli bir yeniliğe imza atarak
üretici örgütlerini birer paydaş
olarak kabul etmiştir. Canı gönülden destekliyoruz” dedi.
Genel Başkan Çelik, oluşturulan bu platform ile Üretici Birliklerine karar alma sürecinde
çok önemli roller biçildiğini
ifade ederek Tarım ve Orman
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Bakanı Pakdemirli’ye küçükbaş
hayvancılık sektörü adına teşekkür etti.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, tarım sektörü adına çok
güzel gelişmeler yaşandığına
dikkat çekerek, “Öncelikle peş
peşe dev hamlelerle tarım ve
hayvancılık sektörünün yüzünü
ağartacak çalışmalara imza koyan Bakanımız Sayın Dr. Bekir
Pakdemirli’ye tüm yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyoruz.
Çok kısa süre önce de üretici ile tüketiciyi ortak paydada
buluşturacak olan Dijital Tarım
Pazarı’nın tanıtımı bizzat Sayın
Bakanımızın sunumuyla gerçekleştirilmişti. Bu sistemde
haksız kazanç sağlayan aracıların ortadan kaldırılacak olmasını memnuniyetle karşılamıştık.
Şimdi de tarımsal üretici örgütlerinin bir platform marifetiyle
bir araya getirilecek olmasıyla,
yetiştirici birlikleri olarak yıllardır olmasını istediğimiz bir
hayalimiz de böylece gerçeğe
dönüştürülmüş oldu. Tarımsal Üretici Örgütleri Danışma
Platformunun
oluşturulması
Bakanlığımız ile sektör temsilcilerini buluşturarak bakanlık yetkililerine sahadan bizzat
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sektör temsilcileri tarafından
sorunların aktarılmasını sağlama imkanı verecek ve ortak
akıl ile sorunlara çözüm aranacaktır. Tarımsal örgütler ve üreticiler ile Bakanlığımız arasında
iletişimi ve bilgi alışverişini artırarak sektörün gelişimine büyük katkı sağlanacaktır” dedi.
Çelik, danışma platformunun
kurulmasının sektör açısından
çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Umuyor ve inanıyoruz
ki platform sayesinde üretici
ve yetiştirici örgütlerimizin Bakanlığımızla olan ilişkileri daha
çok gelişecek, sektörümüze
ilişkin ortaya koyduğumuz taleplerimizin değerlendirilmesi
ve daha da önemlisi Bakanlığımız politikalarının oluşturulması ve uygulanması noktasında
Merkez Birliklerinin karar alıcı
konumuna getirilmesi ülkemiz
tarımının doğru yolda yürümesine vesile olacaktır. Bu açıdan da bakıldığında TÜÖDAP,
biz üretici örgütlerine Bakanlığımızı doğru bilgilendirmede
bulunma sorumluluğu da getirmiş, herkesin elini taşın altına beraberce koyacağı tarihi
bir platform oluşturulmuştur”
dedi.

HABERLER

T

TMD VE TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELIK’TEN
52 BIN MUHTARA ÇAĞRI

üm Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği (TMD) ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu ülkenin geleceğinin tarım
ve gıdada olduğunu bildirerek,
“Bu ülke ekonomisine tarım ve
hayvancılıkta 455,07 milyar liralık
üretim değerimizle büyük katkıda
bulunuyoruz” dedi.
Çelik, bu üretimde muhtarların
büyük katkısının yadsınamayacağını belirterek, “muhtarlarımız çok
daha büyük potansiyele sahip tarım ve hayvancılığımızın geliştirilmesinde kilit önemde olduklarını
unutmamalıdır” diye konuştu.
-Tarım ve hayvancılığın ülke
ekonomisine katkısı
Nihat Çelik, yaptığı açıklamada,
2019 yılı rakamlarına göre, bu ülkenin çiftçisinin 165,32 milyar liralık canlı hayvan, 93,92 milyar liralık hayvansal ürün, 77,55 milyar
liralık tahıl ve diğer bitkisel ürün,
67,83 milyar liralık meyve, içecek
ve baharat bitkileri, 50,45 milyar
liralık sebze üretimi gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu ülkenin tarımdaki üretime dayanarak 19,7 milyar dolarlık gıda
ve tarım ihracatı yaptığını, tarımın
5,1 milyon kişiye iş sağladığını, işsizliği 2 puan civarında düşürdüğünü bildiren Çelik, şunları söyledi:
“Türkiye, verimli tarım alanlarını korumalı, sulama yatırımlarını tamamlamalı, kırsalda nüfusu
tutacak kırsal kalkınma projeleri
uygulamaya koymalı, tüm tarım
arazilerini tarımsal üretim için kullanmalıdır. Hayvancılığın en ucuz
yem kaynağı mera ve çayırlardır.
Çayır ve meralar ıslah edilmelidir.
Bu konuda Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin
çayır ve mera ıslahı çalışmalarına
büyük önem verdiğini ve bu konudaki çalışmaları aralıksız sürdürdüğünü de görüyoruz. Bu konuda ve diğer konularda tarıma
ve hayvancılığa yaptığı katkılar
için teşekkür ediyoruz.”
-“Tarım ve hayvancılığa verilen
her destek ekonomiye katkı
olarak geri dönüyor”
Tarım ve hayvancılık için harcanacak her kuruşun misliyle ekonomiye geri döneceğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Çelik,
şöyle devam etti:
“Tarıma ve hayvancılığa verilen
her destek ülkeye ekonomik katkı olarak geri dönüyor. Yeni koronavirüs salgınında da görüldü
ki gıda güvencesi ve sağlık her
şeyden önemli. Hayat dursa bile
sağlık hizmeti durmuyor, gıda tüketimi azalmıyor. Aksine artıyor.
Eğer gıda güvencenizi sağlayamıyorsanız, sağlık sisteminiz yetersiz ise istediğiniz kadar zengin
ülke olun muhtaç duruma düşüyorsunuz.’’

Koronavirüs sürecinde tarımsal
üretimin aksamadan sürdüğüne,
çiftçinin ve yetiştiricinin gecesini
gündüzüne katarak üretim faaliyetini devam ettirdiğine dikkati
çeken Çelik, “bu konuda muhtarlarımızın büyük gayretleri de
yadsınamaz. Devlet ile vatandaş
arasındaki köprü görevini yapan
muhtarlarımız, koronavirüs salgınında yetkili birimlerimizle müthiş
bir eşgüdüm içinde çalıştı, kontrolü sağladı ve salgının kırsalda
yayılmasının önüne geçtiler” dedi.
-“Kırsalın kalkındırılmasında ana
unsur muhtarlarımız olacaktır”
Muhtarların kamunun verdiği her
türlü görevi bugüne kadar layıkıyla yerine getirdiğini, kırsalı ayakta
tuttuğunu belirten Çelik, “kırsalın
kalkındırılması, ülke ekonomisine
tarım ve hayvancılıkla çok daha
büyük katkı sağlanması konusunda yapılacak her türlü proje,
verilecek her türlü destek uygulamasının başarısında da ana unsur
muhtarlarımız olacaktır. Kamu kuruluşları devletin kırsaldaki temsilcisi muhtarlarımızla işbirliği içinde
hareket ederse sorunlar çok daha
hızlı, kolay ve hedefe uyumlu bir
şekilde çözülür” diye konuştu.
Meraların bir bölümünden yeterince faydalanılmadığını bildiren Çelik, şöyle dedi:
“Hayvancılıkta yem maliyetlerini
düşürmek için meralarımızın tamamının otlatmaya açılması gerekiyor. Muhtarlarımızın burada
etkin, aktif görev almaları önemlidir. Tek karış mera, otlatma dışında
kalmamalıdır.”

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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BASIN
AÇIKLAMASI

A

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK
‘‘KURBANLIK SAYISINDA SIKINTI YOK’’

nkara – 01.07.2020 – Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, Kurban Bayramında geçen
yıl yaklaşık 800 bin büyükbaş, 2,7
milyon küçükbaş hayvan kesildiğini hatırlatarak, “bu yıl küçükbaş
hayvan kesiminin geçen yıla oranla
yüzde 10 civarında artarak 3 milyonu geçeceğini tahmin ediyoruz”
dedi.

biridir. Kurban, Allah’a yaklaşmak
demektir. Dolayısıyla Hazreti İbrahim’den bu yana her yıl Müslümanların özellikle kurban simgesi haline
gelen koç kesimiyle yerine getirdikleri kutsal bir ibadettir. Kurban
Bayramı, kurban kesip yoksullara
dağıtacak insanlarımız için büyük
bir fırsattır. Bunu her Müslüman
çok iyi değerlendirmelidir.”

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,
yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı için yeterli hayvan sayının her
yıl olduğu gibi bu yıl da fazlasıyla
mevcut olduğunu belirten, Tarım
ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin geçtiğimiz günlerde verdiği bilgiye göre, halen 1,2 milyon
büyükbaş, 3,5 milyon da küçükbaş
hayvanın kesim için hazır beklediğini vurguladı.

Çelik, bu yıl yeni koronavirüs salgını
nedeniyle gerek insanların tatilden
ziyade evlerinde kalmaları, gerekse
Suudi Arabistan’ın, bu yıl yurt dışından hacı kabul edilmeyeceğini
duyurmasının ardından hac farizasını yerine getiremeyecek olan hacı
adaylarının kurbanlarını ülkede kesecek olmalarının kurbanlık kesimlerinin geçen yıla oranla artacağına
dikkati çekti.

Nihat Çelik, şunları kaydetti:

Nihat Çelik, vatandaşların ve yetiştiricilerin kurban pazarlarında yeni
koronavirüs salgınına yönelik belirlenen tedbirlere harfiyen uymasının da hayati önemde olduğunu
vurguladı.

“Rakamlarımız 3,5 milyon küçükbaş hayvanla da sınırlı değil, yetiştiricimiz ihtiyaç olursa 5 milyona kadar küçükbaş hayvanı stoklarından
pazara indirebilir. Kurban kesecek
vatandaşlarımızın içi rahat olsun.
Gönül rahatlığı içinde dini vecibelerini yerine getirebilirler. Yoksula,
yetime, muhtaçlara yardım eden,
onları doyurup gözeten kimseler,
bunların karşılığını öbür dünyada
alacaktır. Yüce rabbim bu insanlara
kat kat fazlasıyla verecektir. Kurban bizim dini vecibelerimizden
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-“Koronavirüs tedbirlerine
harfiyen uyalım”

Çelik, şunları kaydetti:
“Diyanet İşleri Başkanlığımızın, 26
Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliği
yayımlandı.
Tebliğe göre, kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve
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karmaşanın önlenmesi ile koronavirüs bulaşma riskini en aza indirmek için kesim yerlerinde randevu
sistemi uygulanacak, kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler
alınacak.
Satıcılar ve müşteriler arasında ‘’el
teması’’ olmayacak ve bu nedenle
kurban pazarlığında, gelenekleşen
‘tokalaşma’ yapılmayacak. Kurban
satış yerleri İstanbul’da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay
önce hazır hale getirilecek ve bu
tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. İstanbul’a
kurbanlık hayvan girişleri 16 Temmuz’dan itibaren başlayacak. Tabii
tebliğde ayrıntılı düzenlemeler de
var. Biz yetiştiricilerimizin kurallara
harfiyen uyacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımızın da kurallara uyma
konusunda hassasiyet göstereceğini biliyoruz. İnşallah, herhangi bir
sıkıntıya yol açmadan, koronavirüs
salgınının yayılmasına sebep olmadan Kurban Bayramımızı sağ salim
geçireceğiz. Bu salgının panzehiri
hijyen, mesafe, maske ve karantinadır. Lütfen hepimiz kurallara
uyalım. Ülkemiz bu konuda aldığı
tedbirlerle koronavirüs salgınını en
az hasarla atlatan ülkelerin başında
gelmektedir. Süreci gayet iyi yöneten başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere
Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye, Sağlık Bakanımız
Dr. Fahrettin Koca’ya, İçişleri Baka-

HABERLER

nımız Süleyman Soylu’ya ve tüm
Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz.
Bu sürece zarar vermememiz için
elimizden geleni yapmak zorundayız.”
-Vekâlet yoluyla kurban hisse
kesim bedelleri
Diyanet İşleri Başkanlığımız ve
Türkiye Diyanet Vakfının, 2020 yılı
vekâlet yoluyla kurban hisse kesim
bedelini yurt içi için 85 lira artışla
890 liradan 975 liraya, yurt dışı için
100 lira artışla 725 liradan 825 liraya çıkardığını hatırlatan Çelik, “Türkiye Diyanet Vakfımız, vekâlet yoluyla kurban hisse kesim bedelini
belirlerken, birliklerin de görüşünü
almalı diye düşünüyoruz” dedi.
Vekaletle kurban hisse kesim bedellerinde yetiştiricilerin emeklerinin karşılığını alması gerektiğini bildiren Çelik, “Vekâlet yoluyla kurban
kesimlerinde yetiştiricimiz mağdur
edilmemelidir. Çünkü, yetiştiricilerimiz görevlerini her zaman eksiksiz yapmış, ülkemizin hiçbir zaman
kurbanlık sıkıntısı çekmesine izin
vermemişlerdir” diye konuştu.
Başta Diyanet Vakfı olmak üzere
birçok kurum ve kuruluşun yurt
dışında yüzlerce noktada kurban
kesimi yaparak ihtiyaç sahiplerine
dağıtmakta olduğunu ve bunun
takdir edilecek bir davranış olduğunu bildiren Çelik, öncelikle ülke
yetiştiricilerinin kurbanlıkların satılmasının sağlanması ve bunun çözümü için çalışılması gerektiğine
dikkati çekti.
Çelik,

“Elbette

vatandaşlarımız

vekâlet yoluyla kurban kestirebilirler. Ama biz vatandaşlarımızın dini
vecibelerini tam olarak yerine getirmeleri bakımından kurbanlarını
bizzat kesmeleri veya kasaplar aracılığı ile kestirmelerinin daha doğru bir yaklaşım olacağı için tavsiye
ediyoruz. Ayrıca büyük marketlerde kurbanlık diye satılan kilogramı
düşük et alınmasını da tasvip etmiyoruz. Müslümanların zor günler
yaşadığımız şu günlerde kurbanlarını keserek daha çok fakir fukarayı
gözetmeleri de Allah katında makbul olacaktır” dedi.
Kurbanda bir diğer unsurun da
kurbanlıkların kurban vasfını taşıması olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti;
“Zaten Diyanet İşleri Başkanlımız
tebliğinde bu konuya da dikkati çekmiş, dini ve sağlık açısından
kurban olması uygun olmayan hayvanların sevklerine asla izin verilmeyeceğini, sevk işlemleri hayvan
refahı mevzuatına uygun yapılacağını, kurban satış yerlerinde her satıcıdan hayvanların kurban olmaya
uygun olduğuna dair taahhütname
alınacağını, yapılan denetimlerde
uygun olmayan hayvanların satış
yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda (X) sembolüyle işaretlenerek vatandaşların uyarılacağını
bildirmiştir. Bu tedbirleri destekliyoruz.”
-Fiyatlar
Kurbanlık alışverişinde hem yetiştiricilerin hem de alıcı konumunda
olan vatandaşların memnun olaca-

ğı bir bayram olması temennilerinde bulunan Çelik, şöyle devam etti:
“Büyük zorluklarla ve özellikle de
artan yem masraflarına rağmen
kurbanlıklarını satmaya çalışan yetiştiricilerin değerinden ve mağdur
olmayacak fiyatlarda hayvanlarına alıcı bulmalarını arzu ediyoruz.
Artan yem maliyetleri ile birlikte
yeni koronavirüsün birtakım olumsuz etkileri göz önüne alındığında
küçükbaş kurbanlık hayvan fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 10
civarında artabilir. Bölgesel farklılıklardan dolayı da artış oranı illere
göre farklı olacaktır. Piyasada ortalama canlı kilogram fiyatının kuyruklu koyunda 24-25 lira, kuyruksuz koyunda 26-27 lira, kurbanlık
fiyatlarının ise ortalama 1050-1500
lira arasında olacağını tahmin ediyoruz. Tabii hayvanın koç, teke olmasına ve vasfına göre de fiyatlar
çok daha yüksek seviyelere çıkabilir.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlık hayvanlarını satamayan ve
elde kalan hayvanların Et ve Süt
Kurumunca değerinden satın alınmasını Tarım ve Orman Bakanımızdan talep ediyoruz.”
Çelik, bu bayramın ve bayrama
kadar olan sürecin yurdun her yerinde sağlıklı ve huzurlu bir şekilde
geçmesinin en büyük temenni olduğunu vurguladı.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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T

ÇELİK ‘‘138 ÜLKENİN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN
SAYISINDAN FAZLA KURBANLIĞIMIZ VAR’’

ÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik:

-“Ülkemizdeki kurban organizasyonu, dünyanın en büyük etkinliklerinden biri durumunda”
-“Kurbanlığa ayrılan 3,5 milyon küçükbaş hayvan sayımız, tek tek 138
ülkenin koyun, keçi toplam varlığından fazla”
-“69 ülkenin koyun, keçi sayısı toplansa bizim kurbanlığa ayırdığımız
küçükbaş hayvan sayısını ancak
buluyor”
-“Ülkemizde geçen yıl Kurban Bayramı’nda kesilen 2,7 milyon küçükbaş hayvan sayısı, Almanya’daki
koyun, keçi varlığının 1,5 katından,
Ukrayna’dakinin 2 katından, Kanada’dakinin ise 3 katından fazla”
Ankara – 08.07.2020 - Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik, Türkiye’nin
kurbanlık ve kesilen kurban sayısı bakımından dünya çapında bir
boyuta sahip olduğunu bildirerek,
“Ülkemizdeki kurban organizasyonu, dünyanın en büyük etkinliklerinden biri durumundadır. Kurbanlığa ayrılan 3,5 milyon küçükbaş
hayvan sayımız, tek tek 138 ülkenin
koyun, keçi toplam varlığından fazladır.” dedi.
Çelik, yaptığı açıklamada, sahadan
aldıkları bilgilere göre, yetiştiricinin
5 milyona kadar koyun, keçiyi kurbanlık olarak pazara sunacak durumda olduğunu, bu durumda kurbanlık küçükbaş hayvan sayısının
koyun, keçi hayvan varlığını geçtiği
ülke sayısının 148’e çıktığını belirtti.
-Kurbanlığa ayırdığımız hayvan
sayısı bile ülkelerin toplam hayvan
varlığıyla yarışıyor
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü’nün (FAO) son verisi olan
2018 rakamlarına göre, koyun,
keçi varlığıyla dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye’nin koyun sayısında dünyada
8’inci, keçi sayısında 22’inci sırada
bulunduğunu söyledi. Türkiye’nin
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potansiyelini harekete geçirmesi
halinde, kısa bir zamanda, koyun
sayısında ilk 4’e, keçi sayısında ilk
12’ye girebileceğine dikkati çeken
Çelik, FAO’nun kapsama aldığı 214
ülkeden 7’sinde (Amerikan Samoa,
Aruba, Niue, Norfolk Adaları, Samoa, Solomon Adaları ve Tuvalu)
koyun keçi varlığı bulunmadığı, koyun, keçi bulunan 207 ülkeden sadece 76’sının Türkiye’nin kurbanlık
için ayırdığı 3,5 milyondan fazla
koyun, keçi varlığına sahip olduğu
bilgisini paylaştı.
-Kurban organizasyonunun
büyüklüğü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Eritre,
Mozambik, Kuzey Kore, Burundi,
Filipinler, Ürdün, Şili, Namibya’nın
3,5-5 milyon arasında, 138 ülkenin
ise 3,5 milyondan daha az koyun,
keçi varlığı olduğunu bildiren Çelik,
şunları kaydetti:
“Türkiye’deki kurban organizasyonunun büyüklüğünü karşılaştırmak
için, 2019’da hacda Suudi Arabistan’a giden hacı adayları için kesilen hayvan varlığının ancak 1 milyonu geçtiğini söylememiz yeterlidir.
Üstelik hacı adayları için kesilen 1
milyonun üzerindeki kurbandan
83 bini Türk hacı adaylarınca kesilmiştir. Hacı adayları içindeki payı
düşünüldüğünde Türk hacı adaylarının çok daha fazla kurban kesimi
yaptığı görülmektedir.
Ülkemizde kurbanlık için ayrılan
küçükbaş hayvan sayısından daha
az koyun, keçi varlığına sahip ülkeler içinde Kamerun, Arnavutluk,
Vietnam, Küba, Portekiz, Norveç,
Venezüela, Sırbistan, Kolombiya,
Almanya, Bulgaristan, Hollanda,
Ukrayna, Macaristan, Bosna Hersek gibi ülkeler var. Bunların koyun,
keçi varlıkları 1 milyon ile 3,5 milyon
baş arasında değişiyor. Lübnan, Filistin, Gürcistan, Kuveyt, Kanada,
Makedonya, Moldova, Hırvatistan,
Ermenistan, Kıbrıs Rum kesimi, İsrail, Malezya, Jamaika, Katar, Tayland, Avusturya, İsviçre, Slovakya,
Güney Kore, İsveç, Polonya, Çekya,
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Belçika, Finlandiya, Tayvan, Danimarka, Slovenya gibi ülkelerin koyun, keçi varlığı ise 100 bin ile 1 milyon baş arasında seyrediyor.”
Bu ülkelerin rakamlarının Türkiye’nin kurbanlık için ayırdığı küçükbaş hayvan sayısıyla karşılaştırmanın imkanı dahi bulunmadığını
vurgulayan Nihat Çelik, “içlerinde
Çekya, Karadağ, Litvanya, Belçika, Finlandiya, Tayvan, Danimarka,
Slovenya, Estonya, Japonya gibi
ülkelerin de bulunduğu 69 ülkenin koyun, keçi sayısı toplansa bile
Türkiye’nin kurbanlığa ayırdığı küçükbaş hayvan sayısını ancak bulabiliyor.” dedi.
-Sadece Kurban Bayramı’nda
Almanya’nın toplam hayvan
varlığının 1,5 katını kesiyoruz
Sadece Kurban Bayramında Almanya’nın toplam koyun, keçi varlığının 1,5 katının ülkemizde kesildiğini bildiren Çelik, şu bilgileri verdi:
“82 milyonluk Almanya’da 1 milyon
570 bin koyun, 146 bin de keçi var.
Nüfusu 42 milyonu bulan Ukrayna,
sadece 727 bin koyun, 582 bin keçi
varlığına sahip 38 milyon nüfuslu,
Türkiye’nin 12 katından fazla alana yayılan Kanada’da ise 829 bin
koyun, 30 bin keçi var. Ülkemizde
geçen yıl Kurban Bayramı’nda kesilen 2,7 milyon koyun, keçi sayısı,
Almanya’daki koyun, keçi varlığının 1,5 katından, Ukrayna’dakinin
2 katından, Kanada’dakinin ise 3
katından fazla. Ülkemiz, hem koyun, keçi, sığır varlığı hem kurbanlığa ayrılan hayvan sayısıyla dünya
çapında bir boyuta sahip. Üstelik,
potansiyelimizin de tamamını kullanabilmiş değiliz. Tarım ve Orman
Bakanlığımızın da hedefi olan nüfus başına bir küçükbaş hayvan
sayısına ve kırmızı ette küçükbaş
etinin payını yüzde 10’dan yüzde
20’ye çıkarma hedefine en kısa
zamanda ulaşabiliriz. Potansiyelin
değerlendirilmesi için hayvancılığa
verilen destekler sürdürülmelidir.”

BASIN
AÇIKLAMASI
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ÇELİK: “DEĞERİ 6,5 MİLYAR LİRAYI BULAN KÜÇÜKBAŞ
KURBANLIKLAR ALICISINI BEKLİYOR”

A

nkara – 13.07.2020 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, talep olursa yetiştiricinin 5
milyon başa kadar küçükbaş hayvanı pazara kurbanlık olarak indirebileceğini bildirerek, “Yaptığımız
hesaplamalara göre, halen kurbanlık olarak ayrılan 3,5 milyon küçükbaşın değeri 4 milyar 550 milyon
lirayı, 5 milyon küçükbaşın değeri
ise 6,5 milyar lirayı buluyor” dedi.
Çelik, yaptığı açıklamada, Tarım ve
Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin verdiği bilgiye göre, 2019’da
800 bin büyükbaş, 2,7 milyon küçük hayvan kesildiğini, halen 1,2
milyon büyükbaş, 3,5 milyon kü-
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çükbaş kurbanlık hayvan bulunduğunu belirtti.
Bu yıl yaklaşık 3 milyon küçükbaş
hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini bildiren Çelik, şunları kaydetti:
“Yeni tip koronavirüs (Covid-19)
salgını nedeniyle birçok kişi tatil
planını erteledi. Suudi Arabistan
da yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini açıkladı. Hem tatil planlarını erteleyenler hem de hac farizasını yerine getiremeyecek hacı
adayları nedeniyle kurban kesimlerinin yüzde 10 civarında artacağını tahmin ediyoruz.
Her ne kadar 3,5 milyon küçükbaş hayvan kurbanlığa ayrılsa da
sahadan aldığımız bilgilere göre,
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yetiştiricimiz 5 milyona kadar koyun, keçiyi kurbanlık olarak pazara
sunacak durumdadır. Kurbanlıkta
herhangi bir sıkıntı olmayacaktır.”
-Ağırlıklı ortalama fiyat 1300 lira
Damızlık Koyun Keçi İl Birliklerimizden aldığımız verilere göre,
küçükbaşta ortalama kurbanlık
küçükbaş hayvan fiyatı 1300 liradır. Bu değer üzerinden yaptığımız hesaplamalara göre, bu yıl 4
milyar 550 milyon lira değerindeki
3,5 milyon küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak ayrıldı. Talep olması
durumunda kurbanlığa ayrılacak
küçükbaş hayvanlarla birlikte sayı
5 milyon başa ulaşıyor. 5 milyon
küçükbaş hayvanın değeri ise 6,5
milyar lirayı bulmaktadır.”

BASIN
AÇIKLAMASI

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN MARKETLERDE
KURBANLIK SATIŞINA TEPKİ

A

nkara- 14.07.2020 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlık kesiminin dini vecibeler göz önünde
bulundurularak belli kurallara
göre yapılması gerektiğini söyledi.
Çelik, marketlerin çeşitli kilogramlarda
kurbanlık
satışı yapılması hizmetini doğru
bulmadıklarının altını çizerek,
vatandaşların kurbanlıklarını görerek seçerek almalarının daha
güzel olduğunu kaydetti.
Kurban Bayramı geleneklerinin
yaşatılması gerektiğine işaret
eden Çelik, kurban kesmek isteyen vatandaşların pandemi kurallarına uyarak pazarlarda üreticilerden alış veriş yapmalarını
tavsiye etti.
Çelik, marketler üzerinden yapılan kurbanlık satışlarına sıcak
bakmadıklarına dikkati çekerek,
“Kurbanlık satışının ve kesim işlemlerinin marketler tarafından
yapılması işin doğasına aykırıdır.
Bu yüzden doğru bulmuyoruz.
Zincir marketler kurbanlık satış
işini ticari bir faaliyet olarak görmektedir.” değerlendirmesinde
bulundu.
Yaklaşık bir yıl boyunca kurban
bayramı için hayvan yetiştiren
üreticilerin olduğunu vurgu yapan, “Üreticilerimiz bir çok zorluğa katlanarak hayvanlarına
bakıyorlar. Marketlerin kurbanlık
satışları üreticilerimize de olumsuz etkiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, CNN TÜRK VE A PARA’DA
KURBANLIK AÇIKLAMALARINDA BULUNDU

T

ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, CNNTÜRK ve A PARA televizyon kanallarında kurbanlıklarla
ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

ler açısından sürecin çok iyi takip
edildiğini söyleyen Çelik “ Hayvanlarımız periyodik aşılarından küpeleme işlemlerine kadar takip altındadırlar. Özellikle aşısı yapılmamış,
küpesi takılmamış hayvanların pazara sürülmesi mümkün görülmemektedir.” dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,
kurbanlık ihtiyacını karşılamada
soru olmadığını belirterek talep
olursa 5 milyon başa kadar küçükbaş hayvanı pazara gönderebileceklerini söyledi. Çelik, 5 milyonluk küçükbaş kurban varlığının 138
ülkenin toplam küçükbaş hayvan
varlığından daha fazla olduğuna
dikkat çekti.
Hayvan sayısında artış olduğunu
vurgulayan Çelik, geçen yıl 4 milyon baş küçükbaş hayvan varken
bu yıl 1 milyon baş artış olduğuna
dikkat çekerek “ Biz bu bayramda
3.5 milyon küçükbaş kurban edileceğini bekliyoruz. Geçen yıl 2.7
milyon kurban edildiğini biliyoruz.
3.5 milyon olarak düşündüğümüzde bunu 4.5 milyar lira değerindeki hayvanımız kurbanlık için satışı
beklemektedir. Bu ülkemiz için çok
önemli ve değerlidir.”dedi.
Genel Başkan Çelik, kurbanlık hayvan fiyatlarının ortalama 1.300
lira olduğunu ve ayrıca bu yıl kurban kesiminin pandemi nedeniyle
daha da artacağına vurgu yaparak
“ Pandemiden dolayı tatilcilerimiz
tatillerini iptal etti. Hacca giden
insanlarımızın hac farizeleri erte-
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Genel Başkan çelik, programlarda,
kurban bayramında kesilecek hayvanların incitilmeden dini kurallara
uygun kesilmesi ve çevre temizliğine hassasiyetle uyulması konusunda vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu.

lendi. Onlarda kurbanlarını bu yıl
ülkemizde kesecekler.” Şeklinde
konuştu.
Çelik, fahiş fiyatlara da dikkat çekerek “ Marketlerdeki kurbanlıklara
itibar etmeyin. 12 kg eti 1200 liraya
satıyorlar. Bir de kurbanlık şartlarını taşımıyor.İnsanlarımızın kurbanlarını amacına uygun, dini vecibelerine uygun olarak kesmelerini
özellikle talep ediyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım
ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin
daima yanıbaşlarında olduğunu ve
kurban bayramı için alınan tedbir-
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A Para program sunucusu Şafak
Tükle’nin bundan sonraki süreçte
sektörün yıldızı parlar mı şeklindeki sorusuna da Genel Başkan Çelik
şöyle cevap verdi. “ AK Parti Hükümetleri döneminde küçükbaş hayvancılık destekleme kapsamına
alındı. Şu an on kalem üzerinden
farklı isimler adı altında küçükbaş
hayvancılığa destek veriliyor. Küçükbaş hayvancılık bu ülkenin vazgeçilmezidir. Bizim coğrafyamız
küçükbaş hayvancılığa uygundur.
Son dönemde destekleme kalemi
3 ten 8 e çıkarıldı. Sektörümüzün
bundan sonra zayıflaması gibi bir
şansı yoktur. Çobanlık küçümsenecek bir meslek değildir. Bu meslek bize ecdadımızdan miras kalan
bir meslektir. Biz de bu bayrağı en
iyi şekilde dalgalandırmak için çabalıyoruz “

BASIN
AÇIKLAMASI

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN HAYVAN SATIŞ YERLERİ
DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığının bugün Resmi Gazete
yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin
Türkiye’nin önemli bir sorununa
daha çözüm getirdiğini bildirdi.
Çelik, “Düzenleme hayvan satış
yerlerine otel konforunda ortam
getirilmesini amaçlıyor. Yetiştiricimiz için insani şartlarda bir ortam
sağlamayı hedefleyen düzenlemeyi çok yerinde buluyor ve takdir
ediyoruz. Tertemiz, hiyjen şartları
sağlanmış, kaba yem, kesif yem,
su, gübre ve hayvansal atık depoları bulunan, yeterli kapalı ve açık
alanları olan, ısı ve iklimlendirme
merkezi bulunan, hayvanların gece
rahat konaklamasına imkan veren
düzenleme faaliyete geçince, yetiştiricimiz içi rahat bir şekilde hayvan toplama ve satış yerlerini kullanacaktır” dedi.
“Tarım ve Orman Bakanımız Dr.
Bekir Pakdemirli’nin birçok yaptığı ilkten sonra böyle düzenleme
yapması bizim için büyük bir jest
olmuştur. Kurban Bayramını yetiştiricilerimiz daha güzel bir ortamda geçirecektir. Yetiştiricilerimiz,
Avrupa standartlarına uygun dünyadaki bir ülkeye de örnek olacak
hizmetinden dolayı Sayın Bakana
minnettardır” diyen Çelik, şunları
kaydetti:
“Artık hayvan toplama ve satış
merkezlerinin kurulması için ih-

tiyaç duyulan kapalı alan, kapalı
ve açık hayvan barınma alanları
ile karantina alanının büyüklüğü,
hayvanların gece konaklamasına
da imkân verecek şekilde, il tarım
ve orman müdürü başkanlığında, il
çevre ve şehircilik müdürlüğü temsilcisi, belediye başkanlığı temsilcisi, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve
su ürünleri şube müdürü/hayvan
sağlığı ve yetiştiriciliği şube müdürü, bir ziraat mühendisi (zootekni
bölümü) ve bir resmi veteriner hekimden oluşan yer seçim komisyonu marifetiyle belirlenecek.
-Hayvanların su ihtiyacını en az
48 saat sağlayacak su deposu
olacak
Hayvan toplama ve satış merkezlerine çalışma izni verilebilmesi
için asgari teknik ve hijyenik şartlara ilave olarak, hayvanların günlük yem ihtiyacının karşılanması
ve kötü hava koşullarında hayvanların yem ihtiyaçlarının depolanması amacıyla kaba yem deposu
ve kesif yem deposu bulunacak.
Hayvanların günlük su ihtiyacının
karşılanması veya kötü hava koşullarında su ihtiyacının en az 48
saat süreyle sağlanması amacıyla
mevsim ve harici şartlara karşı korunaklı su deposu olacak.
-Klima merkezi bile var
Güvenlik noktası, tıbbi ve biyolojik atıkların depolanmasına imkân
sağlayan kapalı ve muhafazalı depolama alanı, ısı ve iklimlendirme
merkezi bulunacak.
Yeteri kadar otomatik gübre sıyırıcı ile Çevre Kanunu ve bu Kanun
uyarınca yürürlüğe konulan mev-

zuatta belirtilen şartları taşıyan
gübre ve hayvansal atıkların toplandığı depolama alanı olacak.
-Atıklar ayrıştırılacak
Farklı türdeki atıklar, kaynağında/üretildiği yerde diğer atıklarla
karıştırılmaksızın, sınıflandırılarak
ayrı ayrı toplanacak ve bu atıklar
Çevre Kanunu uyarınca çevre izin
ve lisansı almış atık işleme tesislerine gönderilecek.
Hayvan toplama ve satış merkezinde yer alacak karantina alanı,
işletmede bulunan diğer hayvanlardan izole, hayvan hastalıklarının
bulaşmasını önleyecek mesafe ve
yapıda ayrı bölme ve/veya padoklara sahip olacak.
Hayvan toplama ve satış merkezinde hayvanların muayene ve
kontrolleri ile aşı tatbiki, işaretleme, numune alımı, tüberkülin testi
uygulaması ve benzeri işlemlerinin
yapılabilmesi için uygun bir bölüm
ve bu bölümde de bu işlemlerin
yapılabilmesi için hayvanları kontrol altına alabilecek bir sistem bulunacak.
-Hayvan sahibi ve bakıcılara
konaklama yeri kurulacak
Hayvan sahiplerinin veya bakıcılarının konaklama ve dinlenmelerine
imkân sağlamak amacıyla hijyenik
şartların sağlandığı ve sosyal ihtiyaçların karşılanacağı hizmetlerin
sunulduğu konaklama yeri olacak.
Resmi veteriner hekimin ziyaretlerinde kullanabileceği tam donanımlı (büro malzemesi, telefon,
internet ve benzeri) büro ve dinlenme odası bulunacak.”
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK,
KURBAN PAZARINI ZİYARET ETTİ

A

nkara – 20.07.2020 – Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, Ankara Yenimahalle’deki Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanını
ziyaret etti. Yetiştiricilerle bir araya
gelen, onların sorunlarını dinleyen
Çelik, Anadolu Ajansı, İhlas Haber
Ajansı, TGRT, CNN TÜRK ve SHOW
TV muhabirlerinin kurbanlıklarla ilgili
sorularını da yanıtladı.
Kurbanlıklarla ilgili hiçbir sıkıntımız
olmadığını, halkın istediği kadar kurban kesebileceğini, oluşacak talebin
çok üzerinde kurbanlığa ayrılan küçükbaş hayvan bulunduğunu söyleyen Çelik, şöyle konuştu:
“Türkiye, çok büyük bir ülke... Rakamlarıyla da büyüklüğünü ortaya
koyuyor. Öyle ki kurbanlığa ayrılan
küçükbaş sayısı 138 ülkenin koyun,
keçi sayısından fazla. Kurban Bayramı organizasyonu bile bunu gösteriyor. Dünya çapında bir Kurban Bayramı organizasyonumuz var.
Yetiştiricimiz aylardır Kurban Bayramı için hazırlanıyor. Dile kolay 6,5
milyar liralık 5 milyon küçükbaşı
kurbanlık için hazır etti. Bunlardan
4,55 milyar lira değerindeki 3,5 milyon küçükbaşı kurbanlık için ayırdı.
Geçen yıla göre küçükbaş hayvan
kesimi isterse 1 milyon fazla artsın
sorun yok. Talep olursa yetiştiricimiz
5 milyona kadar küçükbaşı kurbanlık
olarak pazarlayabilecek durumda.”
-Kurbanlık fiyatları makul...
İl birliklerinden veri aldıkları ve teknik elemanların hayvan pazarlarını
düzenli olarak takip ettiği bilgisini
veren Çelik, şöyle devam etti:

göre fiyatlar yükseliyor. İyi bir koçta
fiyat 3 bin-3 bin 500 liraya kadar çıkıyor.
Kurbanlık alışverişinde hem yetiştiricilerin hem de alıcı konumundaki vatandaşların memnun olacağı bir süreç geçirilmesini temenni ediyorum.
Büyük zorluklarla ve özellikle de artan yem masraflarına rağmen kurbanlıklarını satmaya çalışan yetiştiricilerimizin değerinden ve mağdur
olmayacakları fiyatlarla hayvanlarına
alıcı bulmalarını arzu ediyoruz.
Artan yem maliyetleriyle koronavirüsün birtakım olumsuz etkileri göz
önüne alındığında, küçükbaş kurbanlık hayvan fiyatları geçen yıla
göre yüzde 10 civarında artabilir.
Tabii ki bölgesel farklılıklardan dolayı da artış oranı illere göre farklı olacaktır.
Biz satışların artacağını tahmin ediyoruz ama her ihtimalde kurbanlık
için ayrılan 5 milyon küçükbaşın tamamının satılamayacağını da öngörerek, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da
satılamayan ve elde kalan hayvanların Et ve Süt Kurumunca değerinden
alınmasını talep ediyoruz. ”
-Vekâlet yoluyla kurban kesimlerinde fiyatlar yetersiz kaldı
Vekâlet yoluyla kurban kesimlerinde
hisse bedellerinin yetersiz kaldığını
bildiren Çelik, “Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı,
2020 yılı vekâlet yoluyla kurban hisse kesim bedelini yurt içi için sadece
85 lira artışla 890 liradan 975 liraya,
yurt dışı için 100 lira artışla 725 liradan 825 liraya çıkardı.

“Şu an için kurbanlık koyunda fiyatlar 1050-1500 lira arasında değişiyor.
Koyunda ortalama fiyat 1300 lira
dolaylarında. Canlı koyun ortalama
kilogram fiyatı kuyruklu koyunda
24-25, kuyruksuz koyunda 26-27
lira. Keçi de bu rakam 1000-1100 lira
arasında değişiyor.

Kızılay, yurt içi kurbanlık ve adak için
1050 lira, yurt dışı kurbanlık için 850
lira fiyat belirledi. Hisse fiyatları yetersiz kaldı. Vekâlet yoluyla kurban
kesim bedelleri belirlenirken yetiştiricinin mağdur edilmemesi için
birliklerin de görüşü alınmalıdır. Bu
fiyatlar piyasada oluşan fiyatların altında kalmıştır.”

Tabii hem koyunda hem de keçide
hayvanın koç, teke olmasına, vasfına

Kurbanda hem bağış sahibi hem de
yetiştirici mağduriyetine son veril-
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mesi gerektiğini vurgulayan Çelik,
ayrıca, dernek ve vakıflara yatırılan
her kuruşun kurban kesiminde kullanılması için denetiminin sıkı bir şekilde yapılmasına özen gösterilmesinin
de bir zorunluluk olduğunu belirtti.

tiricilerden bir de yüksek çadır fiyatları talep edilmesinin üreticimizin
belini büktüğünü vurguladı.

-Koronavirüs tedbirleri

Tarım ve Orman Bakanlığının pazar
günkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvan Satış
Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkındaki
yeni yönetmeliği havan satış yerlerine otel konforunda ortam getirilmesini amaçladığına dikkati çeken
Çelik, şunları söyledi:

Vatandaşların ve yetiştiricilerin kurban pazarlarında koronavirüs salgınına karşı belirlenen tedbirlere
harfiyen uymasının hayati önem taşıdığına dikkati çeken Çelik, şöyle
konuştu:
“Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’i yayımlandı. Tebliğe
göre, kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın
önlenmesi ile Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak,
kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli
tedbirler alınacak.
Satıcılar ve müşteriler arasında ‘el
teması’ olmayacak ve bu nedenle
kurban pazarlığında, gelenekselleşen ‘tokalaşma’ yapılmayacak.
Hayvan pazarlarında kontrol yapan
kamu otoritelerimiz, hayvanların
sağlık kontrollerini eksiksiz yerine
getirmeli, hayvanların kurbanlık vasıfları taşıyıp taşımadığına da dikkatli bir şekilde bakmalıdır.”
-Kurban satış yeri çadır ücretleri
Kurban satış yeri çadır ücretlerinin,
yıldan yıla hızla arttığı bilgisini veren
Çelik, devletin bu konuya bir çeki
düzen vermesinde yarar bulunduğunu, her belediyenin değişik kriterlere
göre birbirinden çok farklı kurban
satış yeri çadır ücreti talep ettiğini,
hatta bazı belediyelerin yerin kirasının yanı sıra çadır ve su, elektrik gibi
masrafları da yetiştiricilere yüklediğini anlattı.
Çelik, yem başta olmak üzere artan
maliyetlerle, bin bir güçlükle mücadele ederek kurbanlıklarını yetiştiren, fahiş nakil fiyatları vererek
kurban satış yerlerine getiren yetiş-

-Hayvan satış yerleriyle ilgili yeni
düzenleme

“Yetiştiricimiz için insani şartlarda
bir ortam sağlamayı hedefleyen düzenlemeyi çok yerinde buluyor ve
takdir ediyoruz. Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve
Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye teşekkür ediyoruz.
Tertemiz, hijyen şartları sağlanmış,
kaba yem, kesif yem, su, gübre ve
hayvansal atık depoları bulunan, yeterli kapalı ve açık alanları olan, ısı
ve iklimlendirme merkezi bulunan,
hayvanların gece rahat konaklamasına imkan veren düzenleme faaliyete geçince, yetiştiricimiz içi rahat
bir şekilde hayvan toplama ve satış
yerlerini kullanacaktır.
Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin yaptığı birçok ilkten sonra böyle düzenleme yapması
bizim için büyük bir jest olmuştur.
Kurban Bayramı’nı yetiştiricilerimiz
daha güzel bir ortamda geçirecektir.
Yetiştiricilerimiz, Avrupa standartlarına uygun dünyadaki birçok ülkeye
de örnek olacak hizmetinden dolayı
Bakan Pakdemirli’ye minnettardır.”
Genel Başkan Çelik, hayvan satış
yerlerinin yeni düzenlemeye göre
yapılanmasının en fazla bir yıl içinde
gerçekleşeceğine inandıklarını bildirdi.
Çelik, hayvan satış alanında üreticiler sohbet etti, fiyat pazarlığı yaptı.
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK:
“KUZU ETİ YE KORONAYA YENİLME”

ÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, “Covid-19 pandemisi sürecinde kırmızı etin bağışıklık sisteminin geliştirilmesindeki önemi bilimsel
çalışmalarla ortaya konulmuştur.
Mayıs ayında kuzuların piyasaya sürülmesi ile fiyatların gerileyeceği söylenebilir. Ancak ‘evde kal’ çağrısının sona
ermesi ile vatandaşların sosyal hayata
dönmeleri kuzu etine olan talebi artıracak ve fiyatların daha da gerilemesinde
rol oynayacaktır” dedi.
Covid-19 salgını ile mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği bulunan
kırmızı ete talep artarken, özellikle kuzu
etinde fiyatlar bir önceki aya göre gerilemiş olmakla birlikte bu sonuç market
fiyatlarına henüz yansımadı. Mayıs ayı
içinde kuzuların piyasaya sürülmesi ile
fiyatların daha da gerileyeceğini belirten
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, evde kalma sürecinin
sona ermesi ve sosyal hayatın normalleşmesi, stoklarda bulunan kuzuların pazara arz edilmesiyle birlikte kırmızı ette
de fiyatların normale dönmesinin hem
tüketici hem üretici menfaatine olacağını
belirtti. Covid-19 ile mücadelede kırmızı
etin öneminden her fırsatta bahseden
Çelik, Türkiye’de mevcut koyun sayısının
bir önceki yıla oranla yüzde 5,9 artarak
37 milyonu aştığını kaydetti. Çelik, “Koyun eti üretimi 2019 yılında 30 bin 600
ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin
yıllık kırmızı et üretimi yaklaşık 1,2 milyon
ton olup bu üretimin yüzde 12-14’ü kü-
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çükbaş hayvanlardan elde edilmektedir.
Covid-19 pandemisi sürecinde kırmızı
etin bağışıklık sisteminin geliştirilmesindeki önemi bilimsel çalışmalarla ortaya
konulmuştur. Bu olumlu açıklamalar ile
kuzu eti tüketimi bu dönemde yaklaşık
olarak yüzde 50 düzeyinde artış göstermiştir. Mayıs ayında kuzuların piyasaya
sürülmesi ile fiyatların gerileyeceği söylenebilir. Ancak ‘evde kal’ çağrısının sona
ermesi ile vatandaşların sosyal hayata
dönmeleri kuzu etine olan talebi artıracak ve fiyatların daha da gerilemesinde
rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.
“Fiyatlar geçen aya göre geriledi”
Türkiye’de kişi başı küçükbaş hayvan eti
tüketiminin gelişmiş ülkelere göre düşük
olduğunu kaydeden Çelik, “Yaklaşık olarak kişi başı yılda 2 kg küçükbaş hayvan
eti tüketilmektedir. Tüketimin en fazla olduğu ülkeler 8,5 kg ile Avustralya 6,6 kg
ile Uruguay’dır. Dünya ortalamasının 1,7
kg olduğu küçükbaş eti tüketimi ABD’de
0,4 kg olarak gerçekleşmiştir. Mevcut
üretim Türkiye’nin ihtiyacını karşılayabilecek düzeydedir” dedi.
Nisan 2020 fiyatlarıyla kuzunun toptan
satış fiyatının 44 lira olduğunu anlatan
Çelik, bu fiyatın geçen aya göre yüzde
0.7 gerilediğini ifade etti. Çelik, hayvan
pazarlarının da haftada iki gün pandemi
ile mücadele kurallarına riayet ederek
açılması gerektiğini, buna ek olarak Kurban Bayramı’nda ‘eve teslim kurban’ gibi
projelerle sosyal mesafe kurallarını ihlal
etmeden vatandaşların dini vecibelerini
yerine getirebilecekleri programların ha-
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yata geçirilebileceğini vurguladı.
Riskli gruplara kuzu eti önerisi
Kuzu etinin insanların bağışıklık sisteminin güçlenmesinde faydalı olduğunun
bilimsel olarak kanıtlandığını belirten Çelik, “Kuzu ile oğlak yayla ve meralarda tamamen doğal ortamda beslenerek şifalı
ete dönüşmektedir. Kuzu eti her insanın
günlük alması gereken çinko içeriğine
sahip olmasından dolayı vücuttaki bağışıklık sisteminin gelişmesi için gerekli
olan savunma mekanizmasını güçlendirir. Yaşı ilerlemiş vatandaşlarımızda oluşan B12 vitamin eksikliğini de kuzu-oğlak
eti tamamlamaktadır. Özellikle 60-65
yaş aralığındaki insanların çoğunluğunda görülen B12 vitamini eksikliği de yaşadığımız şu olumsuz günlerde kuzu eti
tüketerek aşılabilecektir” dedi.
“Cilt ve deri hastalıklarına karşı
panzehir”
Korona virüs salgınından korunma
amaçlı olarak uzmanlar tarafından yapılan temizlik ve dezenfekte uygulamalarının oluşturduğu cilt ve deri hastalıklarının engellenmesinin en önemli
faktörlerinden birisinin kuzu ve oğlak etinin sürekli tüketilmesi olduğunu anlatan
Çelik, “Çünkü kuzu ve oğlak eti içerisindeki yüksek vitamin değerleri sayesinde
cilt ve deri hastalıklarının önlenmesinde
ciddi bir paya sahiptir. Kuzu ve oğlak eti,
insan sağlığı açısından özellikle de kalp
ve damar sağlığı açısından da çok rahatlıkla tüketebilecek bir kırmızı et çeşidi
olarak öne çıktığı bilimsel olarak ortaya
konulmuştur” dedi.

BASIN
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, “DİTAP İLE ARTIK ÇİFTLİKTEN
SOFRAYA KADAR BİR HİZMET ZİNCİRİ OLUŞACAK’’

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel
Başkanı Nihat Çelik, “Tarım ve
Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin
DİTAP’ı hayata geçirmesiyle birlikte artık
çiftlikten sofraya kadar bir hizmet zinciri oluşacak. Alıcı, satıcı, üretici, tüketici
hepsi bu platformda birleşecek, herkes
birbirini izleyecek ve takip edebilecek.”
dedi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik,
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıdada
üretimden tüketime tüm zinciri dijital
ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı’nı
devreye sokmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek projesinin
özellikle kırmızı et sektöründe aracıları
ortadan kaldıracağını belirtti.
Tarımsal arz ve talebin dijital pazaryeri
yaklaşımı ve sözleşmeli tarım uygulaması
ile buluşmasını sağlayan DİTAP projesiyle üreticinin, daha fazla gelir elde etmesini, tarım endüstrisinin istediği nitelikte
tarımsal ürün bulmasını ve tüketicinin de
tarımsal ürünlere daha ucuza ulaşmasını
sağlayacağını vurgulayan Çelik, “Tarım
ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin DİTAP’ı hayata geçirmesiyle birlikte
artık çiftlikten sofraya kadar bir hizmet
zinciri oluşacak. Alıcı, satıcı, üretici, tüketici hepsi bu platformda birleşecek,
herkes birbirini izleyecek ve takip edebilecek. Şu anda 45 liraya üreticiden çıkan
karkas kuzu eti markete geldiği zaman
farklı farklı satılıyor. En alt kademedeki
et fiyatı şu anda 60 liranın üzerinde. Bu
değişken fiyatlarla et sofralara gidiyor.

Yetiştirici bu fiyatı gördüğünde üzülüyor.
DİTAP sayesinde herkes sistemi takip
edebilecek. DİTAP sayesinde Türkiye kazanacak” açıklamasında bulundu.
“Ramazan paketleri konusunda
vicdanlı davranılmasını istiyorum”
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptıkları görüşmede Ramazan
paketlerine et girmesi için de talepte
bulunduklarını ve bu önerilerine Bakan
Pakdemirli’nin sıcak baktığını aktaran
Çelik, “Bizim milletimiz duyduğuna değil,
gördüğüne inanır. Biz Ramazan paketlerinde hep bakliyat dağıtıyoruz. Bunu
alışkanlık haline getirmişiz. Bazı insanların evinde buzdolabı yok. Bizim insanımız şükreder. Ramazan paketleri konusunda vicdanlı davranılmasını istiyorum.
Bu yardım paketlerinde hayvansal gıdalar da olsun. İnsanları mutlu etmek güzel
bir şey” ifadelerini kullandı.
“Gıdada eksiğimiz olacağına ihtimal
vermiyorum”
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve
kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan
yeni tip Korona virüsün Türkiye’deki etkilerini değerlendiren Çelik, “Korona virüsten ötürü bütün dünya olumsuz yönde
etkilendi. İlgili Bakanlarımızın zamanında
aldığı önlem ve tedbirler sayesinde biz
bu olaydan en az zararla kurtulacağımızı
umut ediyoruz. Bir ülkenin güçlü olması
anlamında tarım sanayisinin güçlü olması gerekiyor. Biz hem iklim hem mera
hem de toprak yapısıyla tarım sanayisinde güçlü bir ülkeyiz. Ama insanlarımı-

zın tarımdan el çekmesi ya da süreçten
olumsuz etkilenerek mahsulünden el
çekmesi, bir yıllık emeğinin yok olması
demektir. Biz kendi kendimize yeten bir
ülkeyiz. Bizim insanımız üretkendir. Yanlış bir politika izlenseydi, yanlış talimatlar
verilseydi; mevsimsel bir aylık ekim dönemi atlanılsaydı bir yıllık mahsulümüzden olacaktık. Tarım ve hayvancılıkta
kısa vadede yitirdiğimiz kaybımızı uzun
vadede elde etmemiz mümkün değildir. Hükümetimizin güven verici tavrı
ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi
sonucunda bizim ciddi bir kaybımız yok.
Gıdada da eksiğimizin olacağına ihtimal
vermiyorum. Kimse paniklemesin” şeklinde konuştu.
“Kuzu eti yiyin, ömrünüzü yemeyin”
Kuzu etinin her yaştan insan için faydalı olduğuna değinen Çelik, 1939 doğumlu babasından örnek vererek kuzu
eti sayesinde babasının hala sağlıklı bir
şekilde yaşadığını belirtti. Çelik, “55 yaş
üstünden büyük insanlara çağrıda bulunuyorum; kuzu etinden başka et tüketmesinler. Kuzu meralarımızdaki besin
değeri yüksek şifalı otlar ile beslenerek
bu otları ete çevirirler. Bu nedenle kuzu
eti son derece sağlıklı ve şifa kaynağıdır. Kuzu etindeki yağ faydalıdır. Kalp
damarları açar, şeker hastalığına şifadır.
Gelişme çağındaki çocuklarımız için de
çok önemlidir. Dolayısıyla koronayı yenmek için kuzu eti tüketin. Kuzu eti yiyin,
ömrünüzü yemeyin” diye konuştu.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK: DİJİTAL TARIM
PAZARINA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR

T

ÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, bir grup gazeteci ile video konferans yöntemiyle
toplantı yaptı.
Genel Başkan Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital
ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı’nı (DİTAP) devreye sokmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Dijital Tarım
Pazarının uygulanmaya başlanmasıyla tarımın tüm paydaşları tek
bir platformda buluşacak” dedi.
Tarımsal arz ve talebin dijital pazaryeri yaklaşımı ve sözleşmeli
tarım uygulaması ile buluşmasını
sağlayacak olan DİTAP’ın üreticinin daha fazla gelir elde etmesini,
tarım endüstrisinin istediği nitelikte tarımsal ürün bulmasını ve tüketicinin de tarımsal ürünlere daha
ucuza ulaşmasını sağlayacağını
vurgulayan Çelik, “Bu programla gönüllü yetiştiriciler ve alıcılar
e-devlet üzerinden kayıt olacak
ve hem alış hem de satış kotaları,
fiyatlandırmaları, ödeme programı
bu sistem üzerinden takip edilecektir.” dedi.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım
ve Orman Bakanlığı’nın gıdada
üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım
Pazarı’nı (DİTAP) devreye sokmasını takdirle karşıladıklarını açıklayarak “Dijital Tarım Pazarı (DİTAP)
programı için Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli nezdinde,
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat
Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar
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Pekcan’a teşekkür ediyoruz. Dijital
Tarım Pazarının uygulanmaya başlanmasıyla tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak.”
dedi.
KÜÇÜK İŞLETMELER
KORUNACAK
Özellikle küçük aile işletmelerinin
pazara ulaşmasında büyük rolü
olan ve haksız kazanç sağlayan
aracıları devreden çıkaracak olan
bu programla yetiştiricinin artık
daha fazla kazanmasının mümkün olduğuna dikkat çeken Çelik,
“Büyük bir bölümü kırsal kesimde
üretim yapan küçükbaş hayvan
sahiplerinin dijital sisteme girme
ve bu sistemi yönetmede bazı
zorluklarla karşılaşacağını ön görmekteyiz. Bu nedenle programın
başarısının artırılması için yetiştirici birlikleri de sözleşmeli olarak
sistemde yer almalıdır. Yetiştirici
birliklerinin köprü vazifesi göreceği bir program uygulamada kolaylıkların yanı sıra, küçük yetiştiricilerin büyük üreticilerle rekabet
şansını artacaktır. Böylelikle küçük
aile işletmelerinin desteklenmesi
ile köyden kente göçün önlenmesinde birlikler aktif rol üstlenecektir.” dedi.
Hayvansal üretimin büyük bölümünün kırsalda gerçekleştiğini
söyleyen Genel Başkan Çelik, birliklerin sisteme dahil olmasıyla,
özellikle kırsal alanlarda hayvan
yetiştiricilerinin neyi nasıl ürettiğinin; hayvansal ürün tüketicilerinin
de raflardan neyi satın aldığının
gıda zinciri izlenebilirliğiyle daha
şeffaf bir şekilde görülebileceğine
dikkat çekti.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

RAMAZAN PAKETLERİNE ET VE
KIYMA DA GİRSİN TALEBİ
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile
yaptıkları görüşmede Ramazan
paketlerine et girmesi için de talepte bulunduklarını ve bu önerilerine Bakan Pakdemirli’nin sıcak
baktığını anlatan Çelik, “Hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı yardımların içerisine birer kilo kıyma
ve et konulması için altyapı oluşturulmasını talep ettik. Bunun soğuk
zinciri de çok kolay şekilde sağlanır. Biz Birlik olarak yaptığımız
yardımlarda, evine Ramazan paketi gönderilecek aileleri önceden
tespit ediyor ve kesimin ardından
hemen paketleri hazırlayarak aynı
gün ailelere ulaştırıyoruz. Bu ülke
geneline yayılarak, insanların sofrasına bu mübarek ayda et gönderilebilir.” dedi.
60-65 YAŞ ARALIĞINA KUZU ETİ
TAVSİYESİ
Kuzu etinin son derece sağlıklı
olduğuna da dikkat çeken Çelik,
“Kuzu ve oğlaklarımız meralarımızdaki besin değeri yüksek şifalı otlar ile beslenerek bu otları
ete çevirirler. Bu nedenle kuzu eti
son derece sağlıklı ve şifa kaynağıdır. Bu etler içerisindeki demir
ve çinko oranının yüksek olması
nedeniyle insanların bağışıklık sisteminin güçlenmesinde de faydalı olur” dedi. Korona virüs salgını
nedeniyle zor günlerden geçilen
bu günlerde Çelik, “Özellikle 6065 yaş aralığındaki kişilerin çoğunluğunda görülen B12 vitamini
eksikliğini de yaşadığımız şu olumsuz günlerde kuzu eti tüketerek
aşabileceğimize inanıyoruz.” dedi.
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, TGRT HABER VE SHOW TV’DE
KUZU ETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

T

ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel
Başkanı Nihat Çelik, 19 Mayıs
2020 tarihinde TGRT HABER ve
SHOW TV ekranlarında kuzu eti
tüketimine ilişkin bir takım açıklamalarda bulundu.

nin çinko içeriğine sahip olmasıyla
bağışıklık sistemininin güçlenmesine yardımcı olduğu ve b12 vitamin
eksikliğini de giderdiği belirtilirken
özellikle 60-65 yaş aralığındaki insanların kuzu eti tüketmesinin tavsiye edildiğine dikkat çekildi.

TGRT HABER ekranlarında verilen
haberde corona ile ilgili ilaç ve aşı
çalışmalarının Dünyanın her yerinde devam ettiği ve buna çare bulunması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü belirtilerek bu noktada
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik’in de TGRT
HABER’e çeşitli açıklamalarda bulunduğu kaydedildi.

Haberde coronavirüsle birlikte kırmızı ete olan talebin arttığı ve fiyatların bir önceki aya göre gerilediğinden bahsedilerek TÜDKİYEB
Genel Başkanı Nihat Çelik’in fiyatların daha da düşeceği ve Mayıs
ayı içerisinde kuzuların piyasaya
sürülmesiyle birlikte fiyatların gerileyeceğine ilişkin sözlerine yer
verildi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,
haberde özellikle kırmızı etin coronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirici bir etkisi olduğununun altını
çizdi.

SHOW TV’nin haberine göre ise fiyatlarının yüksek olmasına rağmen
kuzu etine talebin rekor seviyesine
yaklaştığı bilgisine yer verildi.

Haber içeriğinde kuzu etinin faydalarına değinilerek şiş kebabı,
kavurması, fırında güveci ve daha
çeşit çeşit yemeği ile kırmızı etin

sofraların vazgeçilmezi olduğu ifade edilirken, lezzeti ve şifa deposu
olan kuzu etinin corona salgınıyla
mücadele edilen bu günlerde bağışıklık sistemini güçlendirmeye
bire bir olduğuna, ayrıca kuzu eti-

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, Show Tv’ye yaptığı açıklamada virüs öncesine göre şu anda
kuzu eti satışlarında yüzde 50 artış
olduğunu söyledi.

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK,
CNN TÜRK’E KONUŞTU

T

Üreticiden çok aracının kazandığının açıkça görüldüğünü dile getiren TÜDKİYEB Genel Başkanı Nİhat Çelik, “ Kuzu eti karkas olarak
şu anda 44 TL, en düşük kademesi
60 lira. Pirzola ise 110 TL’den satılıyor. Burada üreticiden çok aracının kazandığı görülüyor.” şeklinde
konuştu.

ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata
geçirilen “Dijital Tarım Pazarı” ile
ilgili 04 Mayıs 2020 tarihinde CNN
Türk kanalına değerlendirmelerde
bulundu.
TÜDKİYEB Genel Merkezi’nde
gerçekleştirilen röportajda Genel
Başkan Çelik, Dijital Tarım Pazarının uygulanmaya başlanmasıyla
tarımın tüm paydaşlarının tek bir
platformda buluşacağını belirterek, “DİTAP ile ette aracı kaldırılacak, tüketici ne tükettiğini bilecek.
Üretici ise malının kaç liraya satıl-
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dığını takip etme imkanı bulacak.”
dedi.
Çiftlikten sofraya kadar bir hizmet
zinciri oluşacağının altını çizen Çelik, aracının değil üretici ve tüketicinin kazanacağını ifade etti.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

DİTAP uygulamasıyla aracıların
otomatik olarak ortadan kaldırılacağını vurgulayan Çelik, “ Et fiyatlarında kesinlikle azalma olacak.
Tüketicilerin aldığı ürünlerin üretim yerini görme imkanı da olacak.
En önemlisi de bu.” ifadelerini kullandı.
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Show Tv haberinde fiyatlar artmış olsada salgın döneminde et
satışlarının adeta patladığını ve
özellikle de kuzu eti tüketiminin
rekor seviyeye ulaştığı ifadelerine yer verilirken Genel Başkan
Çelik, en alt kuzu eti sınıfının kasaplarda 68-70 liraya satıldığını
ve kasapta en çok tüketilen kuzu
eti olduğunu söyledi.
Haberde, lokanta ve restaurantlar kapalı olduğu için evde yemek yapıldığını ve uzmanlardan
gelen beslenme önerilerinin et
satışlarına yansıdığı ifade edilerek Genel Başkan Çelik’in kuzu
etine talebin arttığı yönündeki
sözlerine de yer verildi.
Kuzuların yetiştiricilerden ortalama kilosu 45 liraya çıktığı ve devreye aracıların girmesiyle kasapta fiyatların şiştiğini ifade eden
muhabir Ulaş Can Yakupoğlu,
küçükbaş hayvan ihracatının da
fiyatların yüksek olması nedenlerinden biri olduğunu ve ortak
görüş olarak da normalleşme
takvimiyle birlikte hayvan pazarlarının yeniden açılmasıyla et fiyatlarının düşebileceği yönünde
olduğunu söyledi.
Haberin sonunda ise TÜDKİYEB
Genel Başkanı Nihat Çelik, “ Kuzu
eti yiyin koronayı yenin diyoruz”
diyerek kamuoyuna önemli bir
mesaj vermiş oldu.

ÇELİK, KANAL 5 VE KON TV’DE
SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRDİ VE
KURBANLIK AÇIKLAMALARINDA
BULUNDU

T

ürkiye Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, 21 Temmuz
2020 tarihinde Kanal
5’teYekpa
Ahmed’in
sunduğu Merkez Ankara programının canlı yayın konuğu oldu ve 22
Temmuz 2020 tarihinde
ise KON TV’de Recep
Cingöz’ün sunduğu “Tarım Masası” programına
canlı yayın konuğu olarak katılarak bir takım
açıklamalarda bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, her iki programda da
Kurban
Bayramı öncesinde kurbanlık sayıları, kurbanlık
fiyatları ve kurbanlıkla
ilgili diğer konulara temas ederek küçükbaş
hayvancılık sektörünün
mevcut durumu ile Merkez Birliğinin çalışmaları
hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu.
Genel Başkan Çelik, ayrıca gündeme dair soruları cevapladı.
Diğer yandan Genel
Başkan Çelik TRT GAP
Radyosunda Fatih Yılmaz’ın sunduğu ‘’Yöremizden’’ programına
canlı bağlanarak çeşitli
açıklamalarda bulundu.
Program videoları ve
haberlerin
detayları
www.turkiyekoyunkeci.org
adresinden takip edilebilir.
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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GENEL BAŞKAN ÇELİK,
ÇİFTÇİ TV CANLI YAYININDA AÇIKLAMALAR YAPTI

A

nkara-30.06.2020 Türkiye
Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, Çiftçi
TV’de Taner Öztürk’ün sunduğu
“Çiftçiden Haber” programının
canlı yayın konuğu oldu.

Programda koronavirüs sonrası tarım ve hayvancılığın önemini aktaran Çelik, “Biz yıllardır bu konuya
dikkati çekmeye çalışıyorduk. Bazen anlatmakta da sıkıntı yaşıyorduk ama olayın ciddiyeti, yeni koronaviüs salgınının ortaya çıkması
ve gıda güvencesi riskinin oluşmasıyla anlaşıldı.
Görüldü ki, gıda güvencesini sağlamayan bir ülke, istediği kadar
zengin olsun gıda sıkıntısına giriyor. Nitekim ülkemiz dahil birçok
üretici ülke, öncelikle kendi halkının gıda güvencesini sağlama kaygısıyla tarım ve gıda ürünlerinin ihracatına sınırlamalar getirdi. Tabii
birçok ithalatçı ülke de bu gıdalardan mahrum kaldı.” dedi.
Gıda güvenliğinin önemini Kızılderili şef Seattle’ın sözleriyle tekrar
vurgulayan Genel Başkan Çelik,
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın da bir toplantıda dile getirdiği bir söz var. Seattle diyor ki, “Beyaz adam paranın
yenmeyen bir şey olduğunu, son
ırmak kuruduğunda, son ağaç yok
olduğunda, son balık öldüğünde
anlayacak...” Çok güzel bir söz…”
ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgını sonrasında
tarım ve gıdanın ne kadar önemli
olduğunun tüm dünya tarafından
bir kez daha anlaşıldığının altını çizen Çelik, tarım ve gıdada sürdürülebilir üretim olmazsa her şeyin
anlamını yitirdiğini, tarıma eşdeğer
gösterilen enerjide petrol fiyatlarının borsada sıfırın altına indiğini,
en stratejik sektörün tarım ve gıda
olduğunu belirtti.
Programda üretim çeşitliliği açısından çok şanslı bir ülke olduğumuzu aktaran Genel Başkan
Çelik, “Cennet gibi bir vatanımız
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var. Üretim çeşitliliğinde Çin, ABD,
Hindistan gibi kıta boyutlarındaki
ülkelerle yarışıyoruz. İklim ve arazi yapımız küçükbaş hayvancılık
için mükemmel bir ortam sağlıyor.
Çiftçimiz, yetiştiricimiz de koronavirüs salgınına rağmen üretimini
ara vermeden sürdürdü ve mülteciler, yabancılarla birlikte bu topraklarda yaşayan yaklaşık 88 milyon insanımızın gıda güvencesini
sağladı.” şeklinde konuştu.
Program sunucusu Taner Öztürk’ün sorularını yanıtlayan Çelik,
Kurban Bayramı için hayvan varlığında sıkıntı bulunmadığını, 1,2
milyon büyükbaş ve 3,5 milyon
küçükbaş hayvanın kesim için hazır beklediğini söyledi.

man eksiksiz yapmış, ülkemizi hemen hiçbir zaman kurbanlık sıkıntısı çekmesine izin vermemişlerdir.
Emeklerinin karşılığını almalılar
diye düşünüyoruz. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin temsilcisi
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Merkez Birliğidir.
Burada şu konuya da değinmeden
geçemeyeceğim. Diyanet İşleri
Başkanlığımızın, 26 Haziran 2020
tarihli Resmi Gazete’de 2020 Yılı
Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliği yayımlandı.

Çelik, sözlerine şunları ekledi:

Tebliğe göre, kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve
karmaşanın önlenmesi ile koronavirüs bulaşma riskini en aza indirmek için kesim yerlerinde randevu
sistemi uygulanacak, kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacak. Satıcılar ve müşteriler
arasında ‘’el teması’’ olmayacak ve
bu nedenle kurban pazarlığında,
gelenekleşen ‘’tokalaşma’’ yapılmayacak. Kurban satış yerleri İstanbul’da bayramdan 15 gün, diğer
illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. İstanbul’a kurbanlık hayvan
girişleri 16 Temmuz’dan itibaren
başlayacak. Tabii tebliğde ayrıntılı
düzenlemeler de var. Biz yetiştiricilerimiz kurallara harfiyen uyacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımız da kurallara uyma konusunda
hassasiyet göstereceğini biliyoruz.
İnşallah, herhangi bir sıkıntıya yol
açmadan, koronavirüs salgınının
yayılmasına sebep olmadan Kurban Bayramımızı sağ salim geçireceğiz. Bu salgının panzehiri hiyjen,
mesafe, maske ve karantinadır.
Lütfen hepimiz kurallara uyalım.”

“Bu rakam, daha fazla belirlenebilir miydi? Belirlenebilirdi. Türkiye
Diyanet Vakfımız, vekâlet yoluyla
kurban hisse kesim bedelini belirlerken, birliklerin de görüşünü
almalı diye düşürüyoruz. Çünkü,
yetiştiricilerimiz görevlerini her za-

Çelik, bir diğer önemli unsurun
kurbanlıkların kurban vasfını taşıması olduğuna dikkati çekerek,
“Diyanet İşleri Başkanlığımız tebliğinde dini ve sağlık açısından
kurban olması uygun olmayan
hayvanların sevklerine asla izin

Çelik, şöyle devam etti: “Bu rakam,
küçükbaşta 5 milyona kadar çıkabilir. Yetiştiricimiz ihtiyaç olursa 5
milyona kadar küçükbaşı pazara
indirebilir. Eldeki veriler, geçen yıl
aşağı yukarı 800 bin civarında büyükbaş, 2,7 milyon küçükbaş kesildiğini gösteriyor. Bu sene kurbanlık
kesimlerinin bu rakamın üzerinde
olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü,
yaklaşık bir hafta önce Suudi Arabistan, bu yıl yurt dışından hacı kabul edilmeyeceğini duyurdu. Hacı
adaylarımız da bu sene ülkemizde
kurban kesecekler. Hiçbir vatandaşımız kurbanlık sıkıntısı çekmeyecektir.Yeterli hayvan vardır.
Kurban vekalet ücretlerine de değinen Genel Başkan Nihat Çelik,
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye
Diyanet Vakfının, 2020 yılı vekâlet
yoluyla kurban hisse kesim bedelini yurt içi için 85 lira artışla 890
liradan 975 liraya, yurt dışı için 100
lira artışla 725 liradan 825 liraya çıkardığını belirtti.
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verilmeyeceğini, sevk işlemleri
hayvan refahı mevzuatına uygun
yapılacağını, kurban satış yerlerinde her satıcıdan hayvanların kurban olmaya uygun olduğuna dair
taahhütname alınacağını, yapılan
denetimlerde uygun olmayan hayvanların satış yerine getirildiğinin
anlaşılması durumunda (X) sembolüyle işaretlenerek vatandaşların uyarılacağını bildirmiştir.” dedi.
Genel Başkan Çelik, 2023 hedefi 100 milyon küçükbaş hayvan
varlığı için yapılan çalışmaları da
vurgulayarak, “Tarım ve Orman
Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, geçen bir TV programında
da açıkladı. Ülkemizin küçükbaş
hayvancılıkta iki temel hedefi var.
Birincisi Türkiye’de et tüketiminde halen yüzde 10 olan küçükbaş
hayvan payının yüzde 20’ye çıkarılması, ikinci ise 2023’e geldiğimizde her bir vatandaşımız için bir
tane küçükbaş hayvan varlığına
ulaşılması. 2023’de ülke nüfusumuz 86 milyon dolaylarına çıkacak. İlk hedef 86 milyon küçükbaş
hayvan. Nihai hedef ise 100 milyon
baş. 2019 sonu itibarıyla 37,3 milyonu koyun, 11,2 milyonu keçi olmak üzere 48,5 milyon küçükbaş
hayvan varlığımız var. Bakanlığımız bu sayının yıl sonunda 55 milyonla kapatma hedefi var. İnşallah
gerçekleşir.
Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından,
Anaç koyun keçi desteği için 25
lira veriliyor.
100 baş anaç küçükbaş hayvan
varlığına sahip işletmelerimize
sürü yetiştiricisi eğitimi almış ve en

az 5 ay SGK primi ödenmiş çoban
için 5 bin lira destek veriliyor. Bir
diğer ifadeyle çobanın sigortası
devlet tarafından ödeniyor.
Ürettiği çiğ sütü onay belgeli süt
işleme tesisine satan üreticimize
litre başına 10-15 kuruş destekleme
primi veriliyor.
Kilogram başına 30 lira tiftik desteği ödeniyor.
Nitelikli damızlık koç, teke ihtiyacının karşılanması için 5 ilde 2,8 milyon lira hibe var. Bilindiği gibi Damızlık Koç-Teke Merkezi kuruldu.
Damızlık amacıyla sürüye katılan
dişi kuzu ve oğlağa 100 lira destek
veriliyor.
Soy kütüğüne kayıtlı damızlık küçükbaşa 100 lira destek ödeniyor.
Soy kütüğüne kayıtlı sürüden
koç-teke alan üreticiye 500 lira
destek veriliyor.
Bütün bu destekler başta da söylediğimiz iki temel hedefi gerçekleştirmeye yönelik. Her nüfus
başına bir küçükbaş hayvan ve
et tüketiminde küçükbaşın payını
yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarma
hedefleri.” ifadelerini kullandı.
Koyun ve keçi sütü için referans fiyat belirlenirken birliklerden görüş
alınması talebini de dile getiren
Genel Başkan Çelik, “Süt fiyatlarında istikrar sağlanmadan hayvancılıkta istikrar sağlamanın imkanı
yoktur. Bu durum büyükbaş hayvancılıkta hayati önemde olsa da
küçükbaş hayvancılıkta da gittikçe
artan etkiye sahip. Çünkü, son yıllarda koyun ve keçi sütü ile koyun
ve keçi sütünden yapılmış peynir

gibi süt ürünlerine yönelik inanılmaz bir talep var. İnsanlarımız
sağlıklı beslenmek istiyor. Bilindiği
sağlıkçılar da doktorlar da diyetisyenler de sürekli bunu dile getiriyorlar. Küçükbaş hayvan sütü ve
süt ürünleri, küçükbaş hayvan eti
gibi son derece sağlıklı, bizim damak tadımıza uygun ürünler. Artan
talep de zaten gösteriyor. Bu nedenle çiftçimiz için önemli bir gelir kapısı olarak küçükbaş hayvan
sütünde istikrarı korumanın yolu
referans fiyattan geçer diye düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.
Çoban bulma konusunda yetiştiricilerin sıkıntı yaşadığına dikkati
çeken Çelik, konuyla ilgili şunları
aktardı:
‘‘Çoban bulma konusunda yetiştiricilerimiz sıkıntı yaşamıyor dersek
yanlış söylemiş oluruz. Zaten bizim
bir şey dememize de gerek yok.
Sık sık basında yer alıyor. “Falanca
bölgede 5 bin lira maaşla çoban
bulunamıyor” diye. Bu sıkıntının
giderilmesi, gençlerimizin kırsala
yönlendirilmesi gerekiyor. Şu anda
çiftçimizin ortalama yaşı 55. Bu
gelecek için büyük risk. Ülkemiz
en güçlü yanı tarım ve hayvancılık
potansiyeli. Sanayinin hammaddesi de tarımdan sağlanıyor. Genç
nüfus kırsalda tutulamazsa gelecek de daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırız. Onun için Tarım
ve Orman Bakanlığımızın 100 baş
anaç küçükbaş hayvan varlığına
sahip işletmelerimize sürü yetiştiricisi eğitimi almış ve en az 5 ay
SGK primi ödenmiş çoban için 5
bin lira destek vermesi son derece
yerinde bir karardır. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz.’’
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, ÇİFTÇİ TV’DE
‘‘TARIMDA BİR UMUT’’ PROGRAMINA KONUK OLDU

A

nkara - 18.07.2020 - Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, Çiftçi TV’de yayınlanan “Tarımda Bir Umut” programına konuk oldu.
Programda Umut Özdil’in sorularını yanıtlayan Çelik, Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş hayvancılığın önemi, kurbanlık sayıları,
kurbanlık fiyatları, vekalet yoluyla
kurban kesimi, marketlerin kurban
eti satımı, yetiştiricilerin sorunları
ve küçükbaş hayvancılığa verilen
destekler hakkında bilgi verdi, değerlendirmelerde bulundu.
Çelik, ülkemizdeki küçükbaş hayvan potansiyelinin son yıllarda
verilen desteklerle hızla arttığını
ve 49,5 milyon başa yükseldiğini
fakat ülke potansiyelinin çok daha
fazla hayvanı yetiştirebilecek boyutta bulunduğunu, önümüzdeki
süreçte nüfus başına bir hayvan
düşecek şekilde küçükbaş hayvan
sayısının artırılacağını ve kısa zamanda küçükbaş hayvan sayısının
86-87 milyona çıkacağını belirtti.
Türkiye’nin küçükbaş hayvancılıkta Avrupa’da 1’inci, dünyada 8’inci
sırada yer aldığını, keçi sayısında
ise dünyada 22’nci olduğunu bildiren Çelik, “Orta vadede küçükbaş
hayvan sayımızın artmasıyla koyun sayısında dünya genelinde de
ilk 4’e girmeyi hedefliyoruz” dedi.
Et tüketimi içinde küçükbaş hayvan eti tüketiminin payına da değinen TÜDKİYEB Genel Başkanı
Nihat Çelik, şunları aktardı:
“Kırmızı et tüketimi içinde küçük-
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başın payı TÜİK verilerine göre
yüzde 10 civarındadır. Özellikle
pandemi döneminde küçükbaş et
tüketiminin yüzde 20’ye çıktığını
düşünüyorum. Küçükbaş hayvan
eti bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olduğu için biz diyoruz ki,
‘Kuzu eti yiyin, koronaya yenin.’
Çünkü insanların sağlıklı ve dengeli beslenmesi açısından küçükbaş
hayvan eti oldukça değerli bir protein kaynağıdır. Bu nedenle pandemi döneminde de küçükbaş et
tüketiminin arttığını düşünüyoruz.
Küçükbaş etinin tüketiminin daha
da yükseltilmesi lazım. Bakanlığımızın bu konudaki desteklerini artırarak sürdürmesini bekliyoruz. “
Çoban sorununun devam ettiğini
vurgulayan Çelik, sözlerine şöyle
devam etti:
“Zaman zaman bizler de duyuyoruz. 5-6 bin liraya çalıştıracak çoban bulamayan yetiştiricilerimiz
var. Bakanlığımızın bu konuda da
destekleri mevcut. Çobanların 5
bin lira destekten faydalanabilmesi için SGK primlerinin en az 5 ay
yatırılması ve sürü yöneticisi sertifikası bulunması şartı aranıyor.
Tabii bu çok yeterli değil. Çobanlık
hafta sonu, tatili, gecesi gündüzü
olmayan bir iştir. Bu nedenle biz
çoban desteğinin 5 ay değil, 12 ay
verilmesini istiyoruz. Çünkü çobanlık peygamber mesleğidir. Osmanlı devletinin kurucusu Osman
Gazi, babası Ertuğrul Gazi, dedesi
Süleyman Şah Oğuzların Kayı boyundandır. Geçim kaynakları hayvancılıktır. Atalarımıza keçi çobanı
derlerdi. Osmanlı devleti kurulana
kadar obaları ve sürüleri ile hay-
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vanlarını otlatabilecekleri güvenli
topraklar için göç ederlerdi. Bizler
peygamber mesleği ile Osmanlı
Devletini kuran keçi çobanı alperenlerin milletindeniz.”
Küçükbaş hayvancılığın en önemli
sorunlarından birinin de mera sorunu olduğunu ve meraları en iyi
muhtarların bileceğini ifade eden
Çelik, muhtarların meralarda aktif
görev alması gerektiğini belirtti.
Çelik, şunları söyledi:
“Muhtarlarımız, kırsalın kalkındırılmasında etkin, aktif görev almalılar.
Kırsalın ekonomik, sosyal sorunları
çözülürse, tarımdaki genç nüfus
da kalıcı olur. Şehirlerde karın tokluğuna çalışmak zorunda kalmaz.
Kır ile kent arasındaki farklılıklar en
aza indirilirse kimse memleketini
terk edip gurbete çıkmaz. Meralar,
yetiştiricinin ortak malıdır. Kamusal bir maldır. Muhtarlarımız, mera
ıslah projelerini yaptırmak, atıl meraları yetiştiricinin hizmetine sunmak için azami gayreti göstermeli,
yetkilileri hareket geçirmelidir.
Halen 14,6 milyon hektar çayır ve
mera alanımız vardır. Bitkisel üretim yapma imkanı olmayan ve alanı 16 milyon hektarın üzerindeki
diğer tarım arazileri de mera kapsamına alınmalıdır. Çayır ve meralarımız ıslah edilerek verimleri artırılmalıdır.
Yem açığı ülkemizin önemli sorunlarından biridir. Bu alanda ithalat
hayvancılıkta yaşanan gelişime
paralel olarak artmaktadır. Atıl
durumdaki hazine arazileri yem
bitkileri ekimine ayrılırsa bundan
sadece çiftçi, yetiştirici değil, it-
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halattaki gerileme nedeniyle tüm
ülke faydalanır. Bununla ilgili hukuki sorunlar, mevzuattan kaynaklı
sınırlamalar varsa bu da aşılır. Ülke
yararına olan çalışmaya kimse karşı çıkmaz.”
Pandemi önlemlerinin yoğun yaşandığı aylarda hayvan pazarlarının kapalı olduğu için yetiştiricilerin hayvanlarını maliyetin altında
aracılara satmak zorunda kaldığını
buna rağmen marketlerde ve kasaplarda fiyatların düşmediğini bildiren Çelik, şöyle devam etti:
“Üretici mağdur olurken tüketici
de mağdur oldu. Üreticinin ürününü düşük fiyattan satarken tüketiciler de pahalıya tüketti ve sadece
aracılar kazandı.
Bu konu ülkemizin önemli sorunlarından biridir. Devletimiz de bu
konunun üzerine gitmektedir.
Tarım ve Orman Bakanımız Sayın
Dr. Bekir Pakdemirli, yem fiyatlarının artmasından dolayı sıkıntılı
günler geçiren üreticiler için sevindirici bir açıklamada bulunarak küçük üreticiye yem desteği
verileceğini açıklamıştı. Bununla
ilgili düzenleme Resmi Gazete’de
yayımlandı. Büyükbaşta hayvan
başı 65 lira, küçükbaşta ise 6,5 lira
olarak verilecek yem desteğinin
bütçesi 100 milyon lira olacak. Küçük ölçekli işletmelerimizin salgın
sürecinde yaşadıkları zorlukları bir
nebze de olsa rahatlatacak yem
desteğinin verilmesini olumlu buluyor, sadece bir defalık verilmemesi ve devamının gelmesi gerektiğine inanıyoruz.
Büyükbaşa 20 baş sınırlaması ge-

tirilirken küçükbaşta sınır 50 başta
tutuldu. Oysa, bu sayı 200 baş olmalıydı.
Ancak bu çok önemli bir ilktir.
Küçükbaş hayvancılık bu ülkenin
sigortasıdır. Önemli olan adım
atılmasıdır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye
teşekkür ediyoruz.”
Piyasada ortalama canlı kurbanlığın kilogram fiyatına da değinen
Genel Başkan Çelik, şu ifadelere
yer verdi:
“İl Birliklerimizden aldığımız bilgilere ve piyasa gözlemlerimize
göre küçükbaşta kurbanlık fiyatları 1050-1500 lira arasında seyretmektedir. Ortalamaya baktığımızda bu rakam 1300 liradır. Keçide
fiyat 1000-1100 lira arasındadır.
Kurban Bayramı’nda kurbanlık fiyatları bu seviyelerde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
Geçen yıl 800 bin büyükbaş, 2,7
milyon küçükbaş kurbanlık kesildi.
Bu yıl kesilecek kurbanlık sayısı bunun çok üzerinde olacaktır. Çünkü,
koronavirüs salgını nedeniyle birçok kişi tatil planını erteledi. Kurban Bayramı’nı ilinde, ilçesinde,
mahallesinde, köyünde geçirecek.
Bu kişilerin önemli bir bölümü de
kurban kesecektir. Suudi Arabistan
da bu yıl yurt dışından hacı kabul
etmeyeceğini açıkladı. Kutsal topraklara hac farizasını yerine getiremeyecek olan hacı adaylarımız da
ülkemizde kurban kesimi yapacak.
Biz, küçükbaşta kesilecek kurban
sayısının en az 300 bin artışla 3

milyona çıkacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıla göre artış 1 milyona kadar çıkabilir. Bu durumda 3,7
milyon küçükbaş hayvanın kesimi
yapılır. Geçen yıla göre küçükbaş
hayvan kesimi isterse 1 milyon fazla artsın sorun yok. Talep olursa
yetiştiricimiz 5 milyona kadar küçükbaşı kurbanlık olarak pazarlayabilecek durumda.”
Marketlerin de kurbanlık için fiyatlarını açıkladığını belirten Çelik,
“Bizim anlamadığımız bazı marketlerin 1450 lira fiyatla 16 kilogram karkas ağırlıklı kurbanlık koç
fiyatı açıklaması. Biz her zaman
söylüyoruz. Kurban aynı zamanda
bir ibadettir. Bunun kuralları vardır.
İlgili kurumlarımız kurbanın olması
gereken niteliklerini açıklıyor. Nitelikleri kurbanlık için uygun olmayan koyun, koç, keçi ve tekelerin
kesilmemesi gerekir. 16 kilogram
karkas ağırlığında koç olur mu? Bir
koçun karkas ağırlığı 35-45 kilogram arasında değişmektedir” dedi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,
son olarak, “Ülkemize ve bütün
İslam âlemine barış ve huzur getirmesi temennilerimle, sizin huzurunuzda bütün basın mensuplarının, bütün vatandaşlarımızın ve
İslam âleminin Kurban Bayramını
şimdiden kutluyorum. Milletimize
ve bütün İslam âlemine hayırlı bir
Kurban Bayramı diliyorum. Yetiştiricimize ve çiftçimize de bereketli,
hayırlı bol kazançlar diliyorum. “
şeklinde konuştu.
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DİTAP KÜÇÜKBAŞ İÇİN
NASIL İŞLER HALE GETİRİLEBİLİR
Dr. Erhan EKMEN Ziraat Mühendisi

S

algın hastalık sonrasında en

vancılıkta da etkili olacak bu uygula-

önemli sıkıntı çiftçinin kendi ürününü

çok konuşulan konu, bundan

manın özellikle küçükbaş hayvancılık

pazarlayamaması ve fiyatı belirle-

sonra hayatımızın nasıl de-

yapan yetiştirici için büyük imkanlar

yememesinden

ğişeceği oldu. Sanki bugüne kadar

sağlaması beklenmektedir. Bu neden-

Sözleşmeli tarım bile yıllardır çiftçinin

hiç değişim yaşanmamış ve bundan

le sistemin enine boyuna etraflıca ele

sorununa çare olmaya yetmemiştir.

sonra da Dünyada hiçbir şey değiş-

alınması, gelişmiş ülkelerdeki benzer

Çünkü küçük yetiştiricinin kısıtlı im-

meyecekmiş gibi bir algı var. Halbuki

uygulamaların nasıl yürütüldüğünün

kanlarla ürettiği az miktardaki ürün

değişmeyen tek şey, değişimin ken-

incelenmesi, ilerisi için yol gösterici

ile piyasada fiyat belirleyebilme şansı

disidir. Teknolojik gelişmelere bağlı

olacaktır.

yoktur. Ekonominin genel kurallarına

olarak günlük hayatımızı kolaylaştıran
değişimlere her gün yenileri eklenmektedir. Özellikle elektronik ortamdaki yenilikler, gittikçe vazgeçilmez

Elektronik ortamda doğrudan satış
yapmanın, ilk anda küçük ölçekli ko-

kaynaklanmaktadır.

göre; bu şartlar altında çiftçinin, kazanması mümkün değildir.

yun keçi yetiştiricimiz için yeni fırsat-

Elektronik ortama uyum açısından da

lar yaratacağı düşünülebilir. Ama ikti-

durum pek farklı değildir. Genellikle

bir mecburiyete dönüşmektedir. Sal-

sadi prensipler gereğince fırsatlar ile

muhafazakâr bir yapıya sahip olan,

gın sırasında, iyice belirgin hale gelen

birlikte tehditlerin de olacağı düşü-

gözüyle gördüğünü yapan ve gide-

bu durum karşısında, değişimlerin hı-

nülürse; uygulamada sorunlar yaşa-

rek yaşlanan küçükbaş yetiştiricisi, ilk

zını yakalayamayanlar bu işin sonun-

nabileceği aşikardır. Burada 2 önemli

anda bu son teknolojiyi kullanmakta

da zarar görmekten korkmaktadırlar.

hususa dikkat edilmelidir. Atılacak

zorlanmaktadır. Yaş ortalaması epey

İster endişelenelim, ister hoşlanalım,

bütün adımlar, öncelikle ekonominin

yüksek olan yetiştiricilerin, bir yan-

son birkaç ayda yaşadığımız zorun-

kurallarına, sonra da elektronik orta-

dan teknolojik aletleri kullanmaya

lu değişim sürecinde, bu bağımlılık

mın şartlarına uygun olmalıdır.

yatkın olmamaları, diğer taraftan elle

daha da artmıştır. Örneğin; birçoğumuz evden çalışmaya geçerken, resmi evrak işleri tamamen elektronik
ortama taşınmış, toplantılar hatta çocuklarımızın eğitimi bile sosyal medya üzerinden yapılmaya başlamıştır.

Toplumu beslemek ve ülkenin gıda
bağımsızlığını temin etmek gibi sosyal hedefleri ve yüksek manevi değerlerinden dolayı genel anlamda tarım
sektörü sanki ekonominin üstünde

tutulamayan sanal bir ortama karşı güven eksikliği duymaları, olağan
olarak elektronik ortamın şartlarına
kısa sürede adapte olmalarını engellemektedir.

bir sektörmüş gibi düşünülmektedir.

Yetiştiricinin tek başına piyasada güç-

Hep korumacılık ve destekleme ile iş-

süz olması nedeniyle kağıt üzerinden

ler yürütülmeye çalışılmaktadır. Ama

yapılan sözleşmeli tarım uygulamala-

en gelişmiş ülkelerde bile hiç bir za-

rına ilişkin sıkıntılar, elektronik ortam-

man bu iş için yeterince kaynak ay-

da da, aynı şekilde devam etmekte-

rılmamaktadır. Çünkü her ne kadar

dir. İster eski usul kağıt üzerinde, ister

müdahalelerde bulunulsa da; aslında

yeni moda elektronik ortam şartla-

tarım ticari bir faaliyettir ve ekono-

rında olsun, ekonominin kurallarına

minin kurallarına göre işlemektedir.

uygun çözümler bulmak gerekmek-

Bu değişim süreci karşısında tarım ve

En temel kural; yapılan masraflar ve

tedir. Dijital ortamda da olsa, küçük

gıda ürünleri de mutlaka elektronik

verilen emek sonucunda elde edilen

aile yetiştiricisinin tek başına kazanç

piyasalardaki yerlerini almak zorun-

ürün, hak edilen fiyattan satılmalı-

sağlaması son derece zordur. Burada

dadır. İşte tam bu dönemde, DİTAP

dır. Yılsonunda tarım işletmesinde

ilk kural, piyasadaki aktörler arasında

olarak adlandırılan Dijital Tarımsal

elde edilen gelir, çiftçi ailesinin ihti-

dengenin kurulmasıdır. Eşit şartlarda

Pazarı ile gelişmeler çok doğru bir

yaçlarını karşılamıyorsa, bu ticaret

yapılmayan ticarette her zaman kay-

zamanda gündemimize girmiştir. Ta-

ekonomik değil demektir. Böyle bir

beden bir taraf olacaktır. Bu nedenle

rımın bütün alanlarında öne çıkacağı,

ortamda pazarlama dijital dahi olsa

elektronik tarımsal pazarlama uygu-

bitkisel üretimde olduğu kadar hay-

bir anlamı kalmamaktadır. Burada en

lamaları, öncelikle ve mutlaka denk

Bu durum ekonomide çok daha ileri
gitmiş, bankacılık işlemleri kolaylaşırken, elektronik para değerli hale
gelmiştir. En önemlisi pazarlama şekli
değişmiş, sanal marketler sayesinde
başta gıda ürünleri olmak üzere bütün ürünler kapımıza kadar gönderilmeye başlamıştır.
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taraflar arasında yapılan sözleşmeli

ması gerekmektedir. Genellikle elekt-

lü kayıt kendiliğinden elektronik or-

tarım sistemine dayanmalıdır. Burada

ronik ortam üzerinden gerçekleşen

tamda gerçekleşecektir. Bunu yapan

denkliği oluşturacak, küçük çiftçiye

sözleşmeli üretime göre, üretimi pa-

Muhatap Örgütler (Yetiştirici Birlikle-

güç birliği sağlayacak çözüm aracı,

zara göre planlayabilmek için 5 yıl-

ri), aracılığı ile hem üreticilere teşvik,

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

lık üretim ve pazarlama planı yapan

prim ve kırsal kalkınma destekleri,

ricileri Birliği’dir.

üretici örgütleri çeşitli teşvik ve kırsal

hem de tarımla iştigal eden sanayici-

Gelişmiş ülkelerin tarımsal pazarla-

kalkınma desteklerinden faydalana-

lere ve ihracatçılara uygun imkanlara

malarına bakıldığında, piyasalara ko-

bilmektedirler.

sahip kredi ve yine kırsal kalkınma

operatiflerin ve kooperatif benzeri

Ülkemizde geçmişten beri sözleşmeli

tabana sahip birliklerin hakim olduk-

üretim uygulamalarının iyi işlemiyor

ları, sözleşmelerin çiftçinin temsilcisi

olmasının esas nedeni, mevcut üretici

olan bu üretici örgütleri üzerinden

şekilde kullanılmasını sağlayacak ve

örgütleri devreye yeterince girmediği

örgütlerin sahada etkinliğini ve iti-

için üreticinin zayıf kalması ve siste-

barını arttıracaktır. Yetiştirici Birlikle-

me katılımı teşvik edecek sigorta ve

ri, bulunduğu bölgede çiftçiler dahil

finansal kaynağı yetersizlikleridir. Bu

sektördeki bütün paydaşların hem

sorunların çözümüne yönelik ola-

ekonomik, hem de sosyal yönden en

rak; ülkemizde AB’dekine benzer bir

büyük güvencesi haline gelecektir.

modelin nasıl olabileceği, aşağıdaki

Bu arada teknolojik uygulamaların

şemada kısaca özetlenmeye çalışıl-

tanıtımı ve kullanımının kolaylaştırıl-

mıştır.

masına yönelik hizmetler muhatap

yapıldığı görülmektedir. Pazar giderek elektronikleşse de piyasaya bu
sözleşmeler yön vermektedir. Sözleşmelere dayanılarak pazarın taleplerine göre üretici örgütleri tarafından
yapılan planlamalarla, o bölgedeki
üretim en ideal şekilde gerçekleştirilmektedir.

destekleri verilerek sektörün tamamında finans problemi çözülebilir. Bu
yaklaşım verilen desteklerin en doğru

AB’de tarımla ilgili ortak politikalar
doğrultusunda desteklemelerin etkili
olarak üreticilere ulaşması ve AB üyesi ülkelerin ihtiyaçlarının doğru yollardan karşılanabilmesi için bölgesel
bazda üretim planlaması yapılmaktadır. Bu yolla hem iç, hem de dış piyasaların talep ettiği miktar, kalite ve
standartta ürün, talep edildiği tarihte
ve en avantajlı fiyatla üretilebilmektedir. Bunun için üretim öncesinde girdi
temininden, depolama ve nakliyeye
kadar değer zincirinin birçok aşamasında tedbirler alınıp, üretim planlanmaktadır. AB’de Üretim ve Pazarlama
Planı denilen ve yasal dayanağı olan

Öncelikle havzalar bazında, Bakanlık tarafından belirlenecek kriterleri

örgütler aracılığıyla hızlı ve etkin bir
şekilde verilebilecektir.

geçebilen Yetiştirici Birlikleri, “Ba-

Ülkemizde üretici ile alıcıyı sözleşmeli

kanlık Muhatap Örgütü” olarak akre-

tarım temelinde elektronik ortamda

dite edilebilir ve Bakanlık politikaları

buluşturan dijital platformlar gittikçe

doğrultusunda bunlara yetki devri

yaygınlaşacaktır.

yapılabilir. Muhatap Örgüt adı altında

diği için yeni olarak kabul edilen bu

bu yetkiyi alan Yetiştirici Birliklerinin

uygulamaların sürdürülebilir şekilde

tarımdan sorumlu bakanlık aslında

temel olarak 2 hizmeti birlikte verme

yürütülebilmesi için üreticiden tüketi-

kendine sahada işlerini yaptırabile-

zorunluluğu olmalıdır. Bunlar Sözleş-

ciye değer zincirinin her aşamasında

cek bir Muhatap Örgüt kurdurmak-

meli Üretim ve bunu temel alan Üre-

sorun çözücü bir yapıya ihtiyaç du-

tadır. AB’de Üretici Örgütü (Producer

tim ve Pazarlama Planıdır. Buna göre;

yulmaktadır. Piyasada bütün aktörler

Organisation) olarak adlandırılan bu

Muhatap Örgütler (Yetiştirici Birlikle-

için denge unsuru olan, herkesin gü-

muhatap örgüt, genellikle bölgede

ri), üretimi pazara göre planlayabil-

bulunan kooperatiflerin kriterleri bir-

mek için AB’deki gibi 5 yıllık bir dö-

likte karşılayabilmek için bir araya

nem için üretim ve pazarlama planını,

gelmeleriyle

Burada

üretici örgütü üzerinden yürütülen ve

üretici örgütünün, hazırlayacağı pa-

elektronik ortamda gerçekleştirilen

zarlama planını sözleşmeli üretim ile

sözleşmeli üretime göre yapmaları

ilişkilendirmesi yani garanti altına al-

gerekmektedir. Bu durumda her tür-

bu düzenleme, AB Komisyonu tarafından belirlenen kriterleri sağlayanlara verilen özel yetkiyi alabilen Üretici Örgütleri tarafından yapılmaktadır.
Bir tür akreditasyon (tanınma) olarak
kabul edilebilecek bu uygulama ile

oluşmaktadır.

Elektronikleştiril-

vendiği, sosyoekonomik bu yapılar,
Yetiştirici Birlikleridir. Sonuç olarak;
dijital pazarın işletilebilmesi için Yetiştirici Birliklerinin elektronik sistemler, yazılımlar, donanımlar kadar vazgeçilmez unsurlar olduklarını iddia
edebiliriz.
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TEŞEKKÜR

BAKAN PAKDEMİRLİ’YE
DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ TEŞEKKÜRÜ

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, 7 Haziran Dünya Kahvaltı Günü
nedeniyle bir açıklama yaparak Vanlıları tebrik eden Tarım ve Orman Bakanı
Dr. Bekir Pakdemirli’ye teşekkür etti.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik,
konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada
şunları kaydetti: “Van’da 2014 yılında 51
bin 793 kişinin katılımıyla gerçekleştirilerek “Dünyanın en kalabalık kahvaltı
sofrası” rekoru kırılan kahvaltının, Guinness rekorlar kitabında yer almasının
ardından Birleşmiş Milletler ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi nezdinde gerekli
girişimler yapılarak 7 Haziran 2020 Günü’nü Dünya Kahvaltı Günü olarak ilan
edilmişti.
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7 Haziran 2020 Günü’nün Dünya Kahvaltı Günü olmasına büyük destek veren ve Dünya Kahvaltı Günü’nü yayınladığı bir mesajla kutlayarak, özellikle
bu anlamlı günün kutlamasına öncülük
eden, aynı zamanda UNESCO kültürel
miras listesine girmeye aday Van kahvaltımızı konu ederek, Van’ımızın eşsiz
güzelliklerine değinen, şehrimize ve
sektörümüze sıcak ve samimi iltifatlarda bulunarak Vanlıları kutlayan Tarım
ver Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir
PAKDEMİRLİ’ye şahsım, sektörüm ve
tüm Vanlı hemşehrilerim adına teşekkür eder, dünya kahvaltı gününde ve
her kahvaltı sofranızda Van’ın yöresel
kahvaltı ürünlerini eksik etmemenizi
tavsiye ederim.
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Sayın Bakanımız verdiği kutlama mesajında hazırlanan kahvaltı sofrasında dağlardan gelen eşsiz lezzetler ile
bağlardan gelen enfes nimetler ile harmanlanan ifadesi ile yetiştiricilerimiz ve
üreticilerimizin de emeğinin de hakkını
teslim etmiştir.
Ben de, yetiştiricilerimizin ve çiftçilerimizin alın teri ve göz nuru ile ulaşılan
bu eşsiz lezzetlerin tüketicilerimizin
sofralarına ulaştırılmasında büyük katkısı olan başta yetiştiricilerimiz olmak
üzere herkesin Dünya kahvaltı Gününü
kutluyor ve en derin şükranlarımı arz
ediyorum. Tüm sevdiklerinize sağlıkla ve muhabbetle kavuşacağınız nice
kahvaltılara. Allah ülkemize ve milletimize darlık ve yoksulluk göstermesin”

