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BAŞKANIN
KALEMİNDEN

Nihat ÇELİK
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı

MERHABA
2020 yılının ilk sayısı olması dolayısıyla yeniden birlikte
olmanın heyecanıyla ve Yirmibeşinci sayıya ulaşmanın
gururuyla merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Başta yetiştiricilerimiz ve çiftçilerimiz olmak üzere tüm
okuyucularımız için sağlıklı, bereketli başarılarla dolu bir
yıl olması temennilerimle yeni yılınızı en içten dileklerimle
kutluyorum.
2019 yılı, küçükbaş hayvancılık sektörümüzün daha da
güçlendirilmesi adına olumlu çalışmalarla geçen bir yıl
olmuştur. 2019 yılı destekleme kararnamesinde ilk defa
sağlanan desteklerle küçükbaş hayvancılık sektörümüz
güçlü temeller üzerine inşa edilmiştir. İlk defa uygulanacak olan sürü büyütme ve soykütüğü destekleri belirlediğimiz hedeflere yürüme noktasında çok önemli destekler olmuştur.
Bakanlığımız, Merkez Birliğimiz ve İl Birliklerimizin ortak
ve ana hedeflerinden biri olarak gördüğümüz küçükbaş
hayvan varlığımızın artırılması yolunda alınan kararlar bizi
bu hedeflere daha kolay taşıyacak ve ülkemiz hayvancılığına önemli ölçüde katma değer sağlayacaktır.
2019 yılının son aylarında yoğun katılım ve çalışmalar
sonucunda 3. Tarım Orman Şurası gerçekleştirilirken bu
şura ile sektörümüze ilişkin hedef ve stratejiler belirlenmiş olmakla birlikte küçükbaş hayvancılığımız için oldukça sevindirici adımlar atılmıştır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Şura
konuşmasında halen 50 milyon civarında olan küçükbaş
hayvan sayımızın 2020 yılında 56 milyona çıkarılması ve
kırmızı et sektöründe küçükbaş hayvan et tüketiminin
özendirilerek pazar payının artırılmasına ağırlık verileceği
ifadeleri sektörümüz için büyük moral kaynağı olmuştur.
Bu vesileyle bizlerden destek ve katkılarını hiçbir zaman
esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli
olmak üzere sektörümüzün tüm unsurlarına teşekkürlerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum.
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Şura kararlarının hazırlanacak eylem planları çerçevesinde uygulamaya konulması ile küçükbaş hayvancılık
ülkemiz hayvancılığının yüz akı konumuna gelecektir.
Bu düşünceden hareketle 3. Tarım Orman Şurası sonrasında ilk eylem planını hazırlayarak Bakanlığımız ve
kamuoyu ile paylaşan Merkez Birliği olarak tarihi bir
görevi yerine getirmiş olmanın da heyecanını yaşıyoruz.
Bu amaçla; Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir
Pakdemirli’nin de katılım sağlayarak bizleri onurlandırmasıyla 6-8 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya’da ‘‘ 3. Tarım Orman Şurası Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme
Eylem Planı’’ toplantısını gerçekleştirdik. Bu toplantıda
sektörümüzün 5 yıllık eylem planını açıkladık. Eylem
planımızı başta Sayın Bakanımız olmak üzere tüm katılımcılarla ve basın yoluyla da kamuoyu ile paylaşmış
olduk.
5 Yıllık Eylem Planımızın uygulanması halinde nüfus
başına en az bir koyun veya diğer bir ifadeyle en az 80
milyon küçükbaş hayvan varlığına ulaşmak hiç zor olmayacaktır. Hayvan sayımızın artırılması yanında ıslah
çalışmalarımız neticesinde verim artışları ile de gerek
kırmızı et üretiminde gerekse süt ve diğer küçükbaş
hayvan ürünlerinin verim artışlarında beklenen hedeflere ulaşılması sağlanacaktır.
Netice itibarıyla; Mesleğimizin Peygamberler mesleği
olması gururu ve atalarımızdan kalan miras olması bilinciyle Merkez Birliğimiz ve Birliklerimiz olarak 2020
yılını Küçükbaş Hayvancılık yılı olarak ilan etmekle birlikte bu yılı takip eden yıllarda üstlendiğimiz görevi en
iyi şekilde yerine getirmek ve hizmet bayrağını zirveye
taşımak gayretinde olacağız.
Önümüzdeki sayıda buluşmak temennilerimle her
daim mutluluk içerisinde hoşça kalın, Allah’a emanet
olun…
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• Çiftçilerimize

• Küçükbaş sürü

bugüne kadar

büyütme projesi

toplamda 138 milyar

kapsamında sürüye

lira tutarında

katılan hayvan başına

tarımsal destek

ilave 100 lira destek

verdik.

• Son 17 yılda

hayvancılık
desteklerimiz 60 kat
artışla 33 milyar
lirayı buldu.

sağlıyoruz.

• Bu yıl et ithalatını

daha da azaltacak ve
inşallah 2022 yılında
tamamen sıfırlayacağız.

• Küçükbaş hayvan

• Bu yıl 6,6 milyar

varlığını artırarak,

lira hayvancılık

yakalamak istiyoruz.

desteği vereceğiz.

56 milyon rakamını

• Kırsal Kalkınma

Destekleme Programı
kapsamında toplam
4,1 milyar lira destek
verecek ve 16 bin ilave
istihdam sağlayacağız.
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MERKEZ BİRLİĞİMİZCE
‘‘3. TARIM ORMAN ŞURASI KÜÇÜKBAŞ
HAYVANCILIĞI GÜÇLENDİRME EYLEM PLANI’’
TOPLANTISI ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından
düzenlenen 3. Tarım Orman Şurası Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı toplantısı 6-9
Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.
Toplantının ilk günkü açılış programına Tarım ve Orman Bakanı
Dr. Bekir Pakdemirli, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, TBMM Tarım
Orman ve Köyişleri Komisyonu
Üyesi Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Antalya AK
Parti Milletvekili İbrahim Aydın,
Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü
Özkan Kayacan, Birlik Başkanları,
ve Birlik yöneticileri olmak üzere
yaklaşık 700 kişi katılım sağladı.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli konuşmasının başında
50.000’i aşkın fikir, plan ve proje
sonrası şekillenen Şura kararları
için yol haritasının belirlenmeye
başladığını belirterek Hayvancılık
konusunun da Şura’da değerlendirilen ana başlıklardan olduğunu
ve bugün itibarıyla yol haritasının
paylaşımına başladıklarını ifade
etti.
TARIM ORMAN SEKTÖRÜNDE
AVRUPA’DA İLK SIRALARDAYIZ
Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin
güçlü bir Tarım Orman sektörü
olduğuna dikkati çekerek, ‘‘Tarım
Orman sektöründe, Avrupa’da ilk
sıralarda, dünyada ise ilk 10’dayız. Avrupa’da Büyükbaş hayvan
varlığında 2. Sırada, Küçükbaş
hayvan varlığında ise ilk sıradayız!
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Bakanlık olarak, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik
çalışmalarımız kapsamında son
17 yılda, hayvancılık sektörümüze,
33 milyar lira hibe desteği sağladık. 2019 yılında küçükbaş hayvan
varlığımızı, 50 milyon başa çıkardık. Bununla birlikte, küçükbaş
süt üretimimizi 2-3 kat artırarak,
867 bin tondan 2 milyon tona çıkardık. Toplam küçükbaş et üretimimizi %21,2’lik artışla, 94 bin
tondan 114 bin tona çıkardık.’’ diye
konuştu.
DESTEKLERLE, HAYVANCILIK
GELİŞMEYE DEVAM EDECEK
Bakan Pakdemirli gelinen noktada, verilen desteklerin payının
büyük olduğunu belirtti ve rakamlarla bu desteklerden örnekler verdi; ‘‘2006 yılında, 286 bin
baş anaç koyun keçiye 1,4 Milyon
Lira destek verilirken, 2018 yılında
destekleme ödemesi yaptığımız
anaç koyun keçi sayısını 22 milyon başa, destekleme miktarını
ise 540 Milyon Liraya ulaştırdık.
Damızlık Koç Teke Yatırımlarının
Desteklenmesi Projesi ile damızlık koç tekelerin taban sürülerde
kullanımının
yaygınlaştırılması
amacıyla; proje kapsamındaki,
Tokat, Manisa, Konya ve Bingöl
illerinde birliklerimizce yapılan
damızlık koç teke yatırımlarına
yatırım bedelinin %50’si oranında destekleme ödemesi yaptık.
Bu işletmelerden koç teke temin
eden yetiştiricilerimize de aldıkları koç teke başına % 50 hibe
karşılığı destekleme ödemesi
gerçekleştirdik. İnşallah bu proje ile 2020 yılı başında, Eskişehir ve Elazığ illerimizde de, % 50
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hibe ödemesi yapacağız. Ayrıca
projenin, 2022 yılına kadar uzatılmasına ilişkin çalışmalarımız da
devam etmektedir. Koyun ve Keçi
Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi ile 2018 yılında, 30 ilde 1.835
yetiştiriciye, 2.393 baş damızlık
koç ve teke dağıttık. Küçükbaş

Çiğ Süt Desteği kapsamında da;
2019 yılının ilk 8 ayında, 139 bin
ton küçükbaş sütü için 21 Milyon
Lira çiğ süt destekleme ödemesi
yaptık. Sürü Yöneticisi (Çoban)
İstihdam Desteği ile; işletmelerimizin çoban istihdamını artırması
için eğitim ve destek projesi yürütüyoruz. Bu kapsamda; 2019
yılında; 67 ilde sürü yöneticisi istihdamı yapan 7.039 işletmeye,
35,2 Milyon Lira destek ödemesi
gerçekleştirdik.’’
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’nin küçükbaşlarda 21 koyun ve 6 keçi ırkında
uygulandığını da hatırlatan Bakan
Pakdemirli, bu proje sayesinde
Üniversite, Damızlık Koyun Keçi
Yetiştirici Birlikleri ve Kamu iş
birlikteliğinin de sağlanmış olduğunu ve bu projeden elde edilen
damızlıkların daha iyi fiyattan satılarak, yetiştiricilerin gelirlerinde
artışın sağlanmasına da vesile olduğunu söyledi.
Son 17 yılda ORKÖY kapsamında Besi Koyunculuğu ve Süt Koyunculuğu Projelerinde toplam
13.500 aileye 484 milyon lira kredi ve hibe desteği verildiğini de
belirten Bakan Pakdemirli, Genç
Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi
Programı kapsamında ise, 10.298
küçükbaş hayvancılık projesi ile
genç çiftçilere toplam 373 bin küçükbaş hayvanın ayni olarak hibe
edildiğini ifade etti.
17 YILDA 5,9 MİLYAR LİRA
YEM BİTKİLERİ DESTEKLEME
ÖDEMESİ YAPILDI
Hayvancılıkta, girdi maliyetleri içerisinde, kaba yem maliyetlerinin,
önemli bir paya sahip olduğunu
belirten Bakan Pakdemirli, bu kapsamda verilen desteklere de değindi; ‘‘Yem bitkileri desteklemeleri kapsamında; 2002 yılında, 35,6
Milyon Lira destek verirken, 2019
yılında, bu destekleme miktarını
24 kat artırarak, 850 Milyon Liraya
çıkardık. Ve böylelikle son 17 yılda,
5,9 Milyar Lira yem bitkileri destek-

leme ödemesi yaptık.’’ dedi
Bakanlıkça, 2019 yılı itibarıyla
mera varlığımızın 11,7 milyon hektar alanında tespit, 8 milyon hektar alanında tahdit ve 4,9 milyon
hektar alanında tahsis çalışmasının tamamlandığını ve 1 milyon
hektar alanda da mera ıslah ve
amenajman projesi uygulandığını da belirtti. Bakan Pakdemirli,
ülkemizin Canlı Koyun-Keçi İhracatı kapsamında 2019 yılında;
Azerbaycan, Katar, Sudan, Irak
ve Lübnan olmak üzere, toplam
5 ülkeye, 141 bin küçükbaş hayvan
ihraç ettiğini de açıkladı.
‘‘2020 YILINDA 22 BİN
BAŞ DAMIZLIK DAĞITIMI
HEDEFLİYORUZ’’
Küçükbaş hayvancılıkta verilen
destekleri ve gelinen noktayı anlatan Bakan Pakdemirli, TİGEM
aracılığıyla Damızlık Koyun Yetiştiriciliğine verilen desteklere de
değindi. Pakdemirli; ‘‘9 işletmede, 10 ırk ile damızlık koyun yetiştiriciliği yapıyoruz. Evet, 2002’de
71 bin baş olan damızlık koyun
varlığını, 2019 yılında 183 bin başa
çıkardık. 2020 yılında da 225 bin
başa çıkarmayı hedefliyoruz. Son
17 yılda, toplam 195 bin baş damızlık koyun dağıtımı gerçekleştirdik. İnşallah bu yıl da 22 bin baş
damızlık dağıtımı hedefliyoruz.’’
dedi.
2019 yılında uygulamaya konulan
sürü büyütme ve yenileme desteği kapsamında, bir önceki yılda
doğan kuzu ve oğlaklardan anaç
vasfına ulaşan ve ilk defa sürüye
katılan hayvan başına 100 Lira
destekleme yapılacağını söyleyen
Bakan Pakdemirli, hayvan ıslahı
kapsamında da ata mirası kadim
ırkların ıslah edilmesi, ekonomik
değer taşıyan ve tescili yapılan
koyun keçi ırklarının ıslahı ve korunması için de soy kütüğü ve verim kayıtlarının tutulmasına yakın
bir zamanda başlanacağını belirtti. Islah programı kapsamında soy
kütüğü kaydı tutulan koyun keçi
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başına 100 Lira; soy kütüğünden
doğan damızlık koç-tekeleri kullanan yetiştiricilere de koç teke
başına 500 Lira destekleme ödemesi yapılacak.
Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesini 2020 yılında, 45
ilde uygulamayı planladıklarını
da ifade eden Bakan Pakdemirli,
Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam
Desteğinden daha fazla yetiştiricimizin faydalanması için sürü
büyüklüğünün 200 baştan 100
başa düşürüldüğünü ve bu sayede işletme sayısını 10 bine çıkararak, 50 Milyon Lira destekleme
ödemesi yapacaklarını açıkladı.
HEDEFİMİZ, ET ÜRETİMİNDE
KÜÇÜKBAŞ PAYINI %20’NİN
ÜZERİNE ÇIKARMAK
Önümüzdeki dönemde, toplam
kırmızı et üretiminde küçükbaş
eti üretim payını, %10’dan %20’nin
üzerine çıkarmayı hedeflediklerini de anlatan Bakan Pakdemirli,
bunun yanı sıra, 2023 yılına kadar,
bütçe ve bütçe dışı imkânlarla,
2 milyon hektar alanı daha sulamaya açmayı hedeflediklerini de
söyledi. Pakdemirli; ‘‘Böylece yem
bitkisi üretimini artırarak, yetiştiricimizin ihtiyacı olan kaba yemi tedarik etmiş olacağız. Ayrıca bana
göre; kırsal üretim, hâlâ istihdam
için doğru adrestir ve hayvancılık
sektörünün bu sebeple de özel
bir önemi vardır. Doğru politikalar, küçük doğru dokunuşlar, doğru organizasyonlar ile 2023 yılına
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kadar, inanıyorum ki ülke küçükbaş hayvan varlığımızı nüfusumuz kadar artıracağız.’’ dedi.
Bakan Pakdemirli, geçtiğimiz yıl
çokça yaşanan ve çobanlarımız
ile hayvanlarımızın büyük zarar
gördüğü yıldırım düşmesi olaylarına karşı da Çiftçi ve çobanlara
uyarıda bulunarak, ‘‘Kuvvetli meteorolojik olaylardan korunmak
için ‘Meteorolojinin Sesi Radyosu’
nu dinlemenizi, cep telefonlarınızdan MGM Mobil ve Tarımsal
Hava Tahmini uygulamalarımızı
indirmenizi tavsiye ediyorum. Ülkemizin en köklü radyosu olan,
Meteorolojinin Sesi Radyosu ile
hayvanlarınızı otlatmaya gitmeden, yaylalara çıkmadan önce
anlık hava durumundan haberdar
olabilirsiniz.’’ dedi.
Antalya AK Parti Milletvekili İbra-
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him Aydın ve TBMM Tarım Orman
ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz tarafından yapılan konuşmalar öncesinde açılış konuşmasını
yapan TÜDKİYEB Genel Başkanı
Nihat Çelik konuşmasında 5 yıllık
eylem planına da yer verdi.
KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA
2020 YILI HAMLE YILI İLAN
EDİLDİ
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik
konuşmasında Merkez Birliği’nin
Tarım Orman Şurası’nda alınan
kararların güçlendirilmesi ve sektör temsilcileri olarak eylem planının ortaya konulması amacıyla
düzenlediği bu toplantıyı sektörün miladı olarak gördüğünü ve
STK sorumluluğu bilinciyle 3. Tarım Orman Şurası sonrasında ilk
eylem planı hazırlayan Merkez
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Birliği olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek ‘‘Tarım ve
Orman Şurası kapanış toplantısında Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk
tarımını küresel şirketlerin sadece kar odaklı çalışan çarkı içinde
kesinlikle ezdirmeyeceğiz sözü
biz yetiştiriciler için büyük bir
umut olmuş, 2020 yılını küçükbaş hayvancılıkta hamle yılı olarak ilan ederek küçükbaş hayvan
sayısının 56 milyona çıkarılacağını ifade etmiş olması nedeniyle de heyecanımız kat be kat
artmıştır. Dolayısıyla bugün burada birlik beraberlik içerisinde
tarihi bir güne tanıklık ediyor
olmanın haklı gururunu yaşarken biz de Birlikler olarak 2020

yılını Küçükbaş Hayvancılık yılı
olarak huzurlarınızda ilan ediyoruz. Ayrıca, 2019 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere
ilişkin yayımlanan kararnamede
ve Hayvancılık Desteklemeleri
Uygulama Tebliği’nde yer alan
sürü büyütme ve yenileme desteklemesi ile soy kütüğü desteklemesinin ilk defa uygulamaya
konulacak olması nedeniyle Ulusal Islah Programı ve Soykütüğü
sistemi uygulamalarına yönelik
konuların ayrıntılı bir şekilde görüşüleceği toplantımızdan hep
birlikte yapacağımız katkı ve çalışmalarla azami faydalar elde
edeceğimize yürekten inanıyor,
şimdiden hayırlara vesile olmasını
diliyorum.’’ dedi.

Genel Başkan Çelik, ‘‘Yüzyıllar
öncesinden atalarımızdan bize
yadigâr kalan bir mirasın temsilcileri olarak ana gayemiz daima gurur kaynağımız olan peygamberler mesleğinin bayrağını
başarıyla geleceğe taşımaktır.
Bizler; Merkez Birliğimiz ve Bakanlığımızı bir zincirin halkaları
gibi görüyor bu çerçevede güçlü
bir aile olduğumuzu düşünüyoruz. Bu manada çalışmalarımıza
ışık tutan, destek ve katkılarını
hiçbir zaman esirgemeyen başta
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizle birlikte şükranlarımızı sunuyoruz. Merkez Birliğimiz ile uyum
içerisinde çalışan Birlik Başkan-

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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larımızı, Yönetim ve Denetim
Kurulu Üyelerimizi de huzurlarınızda canı gönülden kutluyorum.’’ şeklinde konuştu.
HEDEFİMİZ, NÜFUS BAŞINA
1 KOYUN VE EN AZ 80 MİLYON
KÜÇÜKBAŞTIR
Türkiye’de kırmızı et ve süt üretiminin artışı için küçükbaş hayvancılık
sektörünün yıllarca göz ardı edildiğini ancak AK PARTİ Hükümetlerinin yetiştiricilere sahip çıktığını ifade eden Çelik, ‘‘Artık geriye dönüş
yoktur, ileriye doğru hedefimiz en
az 80 milyondur. Nüfus başına en
az 1 koyundur. Bu hedefe yürürken
en büyük desteğimiz dün olduğu
gibi bugün de Cumhurbaşkanımızdır, Bakanımızdır, Sektörümüzün
tüm paydaşlarıyla olan birlik beraberliğimizdir.’’ dedi.

8

GENEL BAŞKAN ÇELİK 5 YILLIK
EYLEM PLANINI AÇIKLADI

kesintisiz bir şekilde sürdürülmelidir.

Genel Başkan Çelik, konuşmasının son bölümünde Merkez Birliği
olarak 3. Tarım Orman Şurası’nda
alınan kararları güçlendirmek adına hazırlanan 5 yıllık eylem planına yer verdi. Çelik, 5 yıllık eylem
planında öncelikle Küçükbaş hayvan varlığının 5 yıl içerisinde nüfus başına en az bir koyun olacak
şekilde çalışmaların planlanması gereğine işaret ederek şunları
söyledi:

Koç Teke Test İstasyonlarının kurulması için Birliklere maddi destek
sağlanmalıdır. Merkez Birliğimiz
her türlü Ar-Ge çalışmalarını yapabileceği test istasyonu ve Ar-Ge
merkezini kurması için teşvik edilmelidir. Bakanlığımızın çalışmalarına destek olmak amacıyla, küpe ve
küpeleme işlemlerinin Birlikler üzerinden yapılması ve İl Tarım Orman
Müdürlükleri tarafından aşı işlemlerinin birbiriyle örtüşerek gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Yerli gen
kaynaklarının gerçek verim düzeyinin ortaya konulması, özellikle döl
veriminin artırılması sağlanmalıdır.

‘‘Başta et ve süt olmak üzere küçükbaş hayvan ürünlerinin vatandaşlarımızca tüketiminin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Merkez
Birliğimizce oluşturulan Ulusal
Islah Programı çerçevesinde Soykütüğü çalışmalarının yürütülmesi

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

Her yıl 1,5 milyon baş civarında
kuzu/oğlak ölümü gerçekleşmektedir. Bu nedenle alınacak
koruyucu tedbirlerle kuzu/oğlak
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ölümleri ve hastalıkların ortaya
çıkması engellenmelidir. Çobanlık saygın ve güvenceli bir meslek
haline getirilmeli, Yerli çobanın
özendirilmesi ve yabancı çobanların da büyük işletmelerde istihdam edilmesi sağlanmalıdır.
Mera alanlarının kapasitesinin iyileştirilmesi için Tarım Orman Bakanlığı nezdinde, mera ıslahı projeleri başlatılmalı ve o bölgedeki
hayvan sayısına uygun kapasiteler belirlenmelidir. Mera ve yaylalara giriş çıkışlardaki yollar mera
işgalcileri tarafından kapatılmaktadır. Bu nedenle meraları işgal
edenler her türlü destekleme ve
kamu haklarından men edilmelidir. Mevcut mera kapasitesinin artırılması için büyükşehir yasasında yasal düzenlemeler yapılarak,
tarım arazilerinde yapılaşmalar
engellenmelidir.
Süt ve etin katma değerinin artırılması, yetiştiricinin daha fazla
kazanacağı koşulların sağlanması
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yetiştiricilerin karlılığını artıracaktır. Planlı üretimle fiyat istikrarı
sağlanmalıdır. Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı
teşkilatları ile koordineli bir şekilde bölgesel hayvancılık envanterleri çıkararak, bölgede hâkim
olan hayvan türü ve ırkı, sayısı, ırkın mevcut özellikleri, hastalıkları
ve teşhisi, doğum oranları, ölüm
oranları, ihtiyaç duyulan mera
alanı ve hangi verim yönünde çalışılması gerektiği belirlenmelidir.
Kırsal bölgeler cazibe merkezi
haline getirilerek, şehirlere göç
önlenmeli, küçük aile işletmeleri
daha çok desteklenmelidir. Küçükbaş hayvan işletmeleri güçlendirilerek geliştirilmelidir. Kırsal
alanda yaşanan sorunlardan biriside ağılların köy içinde olması
ve yeni ağıl yapılacak alanların olmamasıdır. Köy içi imar çalışmalarına hız verilmeli hazine ve mera
alanlarında geçici ağıl ve barınak

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

yapımı için gerekli tahsisler yapılmalıdır. Hayvancılık işletmeleri
yönetmeliği oluşturulmalıdır. Bu
yönetmelikle işletme tanımlaması
yapılarak işletmelerin kuruluş iş ve
işlemleri, sorumlulukları ve kamu
ile olan ilişkileri belirlenmelidir.
Bu konudaki muhatap kurumlarla
koordinasyon sağlanmalıdır. Kaba
ve kesif yemini kendisi üreten işletmeler teşvik edilmelidir.’’
Genel Başkan Çelik, 44 sayfadan
oluşan eylem planını Bakan Pakdemirli’ye takdim edeceğini belirterek konuşmasını sonlandırdı.
Konuşmaların ardından Bakan
Pakdemirli’ye kepenek giydirilirken TÜDKİYEB Genel Başkanı
Nihat Çelik tarafından bir plaket
takdim edilerek bir de kuzu hediye edildi. 7 coğrafi bölgeyi temsil
etmek üzere Birlik Başkanları da
Bakan Pakdemirli’ye çeşitli hediyeler sundular. Bakan Bekir Pakdemirli ise temsili olarak 10 sürü
yöneticisine içinde radyo, çakı,

HABERLER

fener bulunan çanta hediyesinde
bulundu. İlk günün programı Bakan Pakdemirli ile birlikte çekilen
aile fotoğrafı ile sona erdi.
BİRLİK TEKNİK PERSONELİNE
SOYKÜTÜĞÜ ÇALIŞMALARI VE
SOYBİS VERİ TABANI UYGULAMASI EĞİTİMİ VERİLDİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
tarafından düzenlenen 3. Tarım
Orman Şurası Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı
toplantısının ikinci ve üçüncü gününde Ulusal Islah Programı ve
Soykütüğü konuları hakkında detaylı bilgiler verilerek Soykütüğü
veri tabanı uygulama eğitimi gerçekleştirildi.
Toplantının ikinci günü; TÜDKİYEB
Genel Başkanı Nihat Çelik tarafından yapılan açılış konuşmasıyla
başladı. Genel Başkan Çelik yaptığı konuşmada küçükbaş hayvancılığın sorunları ile birlikte Tarım
ve Orman Bakanlığı’ndan çözüm
önerilerini kapsayan taleplerini
dile getirdi.
Genel Başkan Çelik’in konuşması
sonrasında ise Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş
küçükbaş hayvancılık sektörüne
dair Bakanlığın yaptığı çalışmaları
katılımcılarla paylaştı. Sonrasında
ise Genel Başkan Çelik’in taleplerine ilişkin konularada birtakım
açıklamalarda bulundu. Genel
Müdür Erdurmuş, Bakanlık olarak
küçükbaş hayvancılığı istenilen
yere ve hedeflere ulaştırmak için
çalıştıklarını ve önümüzdeki süreçte de çalışmaların devam edeceğini söyledi.
Genel Müdür Erdurmuş’tan sonra
bir konuşma yapan TBMM Tarım
Orman ve Köyişleri Komisyonu
Üyesi ve Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da komisyon toplantı ve kararlarında
küçükbaş hayvancılığa ayrıca
önem verdiklerini ifade ederek
sektörün güçlendirilmesi için
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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bütün güçleriyle destek olmaya
devam edeceklerini söyledi.
Konuşmaların ardından TÜDKİYEB
Genel Başkanı Nihat Çelik, Minsolmaz ve Erdurmuş’a sektöre verdikleri katkı ve hizmetleri
nedeniyle birer şükran plaketi
takdim etti. Genel Başkan Çelik
ayrıca Anadolu Ajansı Muhabiri
Muhammet Emin Horuz ve Anadolu İzlenimleri Dergisi Genel
Yayın Yönetmeni Muhammet
Oluklu’ya koyun keçi çoban maketi hediyesinde bulundu.
Diğer yandan bazı il Birliklerinin
Başkanları da sektöre vermiş olduğu başarılı hizmetleri anısına
Genel Başkan Çelik’e birtakım
hediyelerde bulundular. Bu kapsamda Şanlıurfa Birlik Başkanı
Hasan Eyyüpoğlu, Kırklareli Birlik Başkanı Bülent Oral, Kahramanmaraş Birlik Başkanı Vakkas
Kuzu, Muş Birlik Başkanı Nimet
Salkım, Bitlis Birlik Başkanı Necat Demirden, Niğde Birlik Başkanı Şuayip Demirkol ve Amasya Birlik Başkanı Cafer Korucu
hediye ve plaket sunumlarını
gerçekleştirdi.
Programın devamında şura kararları gözden geçirildikten sonra Ulusal Islah Programı, uygulama esasları, SOYBİS veri tabanı,
anaç koyun keçi ve sürü büyütme destekleri, damızlık koç teke
yetiştiriciliği yatırımlarının desteklenmesi, çoban desteği, Tiftik
desteği, küçükbaş çiğ süt desteği konuları başta olmak üzere
Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah ve Geliştirme Daire Başkanı
Adem Bölükbaşı ve Ziraat Yüksek Mühendisi Bilgehan Özen,
Veteriner Hekim Necla Kalkay,
Dr. Neriman Bilgiç ve Nejat Aydın tarafından sunumlar gerçekleştirildi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, Islah Geliştirme Daire Başkanı Adem Bölükbaşı, Ziraat Mü-
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hendisleri Bilgehan Özen ve Yeşim Başkuş ile Veteriner Hekim
Necla Kalkay’a katkılarından dolayı birer plaket verdi.
Programın üçüncü ve son gününde ise HAYGEM ile birlikte Merkez
Birliği personeli Bilgisayar Mühendisi Mehmet Sait Acar tarafından Birliklerin teknik elemanlarına
yönelik olarak SOYBİS veri tabanı
uygulamaları eğitimi verildi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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BASIN
AÇIKLAMASI

MERKEZ BİRLİĞİMİZCE ANTALYA’DA DÜZENLENEN
TOPLANTIYA BASINDAN YOĞUN İLGİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından düzenlenen 3. Tarım Orman
Şurası Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı toplantısı 6- 8 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında ulusal ve yerel gazeteler ile internet sitelerinde toplantıya ilişkin
haberler yoğun bir şekilde yer aldı.
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK,
TRT HABER’İN CANLI YAYIN KONUĞU OLDU

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, Antalya’da gerçekleştirilen 3. Tarım Orman Şurası Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı Toplantısı kapsamında 7
Ocak 2020 tarihinde TRT Haber’in
canlı yayınına katıldı.

200- 250 bin koç ihtiyacımızı karşılayacağız.”

Önceki dönemlerde büyükbaşta
bu uygulamanın yapıldığını ve bu
yıl itibarıyla küçükbaşta da uygulanacağını belirten Çelik, “Küçükbaşta bu uygulama bir ilk olacak.
Avrupa ülkelerinde 120 yıl öncesinde uygulanan bir uluslararası kayıt
sistemi vardı. Fakat 2002 öncesine
kadar küçükbaş hayvancılık maalesef toplumda üvey evlat gibi bir
karşılık görüyordu. AK Parti Hükümetlerinin başa gelmesiyle beraber Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği her
zaman yanı başımızda oldu. Tarım
ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli de samimi bir duruş
sergileyerek bu talebimize cevap
verdi.’’ dedi.

Çelik aynı zamanda, uygulamanın
amacının pedigri tutmak, hayvandaki verimi artırmak ve soykütüğü tutmak olduğunu ifade ederek,
“SOYBİS Projesiyle hayvanın cinsi,
annesi, babası belli olacak şekilde
bir kayıt sistemi oluşacak. Bunların
içerisinde de elit sürü oluşturulacak. Mesela buradaki işletme sahibinin Pırlak cinsi koyunları 3’üz
4’üz doğumlar yapıyor. Biz bu sonucu bütün ülkemizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Onun için verimli
koçları özellikle melezleme yoluyla
3’üz 4’üz doğum yapan damızlık
materyalleri sürüde tutarak diğer
işletmelere satışı gerçekleştirilecek. Hükümetimiz ve Bakanımız
da bu damızlık materyalleri alan
işletmelere koyun keçi başına 100
TL, koç teke başına 500 TL vereceğini söyledi. Biliyorsunuz daha
önce Bakanımızın açıkladığı 1.2 milyonun üzerinde Halk Elinde Islah
Projesi de devam ediyor. SOYBİS
ise Uluslararası Kayıt Sistemidir. Yıllardır yetiştiricimizin özlemini çektiği projeler AK PArti döneminde
gerçekleşti, bunun mutluluğunu da
sizlerle paylaşmak istiyorum.” dedi.

SOYBİS Projesiyle ilk uygulamanın
28 ırk üzerinde yapılacağını vurgulayan Genel Başkan Nihat Çelik, uygulamanın detaylarıyla ilgili şunları
aktardı: “2020 için 150 binin üzerinde bir hedef belirledik. Bu 150 bin
hayvanın içerisinde de yaklaşık 40
bin özellikli damızlık koç seçimi yapacağız. İnşallah ilerleyen süreçlerde bu seleksiyonu sürdürerek yıllık

3. Tarım Orman Şurası Küçükbaş
Hayvancılığın Güçlendirilmesi Eylem Planı Toplantısı’nda Tarım ve
Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin Türkiye’de küçükbaş hayvan
varlığının 50 milyon olduğunun altını çizen TÜDKİYEB Genel Başkanı
Nihat Çelik, önümüzdeki dönemde
bu uygulamanın hayvan varlığını
artırma konusunda olumlu bir etki

Canlı yayında TRT Haber Muhabiri
Ali Bayraklı’nın sorularını yanıtlayan Genel Başkan Çelik, SOYBİS
sistemi ilgili bilgiler verdi.

oluşturacağını ifade etti.
Genel Başkan Çelik, sözlerine şöyle
devam etti:
“Biz de Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak 5 Yıllık Eylem Planımızı hazırladık. 5 yıl
içerisinde nüfus başına en az 1 koyun, hayvan popülasyonumuz da
en az 80 milyon olacak şekilde bir
planlama yaptık. Eylem Planımızı
da düzenlediğimiz toplantı kapsamında Sayın Bakanımıza arz ettik.
2006 öncesine kadar 32 milyona
kadar gerileyen hayvan sayımız
bugün 50 milyonda. Biz bu 50 milyonu 85 milyona 100 milyona bu
projeyle yükselteceğimize inanıyoruz.
Merkez Birliği olarak bu uygulamayla ilgili ilk Eylem Planını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Bakanımız da yoğun
temposu ve hava muhalefetine
rağmen bizleri yalnız bırakmadı.
2020 yılı koyun keçi yetiştiricilerinin bayramı oldu. Zaten 2020 yılı
küçükbaş hayvancılık yılı olarak
ilan edildi. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızla aynı azimle
devam edeceğiz. Tarım ve Orman
Bakanlığımız bizlere o kadar çok
destekleme olanakları sağladı ki
bunu saymakla bitiremeyiz. Sadece SOYBİS’i vermedi. Sürü Büyütme Desteği de verdi; Süt Desteği
de, Anaç Desteği ve Çoban Desteği de verdi. Sizler aracılığıyla buradan Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve
Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir
Pakdemirli’ye tekrar çok teşekkür
ediyoruz.”

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK,
KÜÇÜKBAŞTA 5 YILLIK EYLEM PLANINI AÇIKLADI

arım Orman Şurası’nda yapılan değerlendirmeler ışığında
5 yıllık eylem planı hazırlayan
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat
Çelik, çobanlara sigorta yapılması,
her bölgenin yerel ırk envanterlerinin
çıkarılması ve yem borsasının kurulmasının da aralarında olduğu bir dizi
hedef belirlediklerini söyledi.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
tarafından hazırlanan 5 yıllık eylem
planında, küçükbaş hayvancılığın
mevcut durumu, sorunları ve çözüm
önerileri yer aldığını aktaran Genel
Başkan Çelik, “Türkiye’nin coğrafi
konumu gerek iklim gerekse toprak
yapısı bakımından küçükbaş hayvancılık için avantaj sağlıyor. Kayıt
dışılık ve sürdürülebilir politikaların
bulunmaması zayıf yönler olarak
dikkat çekereken, kırsal bölgelerde
yaşayan halkın küçükbaş hayvan
tercih etmesi fırsat olarak görülüyor.
Kente göçün önlenememesi sektör
için tehditler arasında değerlendiriliyor.” ifadelerinde bulundu.
Proje ve Hibelerde “Gereksinim”
Hassasiyeti
Genel Başkan Çelik hazırladıkları 5 Yıllık Eylem Planı ile ilgili Türkiye’deki küçükbaş hayvan işletmelerinin yaklaşık yüzde ellisinin
50-100 baş hayvan barındırdığını,
yürütülecek projelerle destekleme
ve hibelerin bu grubun gereksinimlerine ve koşullarına uygun olmasının büyük önem taşıdığını belirtti.
5 yıllık dönemde her bölgenin yerel
ırklarının envanterleri çıkarılarak, en
çok görülen hastalıkların tanısının
konulmasını planladıklarını aktaran
Çelik, “Tedavi protokolleri ve koruyucu hekimlikle hastalıkların ortaya
çıkmasının önlenmesi, bakım ve
besleme koşullarının iyileştirilmesi
hedeflerimiz arasında yer alıyor.”
dedi.

16

Yerli Gen Kaynaklarında Verimliliğin
Artırılması Hedefleniyor

çici ağıl ve barınak yapımı için gerekli tahsisler sağlanmalı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, geçen yıl düzenlenen 3. Tarım ve Orman Şurası kararları doğrultusunda
hazırlanan 5 yıllık eylem planında
öne çıkan bazı maddeleri şöyle sıraladı:

- Yetiştiricilerin kaba yem ihtiyaçlarını karşılamak üzere kaba yem borsaları kurulmalı.

- Başta et ve süt olmak üzere küçükbaş hayvan ürünlerinin tüketiminin
yaygınlaştırılması sağlanmalı.
- Her yıl 1,5 milyon baş civarında
meydana gelen kuzu ve oğlak ölümlerinin engellenmesi için tedbirler
alınmalı. Hastalıkların ortaya çıkması
engellenmeli.
- Yerli gen kaynaklarının gerçek verim düzeyi ortaya konulmalı, özellikle
döl veriminin artırılması sağlanmalı.
- Yabancı çoban çalıştırılması bir
mevzuata bağlanmalı. Çobanlık yapanlara sigorta imkanı getirilmeli ve
çoban desteği miktarı artırılmalı.
- Destek, hibe ve kredi koşulları makul hale getirilmeli ve hayvancılık
yapanlara öncelik sağlanmalı. Desteklemeler üretimin planlanması,
verimliliğin ve kalitenin artırılması
yönünde yapılmalı.
“Mera işgalcilerine” kamu haklarından men talebi
- Mera alanlarının kapasitesinin iyileştirilmesi için mera ıslahı projeleri
başlatılmalı. Meraları işgal edenler
her türlü destekleme ve kamu haklarından men edilmeli.
- Planlı üretimle fiyat istikrarı sağlanmalı, hayvansal üretimde, yetiştirici
ve piyasa açısından sürprizler olmamalı.
- Göçer hayvancılık nedeniyle iller
arası hareketler sırasında kesilen ağır
cezalar için yeniden yasal düzenlemeler yapılmalı.
- Köy içi imar çalışmalarına hız verilmeli hazine ve mera alanlarında ge-
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“2020 Küçükbaş Hayvancılık İçin
Önemli Bir Yıl”
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik,
AA muhabirine, eylem planına ilişkin
bazı değerlendirmelerde bulundu.
Küçükbaş hayvancılık sektörünün yetiştiricileri, çalışanları ve aileleri dikkate
alındığında 3 milyon kişiyi ilgilendirdiğini belirten Çelik, “Sadece bununla
da sınırlı değil. Hayvan etinin tüketilmesi, insan sağlığı dikkate alındığında
bu sektör Türkiye’nin her kesimini yakından ilgilendiriyor. Küçükbaş hayvan
eti, yetişme çağında olan çocukların
gelişimi için çok sağlıklı bir protein.”
dedi.
Bu kapsamda birlik olarak 5 yıllık eylem planı hazırladıklarını ifade eden
Çelik, şöyle konuştu:
“2020 küçükbaş hayvancılık sektörü
için önemli bir yıl. Türkiye’deki küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin ciddi
bir Ar-Ge çalışması yaptık. Bu plan
sektör adına bir yol haritası niteliğini
taşıyor. Ülkemizde yılda ortalama 1,5
milyon küçükbaş hayvan önlenebilir
sebeplerden telef oluyor. Bunu koruyucu tedbirlerle önlememiz lazım. Koruyucu tedbirler ve bazı hastalıkların
önüne geçilmesiyle ciddi bir hayvan
artışı sağlanabilir. Sadece buradan 5
yılda küçükbaş hayvan sayısını 10 milyon artırmayı planlıyoruz.”
Koruyucu tedbirlerin temelinde hayvan hastalıklarıyla mücadelenin yattığını vurgulayan Çelik, eylem planında
bu hususa özel olarak yer verildiğini
söyledi.
Çelik, sektör olarak küçükbaş hayvan sayısını bu yıl 56 milyona, 5 yıl
sonra da 80 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

BASIN
AÇIKLAMASI
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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3. TARIM ORMAN ŞURASI
AÇILIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTIRILDI

3

. Tarım Orman Şura’sının açılış
toplantısı 18 Kasım 2019 tarihinde “Ortak Akıl Buluşması”
temasıyla ATO Congresium’da yapıldı.
Şuranın açılış toplantısı Tarım ve
Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bakan Yardımcıları M.Hadi Tunç,
Mustafa Aksu, Akif Özkaldı, Bakan
Yardımcısı ve Şura Düzenleme Kurulu Başkanı Fatih Metin, TBMM Tarım,
Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Milletvekilleri, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat
Çelik, bürokratlar, üniversite ve STK
temsilcileri ile çiftçiler ve muhtarların
geniş katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Pakdemirli, ilk defa tüm Türkiye’nin
söz sahibi olduğu bir Tarım Orman
Şurası gerçekleştirildiğine işaret
ederek, şuranın 5 yıllık planla 25 yıla
ışık tutacağını bildirdi.
Şuranın tanıtım toplantısını 17 Temmuz’da gerçekleştirdiklerini anımsatan Pakdemirli, bu süreçte 50 binden
fazla muhtarla temasa geçildiğini, 7
binden fazla paydaşla buluştuklarını
anlattı ve Şura için oluşturulan 21 çalışma grubundaki katılımcı sayısını 2
bin kişiye çıkardıklarını belirterek 83
günde 200’ün üzerinde toplantı yapıldığını bildirdi.

nüşüm geçiriyor. 2050 yılına kadar
dünya nüfusu 10 milyara yaklaşacak
ve bu nüfusun beslenmesi için mevcut gıda üretiminin yüzde 50 artırılması gerekiyor. Benzer bir tablo,
ülkemiz için de geçerlidir. Dolayısıyla
burada çiftçilerimize, üreticilerimize, yetiştiricilerimize büyük görev
düşüyor. İnşallah sizlerin gayretiyle,
sizlerin eli, sizlerin emeğiyle Türkiye
tarımını hep birlikte dünya markası
yapacağız.”

“Tarımı Plazalarda Çalışmaktan
Daha Cazip Bir İş Dalına Dönüştürelim”
Şura için görüş bildiren kimsenin
emeğinin boşa gitmeyeceğine dikkati çeken Pakdemirli, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Sürdürülebilir üretimle Türkiye’mizi nice nice 100 yıllara hep beraber
taşıyacağız. Tarım Orman Şurası ile
geleceğimizde inşallah yeni bir dönem başlayacak. Zira bu şura bir
sonuç değil, başlangıçtır. Tarım, tüm
dünyada büyük bir değişim ve dö-
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Pakdemirli, gençlerin tarıma özendirilmesi, girişimci kadınların da daha
çok desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Çünkü ben çok iyi biliyorum ki beyler hiç kusura bakmasın,
o tarlalarınızda siz bir saat çalışıyorsanız, hanımlarınız 3 saat çalışıyor.
Toprağımız bereketli, suyumuz kaliteli, işlenen tarım arazimiz ülke yüzölçümünün 3’te 1’i. İşte bu hazine
işlemeniz için, üretmeniz için sizleri,
siz gençlerimizi bekliyor. Avrupa’nın
en genç nüfusuna sahip ülkeyiz. Yani
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bizim zehir gibi bir gençliğimiz var.
İşte bunun için gelin, tarımı plazalarda çalışmaktan daha cazip bir iş
dalına dönüştürelim. Şırnak’ta sütü
işleyerek değer katan ve bununla
yöresine istihdam sağlayan Zahide
kızımız size ilham olsun. Yozgatlı
Hacı Ömer ağabeyiniz, imkansızlıklardan imkan çıkarmak nedir, sizlere
öğretsin.” değerlendirmesinde bulundu.
Geçen aylarda tanıtımı yapılan yüzde
100 yerli ve milli traktörün Türkiye’nin
nerelerden bugünlere geldiğinin
öz bir ifadesi olduğuna işaret eden
Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede gelinen aşamayı da anlattı.
Orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdüklerini belirten Pakdemirli,
“Bundan sonra
da modern tekniklerle, eğitimli
insan kaynağımızla, yakın bir
zamanda tanışacağınız yangın söndürme
tankıyla, İHA’larımızla yangınlarla mücadelede
daha etkin bir
yol izleyeceğiz.”
diye konuştu.
Pakdemirli, şura
için
toplanan
30 bin parçalık fikir ve proje
deposuyla tam
anlamıyla bir tarımsal bilgi, plan, proje kütüphanesi
oluşturulduğunu bildirerek, şunları
kaydetti:
“Şuradan ortak akılla memleketimizin gücüne güç katacak bir yol haritası bekliyorum. Ben de komisyon
üyelerimize, bundan sonraki her 5
yılda bir şuranın yapılmasını öneriyor ve bir sonraki Tarım Orman
Şurası’nın da tarihini belirlemelerini teklif ediyorum. Tarım, siyaset
üstü bir meseledir, milli güvenlik ve

memleket meselesidir. Sorunlu değil
sorumlu davranacak herkese, üreticimize ve yetiştiricimize güç verecek
her fikre, tüm devlet adamlarımıza
ve vatandaşlarımıza, bakanlığımızın,
müdürlüklerimizin, araştırma enstitülerimizin kapıları da gönlümüz de
soframız da sonuna kadar açıktır.”
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı
Fatih Metin de gerçekleştirdiği konuşmada şurayla ülkenin mevcut
potansiyelini açığa çıkarmak, sektör
paydaşlarının istek, fikir ve önerilerini almayı amaçladıklarını belirterek,
“Eski şuraların doküman ve kararları,
illerde yapılmış çalıştay sonuç raporları, il tarım sektör toplantılarında gelen talepler, sektörlerde yer alan sivil

toplum kuruluşlarının bakanlığa ilettiği dosyalar taranarak tasnif edildi.”
ifadesini kullandı.
Metin, toplantının, diğer şuralardan
bir farkı olduğuna dikkati çekerek,
“Üç basamaklı geniş bir çalışma
takvimi içeriyor. İlk basamak olarak,
Temmuz ayında bin 158 sektör temsilcisinin katılımıyla tanıtım toplantısı
düzenledik. İkinci basamakta, çalışma gruplarında 2 binden fazla kişiden oluşan dev ekiple çalışmalara
başladık. Üçüncü basamağı da bu-

rada başlatarak komisyonların yapacağı 3 günlük çalışmanın akabinde,
şurayı Sayın Cumhurbaşkanımızın
katılımıyla taçlandıracağız.” diye konuştu.
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars
Milletvekili Yunus Kılıç da tarım için
şuradan sonra oluşan metinlerin yol
göstereceğini belirterek, “Biz bu şurayı çok önemsiyoruz. Kendi döneminin dışında geleceği de düşünen
bir gayretle böyle bir çalışma yürütülüyor. Bu sürecin ülkemizin tarım
ve hayvancığına ciddi katkılar vereceğine inanıyorum.” dedi.
Pakdemirli, konuşmaların ardından
şura çalışmalarında emeği geçenlere plaket takdim etti.

Şuranın kapanış toplantısı ise 21
Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek ve şura kararları açıklanacak. Kapanış toplantısında şura
boyunca tüm paydaşlardan gelen
bilgi ve önerilerle tarımın geleceğine
yönelik bir yol haritası çizilecek.
Öte yandan bakanlık öncülüğünde
çalışmaları yürütülen elektrikli traktörün prototipi de ATO Congresium’da sergilendi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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3. TARIM ORMAN
ŞURASI SONUÇLANDIRILDI

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, 21 Kasım 2019 tarihinde
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım
Orman Şurası’na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre
Merkezi’nde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca düzenlenen “3. Türkiye Tarım
Orman Şurası” kapanış programında
katılımcılara hitap etti. Şura’nın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, 15 yıl aradan sonra
“Ortak Akıl Buluşması” temasıyla düzenlenen şura boyunca Türk tarımı ve
ormancılığı ile ilgili son derece verimli,
kapsamlı tartışmalar yapıldığını, sektörün tüm paydaşlarının görüşlerini,
eleştirilerini ve geleceğe dair önerilerini özgür bir şekilde ifade imkanı bulduğunu bildirdi.
Erdoğan, Şuradaki 21 ayrı çalışma grubunda bitkisel üretimden hayvan sağlığına, desteklemeden gıda güvenliğine, orman hukukundan balıkçılık
ürünlerine, tarımda teknolojik dönüşüme kadar çok geniş bir yelpazede
kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin
belirlendiğini dile getirdi.
Türkiye’nin tarım ve ormancılığını geliştirmek, sıkıntılarına çözüm bulmak için
şuraya 50 binin üzerinde görüş iletildiğini aktaran Erdoğan şöyle devam etti:
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“Bunun yanında 81 ilde düzenlenen
toplantılara sektörle ilgili 7 bini aşkın
insanımız katıldı. Bu özellikleriyle 3. Tarım ve Orman Şurası, şimdiye kadarki
en geniş katılımlı şura olarak kayıtlara geçti. Gerek şura sırasında sektör
temsilcilerinin gerekse dijital platformlarda halkımızın dile getirdiği her bir
görüşün başımızın üzerinde yeri vardır. Biz ülkemize dahil her meselede
istişare kültürüne, danışmaya daima
önem veren bir kadroyuz. Bizim için
değişmez hüküm, ‘Her işinizde istişare ediniz...’ Siyasetten ekonomiye, turizmden tarıma kadar her alanda ‘Bin
bilsen de bir bilene danış’ prensibiyle
hareket ettik.”
3. Tarım ve Orman Şurası’nın temel
ilkesinin de istişare olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Şura’da alınan kararlar
milletimizin, uzmanların, sektör temsilcilerinin ve şu anda bu millet sarayında, özellikle millet evinde sizlerle birlikte bu çalışmayı yapmak, geleceğimizi
aydınlatacak en önemli adımdır.” ifadesini kullandı.
Uzaktan eleştirmek yerine konuya
bizzat müdahil olan, kanaatlerini açık
yüreklilikle paylaşan herkese katkıları
için teşekkür eden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Alınan kararların tarım ve ormancılık
sektörümüzün önümüzdeki 5 yılına
istikamet çizeceğine inanıyorum. Elbette karar almak önemlidir ama asıl
mesele alınan kararları takip edip ha-
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yata geçmesini sağlamaktır. Uygulamaya ve politikaya dönüşmeyen her
karar, ne kadar güzel, ne kadar güçlü,
ne kadar ufuk açıcı olursa olsun havada kalmaya mahkumdur. Çiftçimizin,
üreticimizin, rızkını topraktan çıkaran
tarım emekçilerimizin hakkını ancak
bu şekilde ödeyebiliriz. ’’
Cumhurbaşkanı olarak Türk tarımını
geliştirecek, Türk çiftçisini güçlendirecek tüm kararların yakından takipçisi olacağını vurgulayan Erdoğan,
“Evvelki akşam Ziraat Bankası Genel
Müdürümüzle de etraflıca görüştüm
ve bu görüşmeden sonra da Ziraat
Bankamız, inşallah çiftçilerimizle çok
daha etraflıca geniş kapsamlı ve kredide bugüne kadar alışılmışın dışında
bir dayanışmayı sürdürecektir. Belki de sizlerle ortaklığa girecek bu tür
adımları atacak.” dedi.
Son 17 yılda Türkiye’ye ekonomide,
turizmde, sağlıkta, savunmada nasıl
çağ atlatıldı ise tarım ve hayvancılık
alanında da Türkiye’yi ilklerle tanıştırdıklarını vurgulayan Erdoğan, tarım
sektörünü yılların ihmalinden, öngörüsüzlüğünden kurtarmak için yeni üretim ve destekleme modellerini devreye aldıklarını anımsattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kırmızı et
sektöründe küçükbaş hayvan eti tüketimini özendirerek, pazardaki payını
artıracağız. Ben o sektörde çalıştım, o
sektörde bulunmuş birisi olarak söylüyorum önemli bu. Kırmızı et sektö-
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rünü hafife almayacağız, ürünlerini
hafife almayacağız. Küçük ve büyükbaş hayvancılıkta yerli ırkların muhafazasına ve ıslahına yönelik çalışmalara
ağırlık vereceğiz.” diye konuştu.
“Ülkemizdeki besicilik sektörünün korunmasına verdiğimiz önemi gayet iyi
biliyorsunuz.” diyen Erdoğan, “Bu anlayışla son 1,5 yılda zorunlu olmadıkça
et ithalatı yaptırmadık. Besilik hayvan
için kasım ayıyla beraber yeni ithalat
müracaatı almıyoruz. İnşallah bu hassasiyetimizi 2020’de de devam ettireceğiz.” ifadesini kullandı.
Gelecek yıl küçükbaş hayvan varlığını
artırmada hamle döneminin olacağını vurgulayan Erdoğan, “İnşallah, 56
milyon küçükbaş rakamını yakalamak
istiyoruz. Küçükbaş sürü büyütme
projesi kapsamında sürüye katılan
hayvan başına ilave 100 lira destek vereceğiz.” diye konuştu.
Bundan sonra asıl meselenin, alınan
kararların Türkiye’nin, milletin ve çiftçinin menfaatini en üst düzeyde tutacak
şekilde uygulanması olduğunu belirten Erdoğan, “Sorumluluğumuzun, 17
yıldır bizi gerektiğinde canı pahasına
destekleyen milletimizin kendisine
karşı olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Milletimiz için çalışmaya, üretmeye ter dökmeye devam edeceğiz.”
diye konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ve sonuç bildirgesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklanan III. Tarım Orman
Şurası Kapanış Toplantısında konuştu.
Türkiye’nin, tarım orman sektöründe
iddialı bir konumda olduğunu belirten
Bakan Pakdemirli, sektörün büyüme
oranlarını açıkladı: ‘‘2018 yılında, tarım
orman sektörlerinin milli hasılaya katkısı %5,8’dir. Tarım orman sektörümüz,
2018’de %1,9, 2019 yılı ilk altı aylık dönemde ise % 2,3 büyümüş ve diğer
sektörlere göre pozitif bir büyüme
göstermiştir.’’ dedi.

‘’Bitkisel üretimimiz son 17 yılda %20
arttı. 68 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığımızla da, Avrupa’da
ilk sırada yer almayı başardık. 2019
yılı ilk 6 ay verilerine göre, büyükbaş
hayvan varlığını 1 milyon artışla 18,2
milyona, küçükbaş hayvan varlığını
ise 4 milyon artışla 50 milyona çıkardık! Son 17 yılda, suyun yönüne göre
hareket eden değil, suyun akışına yön
veren politikalar izledik ve bu kapsamda baraj sayımızı %205, sulama tesis
sayımızı %76 oranında artırmış olduk.
Teknik ve ekonomik olarak sulanabilir
8,5 milyon hektar arazinin 6,6 milyon
hektarını sulamaya açtık. Ülkemiz, 44
milyar dolarlık tarımsal hasıla ile dünyada ve Avrupa’da lider ülkelerin arasındadır. Son 17 yılda, yıllık ortalama
yüzde 2,72’lik büyüme ile birçok Avrupa ülkesini geride bıraktık.’’ dedi.
Türkiye’nin 195 ülkeye, 1.690 tarımsal
ürün ihraç ederek, tarımsal ihracatını
2018 yılında 17,7 Milyar dolara çıkardığını ve 4,8 milyar dolar cari fazla vererek, net ihracatçı bir ülke olduğunu
vurgulayan Bakan Pakdemirli, bunda
çiftçiye, üreticiye verilen desteklerin
de oldukça önemli olduğunu belirtti.
Pakdemirli, ‘’Çiftçilerimize ve üreticilerimize, 2002’de 1,8 milyar lira destek
veriyor iken 9 kat artışla, 2019’da destekleri 16,1 milyar liraya çıkardık. Son 17
yılda çiftçimize, toplam 139,4 milyar
lira destek verdik. 2019 yılında, 12 yeni
destek ve 32 desteğin de birim fiyatında artış sağladık. Bakanlığımız 2020
yılı bütçesinin, %54,5’ini tarımsal desteklere ayırdı. Böylece 2020 yılında
ise, 2019’a göre desteklerimizi %36,7
artırarak, yaklaşık 22 Milyar Liraya çıkarmış olduk. Ayrıca aile işletmecili-

ğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için
kadın ve gençlerde girişimciliğin desteklenmesi adına, hibe ve teşviklerde
pozitif ayrımcılık yaptık. 2020’de de
bu desteklerimize devam edeceğiz.’’
diye konuştu.
Tarım Orman Şurası’nın bir bitiş değil, başlangıç olduğunu vurgulayan
Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı
Erdoğan tarafından kararların açıklanması sonrası, ilk 2 aylık süreçte yol
haritasının belirleneceğini söyledi ve
süreci şöyle anlattı: ‘‘Yol haritasının
belirlenmesinin ardından uygulama
aşamasında, mevzuat, bütçe, zaman,
insan kaynağı ve etkin iş birliği kıstaslarını dikkate alarak, bir eylem planı
ortaya koyacağız. Böylece başta çiftçilerimiz olmak üzere, önümüzdeki
çeyrek asrın yol haritasını birlikte çizmiş olacağız. Ve Şûra’nın takip sürecini ciddiyetle yöneterek, çıkacak olan
eylem planının uygulanması konusunda yasal veya kamusal her türlü tedbiri
alacağız.’’
Pakdemirli, ‘‘Bir sonraki Şura’nın tarihi,
komisyon tarafından, “2024” yılı olarak tavsiye edilmiştir.’’ dedi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Şura kararlarına ilişkin “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Sayın Dr. Bekir
Pakdemirli’nin küçükbaş hayvancılık
sektörümüzü daha da geliştirmek
için verdikleri mesajlardan son derece memnuniyet duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız ve
emeği geçen herkese Şura çalışmaları
nedeniyle şahsım ve Merkez Birliğim
adına teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Bakan Pakdemirli, Dünyada yaşanan
ekonomik olumsuzluklar ile iklim değişikliklerine rağmen sektörün büyüme
potansiyelini verilerle ortaya koydu.
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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TARIM ORMAN ŞURASINDAN
KÜÇÜKBAŞA BÜYÜK MÜJDELER

ürkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, 3. Tarım Orman Şurasında alınan kararların
küçükbaş hayvancılığa büyük katkılar
vereceğini söyleyerek, “Tarım Orman Şurasından küçükbaş hayvancılığımız için
sevindirici müjdeler çıkmıştır. Önümüzdeki 25 yıla ışık tutacak kararlar ile sektörümüzün önü daha da açılmıştır.’’ dedi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik,
Üçüncüsü düzenlenen Tarım Orman Şurasında küçükbaş hayvancılığa ilişkin birtakım değerlendirmelerde bulundu.
Genel Başkan Çelik, Şuraya ilişkin yaptığı değerlendirmede 3. Tarım ve Orman
Şurasının toplanmış olması sonucunda
önümüzdeki 5 yılın yol haritasının belirlendiğini, 25 yıla ışık tutacak kararların
alındığını ifade etti.
Çelik, Şura’da alınan kararların tavsiye
niteliğinde alınmış kararlar olduğunu
belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve
Sayın Bakanımızın sektörümüze yönelik
verdiği mesajlar yetiştiricilerimiz için büyük moral olacaktır. Şura’da belirlenen
hedeflerin hayata geçirilmesi için Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin bizlere yüklediği sorumluluklar
doğrultusunda her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu, şahsıma Merkez Birliğimize ve İl Birliklerime
duyulan güveni boşa çıkarmayacağımızı
belirtmek isterim.” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şura kapanış toplantısında küçükbaş hayvancılığa
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ilişkin çok önemli mesajlar verdiğini de
vurgulayan Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın net olarak ifade ettiği yetiştiricilerimizin küresel şirketlere karşı ezdirilmeyeceği sözünden büyük mutluluk
duyduk. Yine son 1.5 yıldır zorunlu olmadıkça et ithalatı yapılmamış olması 2020
yılında da et ithalatının yapılmayacağı
açıklamasından kazançlı çıkacak olan
kesim şüphesiz yetiştiricilerimiz olacaktır. Merkez Birliği olarak zaman zaman
ithalata karşı olduğumuzu dile getirdiğimiz için bu karar ülkemiz ve sektörümüz için son derece sevindirici bir karar
olmuştur.’’ dedi.
Genel Başkan Çelik, Şuradan çıkan en
önemli kararlardan birinin de küçükbaş
hayvan varlığının artırılması olduğuna
dikkat çekerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız 2020 yılını küçükbaş hayvan sayısının artırılmasında hamle dönemi olarak
ilan etmiş ve halen 50 milyon civarında
olan küçükbaş hayvan sayımızın 56 milyona çıkarılacağını söylemiştir. Ayrıca
küçükbaş sürü büyütme projesi kapsamında sürüye katılan hayvan başına ilave
100 lira destek verileceği Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edilmiştir.
Bu konuda da Merkez Birliğimiz ve İl
Birliklerimize çok önemli sorumluluklar
yüklenmiştir. Biz bu sorumluluğu her
an gözeterek belirlenen hedefe yürüme noktasında çalışmalarımıza devam
edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın
da işaret ettiği gibi yerli ırklarımızın muhafazası ve ıslahında üzerimize düşen
görevleri büyük bir heyecanla yerine getireceğiz.” dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

Genel Başkan Çelik, Şura kararlarında
öne çıkan bir hususun da küçükbaş hayvan et tüketimine ilişkin olduğunu ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın
sektörümüzü mutlu eden bir açıklaması
da kırmızı et sektöründe küçükbaş hayvan et tüketiminin özendirilerek pazar
payının artırılmasına ağırlık verileceği
ifadeleridir. Kırmızı et açığının kapatılmasında küçükbaş hayvancılığın ne denli
önemli bir unsur olduğu Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerinden anlaşılmakta
olup bu konuda da tüketimin artmasına
paralel olarak üretimin artırılması yönünde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Bu
manada toplum olarak koyun ve keçi
etine yönelik önyargıları kırarak tüketim
seviyesinin artırılması öncelikli hedeflerimizden biri olacaktır.’’ dedi.
Çelik, değerlendirmesinin sonunda;
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küçükbaş
hayvancılığın daha da gelişmesi için verdiği müjdelerin sektöre büyük moral ve
güç katacağını belirterek, “Şura’dan küçükbaş için büyük müjdeler çıkmıştır. Bu
yönüyle sektörümüz artık üvey evlat konumundan çıkarılmış ve hak ettiği yola
sevk edilmiştir. Bu da bizleri son derece
mutlu etmektedir. Şura sonuçlarının tarım ve hayvancılığımız açısından hayırlara vesile olması temennilerimle Şura
çalışmaları kapsamında başta Sayın
Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız
olmak üzere yoğun emek sarf eden herkese sektörüm ve Merkez Birliğim adına
teşekkür ediyorum.’’ dedi.

HABERLER

ERZURUM’DA “BÖLGESEL HAYVANCILIK
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI” DÜZENLENDİ

E

rzurum’da, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Atatürk Üniversitesi iş
birliğinde organize edilen “Bölgesel Hayvancılık Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi.

ve Muş gibi illerimiz ciddi mera alanlarına sahiptir. Doğu, besi materyallerinin
deposudur, Avrupa ve dünya ile ciddi
rekabet edebileceğimiz avantajlara sahiptir.” dedi.

Toplantıya, Erzurum Vali Yardımcısı
Uğur Köroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kılıç, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Erçişli, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman
Akar, DAP İradesi Başkanı Adnan Demir,
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye
Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel
Başkanı Bülent Tunç, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik
Keskin ile kamu ve özel sektör ile sivil
toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer
aldığı çok sayıda kişi katıldı.

Erdurmuş, bölgedeki bu avantajın kullanılmasının yanı sıra bölgede kaliteli, verimli ve fiyat avantajını sağlayacak üretim
planına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Genel Müdür Erdurmuş, son yıllarda tarım ve hayvancılığın gelişmesi için büyük
gayret sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

Aziziye ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı
Erzurum Hizmet içi Eğitim Enstitüsü’nün
konferans salonunda gerçekleştirilen
programda saygı duruşu sonrası İstiklal
Marşı okundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş,
açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’deki
farklı hava koşullarının tarım ve hayvancılık açısından hem avantaj hem de dezavantaj teşkil ettiğini söyledi.
Anadolu’nun geniş coğrafyaya sahip
olduğunu ifade eden Erdurmuş, “Doğu
bölgesi, ülkemizin mera varlığının ortalama yüzde 30’una sahiptir. Erzurum, Van

Toplantıda kısa bir konuşma yapan
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik
toplantıdan çıkacak sonuçların Doğu
Anadolu hayvancılığına büyük katkı sunacağına inandığını ifade ederek ‘‘Bölge Değerlendirme Toplantılarına start
vererek önemli bir çalışmayı başlatan
Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin
şahsında Hayvancılık Genel Müdürümüz
Sayın Zekeriyya Erdurmuş’a sektörümüz
adına çok teşekkür ediyorum.’’ dedi.
Genel Başkan Çelik, bu tür toplantılarda yetiştiricilerin fikirlerinin alınmasının
önemine dikkat çekerek, ‘‘Bizler burada
sorunlarımızı anlatmaktan ziyade yetiştiricilerimizin ağzından sorunlarımızı dinlemek istiyoruz.’’ şeklinde konuştu.
Programda, konuşmaların ardından
Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah ve
Geliştirme Daire Başkanı Adem Bölükbaşı tarafından hayvancılığa ilişkin bir
sunum gerçekleştirdi.

TİGEM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAİT KOCABAY’IN ACI GÜNÜ
TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Sait
Kocabay’ın oğlu Sehat Kocabay geçirmiş olduğu trafik kazasında hayatını
kaybetti.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli, Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Mustafa Aksu, Fatih
Metin, TİGEM Genel Müdürü Ayşe
Ayşin Işıkgece, TİGEM Genel Müdür
Yardımcıları, Bakanlık bürokratları,
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik ve çok sayıda vatandaş
katıldı.

Merhum Serhat Kocabay, 1 Kasım
2019 tarihinde Sincan Temelli Malıköy’ de Cuma namazını müteakiben
kılınan cenaze namazının ardından
defnedildi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, defin
sonrasında ‘‘Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin şahsında Genel Müdür Yardımcımız Sait Kocabay’a, kederli ailesine ve Bakanlık camiamıza
sabırlar ve başsağlığı temennilerimle
merhum Serhat Kocabay’a Allah’tan
rahmet diliyorum.’’ dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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HABERLER

2019 YILI TARIMSAL DESTEKLEME
KARARNAMESİ YAYIMLANARAK
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

2

019 yılında yapılacak tarımsal
desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, 24 Ekim 2019
tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girdi.

2019 Yılı tarımsal desteklemeleri içerisinde yer alan hayvancılık destekleri de
belirlenirken küçükbaş hayvancılık desteklerine yeni kalemler eklendi.
Bakanlıkça belirlenen artış oranı tavanını
aşmamak kaydıyla hayvan başına 100
lira ilave sürü büyütme ve yenileme desteği ödemesi gerçekleştirilecek.
Sürü büyütme ve yenileme Koyun Keçi
Bilgi Sistemi (KKBS) veri tabanında bir
önceki yılın anaç koyun keçi desteğini
alan ve destekleme yılında anaç koyun
keçi sayısını artıran işletmelerimizde, bir
önceki destekleme yılındaki kuzu ve oğlakların, destekleme yılında anaç koyun
keçi vasfına ulaşanlara Bakanlıkça belirlenecek artış oranı tavanını aşmamak
kaydıyla hayvan başına 100 lira sürü
büyütme ve yenileme desteği ödemesi
yapılacak.
Kararnamede küçükbaş hayvancılıkta ilk
kez uygulanacak olan soykütüğü destekleme miktarı hayvan başına 100 lira
olarak belirlendi. Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliklerine üye olan ve SOYBİS ile TÜRKVET sistemlerine kayıtlı olan
yetiştiriciler ıslah programı çerçevesinde
100 lira olan destekten faydalanacaklar.
Ayrıca soykütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç ve tekeleri satın alan yetiştiricilere de hayvan başına 500 lira ödeme
yapılacak.
Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde,
çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri
anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere
veya çobanlara 5 bin lira olarak ödenecek.
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Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliğinde
anaç koyun keçi başına 25 lira, Mardin,
Siirt ve Şırnak’ta anaç tiftik keçileri için
ilave 20 lira ödeme yapılacak.
Tiftik üreticilerine de tiftiğin kalitesine göre beher kilogram için oğlak tiftiğinin kilogramına
30 lira, anamal tiftiğin kilogramına 28 lira
ve tali tiftiğin kilogramına 20 lira ödeme
yapılacak.
Hayvan hastalıklarıyla mücadele çerçevesinde uygulayıcılara ödenen aşı ve
küpe desteği büyükbaş hayvanlar için 1,5
lira, küçükbaş hayvanlar için 1 lira olarak
ödenecek.
Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan
sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için
bin lira, küçükbaş hayvan atıkları için 150
lira atık desteği ödemesi yapılacak.
Ayrıca yapay çayır meralara ilişkin dekara 150 lira destekleme ödemesi yapılacak.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik,
2019 yılı destekleme kararnamesinin küçükbaş hayvancılık açısından son derece
olumlu ve memnuniyet verici olduğunu
ifade ederek tüm yetiştiriciler için hayırlı
olması temennilerinde bulundu.

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ
UYGULAMA TEBLİĞİ YAYIMLANDI
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği
20 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlandı. Tebliğde hayvancılık desteklemelerine ilişkin kararlar yer aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvancılık
Desteklemeleri Uygulama Tebliği, 1 Ocak
2019’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe
girdi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

ANAÇ KOYUN KEÇİ
DESTEĞİNE BAŞVURAMAYAN
YETİŞTİRİCİLER MAĞDUR
EDİLMEDİ
T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü; anaç koyun keçi
desteklemeleri için zamanında başvuru dilekçelerini İl Birliklerine yapan ancak Birlikler tarafından çeşitli sebeplerden dolayı Koyun Keçi Bilgi Sistemine
(KKBS) kaydedilememiş veya başvuru
süresini geçirmiş yetiştiricilerin 01 Kasım
2019 tarihindeki Hayvan Bilgi Sisteminden (TÜRKVET) alınan KKBS’deki işletme ve hayvan bilgileri esas olmak üzere,
yürürlükte olan mevzuat hükümleri doğrultusunda 2019 yılı anaç koyun keçi destekleme başvurusunu İl Birliklerince 1217 Şubat 2020 tarihleri arasında KKBS’ne
kaydedilebileceklerini bildirdi.
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, konuya
ilişkin yaptığı açıklamada ‘‘Çeşitli sebeplerden dolayı 2019 yılı anaç koyun keçi
destekleme başvurusunda bulunamayan yetiştiricilerin mağduriyetini gidermek amacıyla 6-8 Ocak 2020 tarihleri
arasında Antalya’da Merkez Birliğimizce
düzenlenen 3. Tarım Orman Şurası Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem
Planı toplantısında Bakanımız Sayın Dr.
Bekir Pakdemirli ve Hayvancılık Genel
Müdürümüz Sayın Zekeriyya Erdurmuş’a
bu konuda olabilecek mağduriyetin giderilmesi için talepte bulunmuştuk. Talebimize olumlu yaklaşan Bakanlığımız,
Koyun Keçi Bilgi Sisteminin 12-17 Şubat
2020 tarihleri arasında tekrar açılacağını
Merkez Birliğimize bildirmiştir. Müracaatta bulunamayan yetiştiricilerimizin başvuruları bu tarihler arasında alınacaktır.
Birliklerimiz ve yetiştiricilerimiz adına Sayın Bakanımızın şahsında Bakanlığımıza
teşekkür ediyoruz.’’ dedi.
Genel Başkan Çelik açıklamasında, müracaat kaydı yapılacak yeni yetiştiricilere ait
isim listelerinin en geç 17 Şubat 2020 tarihine kadar İl/İlçe Müdürlüklerine Birliklerce yazılı olarak gönderilmesi gerektiğini
ifade ederek, ‘‘Destekleme işlemlerinde
gerekli titizliğin gösterilerek başvuru süresini geçirmiş yetiştiricilerimizin tespit
edilmesi ve başvurularının sağlanması
halinde yetiştiricilerin mağduriyeti büyük
ölçüde giderilmiş olacaktır.’’ dedi.

BASIN
AÇIKLAMASI

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK TARIMSAL
DESTEKLEMELERLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, 2019 yılı için yayımlanan
tarımsal desteklemelerde geçen yıla
oranla küçükbaş hayvancılığa çok
önemli ve yeni destekler getirildiğini
vurgulayarak, ‘‘Yeni desteklemelerle
küçükbaş hayvan sayımız ve hayvansal üretimimiz artacak, sektörümüzün
önü sonuna kadar açılacaktır. Bu tablodan son derece memnunuz.” dedi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 2019
yılı için yayımlanarak yürürlüğe giren
küçükbaş hayvancılık desteklerine ilişkin birtakım açıklamalarda bulundu.
2019 yılı Tarımsal desteklemeler kararnamesinde, sektör açısından geçen
yıla göre mevcudu korumanın yanında çok önemli sayılabilecek yenilikler
getirildiğini belirten Genel Başkan Çelik, “ Öncelikle son üç yıldır 25 lira olan
anaç koyun keçi desteği 2019 yılı için
de aynen devam ediyor. Ancak kararnameye yeni konulan sürü büyütme
ve soykütüğü desteklerini sektörümüzün daha iyi yerlere gelmesi açısından
çok önemli destekler olarak görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Küçükbaş Hayvancılığa 100 lira sürü
büyütme ve yenileme desteği
Çelik, sürü büyütme ve yenileme desteği ile küçükbaş hayvan varlığının
belirlenen 100 milyon hedefine büyük
katkıda bulunacak çok önemli bir destek niteliğinde olduğunu belirterek,
‘‘Koyun Keçi Bilgi Sistemi veri tabanında bir önceki yılın anaç koyun keçi
desteğini alan ve destekleme yılında
anaç koyun keçi sayısını artıran işletmelerimizde, bir önceki destekleme
yılındaki kuzu ve oğlakların, destekleme yılında anaç koyun keçi vasfına
ulaşanlara Bakanlığımızca belirlenecek artış oranı tavanını aşmamak kaydıyla hayvan başına 100 lira sürü büyütme ve yenileme desteği ödemesi
yapılacaktır. Bu yeni destekleme kalemi
ile hem küçükbaş hayvan yetiştiricilerimiz derin bir nefes alacak, hem de
ülkemiz hayvancılığına önemli ölçüde
katma değer sağlanacaktır.’’ dedi.

Soykütüğü Desteği İlk kez uygulanacak
Genel Başkan Çelik açıklamasında küçükbaş hayvan ıslahında çok önemli
olan ve yıllardır hayali kurulan soykütüğü yürütme yetkisinin Bakanlık tarafından Merkez Birliği ve İl Birliklerine
verildiğini ifade ederek, ‘‘Küçükbaş
hayvancılıkta soykütüğü uygulaması
ıslah açısından en önemli gündemimizi teşkil ediyordu. Bu uygulamanın hayata geçmesi için de mutlaka maddi
açıdan destekleme yapılması gerekiyordu. Sonuç itibarıyla Bakanlığımızca
soykütüğü destekleme miktarı hayvan başına 100 lira olarak belirlenmiş
oldu. Birliklerimize üye olan ve SOYBİS ile TÜRKVET sistemlerine kayıtlı
olan yetiştiricilerimiz ıslah programımız çerçevesinde 100 lira destekten
faydalanacaklardır. Ayrıca soykütüğü
işletmelerinde yetiştirilen koç ve tekeleri satın alan yetiştiricilerimize de
hayvan başına 500 lira ödeme yapılacaktır. Küçükbaş hayvancılıkta ıslah
çalışmalarına büyük katkı verecek
olan bu destek önümüzdeki süreçte
sektörümüzün yüz akı olacaktır. Bu
manada Sayın Cumhurbaşkanımız
ve Sayın Bakanımıza sektörümüz ve
yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

açıklamasının sonunda 2019 destekleme kararnamesinin küçükbaş hayvancılık açısından son derece olumlu
ve memnuniyet verici olduğunu ifade
ederek tüm yetiştiriciler için hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Çoban istihdam desteğinde küçükbaş hayvan sayısı 100 başa indirildi
Çelik, söz konusu kararnameyle getirilen önemli bir desteğinde çoban
istihdamı desteğinde hayvan sayısında indirime gidildiğini ifade ederek,
“5 bin lira olan çoban istihdamı desteği aynen muhafaza edilirken, 200
baş olan hayvan sayısı şartı 100 başa
indirilmiştir. Yetiştiricilerimizin büyük
çoğunluğunun küçükbaş hayvan varlığı 100 baş civarındadır. Bu konuda
Birliklerimizden çoban istihdamında
hayvan sayısının 100 başa indirilmesi
hususunda yoğun talepler gelmekteydi. Dolayısıyla bu değişikliğin de
yine sektörümüze olumlu yansıyacağını düşünüyoruz.’’ dedi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik,
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK,
2019 YILI KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK
SEKTÖRÜNÜ DEĞERLENDİRDİ

T

ürkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, AA Muhabirine küçükbaş
hayvancılık sektörünün 2019 yılını değerlendirdi ve 2020 yılından beklentilerini dile getirdi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,
değerlendirmesinde, “2019 yılında Hükümetimizin aldığı kararlarla
sektörümüzün daha da gelişmesinin temelleri atılmıştır. Bu yönüyle
2019 yılının sektörümüz açısından
iyi geçtiğini söyleyebiliriz.’’ dedi.
Genel Başkan Çelik, 2019 yılında
300 koyun projesi kapsamında
çalışmalarını başarıyla yürüttüklerine de dikkat çekerek, ‘‘Merkez
Birliğimizin organizasyonunda İl
Birliklerimizle beraber 2018 yılının
ikinci yarısında başlayan bu projenin üzerinde hassasiyetle durduk
ve Bakanlığımızın bize duyduğu
güveni boşa çıkarmayarak başarılı
olduk diyebilirim. Proje şu an itibariyle sağlıklı bir şekilde ve yoğun
çalışmalarla yürütülmekte olup bugüne kadar 90 bin hayvan için kredi onaylanmış ve tamamına yakın
hayvanın temin ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir.’’ dedi.
2019 yılı destekleme kararnamesinde ilk kez sağlanan desteklerle küçükbaş hayvancılık sektörü
açısından oldukça verimli bir yıl
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olduğunu dile getiren Çelik, ‘‘2019
yılı Tarımsal Desteklemeler kapsamında sektörümüz için son derece
olumlu kararlar alınmıştır. Özellikle ilk defa uygulanacak olan sürü
büyütme ve soykütüğü destekleri
belirlenen hedeflere ulaşmak adına çok önemli destekler olmuştur.’’
dedi.
Hayvan başına 100 lira sürü büyütme ve yenileme desteği ödemesi
yapılacağına vurgu yapan Genel
Başkan Çelik, ‘‘Bu yeni destekleme kalemi ile hem küçükbaş hayvan yetiştiricilerimiz derin bir nefes
alacak, hem de küçükbaş hayvan
varlığımızın artırılması ile ülkemiz
hayvancılığına önemli ölçüde katma değer sağlanacaktır.’’ şeklinde
konuştu.
Çelik, soykütüğü destekleme miktarının da hayvan başına 100 lira
olarak belirlendiğini ifade ederek,
‘‘Birliklerimize üye olan, Soykütüğü
Bilgi Sistemi ve TÜRKVET sistemine kayıtlı olan yetiştiricilerimiz ıslah
programımız çerçevesinde 100 lira
destekten faydalanacaklardır. Ayrıca soykütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç ve tekeleri satın alan
yetiştiricilerimize de hayvan başına
500 lira destekleme ödemesi yapılacaktır. Küçükbaş hayvancılıkta ıslah çalışmalarına büyük katkı
verecek olan bu destek sayesinde
önümüzdeki yıllarda hem yerli ırk-
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larımızın ıslahını daha doğru bir şekilde yapacağız hem de et ve süt
verimlerinin artırılmasını sağlayacağız’’ dedi.
Çoban istihdamı desteğinde de yetiştiriciler lehine yeni düzenlemeler
yapıldığına dikkat çeken Çelik, ‘‘5
bin liralık Çoban istihdamı desteğinden faydalanmak için 200 baş
olan hayvan sayısı şartı 100 başa
indirilmiştir. Bu yeni düzenleme de
yine sektörümüze mutlak surette
olumlu katkılar verecektir.’’ dedi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 3.
Tarım Orman Şura sonuçlarını da
küçükbaş hayvancılık açısından
değerlendirerek şuranın toplanmasının 2019 yılının en önemli olaylarından biri olduğunu söyledi. Genel
Başkan Çelik, şuradan küçükbaş
hayvancılığın kaderini etkileyecek
önemli kararların çıktığını belirterek, ‘‘3. Tarım Orman Şurası ile sektörümüze ilişkin hedef ve stratejiler
belirlenmiş olmakla birlikte küçükbaş hayvancılığımız için oldukça
sevindirici adımlar atılmıştır. Şura
kararlarının hazırlanacak eylem
planları çerçevesinde uygulamaya
konulması ile küçükbaş hayvancılık
ülkemiz hayvancılığının yüz akı konumuna gelecektir.’’ dedi.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın
2020 yılını küçükbaş hayvan sayısının artırılmasında hamle yılı
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olacağını söylediğine dikkat çeken
Genel Başkan Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Şura’da yaptığı konuşmada 50 milyon civarında olan
küçükbaş hayvan sayımızın 2020
yılında 56 milyona çıkarılacağını
ve kırmızı et sektöründe küçükbaş
hayvan et tüketiminin özendirilerek
pazar payının artırılmasına ağırlık
verileceğini söylemiştir. Kırmızı et
açığının kapatılmasında küçükbaş
hayvancılığın ne denli önemli bir
unsur olduğu Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerinden de anlaşılmakta olup bu konuda da tüketimin
artmasına paralel olarak üretimin
artırılması yönünde çalışmalarımız
yoğunlaştırılacaktır. Bu manada
toplum olarak koyun ve keçi etine
yönelik ön yargıları kırarak tüketim
seviyesinin artırılması öncelikli hedeflerimizden biri olacaktır.” ifadelerini kullandı.
2020 yılından beklentilerinin başında küçük aile işletmelerinin daha
çok desteklenmesi olduğunu dile
getiren Çelik, dolayısıyla köylerden
kentlere göçlerin önlenmesi yanında köylere yeniden dönüşün sağlanması açısından da desteklerin
artırılmasının önemine işaret etti.
Önümüzdeki yıllarda küçükbaş
hayvan sayısını 100 milyona çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden
Çelik, ‘‘Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatlarıyla 2020 yılında 56 milyon küçükbaş varlığına ulaşmak,
orta vadede ise 100 milyonu yakalamak hatta daha da artırmak önceliğimiz olacaktır. Bu hedefe ulaşmamız halinde üretim anlamında
da kırmızı et açığının kapatılması
anlamında da hedeflerimizi yakalamış olacağız.’’ dedi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik
değerlendirmesinin sonunda, 6-10
Ocak 2020 tarihleri arasında Bakan Pakdemirli’nin de katılımı ile
Antalya’da 3. Tarım Orman Şurası
Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı toplantısı düzenlediklerini ve bu toplantıda küçükbaş
hayvancılığa dair 5 yıllık eylem planını açıklayacağını sözlerine ekledi.
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

27

HABERLER

GENEL BAŞKAN ÇELİK 7. TARIMSAL ARAŞTIRMA
DANIŞMA KURULU TOPLANTISI’NA KATILDI

T

ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı
Nihat Çelik, 19 Aralık 2019’da
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal
Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7. Tarımsal
Araştırma Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldı.
Genel Başkan Çelik, TAGEM Genel
Müdürü Özkan Kayacan, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, TAGEM Genel Müdür
Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Aydın ve Ba-

T

toplantı için, “TAGEM Genel Müdürü
Sayın Özkan Kayacan, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Sayın Fahrettin Poyraz ve TAGEM Genel Müdür

Çelik, proje teknik elemanlarının aynı
zamanda Birliklerin hizmetinde de çalışması noktasında taleplerini Bakanlık
yetkililerine iletti.

Yardımcısı Sayın Doç. Dr. İlhan Aydın

Bakanlık yetkilileri tarafından sorunların çözümü için çalışmaların devam
ettiği mesajı verildi. TÜDKİYEB Genel
Başkanı Nihat Çelik ise gerçekleştirilen

elemanlarının aynı zamanda Birliklerin

başta olmak üzere tüm Genel Müdürlerimize sektörümüzün sorunlarını dile
getirmekle birlikte, kendileriyle proje
hizmetinde de çalışması noktasında
birçok istişarede bulundum.’’ değerlendirmelerinde bulundu.

TARIM KREDİ ILE YEM KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ

ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliğinde (TÜDKİYEB)
6 Kasım 2019 tarihinde Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yetiştiricilere yem temini konularında bir
takım görüşmeler yapıldı.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik başkanlığında yürütülen görüşmelere Merkez Birliği Genel Sekreter Vekili Vedat Koç, Bursa İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Veteriner Hekim Yıldırım Oran ve
Birlik Muhasip Üyesi Bülent Üçok ile
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez
Birliği Genel Müdürlüğü Bitkisel ve
Hayvansal Üretim Müdürü Ahmet
Namaldı ve Uzman Serkan Çapacı
katılım sağladı.
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kanlık Genel Müdürlerinin katılımlarıyla
gerçekleştirilen toplantıda küçükbaş
hayvancılık sektörünün sorunlarını dile
getirdi.

Yapılan görüşmede Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik üyelerine uygun fiyattan yem temini konuları ele alındı.
Genel Başkan Çelik toplantıda yaptığı değerlendirmede, amaçlarının
yetiştiricilerin menfaatini gözeterek
Tarım Kredi Kooperatifleri ile birlikte
neler yapılabileceği hususu olduğunu ifade ederek,’’ Yetiştiricilerimiz için
en uygun olan çözümler noktasında
Merkez Birliği olarak katkı sağlamaya
hazırız. Toplantıda en uygun fiyattan
kredi kartıyla yem temini hususunda
bir ön görüşmelerde bulunduk. Biz
girdi maliyetlerini düşürerek üretime
katkıda bulunulmasını istiyoruz. Dolayısıyla Tarım Kredi Kooperatiflerinin bu hizmetin içinde bulunmasını
önemsiyor ve değerli yetkililerine

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

teşekkür ediyorum. Ayrıca bu konudaki katkılarından dolayı Bursa
Birlik Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyemize de teşekkür ediyor,
çalışmalarında başarılar diliyoruz.
İnşallah bu konuda mesafe kaydedip güzel bir çalışmaya Tarım Kredi
Kooperatifleri ile birlikte imza atarız.’’ dedi.
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T

ÇOBAN İSTİHDAMINA 2 YILDA TOPLAM
62 MİLYON LİRA DESTEK VERİLDİ

ürkiye’nin hayvancılık sektörünün vazgeçilmezi olan küçükbaş
hayvancılığa yönelik çalışmalar
kapsamında, çoban istihdam eden işletmelere 2 yılda toplam 62 milyon lira
destek verildi.
AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan edindiği bilgiye göre, hayvancılıkta yerli üretimin geliştirilmesine
yönelik projeler kapsamında, büyükbaş
ve küçükbaşta ıslah ve verimlilik artışına
yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir konu olan çoban
istihdamının artırılması amacıyla eğitim
ve destek projesi yürütülüyor.
Proje çerçevesinde verilen eğitimler
neticesinde çobanların sertifika sahibi
“sürü yöneticisi” olmalarıyla statülerinin
iyileştirilmesi, sosyal güvence altına alınmaları, emeklilik ve sağlık hizmetlerinden
yararlanabilmeleri sağlanıyor.
Böylece hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve

bilinçli beslenmeyle verim artışı sağlanması ve özellikle kuzu kayıplarının en aza
indirilmesi hedefleniyor.
Söz konusu çalışmalarla, 2018’de 65 ilde
sürü yöneticisi istihdam eden 5 bin 372
işletmeye 26,8 milyon lira, bu yıl 67 ilde 7
bin 39 işletmeye 35,2 milyon lira destek
ödemesi yapıldı. Böylece çoban istihdamı sağlayan işletmelere toplam 62 milyon lira destek verildi.
Öte yandan, koyun keçi yetiştiriciliği geliştirme projesi, koyunculukta sürü büyütme projesi ve küçükbaş hayvanlarda
soy kütüğü çalışmaları da sürdürülüyor.
“Her destek üreticimizin sorunlarını
çözmeye yardımcı oluyor”
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik de 5 bin lira olan çoban
istihdamı desteğinde hayvan sayısının
bu yıl 200’den 100 başa indirildiği anımsatarak, yetiştiricilerin büyük çoğunluğu-

nun küçükbaş hayvan varlığının 100 baş
civarında olduğunu söyledi.
Çelik, küçükbaş hayvancılığın Türkiye’nin
vazgeçilemez teminatı olduğunun altını
çizerek, “Daha fazla işletmenin çoban
istihdamı desteği almasıyla küçükbaş
hayvancılıkta Tarım Orman Şurası’nda
belirlenen hedeflere daha hızlı ulaşacağız. Verilen her destek üreticimizin sorunlarını çözmeye yardımcı oluyor. Yetiştiricilerimizin en büyük sorunlarından
olan çoban istihdamı konusunun da bu
sayede çözüme ulaşacağına inanıyorum.” dedi.
Koyun Keçi Bilgi Sistemi veri tabanında
yer alan kuzu ve oğlaklardan destekleme yılında anaç koyun keçi vasfına
ulaşanlar için 100 lira sürü büyütme ve
yenileme desteği ödemesi yapılacağına
işaret eden Çelik, bu yeni destek kaleminin de ülke hayvancılığına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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ZİYARETLER

ZIYARETLER

T

.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, 24 Ekim 2019 tarihinde
Merkez Birliği’ne bir ziyarette bulundu.

Ziyaret esnasında HAYGEM Genel Müdürü Erdurmuş ile
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, bir süre küçükbaş hayvancılıkla ilgili konularda görüş alışverişiyle birlikte önümüzdeki
süreçte yapılacak çalışmalar hakkında ve özellikle de küçükbaş hayvancılığın sorunlarına ilişkin birtakım istişarelerde bulundular.
24 Ekim 2019 tarihinde Resmi gazetede yayımlanarak

T

ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
Genel Başkanı Nihat Çelik, T.C. Tarım ve Orman
Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya

Erdurmuş’u 13 Ocak 2020 tarihinde makamında ziyaret
etti.
Genel Başkan Çelik, Merkez Birliğimiz tarafından Antalya’da gerçekleştirilen 3. Tarım Orman Şurası Küçükbaş
Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı Toplantısı sonrasında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel
Müdürü Zekeriyya Erdurmuş ile toplantıya ilişkin birtakım
değerlendirmelerde bulundu.
HAYGEM Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş ile sektöre
ve İl Birliklerinin sorunlarına ilişkin görüşmeler de gerçekleştiren Çelik, önümüzdeki süreçte çözüm önerileriyle
ilgili fikir alışverişinde bulunulduğunu ve görüş birliğine
varıldığını belirtti.
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yürürlüğe giren Tarımsal Desteklemelere dair görüşmelerin
de gerçekleştirildiği ziyaret kapsamında Genel Başkan Çelik ve HAYGEM Genel Müdürü Erdurmuş, anaç koyun keçi
desteklerinden yararlanacak yetiştiricilerin müracaat süresinin 02 Aralık 2019 tarihine kadar devam etmesi hususunda
görüş birliğine vardılar.
Genel Başkan Çelik, günün anlam ve önemine binaen Genel Müdür Zakeriyya Erdurmuş’a koyun keçi çoban tasvirli
bir maket hediyesinde bulunarak, küçükbaş hayvancılık
sektörüne olan samimi yaklaşımlarından dolayı Birlikler ve
yetiştiriciler adına kendisine teşekkür etti.

Genel Başkan Çelik görüşme sonrasına duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Genel Müdürümüze ilgi ve
alakasından dolayı Merkez Birliğimiz ve sektörümüz adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ZİYARETLER

ZIYARETLER
T

ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik 29 Kasım 2019 tarihinde Tarım ve
Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Çağlayan Oda-

başı’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevi için başarı
temennilerinde bulundu.
Ayrıca Rehberlik ve Teftiş Başkan Yardımcısı Dr. M.Uğur Nuraloğlu’nu da makamında ziyaret eden Genel Başkan Çelik, Nuraloğlu’na
çalışmalarında başarılar diledi.
Genel Başkan Çelik ziyaretler sonrasında ‘‘Yakın ilgilerinden dolayı Sayın Odabaşı ve Sayın Nuraloğlu’na şahsım ve Merkez Birliğim
adına teşekkür ediyorum.’’ dedi.

T

ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 29 Kasım 2019 tarihinde Meteoroloji Genel Müdürü Volkan
Mutlu Coşkun’u makamında ziyaret ederek küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin çeşitli bilgi paylaşımında bulundu.
Ziyaret esnasında Genel Müdür Coşkun, günün anısına Genel Başkan Çelik’e
Meteorolojinin Sesi Radyosu hediye etti.
Karşılıklı fikir alışverişi ile geçen ziyaret sonrasında Genel Başkan Çelik, ‘‘Sektörümüze ilişkin bazı konularda oldukça verimli görüşmelerde bulunduk. Sayın
Genel Müdürüme samimi ilgisi ve anlamlı hediyesi nedeniyle teşekkür ediyor,
başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.’’ dedi.
Genel Başkan Çelik, ayrıca Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik’i
de makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dilekleriyle birlikte
çalışmalarında başarı temennilerinde bulundu.

T

ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 02 Aralık 2019 tarihinde T.C. Toprak Mahsülleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal ve Genel Müdür
Yardımcısı Ümit Orhan’ı makamında ayrı ayrı ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında Genel Müdür Güldal, küçükbaş hayvancılık sektörünün çeşitli konularında yapılan görüşmelerle birlikte yetiştiricilere verilen arpa fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadan eski fiyatlardan devam edileceğini beyan
etti.
Karşılıklı fikir alışverişi ile geçen ziyaret sonrasında Genel Başkan Çelik, “ Sayın
Genel Müdürümüze ve Genel Müdür Yardımcımıza yetiştiricilerimiz ve sektörümüz adına teşekkür ediyorum.” dedi.
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.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ali Fuat Bozkaya 15 Ocak 2020 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret

etti. Genel Başkan Çelik, küçükbaş hayvancılık sektörünün mevcut durumu ile
Merkez Birliğince yapılan çalışmalar hakkında Daire Başkanı Bozkaya’ya çeşitli
bilgi aktarımında bulundu. Görüşme sonrasında Genel Başkan Çelik, nazik ziyaretlerinden dolayı Gümrükler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bozkaya’ya
teşekkürlerini iletti.

A

K Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, AK Parti Siirt Milletvekili Osman
Ören ve Ebuzer Ören, Kırklareli Birlik Başkanı Bülent Oral, Tekirdağ Birlik Başkanı Cemalettin Toluca ve Başkan Yardımcısı Rahmi Sezen, Edirne Birlik Başkanı Şenol Günday ve Yönetim Kurulu Üyeleri Veteriner Hekim Arif
Erbay ile Can Sökmen 28 Kasım 2019 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliğine (TÜDKİYEB) bir ziyarette bulundular.
Milletvekilleri Kartal ve Ören, Genel Başkan Çelik ile birlikte sektöre ilişkin çeşitli
değerlendirmelerde bulunurken, sektörün daha iyi noktalara gelmesi bakımından her zaman destek olacaklarını ifade ettiler. Genel Başkan Çelik de milletvekillerine ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken destek mesajlarına içtenlikle teşekkür etti.
Diğer yandan, Birlik Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret kapsamında geleceğe yönelik çalışmalar hakkında birtakım bilgilendirmelerde bulunarak
sektöre yaptığı hizmetler ve çalışmalarından dolayı Genel Başkan Çelik’e teşekkür ettiler.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, ziyaret dolayısıyla Birlik Başkanları ve
Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederek yetiştiriciler için yapılan hizmetlerin
bundan sonraki süreçte de devam etmesini diledi ve el ele vermek suretiyle
daha güzel çalışmalara birlikte imza atacaklarına inandıklarını söyledi.
Ziyaret, Milletvekilleri ile Birlik Başkanları ve yöneticilerinin hep birlikte Genel
Başkan Çelik ile hatıra fotoğrafı çekimiyle sonuçlandırıldı.

A

K Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Emekli imam Bünyamin
Hürkul, Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı Tuncer Kaya, Kars
Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Kaya, Başkan Yardımcısı Mecit Boran ve İş adamı Hakan Kartal’dan oluşan heyetle birlikte
25 Ekim 2019 tarihinde Merkez Birliğimize bir ziyarette bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, AK Parti Van Milletvekili ve beraberindeki heyetle sektör hakkında çeşitli istişarelerde bulundu.
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat
Çelik, ziyaret sonrasında “Merkez Birliğimizi onurlandıran başta Sayın Vekilim olmak üzere birbirinden değerli misafirlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim.” dedi.
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ZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon
Başkanı Mehmet Cevat Delil ile Denetleme Kurulu Üyesi ve Bitlis İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Necat Demirden 13 Aralık 2019 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında
ziyaret etti.
Toplantıda küçükbaş hayvancılık ve tarıma dair çeşitli istişarelerde bulunularak
önümüzdeki dönemde yapılabilecek projeler konuşuldu.
Genel Başkan Çelik, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Mehmet Cevat Delil ve Sayın Necat Demirden’le ülkemiz tarımı ve küçükbaş
hayvancılık sektörümüz için çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kendilerine
teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.’’ dedi.

T

.C. Tarım ve Orman Bakanlığı HAYGEM Islah ve Geliştirme Daire Başkanı
Adem Bölükbaşı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Donanım Daire Başkanı Tansu Erol, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İş Zekası ve Analitik Projeler Koordinatörü Bekir Yılmaz, Donanım Daire Başkanlığı Sistem ve Network
Koordinatörü Ercan Eroğlu, Bilişim Uzmanları Mahmut Kavici, Ahmet Süreyya
Keskin, Orkun Kocatürk, Mühendis Mahmut Akkuş ve İstatistikçi Satılmış Yalçın
26 Aralık 2019 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel
Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret etti.
Toplantıda Ocak ayında eğitimi verilecek olan SOYBİS Projesi hakkında görüşmeler gerçekleştirildi. Genel Başkan Çelik’e projenin sunumu yapıldı ve kullanım
kılavuzu verildi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, “ Küçükbaş hayvancılık sektörümüz için oldukça önemli bir yere sahip olan SOYBİS Projesi’nin sunumunu yapan T.C. Tarım
ve Orman Bakanlığı HAYGEM Islah ve Geliştirme Daire Başkanı Sayın Adem
Bölükbaşı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Donanım Daire Başkanı Sayın Tansu
Erol, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İş Zekası ve Analitik Projeler Koordinatörü Sayın Bekir Yılmaz ile ekibine ziyaretlerinden ve sektörümüze olan katkılarından
dolayı teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.” dedi.

T

ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik 02 Aralık 2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi
Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Salih Karaçaltı’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevi için başarı
temennilerinde bulundu.
Genel Başkan Çelik ziyareti sonrasında, “Yakın ilgilerinden dolayı Doç. Dr. Mehmet Salih Karaçaltı’na şahsım ve Merkez Birliğim adına teşekkür ediyorum.”
dedi.
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ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 26 Kasım 2019 tarihinde Anadolu Ajansı Ekonomi ve
Finans Haberleri Yayın Yönetmeni Fırat Gazel, Ekonomi
Haberleri Editörü Serhat Akkan, Ekonomi Haberleri Editör Yardımcısı Necati Keleş ve Ekonomi Haberleri Muhabiri Mustafa Çalkaya ile bir araya geldi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı toplantıda küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunları ve gündemine ilişkin bazı
görüşmelerde bulunurken gelen soruları da cevapladı.
Genel Başkan Çelik, toplantı sonunda “Sektörümüze ve
şahsıma olan yakın ilgilerinden ve katılımlarından dolayı
değerli basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.

T

ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 31 Ekim
2019 tarihinde Merkez Birliğinde bir basın toplantısı düzenleyerek Ulusal gazetelerin basın mensuplarıyla
bir araya geldi.
Basın toplantısına; Sabah Gazetesinden Barış Şimşek,
Milliyet Gazetesinden Aykut Yılmaz, Türkiye Gazetesinden Sefa Bilgitekin, Akşam Gazetesinden Osman Nuri
Cerit, Milli Gazeteden Sadettin İnan, Ticaret Gazetesi
Ankara Temsilcisi Seda Gök ve Para Dergisinden Hülya
Genç Sertkaya katılım sağladı.
TÜDKİYEB Genel Başkanı basın toplantısında küçükbaş
hayvancılık sektörünün sorunları ve gündemine ilişkin
birtakım açıklamalarda bulunurken muhabirlerin sorularını da cevapladı.

Ç

iftçi Tv Program Yapımcısı Recep Cingöz, 20
Aralık 2019’da Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret etti.
Genel Başkan Çelik ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, “Çiftçi TV’de program yapımcısı olarak
görevine başlayan Recep Cingöz’e şahsım ve sektörüme olan yakın ilgileri ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür
ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum.’’ dedi.

34

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

ZİYARETLER

ZIYARETLER
Ç

orum Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Birol Alanbay, Başkan
Yardımcısı Cafer Harputlu, Yönetim Kurulu Sekreterya Üyesi Mürsel
Bostancı ve Muhasip Üye Ali Özerdem 18 Aralık 2019 tarihinde Türki-

ye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’e nezaket
ziyaretinde bulundu.
Ziyaret kapsamında Çorum Birlik Başkanı Alanbay, Genel Başkan Çelik’e sektöre yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Kurulduğumuz
günden bu yana Merkez Birliğimize ve Genel Başkan Nihat Çelik’e her zaman
destek ve yardımcı olduk; bundan sonraki süreçte de desteklerimiz devam
edecektir.” ifadelerini kullandı.
Genel Başkan Çelik ise, “Ben de bu samimi duygu ve düşüncelerinden dolayı
değerli Birlik Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerine şahsım ve Merkez Birliği
Muhasip Üyemiz Şevket Avcı adına teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar
diliyorum.” dedi.

İ

zmir İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cafer Tayyar Gülpınar, 22 Kasım 2019 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında İzmir’in küçükbaş hayvancılık sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik bazı değerlendirmelerde bulunuldu.
Genel Başkan Çelik, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek İzmir
Birlik Başkanı Gülpınar’a teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

B

atman İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Onursal Başkanı Metin Aydın,
TNB Basın Danışmanı Kemalettin İsaoğlu, Avukat Serhat Pak ve Veteriner Hekim Mehmet Sıddık Aydın 26 Kasım 2019 tarihinde Türkiye Ko-

yun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’ni (TÜDKİYEB) ziyaret etti.
Toplantı esnasında Batman İli Onursal Başkanı Aydın, Batman ilinde yapılan
çalışmalar hakkında Genel Başkan’a bilgilendirmelerde bulunurken, küçükbaş
hayvancılık sektörüne ve yetiştiricilere daha iyi hizmet etme yolunda yapılabilecek projeler hakkında çeşitli istişareler yapıldı.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ve verimli bir
görüşme gerçekleştirildiğini dile getirerek teşekkürlerini iletti.
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ingöl Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu ve
Halk Elinde Islah Proje Teknik Elemanı Veteriner Hekim Recep
Macit 27 Kasım 2019 tarihinde TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’i ziyaret etti.
Bingöl’ün küçükbaş hayvancılık sorunlarına ve çözüm önerilerine
yönelik bazı değerlendirmelerde bulunan Birlik Başkanı Ali Kaysadu,
önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar hakkında da Genel Başkan
Çelik’e bilgi verdi.
Kaysadu, sektöre yaptığı hizmetlerden dolayı Genel Başkan Çelik’e
teşekkür ederek Merkez Birliği ile daima birlik beraberlik içerisinde
çalışacakları mesajını verdi. Genel Başkan Nihat Çelik de ziyaretinden
dolayı Ali Kaysadu ve Recep Macit’e teşekkür ederek, çalışmalarında
başarılar diledi.

B

ursa Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim
Yıldırım Oran ile Veteriner Hekim ve Bursa Yenişehir Belediye
Meclis Üyesi H. Emre Yürük 03 Aralık 2019’da Türkiye Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret etti.
Bursa’nın küçükbaş hayvancılık sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik çeşitli istişarelerde bulunan Birlik Başkanı Yıldırım Oran, yeni dönem için yapılan çalışmalar hakkında Genel Başkan Çelik’e bilgi verdi.
Oran, sektöre yaptığı büyük katkılardan dolayı Genel Başkan Çelik’e
teşekkür ederek Merkez Birliği ile daima birlik beraberlik içerisinde
çalışacaklarını söyledi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ise, “Merkez Birliğimizi ve sektörümüzü daima ileriye taşımayı hedefleyen, her zaman birlik beraberlik içerisinde ve el ele çalışan değerli Başkanımız Yıldırım Oran’a
teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.” dedi.

G

aziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Osman
Türkman ile Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcıları Mustafa İlmeç ve Nihat Deme 09 Aralık 2019 tarihinde
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat
Çelik’i makamında ziyaret etti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Gaziantep’te küçükbaş hayvancılıkla ilgili yapılan çalışmalar hakkında çeşitli istişarelerde bulundular.
Gaziantep Birlik Başkanı Osman Türkman Genel Başkan Çelik’e Gaziantep başta olmak üzere sektör için hizmetlerine bütün hızıyla devam edeceği mesajını vererek teşekkür etti.
Birlikte daha birçok güzel çalışmaya imza atacaklarına olan inancını
dile getiren Çelik, “Ziyaretlerinden dolayı Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcılarıma ve Birlik Başkanıma teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.
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sparta Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Süleyman Yaşar
Köroğlu 03 Aralık 2019 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret etti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Köroğlu’na Isparta ilinde küçükbaş hayvancılığın
gelişmesine yaptığı katkılar ve yetiştiricilerimize yaptığı hizmetlerden
dolayı bir plaket hediye etti.
Isparta Birlik Başkanı Köroğlu, kendisi için manevi değeri çok yüksek
olan plaketi küçükbaş hayvancılık sektörü ve yetiştiriciler adına aldığını
ifade ederek Genel Başkan Çelik’e teşekkür etti. Merkez Birliği ile her
zaman iş birliği içerisinde çalışacağına dikkat çeken Köroğlu, Isparta ili
başta olmak üzere sektör için hizmetlerine bütün hızıyla devam edeceği mesajını verdi.
Genel Başkan Çelik ise başarılı olabilmenin ancak birlik ve beraberlikle
olacağını belirtti. Birlikte daha güzel çalışmalara imza atacaklarına olan
inancını dile getiren Çelik, “Başkanıma şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyor,çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

N

evşehir Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Suat Soner Güven, Birlik Müdürü Mustafa Ertürk beraberinde Birlik Üst Kurul
Delegeleri Hakkı Güneç ve Serdar Koçyiğit ile 12 Aralık 2019

tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’ni ziyaret etti.
Genel Başkan Nihat Çelik, Birlik Başkanı Suat Soner Güven ve ekibiyle
Nevşehir ilindeki küçükbaş hayvancılığa dair bir takım istişarelerde bulunarak önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar ve projeler hakkında
bazı görüşmelerde bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Merkez Birliği ve küçükbaş hayvancılık sektörü adına Nevşehir’e yaptığı katkılardan dolayı Başkan Güven’e bir plaket verdi. Daima birlik ve beraberlik içerisinde çalışılacağı
mesajı verilen toplantı sonrasında Genel Başkan Çelik şunları söyledi:
“Şahsım ve sektörüm adına Nevşehir Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik
Başkanıma teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde yapılacak çalışmalarında başarılar diliyorum.’’

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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rzurum Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emrullah Akpunar 13 Ocak 2020 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret etti.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akpunar’a Erzurum ilinde küçükbaş hayvancılığın gelişmesine yaptığı katkılar ve yetiştiricilerimize yaptığı hizmetlerden dolayı bir plaket hediye etti.
Erzurum Birlik Başkanı Emrullah Akpunar, plaketi küçükbaş hayvancılık sektörü ve yetiştiriciler adına aldığını ifade ederek, Genel Başkan
Çelik’e teşekkür etti. Merkez Birliği ile her zaman iş birliği içerisinde
çalışacağının altını çizen Akpınar, Erzurum başta olmak üzere sektör
için hizmetlerine bütün hızıyla devam edeceği mesajını verdi.
Genel Başkan Çelik ise birlikte daha güzel çalışmalara imza atacaklarına olan inancını dile getirerek “Başkanıma şahsım ve sektörüm
adına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

Ş

anlıurfa Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Eyyüpoğlu 29 Kasım 2019 tarihinde Merkez Birliğine bir ziyarette bulunarak Genel Başkan Nihat Çelik ile sektöre ilişkin birtakım paylaşımlarda bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Şanlıurfa’da küçükbaş hayvancılığın
gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı Birlik Başkanı Eyyüpoğlu’na
teşekkür ederek daima birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel çalışmalara imza atılması temennilerinde bulundu.
Şanlıurfa Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Eyyüpoğlu
ise Genel Başkan Çelik ile ile ait küçükbaş hayvancılık sorunlarını ve
çözüm önerilerini görüştüklerini söyleyerek, ‘‘Yaklaşan seçimlerde
Genel Başkanımızla daima birlik, beraberlik içerisinde hareket edeceğimizi ve tam destek olarak arkasında yer alacağımızı belirtiyor;
sektörümüze yapmış olduğu katkıları, başarılı projelerinden dolayı
kendilerine teşekkür ediyorum.’’ dedi.

V

an Erciş MHP İlçe Başkanı Fatih Köroğlu 17 Ocak 2020 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel
Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret etti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik ve MHP Erciş İlçe Başkanı Köroğlu
ile yapılan görüşmeler sonrasında Genel Başkan Çelik, “Kendilerine
nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim.” dedi.
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“UZMAN ELLER PROJESİ”NDE
100 BIN LIRAYA KADAR HİBE VERILECEK

zman Eller Projesi kapsamında
Tarım ve Orman Bakanlığınca
kırsal kalkınmaya katkı sağlamak, köyden kente göçü önlemek ve
eğitimli girişimcileri desteklemek amacıyla 4 pilot ildeki girişimcilere 100 bin
liraya kadar hibe desteği verilecek.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik:
‘‘Bu hibe desteği genç çiftçileri teşvik
edecek ve tarıma faydalı olacaktır”
ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA
- Tarım ve Orman Bakanlığınca, kırsal
kalkınmaya katkı vermek, köyden kente
göçü önlemek ve eğitimli girişimcileri
desteklemek için İzmir, Mardin, Amasya
ve Düzce’deki girişimcilere 100 bin liraya
kadar verilecek hibe desteği için başvurular yarın başlıyor.
“Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi” çerçevesinde
verilecek destekle tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında
eğitim veren meslek yüksekokulu veya
üniversitelerden mezun gençlerin, kırsal alanda istihdamına katkı sağlanması
amaçlanıyor.

Uzman Eller Projesi’yle söz konusu sektörlerde

girişimciliğin

desteklenmesi

hedefleniyor. Bu kapsamda, 2019-2020
döneminde, pilot il seçilen Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin’deki projelere hibe

Kesin başvurular, girişimcinin ikamet ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu bakanlık il müdürlüklerine şahsen gerçekleştirilecek.

Bu destek, kırsal alanda yaşayan ve ya-

Hibe ödemesinin yapılabilmesi için proje
yatırımının tamamlanmış olması gerekecek.

şamayı taahhüt eden, ilgili okullardan

Hibe desteğine üreticiden olumlu tepki

desteği sağlanacak.

mezun kişilerin uygulayacağı bitkisel ve
hayvansal üretim, su ürünleri üretimi,
yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik
bitki üretimiyle bu ürünlerin işlenmesi,
depolanması ve paketlenmesine yönelik
projeleri kapsayacak.
Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvan
yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği, bal üretimi,
ipek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
midye ve kara salyangozu entansif üretim tesislerinin de aralarında olduğu birçok proje desteklenecek.
Projeden yararlanmak isteyenler ön
başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığının web sitesi (www.tarimorman.gov.tr)
üzerinden yarından itibaren yapabilecek,
başvurular 40 gün sürecek.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, Türkiye’de tarıma verilen
desteklerin üreticileri ayakta tuttuğunu
söyledi.
Hibe desteğinin genç çiftçileri teşvik
edeceğini ve tarıma faydalı olacağını dile
getiren Çelik, “Türkiye’nin geleceği olan
küçükbaş hayvancılık sektörüne yatırım
yapmak isteyenler için 100 bin liraya kadar olan hibe bizi sevindirdi. Bu hayvan
sayısının artmasına da katkı sağlayacaktır.” dedi.
Çelik, şu an için 4 il için verilen desteğin
tüm illere yayılması gerektiğine de işaret
etti.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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PARA DERGİSİ, TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI
NİHAT ÇELİK’İN GÖRÜŞLERİNE YER VERDİ

T

ürk tarımı ve hayvancılığı açısından 2019 yılının belki de en
önemli olayı 3. Tarım Orman Şurası’nın toplanması, sektörümüze ilişkin
hedef ve stratejilerin belirlenmiş olmasıdır. Tarım Orman Şurasından küçükbaş
hayvancılığımız için de oldukça sevindirici müjdeler çıkmıştır.
2019 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilen Tarım Orman Şurası’nda sektörümüz için son derece önemli mesajlar
verilmiştir. Biz bu mesajları doğru okuyarak 2020 ve hatta 2023 yılına kadar
olan süreçte küçükbaş hayvancılığa
ivme kazandıracak çalışmaları yapacağız. Bu çerçevede 2020 yılındaki en büyük beklentimiz, mevcut bazı sorunlarımızın eylem planları dâhilinde çözüme

3

. Tarım ve Orman Şurasının toplanmış olması sonucunda önümüzdeki 5 yılın yol haritasını be-

lirlemek ve 25 yıla ışık tutacak kararların
alınmasını tarım ve hayvancılık adına çok
önemli ve değerli buluyoruz. Bakanlığımız ile birlikte Tarım sektöründe yer alan
tüm paydaşlar bir araya gelerek ortak
akıl buluşması çerçevesinde çok güzel
çalışmalara imza atmıştır. Merkez Birliğimizin de şura çalışmalarına verdiği
katkılar sonucunda küçükbaş hayvancılık adına olumlu hedef ve stratejilerin
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kavuşturulması çalışmaları olacaktır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın 50 milyon
civarında olan küçükbaş hayvan sayısının 2020 yılında 56 milyon başa çıkartılacağı bir hamle yılı olarak ilan etmesi
bize ayrı bir heyecan vermiştir. Biz bu
doğrultuda çalışmalarımıza yön vererek
koyun ve keçinin bu ülkenin vazgeçilmezi olduğunu, ekonomik anlamda da
ülkemize katma değer sağlayacağını
gündemde tutacağız.
Şura’dan çıkan bir diğer önemli karar da
kırmızı et sektöründe küçükbaş hayvan
et tüketiminin özendirilerek pazar payının artırılmasına ağırlık verileceği kararıdır. Hem kırmızı et açığımızın kapatılması
hem de insanlarımızın sağlığı açısından
küçükbaş hayvan ürünlerini tüketmesi

belirlenmiş olması sektörümüz adına
memnuniyet vericidir. Her ne kadar şura
kararları tavsiye niteliğinde alınmış kararlar olsa da Sayın Cumhurbaşkanımız ve
Sayın Bakanımızın sektörümüze yönelik
verdiği mesajlar yetiştiricilerimiz için büyük moral olacaktır. Şura’da belirlenen
hedeflerin hayata geçirilmesi için Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin
bizlere yüklediği sorumluluklar doğrultusunda her zaman üzerimize düşeni
yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek
isterim. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın küçükbaş hayvan etinin tüketimine
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için 2020 yılında daha çok çalışılması
gerektiğine inanıyoruz. Bu manada toplum olarak koyun ve keçi etine yönelik
ön yargıları kırarak tüketim seviyesinin
artırılması çalışmaları öncelikli hedeflerimizden biri olacaktır.
Diğer yandan 2020 yılının küçükbaş
hayvancılığın geleceğine büyük katkılar
verecek olan soykütüğü çalışmalarının
uygulamaya aktarılacağı bir yıl olması en
büyük arzularımızdan biridir. Merkez Birliğimizce yürütülecek Islah programlarına dayalı olarak oluşturulacak koç teke
üretim planlarıyla ülkemizin damızlık koç
teke ihtiyacı karşılanacaktır. Sonuç olarak önümüzdeki süreçte bütün çabamız,
gayretimiz sektörümüzü daha iyi yerlere
getirmek olacaktır.

ağırlık verileceğini, 2020 yılının küçükbaş hayvancılıkta hamle yılı olacağını ve
hayvan sayısının 56 milyona çıkarılacağı
gibi müjdeleri de sektörümüze büyük
güç katacaktır.
Şura sonuçlarının tarım ve hayvancılığımız açısından hayırlara vesile olması
temennilerimle şura çalışmaları kapsamında Başta Sayın Cumhurbaşkanımız
ve Sayın Bakanımız olmak üzere yoğun
emek sarfeden herkese sektörüm ve
Merkez Birliğim adına teşekkür ediyorum.

