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Nihat Çelik
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği Genel Başkanı

işlemleri birlikler tarafından yapılmalıdır. Koyun Keçi
Yetiştirici Birlikleri dışında kalan ve sektörel anlamda bir
fayda sağlayamayan bazı üretici birliklerinin görevleri
5996 sayılı kanuna esas olarak kurulan yetiştirici
birliklerine verilmelidir.

KIRMIZI ET SORUNUNUN
ÇÖZÜMÜ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN
YETİŞTİRİCİLİĞİNDEN GEÇER
Hepimizin de bildiği gibi ülkemizde yıllardır kırmızı et
açığının var olduğu bir gerçektir. Ve büyük bir sorun
olarak ciddiyetini korumaktadır. Bu açığın kapatılması
ise mutlak surette koyun keçi yetiştiriciliğinden
geçmektedir. Daha da önemlisi insanlarımızın sağlıklı ve
doğal beslenmesinin doğru adresi koyun keçi et ve süt
ürünleridir. Dolayısıyla yaptığımız faaliyetlerin temelinde;
insanlarımızın hayvansal protein ihtiyacını karşılayacak
şekilde üretim yapılmasının yanı sıra, önümüzdeki
süreçte hedeflerimizi geniş tutarak, gerek damızlık
üretiminde gerekse kırmızı et açığının kapatılmasında
sorunların bertaraf edilmesi yatmaktadır.
Bu nedenle; koyun ve keçi yetiştiriciliğinde yapılması
gereken çalışmalarda sağlanacak başarı ile birlikte,
ülkemizde var olan kırmızı et açığı kapatılabilecektir.
Koyun ve keçi yetiştiriciliğinde yapılması gereken
çalışmalarda başarıya ulaşmak için de öncelikle ve
özellikle bu alanda faaliyet gösteren Birliklerin daha
aktif ve daha güçlü hale getirilmesi sağlanmalıdır. Bunu
sağlayacak olan birimler ise başta Bakanlığımız olmak
üzere Merkez Birliğimiz ve İl Birliklerimizdir. Dolayısıyla;
Birliklerimiz doğru envanter çıkartılmasını sağlamakla
yetkilendirilmeli ve görevlendirilmeli, her türlü kayıt
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Koyun Keçi Yetiştirici Birlikleri üyelerinin hayvanlarına
koruyucu sağlık hizmeti verebilmeli, üyelerinin
üretim plan ve programlarını yapabilmeli ve hayvan
Islah ve üretimine yönelik her türlü programları
yürütülebilmelidirler. Bunun için de küpe ve küpeleme
yetkisi Bakanlığımız tarafından Birliklerimize
devredilmelidir. Koyun ve keçilerde düzenli aşılama
yapılamadığı için zaman zaman fazlaca ölümler
görülmektedir. %30-40 seviyelerinde seyreden kuzu ve
oğlak ölümleri önlenerek makul seviyelere çekilmelidir.
Dolayısıyla aşılar ücretsiz temin edilmeli ve birliklere aşı
yapabilme yetkisi verilmelidir.
Bir diğer önemli konu da küpe cezalarıdır. Küpeleme
işlemlerinde ceza uygulamaları sebebiyle yetiştiriciler
hayvanlarını kayıt altına almamaktadır. Yüz binlerce
hayvan küpesizdir. Bu yüzden küçükbaş hayvanların
küpeleme işlemlerinde ceza uygulaması kaldırılmalıdır.
Küçükbaş hayvancılık sektörü ile ilgili alınan
kararlar öncesinde Merkez Birliğimizin görüşünün
mutlaka alınması ve sektörle ilgili yurt dışı ve yurt içi
yapılan tüm iş ve işlemlerde Merkez Birliğimizin de
organizasyonlarda yer alması sağlanmalıdır.
Ülkemizin küçükbaş hayvan potansiyeli yüksek olan
bölgelerinde damızlık üretim merkezleri kurularak
buralarda yerli damızlıklarımız üretilmeli ve gerekmesi
halinde yurt dışından ıslah amaçlı üstün verimli ırklar
ithal edilmelidir. Koç Teke Test İstasyon kuruluş
maliyetlerinin tamamı Bakanlığımızca karşılanmalıdır.
Anaç Koyun Keçi Desteklemeleri hususu yeniden ele
alınarak küçükbaş hayvancılık tümüyle düşünülmeli;
koyun, keçi, kuzu, oğlak, koç ve teke olmak üzere
tamamı bir kalemde desteklenmelidir. Ülkesel Halk
Elinde Islah Projesi, Soybis ile birleştirilmelidir.
Destekleme ödemeleri her yıl genellikle Mayıs ayı sonu
veya Haziran ayını bulmaktadır. Küçükbaş hayvancılıkta
Ocak - Nisan ayları doğumlar, büyütme ve besi dönemi
olduğu için yetiştiricinin nakite olan ihtiyacı daha çok
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artmakta ve bu aylarda daha fazla olmaktadır. Onun için
destekleme ödemeleri takvimi yeniden düzenlenerek
Mart veya Nisan aylarına alınmalıdır.
Meralar küçükbaş hayvancılığın olmazsa olmazıdır. İlgili
kanuna göre meralar, mera olarak tescil ve tevsik edilen
alanlardır. Dolayısıyla mera olarak kullanılmalarına
karşılık mera olarak tescil edilmediği için hazine arazileri
olarak kaydedilmektedir. Bunların yeniden mera olarak
kullanılması sağlanmalıdır.
Nadas ve anızların mutlak surette otlatmaya açılması
gerekmektedir. Bütün bunlar nazar-ı dikkate alınarak
Mera Kanunu, orman arazileri de dâhil tüm otlak
alanlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
Mera Kanunun 6. maddesinde değişiklik yaparak,
Koyun Keçi Yetiştirici Birliklerinden bir temsilcinin doğal
üye olarak yer alması sağlanmalıdır. Yaylalar sürekli
olarak hayvan otlatılmasına açık tutulmalıdır.
Çoban ihtiyacı, yurt dışı anlaşmalarla, Türki
Cumhuriyetlerden ve Afganistan’dan yasal mevzuat
içerisinde sağlanmalıdır. Birliklerce İllerindeki çoban
ihtiyacı sağlanarak öncelikle tespit edilmeli ve takiben
ülkemizde bu kişilerin kanuni olarak belirlenecek
kriterlerle çalışmaları sağlanmalıdır. Ayrıca İŞKUR
tarafından yapılan istihdam desteklerinde çoban
istihdamı desteğine yer verilmelidir. İŞKUR tarafından
yapılan personel alımı kapsamında en az % 25 oranında
çoban istihdamı sağlanmalıdır.
Ağılların inşaatına yönelik mevcut mevzuat değiştirilmeli,
basit-prefabrik, temelsiz ağılların inşaat işlerinde
Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Yapılar Bölümünden
mezun Ziraat Mühendislerinin çizecekleri plan ve
projeler geçerli olmalı ve İl Müdürlüklerinde tesis
edilecek ruhsat birimlerinde aynı bölüm mezunu Ziraat
Mühendisleri görevlendirilmelidir. Gerekli bilgiler İl
Müdürlüğünce toplanmalı, gerekirse kurum görüşleri
aynı Müdürlükçe alınmalı ve ruhsat işlemleri son
derece kolaylaştırılmalıdır. Belediyelerin ağıl inşası
için harç almaları uygulamasına son verilmelidir.
Akarsu, göl kenarlarında ve ormanda ağıl yapımı
serbest bırakılmalıdır. Ağıl yapımında, tadilatında ve
genişletilmesinde düşük ve uzun vadeli kolaylaştırılmış
krediler sağlanabilmelidir.
Ayrıca hayvan alımlarında kredi kullanan
yetiştiricilerimizden gayrimenkul tapusunun teminat
olarak istenmesi yerine mevcut hayvanları teminat
olarak kabul edilmelidir.
Ülkemizin her yerine çam dikilmesi uygulamasına
mutlaka son verilmelidir. Zaten son zamanlarda çamlık
alanlar çam ağaçlarına özgü zararlılar tarafından ülkemiz
dâhil bütün dünya genelinde büyük ölçüde zarar
görmekte ve yok olmaktadır.

Orman bölgelerinde, özellikle meşelik alanlarda 10.000
koyun için 20.000 dönümlük yani 20 hektarlık orman
alanlarında, düz kesim yapılıp etrafı tellerle çevrilmelidir.
Bu şekilde planlanacak 7 parselde münavebeli olarak
7 yıl içerisinde hem koyunlar ücretsiz otlatılmalı ve
nerdeyse izole ortam içerinde son derece düşük
işçilikle yetiştirilme yapılmalıdır. Yılda bir veya iki kere
doğum sezonunda ve kırkım sezonunda hayvanlar ile
ilgilenmelidir. Türkiye coğrafyasında geniş otlakların
mevcut olduğu yaylım alanları aynı mantıkla planlanmalı
ve projelendirilerek otlatmaya yönelik yetiştiricilik
sistemleri uygulanmalıdır.
Türkiye’de yem bitkilerinin ve meraların yetersiz olduğu
bölgelerde hâsıl buğday üretimi yapılarak kaba yem
ihtiyacının önemli bir kısmı hasıl buğday üretimi ile
karşılanmalıdır.
Yapılacak planlama ve organizasyonla sürülerin
beslenmelerinin nerdeyse tamamının tabii mera ve
orman meralarında yapılması son derece önemlidir.
Dünyada küresel ısınma kaynaklı su kaynaklarındaki
azalmalar ve yem bitkileri alanındaki gerilemeler göz
önünde bulundurulduğunda ve ayrıca gelişebilecek
olağanüstü şartlar göz önüne alındığında koyun
yetiştiriciliği hayvansal gıda ihtiyacımızın karşılanmasına
yönelik ülkemizin en önemli emniyet supaplarından biri
olacaktır.
Bu nedenle, üretilecek koyun etinin temin edileceği kuzu
piyasası mutlaka Merkez Birliğimizin organizasyonu
gözetiminde olmalıdır. Hedefimiz sürü sahiplerini
işletme sahiplerine dönüştürerek Türkiye’nin kırmızı et
ihtiyacının %100’ünü sağlayabilmek olmalıdır.
Netice itibarıyla, “Karşı karşıya kaldığınız aşılması güç
problemleri; mevcut düşünce yapınızla çözemezsiniz.
Çünkü bu problemler, mevcut düşünce yapınızın
ürünüdürler.” Dolayısıyla “Birlikten Kuvvet Doğar’’
diyerek problemlerin çözümünde Bakanlığımız,
Merkez Birliğimiz, İl Birliklerimiz, yetiştiricilerimiz,
akademisyenlerimiz ve sektörümüzün tüm paydaşlarının
birlikteliği sağlamalıdır.
Bu birliktelik öncelikle küçükbaş hayvancılıkta hedefleri
belirlemeli ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli projeleri
hazırlamalıdır. Hazırlanacak projeler bir takvime bağlı
olarak sırasıyla uygulamaya alınmalıdır.
Sonuç itibarıyla hedef, ülkemiz kırmızı et açığını
kapatarak ihracat yapan ülke konumuna gelmek
olmalıdır. Nitekim Ülkemizin bu hedefi yakalayacak
potansiyeli fazlasıyla mevcuttur.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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69. GELENEKSEL HASAT BAYRAMI
COŞKUYLA KUTLANDI

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle
gerçekleştirilen “TİGEM 69.
Geleneksel Hasat Bayramı” büyük bir
coşkuyla kutlandı. Tarım ve Orman
Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin ev
sahipliğinde gerçekleştirilen Hasat
Bayramı TİGEM’e bağlı Polatlı Tarım
İşletmesi’nde 26 Temmuz 2019
tarihinde gerçekleştirildi.
Toprağa verilen emeğin, atılan
tohumun, edilen duanın, bir yıllık
çalışma ve çabaların karşılığının
alındığı, bereketin ve bolluğun
simgesi, geçimini tarımdan sağlayan
çiftçimizin bayramı olan TİGEM
69. Geleneksel Hasat Bayramı’na
çok sayıda bakan, milletvekili, ve
bürokratın yanı sıra sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri ile binlerce
çiftçi ve vatandaşımız katıldı.

Polatlı Tarım İşletmeleri Müdürlüğü
hasat alanında gerçekleşen
programda Cumhurbaşkanı Erdoğan,
buğday hasadı yaptı, yerli olarak
geliştirilen elektrikli traktörün deneme
sürüşünü de gerçekleştirdi. Diyanet
İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın okuduğu
duanın ardından Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli ile biçerdövere bindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi
kullandığı biçerdöverle buğday hasadı
gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk olma
özelliği taşıyan ve yerli olarak

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik de programa
katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
kuzu hediyesinde bulundu.
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geliştirilen elektrikli traktörü de
kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
traktörün arkasındaki pullukla tarla
sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
hasat alanında kendisini karşılayan
Karaahmet Köyü çiftçileri ile de sohbet
ederek, fotoğraf çektirdi.
Daha sonra alandaki çiftçilere
ve vatandaşlara hitap eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 69’uncusu
düzenlenen Hasat Bayramı’nın Polatlılı
ve Ankaralı çiftçilerle Türkiye’deki tüm
üreticiler için hayırlara vesile olmasını
diledi.

HABERLER

“Üniversiteler kamu kurumlarıyla el ele
vermezse tarım ve hayvancılıkta arzu
ettiğimiz hamle yaşanamaz. Hepimizin
aynı gemide olduğunun bilinciyle
hareket etmesi, eleştirirken aynı
zamanda ortaya daha iyisi için öneri
koyması gerekir. Muhalefetin yaptığı
gibi yalanlara, çarpıtmalara sarılmak
hiç kimseye bir fayda sağlamaz.” diye
konuştu.

Hasatın, çiftçinin bir yıllık emeğinin,
alın teri ve bekleyişinin semeresini
topladığı bir bayram olduğunu
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Sizler bugün sadece tarlanızdaki
ürünün hasadını yapmıyorsunuz, aynı
zamanda her anı sabırla, tevekkülle
geçirilen bir senelik çalışmanın
neticesini de alıyorsunuz. Sizler
bugün Rabbimizin insanın istifadesine
sunduğu toprağın, güneşin, suyun
bereketine bir kez daha şahitlik
ediyorsunuz. İşte böyle bir günde
buradaki çiftçilerimizin nezdinde
Türkiye’nin dört bir yanındaki
üreticilerimizin Hasat Bayramı’nı
gönülden tebrik ediyorum.” ifadelerini
kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk tarımı
adına gurur verici bir adımı atmanın
bahtiyarlığını yaşadıklarını belirterek,
Türkiye’nin ilk yerli üretim elektrikli
traktörünün tanıtımını ve deneme
sürüşünü gerçekleştirdiğini anlattı. 45
dakika şarj süresiyle yedi saat aralıksız
çalışan, 105 beygir gücüne sahip bu
traktörün seri üretime hazır olduğuna
işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Yüzde 95’e varan yakıt tasarrufu
sağlayan elektrikli traktörün bu özelliği
ile çiftçilerimizin maliyetlerini çok ciddi
düşüreceğine inanıyorum. Bu önemli
projenin hayata geçmesinde emeği
olan herkesi buradan bir kez daha
tebrik ediyorum.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç
nüfusun köyde yatırım yapmasını
ve tarımsal nüfusun gençleşmesini
sağlamak için köye dönüş projelerini

başlattıklarını kaydederek, genç
çiftçilere kişi başı 30 bin lira
tutarında hibe desteğini 2016
yılında uygulamaya başladıklarını,
hayvancılıktan bitkisel üretime, yerel
ürünlerden tıbbi aromatik bitkilere
kadar birçok alanda gençlere
imkânlar sunduklarını, sadece
son üç yılda genç çiftçilere 1,5
milyar lira tutarında hibe desteği
verdiklerini anlatarak “Küçük aile
işletmelerinin büyükbaş hayvancılıkta
10, küçükbaş hayvancılıkta 300 başa
kadar ulaştırılması hedefiyle alet ve
ekipman alımını destekleyeceğiz.
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde
anaç hayvan sayısının artırılmasıyla
kırmızı et üretimindeki küçükbaş
payını yükselteceğiz. 2023 yılı için 30
milyon baş ilave anaç koyun artışı
hedefliyoruz. Ayrıca, ülkemizdeki sığır
miktarını artırmak için suni dölleme
uygulamalarına ağırlık vereceğiz.
İnşallah tüm bu çalışmalarla ülkemizi
2023 senesinde tarım ve hayvancılıkta
dünyanın en güçlü ülkelerinden biri
hâline getireceğiz.” dedi.
Hedeflere ulaşma konusunda çiftçi
ve üreticilerden destek beklediklerini
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

69. Hasat Bayramı’nın çiftçiler için
hayırlı olmasını dileyen, elektrikli
traktör projesinde de emeği geçenlere
teşekkür eden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Ülkemizdeki tüm
üreticilerimize Rabbimden bereketli,
huzurlu ve bol kazançlar niyaz
ediyorum.” diyerek konuşmasını
tamamladı.
Hasat Bayramı’nın tarımla geçinenler
için oldukça önemli olduğunu belirten
Tarım Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli de yaptığı konuşmada,
“Bu bayram, Türkiye’nin en büyük
çiftçisi olan TİGEM’in şahsında
simgeleşmiştir.” dedi.
Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi olan
TİGEM’in, oldukça önemli olduğunu
belirten Bakan Pakdemirli, “Kısa
sürede, etkin bir finans yönetimine
gittik, banka faizi ödemelerinde, ciddi
bir toparlanma yaşandı. Yeni fiyat
politikasıyla son 6 ayda yurt dışına,
önceki yıllara göre 20 kat fazla tohum
satışı gerçekleştirdik.” diye konuştu.
Çiftçimizin, üreticimizin mazot
derdinin, yerli Elektrikli Traktör
Projesiyle artık tarihe karışacağını
belirten Pakdemirli, Hasat Bayramı
kapsamında tanıtımı yapılan yerli ve
milli Elektronik küpe için de “Büyük
ve küçükbaş hayvanlarımız için
Akıllı Küpe ile Anlık Hayvan Sayımı,
Anlık Konum Bilgisi, Kızgınlık Takibi,
Profesyonel sürü yönetimi, Salgın
Hastalıklarla Etkin Mücadele, %100
Kayıtlılık Sistemi an be an takip
edilecek.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN, CUMHURBAŞKANI
ERDOĞAN’A ANLAMLI HEDİYE

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik, TİGEM’e
bağlı Polatlı Tarım İşletmesi’nde
26 Temmuz 2019 tarihinde
gerçekleştirilen 69. Geleneksel
Hasat Bayramı etkinliklerine katılarak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a bir kuzu hediyesinde
bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik
tarafından ‘Hasat’ ismindeki kuzuyla
özel olarak ilgilenen Erdoğan, kuzu
ve anasının koruma altına alınacağı
talimatını verdi.

Cumhurbaşkanımız hediye ettiğimiz
koyun ve kuzuların koruma altına
alınması yönünde talimat verdi” dedi.
Ülkemiz tarımını coğrafyasını, iklimini
ve toprak yapısını en iyi anlatan
sözün ‘Buğdayla koyun gerisi
oyun’ olduğunu vurgulayan Çelik,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küçükbaş
hayvancılıkla özel olarak ilgilendiğini
ve bunu ülke hayvancılığı açısından
önemsediklerini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir

Konuyla ilgili olarak bir açıklamada
bulunan TÜDKİYEB Genel Başkanı
Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılık
sektörü için farkındalık oluşturma
amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
‘Hasat’ isminde bir kuzu hediye
ettiklerini söyledi. Hasat ismindeki
kuzuyla birlikte ikiz doğum yapan
anaç Anadolu Merinosu koyununu
da Erdoğan’a takdim ettiklerini ifade
eden Genel Başkan Çelik, “Sayın
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Pakdemirli ile sektörün kalkınması için
koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade
eden Çelik, “Bugün burada buğday
hasadı ile kutlanacak olan bayram,
aslında ülkesi için üretmekten başka
bir derdi olmayan tüm çiftçilerimizin
bayramıdır. Bu bayramın özünde,
faaliyet konusu ne olursa olsun
tohumdan hasada kadar geçen
sürenin emeği, alın teri vardır.” dedi.
Böylesine önemli bir etkinliği
düzenlemelerinden dolayı Tarım ve
Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye,
Bakan yardımcılarına ve TİGEM
Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece ile
personellerine teşekkür eden Çelik,
“Tarım ve tarıma dayalı sanayi için
tohumluk, damızlık ve hammadde
üretmekle ve gen kaynaklarımızı
korumak gibi çok önemli bir görevi
yerine getiren TİGEM kuruluşumuzun,
gerek bitkisel gerekse hayvansal
üretim dallarında Anadolumuza özgü
tohumların ve yerli hayvan ırklarımızın
üretime kazandırılması noktasında
başarılı proje ve çalışmaları takdire
şayandır.” açıklamasında bulundu.

HABERLER

BAKAN PAKDEMİRLİ MERKEZ BİRLİKLERİNİN
GENEL BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli, 24 Temmuz 2019
tarihinde Merkez Birliklerinin
Genel Başkanlarıyla bir araya
gelerek hayvancılık ile iştigal eden
yetiştiricilerin sorunlarına ilişkin
birtakım istişarelerde bulundu.
TİGEM’e bağlı Polatlı Tarım
İşletmesi’nde gerçekleştirilen
toplantıya Bakan Pakdemirli’nin yanı
sıra Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi
Tunç, Mustafa Aksu, Akif Özkaldı,
Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya
Erdurmuş, TİGEM Genel Müdürü
Ayşe Ayşin Işıkgece ve TİGEM Genel
Müdür Yardımcıları ile Bakanlık

bürokratları katılırken, Türkiye Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel
Başkanı Nihat Çelik’de toplantıya
iştirak ederek yetiştiricilerimizin
sorunlarını gündeme getirdi.
Genel Başkan Çelik, toplantı
sonrasında Bakan Pakdemirli ve
beraberindekiler ile sahaya çıkarak
TİGEM’e ait arazilerde bir takım
incelemelerde bulundu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,
toplantı ve saha çalışması sonrasında
“Sektörümüze her zaman büyük
değer veren ve samimi yaklaşımlarıyla
küçükbaş hayvancılığın daha iyi

yerlere gelmesi için büyük uğraş
veren Sayın Bakanımıza oldukça
verimli geçen bu toplantıya
davetinden dolayı Merkez Birliğim
ve sektörümüz adına çok teşekkür
ediyorum. Ayrıca Bakanlığımız
ile el ele vererek çok daha güzel
çalışmaları birlikte yapacağımız
inancıyla Sayın Bakan Yardımcılarımız,
Bakanlık bürokratlarımız ve TİGEM
Genel Müdürümüz ile Genel Müdür
Yardımcılarımıza da sektörümüz
adına şahsıma göstermiş oldukları
ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür
ediyorum.” açıklamasında bulundu.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK,
“CUMHURBAŞKANIMIZIN EMRİNDEYİZ.”

Türkiye ve ABD arasında
Suriye’de Fırat’ın doğusundaki
terör hedeflerine yönelik yapılan
Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin
yapılan görüşmelerin ardından
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile ABD Başkan yardımcısı
Mike Pence’in başkanlığında
gerçekleştirilen görüşmede mutabakat
sağlanarak teröristlerin güvenli
bölgeden 5 gün içinde tamamen
çekilinceye kadar harekâta ara
verildiği açıklandı.
Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği ve Tüm Köy ve Mahalle
Muhtarları Derneği Genel Başkanı
Nihat Çelik, 270 bin küçükbaş hayvan
yetiştiricisi, 50 bin köy ve mahalle
muhtarı adına yaptığı açıklamasında;
“Ülkemizi yıllardır tehdit eden terör
gruplarına karşı Fırat’ın doğusunda
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Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı
harekâtta Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
başkumandanlığında kahramanlık
destanı yazılmış ve tüm dünyaya
ordumuzun gücünü ve neler
yapabileceğini göstermiştir. Harekât
planlandığı gibi başarıyla devam
ederken, başta Başkomutanımız,
Reisimiz olmak üzere ordumuzun
harekâttan geri adım atmayacağı ve
hiçbir şekilde teröristlere ve onları
destekleyen iş birlikçilerine taviz
verilmeyeceği ortaya konulmuştur.
Sayın Cumhurbaşkanımızın bu dik
duruşu sonrasında anlaşma zemini
arayan ABD ile yapılan mutabakat
ile teröristlerin 120 saat içerisinde
bölgeden çekilinceye kadar harekâta
ara verilmesi kararlaştırılmıştır.
Dolayısıyla Türkiye, masa başında da
büyük bir zafere imza atmıştır.
Bu gelişmelerde şüphesiz Sayın
Cumhurbaşkanımızın izlediği

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

strateji ve doğru politikalar sonuç
vermiş dolayısıyla da başta
Sayın Cumhurbaşkanımız olmak
üzere, Devlet büyüklerimiz ve
şanlı ordumuzun tüm mensupları
göğsümüzü kabartmış ve gururumuz
olmuştur. Bu manada Türkiye
Cumhuriyeti’nin birer ferdi olarak
Sayın Reisimize ne kadar teşekkür
etsek az gelir. Ayrıca vatanımızın
müdafaasında bize düşen ne
ise Sayın Cumhurbaşkanımızın
emrinde olduğumuz bilinmelidir.
Sayın Reisimizin, Başkomutanımızın
önderliğinde; Merkez Birliğimiz, 80 il
Birliğimiz ve 270 bin küçükbaş hayvan
yetiştiricimiz ile cennet vatanımız için
canımızı ortaya koymaya her zaman
hazırız. Ülkemize musallat olan ya da
olacak tüm şer güçler karşısında Allah
yar ve yardımcımız olsun, ordumuzu
muzaffer eylesin.’’ ifadelerine yer
verdi.

HABERLER

GENEL BAŞKAN ÇELİK,
19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ
TÖRENİNE KATILDI
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Tüm
Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Genel Başkanı
Nihat Çelik, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla
Anıtkabir’de yapılan törene katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Muhtarların katılımıyla
gerçekleşen törende Atamızın huzuruna çıkılarak çelenk
bırakıldı.
Genel Başkan Çelik, törende “Kültürümüzün ve toplumsal
hayatımızın önemli yapı taşlarını oluşturan, yerel
demokrasinin en eski örneğini temsil eden, mahalle

sakinleri ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi
gören, Milletimizin gözü, kulağı ve sesi olan değerli
muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor,
kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.
Çelik, tören esnasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya
Afgan çobanlara çalışma izni çıkarılması hususunu da iletti.
Tören sonunda Çelik, “Yerel yönetimlere gösterdikleri
ilgi ve destek için başta Devletimiz olmak üzere İçişleri
Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya şahsım ve sektörüm
adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, BAKAN PAKDEMİRLİ İLE
BİRLİKTE KURBAN PAZARINI ZİYARET ETTİ
Tarım ve Orman Bakanı Dr.
Bekir Pakdemirli 7 Ağustos 2019
tarihinde Keçiören Belediyesi
tarafından Bağlum’da kurulan
kurban pazarını ziyaret ederek çeşitli
incelemelerde bulundu.
Bakan Pakdemirli’ye, Türkiye Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı
Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya
Erdurmuş, Ankara İl Tarım ve Orman
Müdürü Bülent Korkmaz ve Keçiören
Belediye Başkanı Turgut Altınok eşlik
etti.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli,
belediyelerle iş birliğiyle hayvan
pazarlarında hijyen koşullarının
sağlandığını belirterek,
“Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla
hayvanları alabilirler. Biz her türlü
tedbiri aldık.” dedi.

Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla
hayvanları alabilirler. Biz her türlü
tedbiri aldık.” ifadelerini kullandı.
Hayvanlara ilişkin bilgiye, kulak küpe
numarasıyla “hayvanbilgi.tarim.gov.tr”
adresinden ulaşılabileceğini belirten
Pakdemirli, “HAYSAG” uygulamasının
da kullanılabileceğini söyledi.
Pakdemirli, kurban rehberinin ücretsiz
dağıtıldığını da anımsattı.
Pakdemirli, mezbahalarda veteriner
kontrolünde kesim yapılması
gerektiğine işaret ederek, “Hem
görüntü kirliliği açısından hem de
vatandaşlarımızın gereksiz yere
cezai durumlara maruz kalmamaları

Bakanlık olarak tüm illerden hayvan
sevkiyatıyla ilgili tüm kontrolleri
yaptıklarına işaret eden Pakdemirli,
“Hayvan pazarları, belediyelerle olan
iş birliğimiz sayesinde son derece
sağlıklı, hijyen koşullarında yürüyor.
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için özellikle komisyonlar tarafından
belirlenen mezbahalarda kurbanlarını
kesmeyi tercih etmeleri gerekiyor.”
diye konuştu.
Bakan Pakdemirli, TÜDKİYEB Genel
Başkanı Nihat Çelik ile birlikte kurban
pazarındaki küçükbaş hayvanların
bulunduğu bölümde yaptığı
incelemelerle ziyaretini tamamladı.
Diğer yandan TÜDKİYEB Genel
Başkanı Çelik, küçükbaş hayvanların
bulunduğu çadırlarda yetiştiricileri
ziyaret ederek kurbanlık satışları ile
ilgili birtakım görüşmelerde bulundu
ve tüm yetiştiricilere bol ve bereketli
kazançlar diledi.

HABERLER

GENEL BAŞKAN ÇELİK, 2.ULUSLARARASI
COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER
ZİRVESİNE KATILDI
12 Milyar Euro’nun üzerinde gelir
sağladığına dikkat çekti.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı
Gürsel Baran ise yaptığı konuşmada,
bereketli hilal içinde yer alan
Türkiye’nin, farklı mikro klimaları,
geniş tarımsal topraklarıyla zengin
biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu
söyledi.
Amaçlarının, Ankara’da Türkiye’nin
bütün coğrafi işaretli ürünlerinin
satışa sunulacağı bir merkez kurmak
olduğunu belirten Baran, şunları
kaydetti:

19-21 Eylül tarihleri arasında
Ankara Ticaret Odası (ATO)
Congresium’da düzenlenen “2.
Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler
Zirvesi” Emine Erdoğan’ın katıldığı
açılış toplantısıyla başladı. Bu yılın
teması “Anadolu’dan Dünya’ya”
olan zirve, Türkiye coğrafyasına ait
ürünlerin bir markaya dönüşmesine
katkı sağlayarak, coğrafi işaretli ürün
potansiyelini harekete geçirmeyi
ve bu yolla büyüyen uluslararası
ticaretten yararlanmasına ve kırsal
kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı
sağlamayı amaçlıyor.
Toplantıda bir konuşma yapan Emine
Erdoğan, zirve kapsamında yapılan
çalışmaları, Anadolu’nun mirasına
sahip çıkmak olarak gördüğünü,
ülkenin her köşesinden fışkıran
zenginliği tescillemenin takdire
şayan olduğunu belirterek “Bugün
Türkiye’de, Adana’nın kebabından,
Ayancık keten bezine, Kastamonu
siyez bulgurundan, Mut zeytinyağına,
Nizip sabunundan Safranbolu
safranına kadar yüzlerce coğrafi
işaretli ürün mevcut. Gaziantep
baklavası, Aydın inciri ve Malatya
kayısısı ise, AB’den coğrafi işaret
tescili almış üç ürünümüz. Afyon
sucuğu, Kayseri mantısı, Giresun
tombul fındığı gibi 15 ürün için de,

AB’ye tescil için başvurularımız
yapıldı, işlemlerimiz devam ediyor.
İnşallah en kısa zamanda bu ürünler
de ülkemizin anonim değerleri olarak
dünya sahnesine çıkacak.” dedi.
Erdoğan, bu sevindirici gelişmelerin
sadece bir başlangıç olduğunu ifade
ederken, “Türk Patent ve Marka
Kurumu’nun envanterine göre,
Türkiye’de coğrafi işaret alabilecek
ürün sayısı 2 bin 500’e yakın. Yani
hemen elimizin altında müthiş
bir potansiyel var. Çünkü Türkiye
medeniyetlerin doğumhanesi,
farklı kültürleri barındıran bir
çeşitlilik havzasıdır. Bu muhteşem
hazine, bitkiden tekstile, esanstan
gastronomiye kadar her alanda
kendini ortaya koymaktadır.” diye
konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank ise, Türk Patent ve Marka
Kurumu’nun coğrafi işaretlerin tescilini
yaptığını, bugün itibarıyla 81 ilde
toplam 446 tescilli ürünün olduğunu,
428 ürün başvurusunun işlemlerinin
ise devam ettiğini söyledi. Yaptıkları
hesaba göre Türkiye’de tescil edilebilir
2 binin üzerinde potansiyel coğrafi
işaret bulunduğunu belirten Varank,
İtalya’da 500’ün üzerindeki tescilli
coğrafi işaretin ülke ekonomisine

“İlimize gelen yerli ve yabancı turistler,
bu merkeze geldiklerinde Siirt’in
battaniyesini, Malatya’nın kayısısını,
Kayseri’nin sucuğunu alarak geri
dönsün. İşte bunu başardığımızda
Ankaramız ‘Anadolu’nun Dünya’ya
açılan kapısı’ misyonuna ulaşacak.
Başkentimiz sadece 5,5 milyonluk
nüfusa sahip bir şehir değildir, 80
milyonun şehridir ve 80 milyonun
ürettiği bütün güzelliklerin
sorumluluğunu taşıyor. Biz bir yandan
yerli ve milli teknoloji üretmeye
yoğunlaşmalı, diğer yandan, yöresel
ve geleneksel ürünlerimize hak ettiği
değeri kazandırmalıyız.”
Zirveye katılım sağlayan TÜDKİYEB
Genel Başkanı Nihat Çelik de toplantı
sonrasında geleneksel ve yöresel
ürünlerin tüm dünyaya ulaştırılması
noktasında 2. Uluslararası Coğrafi
İşaretli Ürünler Zirvesi’nin ülkemiz için
hayırlara vesile olması temennilerinde
bulundu.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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PAKDEMİRLİ: “SON BİR YILDIR KÜÇÜKBAŞTAKİ
TÜKETİM ARTIYOR’’
çok zengin. Kentte biyoçeşitlilik
açısından da farklı zengin ürünlerimiz
var. Kilis’in tüm ürünlerini inceledik.
Kilis Keçisinin ıslahı konusunda
TİGEM’e talimat verdim. Bu bölgeye
has keçileri hibe etmek ve maliyet
hesaplarıyla bu işin devamını
sağlamamız gerekiyor. Bakanlık olarak
destek vermeye devam edeceğiz.”
dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr.
Bekir Pakdemirli, Kilis Ticaret ve
Sanayi Odası’nda düzenlenen
tarım ve orman temsilcilerinin de
katılım sağladığı sektör toplantısına
iştirak etti. Bakan Pakdemirli, tarım
ve orman sektörü değerlendirme
toplantısı sonunda düzenlediği basın
toplantısında Kilis Keçisinin önemine
vurgu yaparak “Kilis, coğrafya olarak

Türkiye’de son bir yıldır küçükbaş
hayvan tüketiminin arttığını ve bu
durumun kendilerini memnun ettiğini
dile getiren Pakdemirli, “Küçükbaş
eti, hakikaten daha lezzetli ve
daha sağlıklı olduğu için küçükbaş
konusunda Türkiye’de genel bir
yönlendirmemiz var çünkü küçükbaş
popülasyonunu artırmak büyükbaşa
göre çok daha rahat.” ifadelerini
kullanarak, “O yüzden Türkiye’nin
kendi kendine yeterliliği açısından

küçükbaşın üzerine doğru bir et
üretim ekosistemi son derece mantıklı.
Bu konuda da özellikle kanaat
önderlerinin, toplumu yönlendiren
insanların bu yöndeki açıklamaları
son dönemde bizi de son derece
memnun ediyor. Bunun Kilis’te de
devam edeceğini düşünüyorum.
Aslında Kilis de önemli küçükbaş
üretim yerlerimizden biri haline gelmiş
durumda. Neredeyse büyükbaş
üretimi burada yok.” dedi.
Bakan Pakdemirli ayrıca program
kapsamında üreticilerin yöresel
ürünler standını da gezdi. Bu
arada Kilis İli Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet
Cirnavuk, Bakan Pakdemirli’ye
üzerinde Kilis Keçisi bulunan ve
keçi kılından dokunan bir tablo
hediyesinde bulundu.

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NCE
AŞILAMA SONUÇLARI YAYINLANDI
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda
ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2019
Yılı Temmuz ayı faaliyetlerini bir
rapor halinde yayınlandı. Rapora göre
Temmuz ayı itibarıyla, Şap hastalığı
için 146 bin 442, Şarbon için 166 bin
960, Koyun Keçi Çiçek Hastalığı için
581 bin 164, Koyun Keçi Brusellozu
için 1 milyon 570 bin 353, Koyun Keçi
Vebası için 3 milyon 361 bin 527, Mavi
Dil Hastalığı için 293 bin 77 küçükbaş
hayvana aşı yapıldığı belirtildi.
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Raporda ayrıca, 19 Ağustos 2019
tarihi itibarıyla 4 milyon 81 bin
125 küçükbaş hayvan sevkinin
gerçekleştirildiği bildirilirken
TÜRKVET’e kayıtlı 422 bin 355
küçükbaş hayvancılık işletmesinin
bulunduğu yer aldı.
Yayınlanan raporda, küçükbaş
hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt
altına alınması uygulamasının 2010
yılında başladığı ifade edilerek 19
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Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 13 milyon
288 bin 771 küçükbaş hayvanın kayıt
altına alındığı belirtildi. Bu rakam 2018
yılı için 14 milyon 456 bin 540 baş
olarak gerçekleşmişti.
Raporda ruhsatlı hayvan pazarı ve
hayvan borsaları rakamları da yer
alırken bu çerçevede 54 ilde 123
ruhsatlı hayvan pazarı ve 21 hayvan
borsası olduğu kaydedildi.
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SON 10 YILDA ANKARA KEÇİSİ VARLIĞI İKİYE
KATLANDI
verildi. 2018 yılında, 303 işletmedeki
üretilen 164 ton tiftik için kg başına 30
lira olmak üzere yaklaşık 5 milyon lira
tiftik desteği, Halk Elinde Islah ve Gen
Kaynaklarını Koruma ve Geliştirme
Projesi kapsamında 63 işletmedeki
yaklaşık 44 bin baş hayvan için ise
yaklaşık 2.5 milyon lira verildi. Ayrıca,
100 bin baş hayvan için 2.5 milyon lira
anaç keçi desteği uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı,
Ankara denilince ilk akla gelen
simgelerden biri olan Ankara
Keçisine yönelik uyguladığı proje
ve desteklerin meyvelerini almaya
başladı. Bu çerçevede son 10 yılda
Ankara Keçisi varlığı iki kat artış
gösterdi.
Ankara denilince akla ilk gelen ve
ülkemizdeki toplam varlığının yüzde
75’ini başkentte barındıran Ankara
Keçisinin popülasyonu 2008 yılına
kadar düşme eğilimi içerisindeydi. Bu
eğilime son vermek ve tiftik üretim ile
kalitesini artırmak maksadıyla Tarım
ve Orman Bakanlığı, Halk Elinde Islah

Projesi, Tiftik Desteği ve Anaç Keçi
Desteği projelerini uygulayarak bu
türün sadece kitaplarda kalmasının
önüne geçti.
ANKARA KEÇİSİ VARLIĞI İKİ
KATINA ÇIKTI
2008’e kadar başkentte 66 bin
459’a kadar düşen Ankara Keçisi
varlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın
uyguladığı proje ve desteklerle 2018
yılı itibarıyla iki katın üzerinde artış
göstererek 166 bin civarına çıktı.
Uygulanan projeler kapsamında son
13 yılda başkentte Ankara Keçisine ve
tiftiğine yaklaşık 45 milyon TL destek

ANKARA KEÇİSİ KÜLTÜREL MİRAS
NİTELİĞİNDE
Ankara Keçisinin ekonomik değerinin
yanı sıra ülkemiz ve Başkentimiz
açısından önemli bir kültürel miras
niteliğinde olduğunun altını çizen
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli ise “Ankara Keçisinin
en önemli verimi tiftiktir. Dünyada
elmas lif olarak kabul görmesiyle
de bilinen kıymetli bir üründür. Bu
sebeple Ankara Keçisi yetiştiriciliğini
yaygınlaştırarak bir dönemin yok
olmaya yüz tutan bu değerini layık
olduğu noktaya taşımakta kararlıyız.
Ankara Keçisinden elde edilen ve
ekonomik değeri yüksek olan tiftiğin
verim ve kalitesini yükselterek,
üreticimizin refaha ulaşması için
desteklerimizi bundan sonra da
devam ettireceğiz.” açıklamasını yaptı.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

13

BASINDAN

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’TEN
MARKETLERDE KURBANLIK SATIŞINA İLİŞKİN
BASIN AÇIKLAMASI
Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, dini vecibeler göz
önüne alınarak kurbanlık kesiminin
belli kuralları olduğunu anımsatarak,
“Marketler tarafından yapılan
kurbanlık kesimi ve satışını işin
tabiatına aykırı olması bakımından
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doğru bulmuyoruz. Hiçbir market
‘Vatandaşa hizmet yapacağım.’ diye
zararına bu işe girmez. Olaya ticari
yaklaşır ve mutlak kar amacı güder.”
değerlendirmesinde bulundu.
Çelik, marketlerce yapılan çeşitli
kilogramlarda kurbanlık dağıtımı
hizmetinin uygun olmadığına dikkat
çekerek, marketler üzerinden
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yapılan kurbanlık satışlarına sıcak
bakmadıklarını söyledi.
Marketlerin kurbanlık satışının
haksız rekabete yol açtığını belirten
Çelik, satışların aylarca hayvanlarını
kurbanlık olarak yetiştiren üreticileri
olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

BASINDAN

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK
2020 YILI TARIMSAL DESTEKLEME BÜTÇESİ
İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanı Naci Ağbal,
2020 bütçe teklifine dair basın
toplantısında yaptığı açıklamada; 2020
yılında bütçeden tarım için ayrılan
toplam kaynağın 33,4 milyar TL
olduğunu, tarımsal desteklemeye 22
milyar TL ve bu bütçe içerisinden de
6,6 milyar liranın doğrudan hayvancılık
desteklerine ayrıldığını söyledi.
Konuya ilişkin bir değerlendirmede
bulunan Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, hayvancılığa ayrılan kaynağın
sektör açısından kayda değer
olduğunu belirterek memnuniyetini
dile getirdi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,
yaptığı değerlendirmede “Devletimiz,
dolayısıyla da Tarım ve Orman
Bakanlığımız, tarımsal üretimi artırmak
gayesiyle bütçe imkânları dahilinde
tarımı desteklemeye çalışıyor.
Dolayısıyla 2020 yılı için açıklanan
tarımsal destekleme bütçesinde
geçtiğimiz yıllara oranla önemli bir
artış yaşanması ve sektörümüze
de olumlu yansıyacak olması
bakımından haliyle biz yetiştiricileri
memnun etmiştir. Çiftçilerimizin ve
yetiştiricilerimizin üretime devam
edebilmeleri için alacakları destekler
netice itibarıyla ülkemiz ekonomisine
katma değer olarak dönecektir.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe
Başkanı Sayın Naci Ağbal’ın açıkladığı
2020 yılı tarımsal desteklemeleri
bütçesinde belirlenen kaynağın, 2019
yılına göre yaklaşık yüzde 37 oranında
artırılarak 22 milyar liraya çıkarılması
ve ayrıca bu miktar içerisinden
hayvancılığa doğrudan 6.6 milyar lira
ayrılmış olması hayvancılığımız adına
memnuniyet duyacağımız bir tablodur.

2020 yılı için tarımsal desteklemelere
ayrılan kaynağın neredeyse üçte
birinin hayvancılık desteklemelerinde
kullanılacak olmasını önemsediğimiz
gibi küçükbaş hayvancılık
sektörümüzün de bu kaynaktan
daha fazla faydalanması en büyük
beklentimiz olacaktır. Çünkü gerek
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan ve gerekse Tarım
ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir
Pakdemirli, sektörümüz için 100
milyon küçükbaş hayvan hedefini
belirlemişlerdir. Merkez Birliği ve İl
Birliklerimiz olarak önümüze konulan
bu hedefi yakalamak adına küçükbaş
hayvancılığa ayrılacak destekleme
miktarından önemli ölçüde pay
alabileceğimizi düşünüyoruz.
Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız
ve Sayın Bakanımızın sektörümüzün
güçlenerek gelişmesinden yana olan
ciddi ve samimi gayretleri sonucunda,
2020 yılında ülkemiz hayvancılığının
ve özellikle de küçükbaş
hayvancılığımızın daha iyi yerlere
gelecek şekilde destekleneceğine
inanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,
yaptığı değerlendirmenin sonunda
2020 yılı tarımsal desteklemeler
bütçesinin tüm yetiştiriciler için hayırlı
olması temennilerinde bulunarak,
2019 yılı tarımsal desteklemeler
kararnamesinin de bir an önce
açıklanmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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VAN’DA BÖLGESEL HAYVANCILIK
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Tarım
ve Orman Bakanlığı Hayvancılık
Genel Müdürlüğü tarafından
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz
Andiç Kültür Merkezi’nde, 15 Ekim
2019 tarihinde başlayan ve 3 gün
sürecek olan “Bölgesel Hayvancılık
Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi.
Toplantıya, Vali ve Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin
Bilmez, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli,
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Erdal Necip Yardım, Hayvancılık
Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş,
Van Tarım ve Orman İl Müdürü
İbrahim Görentaş, Türkiye Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel
Başkanı Nihat Çelik, Denetleme
Kurulu Başkanı Necat Demirden,
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan,
Türkiye Süt Üreticileri Birliği Başkanı
Tevfik Keskin, YYÜ Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Semra Demir, Sivil
Toplum Kuruluşlarının temsilcileri,
akademisyenler ve öğrencilerden
oluşan 450 kişi katılım sağladı.
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Saygı duruşunda bulunulması
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başlayan toplantıda konuşan Van
Valisi ve Van Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Mehmet Emin
Bilmez, bölgenin en büyük gelir
kaynaklarından birinin hayvancılık
olduğunu söyledi. Terör olayları
ve sosyal değişimler nedeniyle
hayvancılıktan uzaklaşıldığını belirten
Bilmez, önceden bir yaşam biçimi
olan hayvancılıkta şehir hayatına
geçme özlemi nedeniyle sorunların
yaşandığını aktardı.
Şehir hayatına geçilmesiyle artık
insanları köylerde tutamadıklarını
vurgulayan Bilmez, “İlimizdeki
arazilerin yüzde 60’ı direkt mera olarak
kullanılabilecek nitelikte. 1980 öncesi
7,5 milyon küçükbaş hayvanımız
varken, bugün o rakamlar ciddi
anlamda düştü. Buradan İstanbul’a
göç eden iş adamlarının bölgemizde
modern hayvancılığın geliştirilmesine
öncülük etmesini bekliyoruz.’’ dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık
Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş
ise konuşmasında bu coğrafyaların
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kaderinde küçükbaş hayvancılığın
olduğunu vurguladı. İhracatta
hayvansal üretim açısından ciddi
bir ivme yakaladıklarını bildiren
Erdurmuş, “9 ayda 900 milyon
dolarlık bir ihracatımız oldu. Burada
hiç ihraç etmediğimiz özellikle bölge
için çok önemli olan küçükbaş
hayvancılığına ağırlık verdik. Bu
çalışmamızla hem bölge çiftçimize
hem de hayvancılığımıza fayda
sağlanacak. Planlamalarımızı yaptık.
Yakın zamanda kırmızı et sektöründe
besicilik yapan vatandaşlarımız
mutlu olabilecekleri rakamları
görecekler. Tarım ve Orman Bakanlığı
bütçesinden bölgeye özel destekler
sağladık. Bu bölge Türkiye’nin ham
madde deposu. Buradaki iyileşme,
kalkınma tüm Türkiye’ye yayılacaktır.”
dedi.
YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli
de 3 gün sürmesi planlanan toplantıda
katılımcıların, sığır, koyun, kanatlı ve
arı yetiştiriciliği gibi 4 grupta çalışma
yürüteceğini aktardı. Yapılacak
paylaşımlar ile hayvancılık adına
önemli sonuçların ortaya çıkacağına
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inandığını vurgulayan Şevli, bölgesel
hayvancılık üretim modellerinin
oluşturulmasının hedefleri olduğunu
belirtti.
Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim
Görentaş, Türkiye ve bölgede
tarımın gelişmesi, sorunların çözümü
ve geleceğe yönelik planların
konuşulması açısından bu tür
toplantıların önemli olduğunu dile
getirdi.
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik de yaptığı
konuşmada, bu önemli toplantının,
Küçükbaş hayvancılığın Merkez
Bankası konumunda olan ve yıllardır
Ülkemiz küçükbaş hayvancılığında
lokomotif görevini üstlenen Van’da
düzenlenmiş olması nedeniyle büyük
mutluluk duyduğunu belirterek
toplantının bölge için hayırlara vesile
olmasını diledi.
Genel Başkan Çelik, toplantıdan
çıkacak sonuçların süratle sahaya
yansıması ve netice itibarıyla da
sektörün daha iyi yerlere gelmesine
katkıda bulunmasını beklediğini ifade
ederek, “Toplantıda bölgemize ilişkin
küçükbaş hayvancılığın sorunlarının
tespiti, avantajlar ve dezavantajlar
masaya yatırılacak çok değerli
katılımcıların görüş ve önerileri
ile bölgeye uygun bir hayvancılık
modelinin oluşturulmasına zemin
olacaktır.” şeklinde konuştu.
Çelik, konuşmasının bir bölümünde
de Vali Mehmet Emin Bilmez için
atıfta bulunara,k “2019 yılı için Sayın
Valimizi Bölgemizin en başarılı
Valisi olarak ilan ediyorum. Sayın
Valimiz bölgemizde hayvancılığı
çok önemsiyor. Özellikle küçükbaş
hayvancılığın daha iyi noktalara
gelmesi için verdiği çabaları büyük
memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,
konuşmasında sorunların çözümüne
de dikkat çekerek, “Hayvancılık
sektörünün sorunlarının çözümünün
en kolay yolu ahıra, ağıla gitmektir.
Yetiştiricileri dinlemektir. O zaman
çözüm gelir, sorun biter.” dedi.

Mehmet Emin Bilmez

Zekeriyya Erdurmuş

Prof. Dr. Hamdullah Şevli

Nihat Çelik

İbrahim Görentaş
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, VAN’DA
ÇEŞİTLİ ZİYARETLERDE BULUNDU
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Tarım
ve Orman Bakanlığı iş birliğinde
Van’da düzenlenen Bölgesel
Hayvancılık Değerlendirme Toplantısına
katılan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, toplantı sonrasında birtakım
ziyaretlerde bulundu.
Genel Başkan Çelik öncelikle, Hayvancılık
Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş,
Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim
Görentaş ile birlikte Van Valisi ve
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Mehmet Emin Bilmez’i Belediye binasında
ziyaret ederek küçükbaş hayvancılık
sektörünün bölgedeki durumu hakkında
bazı temaslarda bulundu.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Hamdullah Şevli’yi de
makamında ziyaret eden Genel Başkan
Çelik, “Van’ımızın iftiharı Sayın Prof. Dr.
Hamdullah Şevli’ye sektörümüze yaptığı
katkılardan ve yakın ilgisinden dolayı
teşekkür ediyor, başarılarının devamını
diliyorum.” dedi.
Genel Başkan Çelik, Hayvancılık Genel
Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Van İl Tarım
ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ile
birlikte Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik’i
makamında ziyaret etti. Görüşmeler
sonrasında ilgi ve alakalarından dolayı
Doç. Dr. Çelik’e teşekkür ederek başarılı
çalışmalar temennisinde bulundu.
Günün sonunda ise akşam yemeği
organize edildi. Genel Başkan Çelik, “Bu
Akşam Van’da tertip ettiğimiz yemek
programımıza teşrif eden Van Valimiz
ve Van Büyükşehir Belediye Başkan
Vekilimiz Sayın Mehmet Emin Bilmez’e,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Sayın
Prof. Dr. Hamdullah Şevli hocamıza,
Hayvancılık Genel Müdürü Sayın
Zekeriyya Erdurmuş’a, Tarım ve Orman
İl Müdürümüz Sayın İbrahim Görentaş’a,
Bakanlığımızın değerli bürokrat ve
çalışanlarına, Muş, Bitlis, Hakkari, Van İli
sektör temsilcilerine katılım sağladıkları
için teşekkür ederim.” dedi.
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BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARDA
KÜPE UYGULAMALARI TOPLANTISI YAPILDI
Tarım ve Orman Bakanlığı’nda
25 Eylül 2019 tarihinde büyükbaş
ve küçükbaş hayvanların küpe
uygulamalarına ilişkin bir toplantı
gerçekleştirildi.
Toplantıda, Hayvancılık Genel Müdürü
Zekeriyya Erdurmuş, Gıda Kontrol
Genel Müdürü Harun Seçkin ve
Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı
Cengiz Ceylan ile konuyla ilgili meslek
örgütlerinin Genel Başkanları ve
temsilcileri katıldı.
Toplantıda, Türkiye Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat

Çelik, küpe ve küpeleme yetkisinin
Birliklere devri ile küpe affı gibi
konularda görüş ve taleplerini dile
getirerek, “Küpe ve küpeleme
yetkisi altyapısı uygun Birliklerimize
devredilmelidir. Biz bu konuyu
Bakanlığımız nezdinde sürekli
gündeme getiriyoruz. Koyun Keçi
Yetiştiriciliğinin asli sahibi ve temsilcisi
Merkez Birliğimiz ve Birliklerimizdir.
Birliklerin üyelerinin hayvanlarını
küpelemesinden daha doğal bir şey
olamaz. Dolayısıyla küpelemede yetki
devrinin Birliklerimize yapılmasını
talep ediyoruz. Ayrıca küpeleme
işlemlerinde ceza uygulamaları
sebebiyle yetiştiricilerimiz hayvanlarını

kayıt altına almamakta dolayısıyla
da yüz binlerce hayvanımız küpesiz
kalmaktadır. O yüzden küpeleme
işlemlerinde ceza uygulaması
kaldırılmalıdır.” dedi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,
toplantının tüm katılımcılar için faydalı
ve verimli geçtiğini ifade ederek,
“Hayvancılık sektörü açısından önemli
bir konuda bizleri bir araya getirerek
görüşlerimizi ve taleplerimizi bir kez
daha dile getirme fırsatını verdikleri
için Sayın Genel Müdürlerimize
Merkez Birliğimiz ve sektörümüz adına
teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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ZİYARETLER

ZİYARETLER
A

ğrı İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Nuri Samancı ve Ağrı İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nizamettin Şahin ile birlikte 24
Eylül 2019 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliğini (TÜDKİYEB) ziyaret etti.
Ziyaret süresi boyunca Birlik Başkanlarıyla hayvancılık sektörü başta olmak üzere özellikle Ağrı ilinde yapılan çalışmalar ve yetiştiricilere daha iyi bir şekilde
hizmet etme yolunda yapılabilecek projeler hakkında
çeşitli istişarelerde bulunuldu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ve verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini dile getirerek Birlik Başkanlarına çalışmalarında
başarılar diledi.

B

ursa Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Veteriner Hekim Yıldırım Oran 23 Ağustos 2019
tarihinde TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’i
ziyaret etti.
Bursa’nın küçükbaş hayvancılık sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik bazı değerlendirmelerde
bulunan Birlik Başkanı Yıldırım Oran, yeni dönem
için yapılan çalışmalar hakkında Genel Başkan Çelik’e bilgi verdi.
Oran, 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 Yıldırım Oran’a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

E

lazığ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Mahmut Sezer ve Birlik personeli Veteriner Hekim Ahmet Özçelik 23 Eylül 2019 tarihinde Türkiye
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında Elazığ’daki küçükbaş hayvancılığın sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik bazı
değerlendirmelerde bulunulurken TÜDKİYEB Genel
Başkanı Çelik, ziyaretlerinden dolayı kendilerine
teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
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ZİYARETLER

ZİYARETLER
T

.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Mustafa Aksu, 19 Temmuz 2019 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece ve TİGEM Genel
Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak’ı makamında
kabul ederek, küçükbaş hayvancılık sektörüne dair
birtakım görüşmeler yaptılar.
Diğer yandan yapılan görüşme esnasında Genel
Müdür Işıkgece, Genel Müdür Yardımcısı Kıyak ve
Genel Başkan Çelik, bu yıl hac farizasını yerine getiren Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’ya hac ibadetinin kabul olması temennilerinde bulundular.

T

HK Eski Başkanı ve 23. Dönem MHP Milletvekili Kürşat Atılgan, Emekli General Bayram Karapınar, Emekli Veteriner Prof. Rıfat Salmanoğlu,
Ruto İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Teoman Onan,
Yeminli Mali Müşavir Yılmaz Kılıç, Metin Erak ve
Metin Çamlı 2 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğine bir ziyarette bulunarak TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ile bir
araya geldiler.

TÜDKİYEB Denetleme Kurulu Başkanı Necat Demirden’inde yer aldığı ziyarette küçükbaş hayvancılık sektörünün geçmişten bugüne gelinen süreçteki
durumu ve geleceğine yönelik çalışmalar hakkında
bilgiler sunan TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyaretlerinden dolayı misafirlere teşekkür ederken,
misafirler de Merkez Birliğinde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

T

ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’nde 02
Ağustos Cuma günü Kurban Bayramı öncesi Ağustos ayı mutat toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Genel
Başkan Nihat Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmek üzere sektör adına önemli projeleri karara bağladı.
Toplantı sonrasında ise AK Parti Van Milletvekili İrfan
Kartal’ın, Merkez Birliğini ziyaretinde sektör hakkında
çeşitli istişarelerde bulunuldu.
Genel Başkan Çelik, Milletvekili Kartal’ın ziyaretinden
duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Merkez Birliğimizi
onurlandıran Sayın Vekilimize ziyaretlerinden ve sektörümüze olan yakın ilgisinden dolayı şahsım ve Yönetim
Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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ORTA ASYA VE KAFKAS ÜLKELERİNDEN GELEN
HEYET MERKEZ BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Çelik,
tarımsal yayım
ve danışmanlık
hizmetlerini esas
alan konularda iş
birliği imkânları
üzerinde birtakım
önerilerde bulunarak
“Orta Asya ve Kafkas
Ülkeleri de bize
yabancı değildir.
Kardeş ülkeler olarak
sizleri de kendimiz
gibi görüyoruz.
Yapacağımız
çalışmalar
sonucunda
ülkelerimiz
menfaatine karşılıklı
olarak küçükbaş
hayvancılıkla ilgili
birtakım projeler
geliştirebiliriz. Biz
Merkez Birliği ve İl
Birliklerimiz olarak
iş birliği hususunda
daima her fikre, her
çalışmaya açığız ve
hazırız.” şeklinde
konuştu.
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Tarım Orman Bakanlığı ve
Uluslararası Tarımsal Eğitim
Merkezi Müdürlüğü (UTEM)
tarafından “Orta Asya ve Kafkaslarda
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık
Hizmetlerinde Kamu-STK İş Birliğinin
Güçlendirilmesi” amacıyla 22
Temmuz’da başlayan bir çalıştay
düzenlendi.
Çalıştaya, Azerbaycan, Gürcistan,
Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan,
Özbekistan ve Tacikistan’dan özel
ve kamu-dışı yayım sisteminde
ana hizmet sağlayıcı konumunda
bulunan, “Orta Asya ve Kafkasya
Kırsal Danışmanlık Hizmetleri Forumu”
(CAC-FRAS) inisiyatifinin üyeleri
ve bölgedeki kamu otoritelerinde
tarımsal yeniliklerin yayımından
sorumlu birimlerin yöneticileri ve
akademisyenler katıldı.
Çalıştay devam ederken CACFRAS Başkanı Dr. Botir DOSOV
Başkanlığında oluşan yaklaşık 30
kişilik bir heyet 25 Temmuz 2019
akşamında Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’ne
(TÜDKİYEB) bir ziyarette bulundular.
Ziyaret kapsamında TÜDKİYEB
Genel Başkanı Nihat Çelik, Orta Asya
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ve Kafkas Ülkelerinin temsilcilerine
Merkez Birliği ve İl Birlikleri hakkında
bilgi paylaşımında bulundu.
Genel Başkan Çelik, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek
Merkez Birliği ve İl Birliklerinin
kuruluşu, amaçları, görevleri, ıslah
çalışmaları ve hedefleri konularında
açıklayıcı bilgiler sunarken halen
yaklaşık 46 milyon küçükbaş hayvan
varlığı ile Avrupa’da birinci, dünyada
ise dokuzuncu sıradaki yer alındığını
söyledi.
Çelik, “En önemli hedefimiz, 46
milyon civarında olan küçükbaş
hayvan sayımızı 100 milyona çıkarmak
ve ıslah çalışmalarıyla verim artışı
sağlamaktır. Diğer yandan ülkemiz
insanlarının kırmızı et ve süt ihtiyacını
karşılamanın ötesinde bu ürünleri ve
canlı küçükbaş hayvanların ihracatını
yapacak konuma gelmek en büyük
hedeflerimizden birisidir.” dedi.
Genel Başkan Çelik, tarımsal yayım
ve danışmanlık hizmetlerini esas alan
konularda iş birliği imkânları üzerinde
birtakım önerilerde de bulunarak,
“Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri de bize
yabancı değildir. Kardeş ülkeler olarak
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sizleri de kendimiz gibi görüyoruz.
Yapacağımız çalışmalar sonucunda
ülkelerimiz menfaatine karşılıklı olarak
küçükbaş hayvancılıkla ilgili birtakım
projeler geliştirebiliriz. Biz Merkez
Birliği ve İl Birliklerimiz olarak iş
birliği hususunda daima her fikre, her
çalışmaya açığız ve hazırız.” şeklinde
konuştu.
Heyet adına bir konuşma yapan
Başkan Dr. Botir DOSOV ise
misafirperverliğinden dolayı Genel
Başkan Nihat Çelik’e teşekkür ederek
Merkez Birliği ziyareti ile ülkeleri adına
önemli bilgiler edindiklerini ve karşılıklı
bilgi paylaşımı ve iş birliği imkânlarını
birlikte değerlendirebileceklerini
söyledi.

Çelik, “En önemli hedefimiz, 46 milyon
civarında olan küçükbaş hayvan sayımızı
100 milyona çıkarmak ve ıslah çalışmalarıyla
verim artışı sağlamaktır. Diğer yandan
ülkemiz insanlarının kırmızı et ve süt ihtiyacını
karşılamanın ötesinde bu ürünleri ve canlı
küçükbaş hayvanların ihracatını yapacak
konuma gelmek en büyük hedeflerimizden
birisidir.” dedi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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ÇORUM BİRLİĞİMİZE AİT KOÇ TEKE ÜRETİM
İSTASYONU AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çorum İli Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği tarafından
merkeze bağlı Sevindikalan
köyünde 12 dekarlık arazi üzerine
kurulan Türkiye’nin ilk Damızlık Koç
Teke Üretim İstasyonu 06 Ağustos
2019 tarihinde düzenlenen törenle
hizmete açıldı.
Küçükbaş hayvancılığın gelişmesine
önemli katkı sunması hedeflenen
Türkiye’nin ilk Damızlık Koç Teke
Üretim İstasyonu’nun açılışı Vali
Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum
Mlletvekili ve MKYK üyesi Ahmet
Sami Ceylan, İl Jandarma Komutanı
Albay Abdurrahman Başbuğ, Vali
Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye
Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel,
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı
Cengiz Ceylan, Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik,
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası
(ÇESOB) Başkanı Recep Gür,
Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki
Özkubat, Çorum Ticaret Borsası
Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum İl
Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı,
Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet
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Sayan, PANKOBİRLİK Başkanı
Ahmet Pehlivan, Çorum ili Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Şevket Avcı, Birliğin Yönetim Kurulu
Üyeleri ve birlik üyelerinin katılımıyla
gerçekleşti.
Açılışta konuşan Vali Mustafa Çiftçi,
“Ülkemiz bir tarım ülkesi. Hayvancılık
ülkemizin milli bir meselesidir. Çorum
bir tarım ilidir. Küçükbaş hayvan
yetiştiricileri için son derece elverişli
iklim ve topraklara sahibiz.” dedi.
Türkiye’de küçükbaş hayvan sayısının
100 milyona ulaşması durumunda
et sorununa kalıcı bir çözüm
bulunabileceğini ifade eden Çiftçi,
“Birliğimiz ilimizde hayvan sayısının
artırılması, ıslahı, yetiştirilmesi
noktasında faaliyetlerini devam
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ettiriyor. Bizde elimizden geldiği kadar
destek vermeye devam ediyoruz.
Birliğimizin yem deposu, suluk,
yemlik, traktör ve yem karma makinesi
gibi ihtiyaçları olduğunu biliyorum.
Bugüne kadar olduğu gibi bugünden
sonra elimizden gelen desteği
vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini
kullandı.
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK
üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da
hükümetin hayvancılık ve bitkisel
üretime 196 milyon TL destek
verdiğini söyledi. 2018 yılında ise
72 milyon TL hayvancılığa destek
verildiğini aktaran Ceylan, “İlimizde
genelinde yaygın olarak yetiştiriciliği
yapılan Akkaraman koyun ırkının ıslah
edilerek verim kalitesinin yükseltilmesi
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için kurulan bu tesis ile ilimizde
küçükbaş hayvancılığın gelişmesinde
önemli bir adım atılmıştır.” dedi.
Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı
Cengiz Ceylan ise yaptığı konuşmada,
Türkiye’de son 17 yılda büyükbaş
hayvan sayısının %75, küçükbaş
hayvan sayısının ise %44 arttığını
söyledi. Hükümet olarak yetiştiricileri
desteklediklerini ve sadece 2018
yılında koyun desteği kapsamında
üreticilere 567 milyon TL destek
sağladıklarını söyledi.
Etkinlik kapsamında bir konuşma
gerçekleştiren Türkiye Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel
Başkanı Nihat Çelik, “Bu tesisin
faaliyete geçmesiyle birlikte artık
Çorum’da damızlık sorununun ortadan
kalkacağı, damızlık koç ve teke
ihtiyacının bu merkezden karşılanacak
olması sektörümüz adına gurur verici
olacaktır.” dedi.
Tesis ile Çorum’da küçükbaş
hayvancılığın çok daha iyi yerlere
geleceğine inandığını belirten Çelik,
“Merkez Birliğimiz ve il birliklerimizin
temel amacı ıslah faaliyetlerini
yürütmek ve neticesinde de yüksek
verimli hayvanlar elde etmektir.
Biz ancak üstün vasıflı damızlık
koç ya da teke üretmekle ıslah
çalışmalarından istediğimiz sonuçları
alabiliriz. Bu nedenle ülkemiz
genelinde olmasını arzu ettiğimiz ve
Çorum Birliğimizce yapılan bu Koç
Teke Üretim İstasyonu’nu fazlasıyla
önemsiyoruz. Bizim Merkez Birliği
olarak ana hedefimiz halen 47 milyon
civarında olan küçükbaş hayvan
sayımızı yapacağımız çalışmalarla
orta vadede 100 milyona çıkarmak
ve bu hedefe ulaşırken de özellikle
yerli ırklarımızı ıslah ederek verimlerini
yükseltmektir. Vatandaşlarımızın
ihtiyacı olan hayvansal proteini
küçükbaştan karşılamaları, doğal ve
sağlıklı beslenme adına büyük önem
taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.
Çelik, “Buğdayla Koyun Gerisi
Oyun” sözü ülkemiz tarım ve
hayvancılığını 4 kelimeyle özetleyen
ve ülkemiz gerçeğini anlatan en
güzel söylemdir. Ülkemiz, coğrafyası,
iklimi ve mera yapısı ile küçükbaş
hayvancılığın en uygun üretim dalı

olduğunu göstermektedir. Daha
da önemlisi Peygamberler mesleği
olmasıyla övündüğümüz ve bizlere
atalarımızdan kalan bu mirası en iyi
şekilde değerlendirmek hepimizin
boynunun borcudur. Bu nedenle çok
zor şartlarda küçükbaş hayvancılıkla
meşgul olarak geçimlerini sağlayan ve
ülkemiz ekonomisi için katma değer
ortaya koyan tüm yetiştiricilerimizin
alınlarından, mübarek ellellerinden
öpüyorum. Bizler Merkez Birliği
olarak hakkını hiçbir zaman
ödeyemeyeceğimiz çok değerli
yetiştiricilerimizin, çobanlarımızın
emrinde olduk; bundan böyle de
çalışmalarımıza azimle devam
edeceğiz. Bugün Çorum ilimizde inşa
edilen bu tesisin Çorum hayvancılığına
büyük katkılar sağlayacağını inşallah
önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Ben tekrar emeği geçen herkesi
cam gönülden tebrik ediyor bir
kez daha hayırlı olması dileklerimle
teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde
konuştu.
Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü
Orhan Sarı, tarımın önemine vurgu
yaparak, Çorum’a kazandırılan
Damızlık Koç Teke Üretim İstasyonu
ile hayvancılığın gelişmesinde önemli
bir adım atıldığına dikkat çekti.
Çorum ili Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şevket
Avcı ise yaptığı konuşmada,
Çorum’u damızlık merkezi haline
getirmek istediklerini söyledi. Avcı,
ana hedeflerinin Çorum’daki koyun
ve keçi yetiştiricilerinin damızlık
ihtiyacını karşılamak ve daha sonra
çevre illere göndermek olduğunu
ifade etti. Çorum hayvancılığı için
çok önemli bir merkezin faaliyete
geçtiğini dile getiren Avcı, elit
sürülerin ıslah programlan ile burayı
daha da büyütmek ve geliştirmeyi
hedeflediklerini aktardı.
Program, üretim istasyonunun
oluşturulmasında emeği geçenlere
plaket ve teşekkür belgelerinin
dağıtımının ardından sona erdi.
Bu kapsamda Vali Mustafa Çiftçi,
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik’e bir takdir plaketi verdi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

25

HABERLER

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA ÖNEMLİ BİR PROJE:
“KOP İLE KOYUN GERİSİ OYUN”
güzel işlere imza atılacağına yürekten
inanıyorum. Dolayısıyla takdire şayan
çalışmalarıyla sektörümüze değer
katan başta Birlik Başkanımız Fettah
Öztürk olmak üzere Birliğimizin
yönetimi ve personelini canı gönülden
kutluyor başarılarının daim olmasını
diliyorum.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın
desteklediği, Konya İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü’nün hazırlayıp,
koordine ettiği ve Konya Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği’nin
ortak olduğu “KOP ile Koyun Gerisi
Oyun” projesinin makine tanıtım
ve kapanış programı 11 Ekim 2019
tarihinde Bahri Dağdaş Uluslararası
Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.
Programa, Türkiye Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel
Başkanı Nihat Çelik, Denetleme
Kurulu Başkanı Necat Demirden,
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı
İhsan Bostancı, Konya Tarım ve
Orman İl Müdürü Ali Ergin ve Konya
Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiriciler
Birliği Başkanı Fettah Öztürk’ün yanı
sıra protokol üyeleri ve çok sayıda
yetiştirici katıldı.
Tanıtım toplantısına katılan Türkiye
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, küçükbaş hayvancılıkta en
önemli sorunların başında gelen dış
parazitlerle mücadelede bu projenin
kısmen de olsa çözüm olabileceğini
söyledi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik,
yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
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“Konya Tarım ve Orman İl
Müdürlüğümüz ile Konya Ovası
Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığımız ve Konya Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliğimizce ortaklaşa
düzenlenen “KOP İLE KOYUN GERİSİ
OYUN’’ projesinin tanıtımı nedeniyle
burada sizlerle birlikte olmaktan son
derece mutlu olduğumu ifade etmek
istiyorum.
Küçükbaş hayvancılığımıza güzel
bir hizmet olacağına inandığım bu
projeye emek veren İl Müdürlüğümüz,
Birliğimiz ve Konya Ovası Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na
teşekkür ediyorum. Sektörümüzün
gelişmesi adına yapılan bu projeden
duyduğum heyecan başta olmak
üzere yapılan tüm proje ve çalışmalara
emek veren güzel insanlara minnet
duygularımla teşekkür ediyor, bu
güzel projenin ülkemizin her alanında
da uygulanabilir olmasını diliyorum.
Ülkemiz küçükbaş hayvan varlığı
açısından yıllardır Van’dan sonra
ikincilik konumunda olmasına
verdiği katkılar bakımından Konya
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğimizin
böylesine güzel projelerin
içerisinde yer alması, sektörümüz
açısından bizleri mutlu etmekte
ve gururlandırmaktadır. Konya
Birliğimizce şu an hızla yapımı devam
eden koç teke üretim istasyonu da
tamamlandığında Konya’da çok daha
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Ülkemiz iklim, mera, torak yapısı
itibarıyla tam bir küçükbaş
hayvancılık coğrafyasıdır. Ayrıca da
bitkisel üretim açısından buğday
en önemli ve ülkemiz için stratejik
bir üründür. Anadolu coğrafyasının
bize sunduğu bu iki temel üründen
vazgeçemeyeceğimiz noktasında
ülkemiz tarımını bir cümle ile
anlatan en anlamlı en güzel güzel
söz ‘Buğdayla Koyun Gerisi Oyun’
sözüdür. Türkiye’de sadece bugün
değil, dün de önemli olan bu söylem,
yarın da bu önem ve anlamını en
yüksek derecede korumaya devam
edecektir.
Dolayısıyla bu güzel sözün hayat
bulduğu en önemli ilimiz durumunda
olan Konya’nın buğday üretimi
ve koyunculuktaki yeri ve önemi
tartışılmaz boyuttadır. Bu nedenle
Konya’mızda yapılan ya da
yapılacak her çalışmanın sonucu
ülkemiz geneline olumlu bir şekilde
yansıyacaktır. Ayrıca Buğdayla Koyun
Gerisi Oyun sözünden esinlenerek
Projeye “KOP ile Koyun Gerisi
Oyun’’ ismini vermekle bu bölgede
koyunculuğa ne denli özel bir önem
verildiği bir kez daha gözler önüne
serilmiştir.
Bu manada bugün burada tanıtımı
yapılacak olan projenin Konya’mıza
ve küçükbaş hayvancılık sektörümüze
büyük katkılar sağlayacağı aşikârdır.
Daha da önemlisi bugün burada
Konya Birliğimizin başarılı ve özverili
çalışmaları yanında Tarım ve Orman
Müdürlüğümüz ve Konya Ovası
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığımızın birlikteliği ile güzel
hizmetlere imza atılabileceği mesajı
verilmiştir.

HABERLER

Ben sektörümüz adına bu projenin
sahada başarıyla uygulanması,
yetiştiricilerimizin bu projeden azami
ölçüde istifade elde etmeleri yanında
ülkemizdeki tüm işletmelerimize örnek
olmasını diliyorum.
Küçükbaş hayvancılığımızın bugün
geldiği noktayı geçmiş yıllara göre
kıyaslandığımızda önemli mesafeler
alındığı rahatlıkla söylenebilir.
Gerek küçükbaş hayvan sayısındaki
artışlar gerekse ıslah çalışmaları
sonucunda hayvanların verimlerinde
kaydedilen gelişmeler son 10-15
yılda gözle görülür bir şekilde ortaya
çıkmıştır. Bunda Devletimizin ve
Bakanlığımızın sektörümüze verdiği
destekler ve Birliklerimizin önemli
rolleri bulunmaktadır. Ancak halen
sektörümüzün çözüm bekleyen birçok
sorunu olması da bilinen bir gerçektir.
Ben sizleri bu güzel tanıtım
toplantısında sorunlarımıza
boğmak istemiyorum. Ancak en
önemli sorunlarımızdan biri olarak
gördüğümüz hayvan hastalıkları
ile mücadele kapsamında dış
parazitlerle mücadelede bu
projenin kısmen de olsa çözüm
olabileceğini düşünüyorum. Bu
projenin uygulanması neticesinde
küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin
hayvanlarındaki dış parazitler
sorunundan kurtulmalarını sağlayacak
olması en azından önemli bir
sorunumuza çare olacaktır diye
düşünüyorum.

Projeye kapsamında geliştirilen
püskürtmeli yıkama makinesi
ve banyosunun seyyar olması
da kullanım alanının daha geniş
tutulması açısından büyük faydalar
sağlayacaktır. Bu manada Konya
Birliğimize üye olan yetiştiricilerimizin
tümünün bu hizmetten faydalanmaları
projeden beklenen amaca gerçek
anlamda hizmet edecektir.
Ben daha fazla zamanınızı almadan
bu güzel proje ile bir an önce
tanışmak adına konuşmama burada
son verirken, bu projenin başta Konya
ilimiz küçükbaş hayvan yetiştiricilerine
hayırlı uğurlu olması temennilerimle
emeği geçenlere bir kez daha
teşekkür ediyor ve daha güzel proje
ve çalışmalarla yeniden birlikte olmak
ümidiyle hepinizi tekrar saygılarımla
selamlıyorum.”
Konya İl Tarım ve Orman Müdürü
Ali Ergin de yaptığı konuşmada,
“Bakanlığımızın politika, strateji
ve destekleriyle İl Müdürlüğümüz
ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
sayesinde 2009 yılından bu yana
Konya’da koyun varlığımız 1 milyonun
üzerinde artış sağlayarak 2 Milyon

250 bine ulaşmıştır.” dedi. İl Müdürü
Ergin, projenin yenilikçi bir uygulama
olduğunu belirterek, “Projemizin
toplam bütçesi 429 bin TL’dir.
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler
Birliğimiz ise 66 bin TL katkı
sağlamıştır. Konya’da ilk uygulanan
projemizle etkili verim alınmıştır.
Yıkama makinemizin ilgi görmesinden
dolayı Konyalı sanayicilerimiz
tarafından yerli makinede üretilmiştir.
Bugüne kadar da 112 üreticiden 60
bine yakın koyun yıkanmıştır.” diye
konuştu.
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı
İhsan Bostancı ise, “Özellikle
küçükbaş hayvancılık sektöründe
önemli değişikliklerin yapılması
zorunludur. Geçtiğimiz yıllarda
yaşanan kırmız et fiyatlarındaki
yükselmeler bunun en önemli
göstergesidir. Ülkemizde 2019 yılı ilk
6 aylık TÜİK verilerine göre yaklaşık
38.4 milyonu koyun 11.4 milyonu
olmak üzere toplam 49.8 milyon
küçükbaş hayvanımız bulunmaktadır.
Eylem planları kapsamında da
karşılaştığımız bir veri mevcut. Bu
da, Konya ve Konya Kapalı Havzası
su bakımından sıkıntılı olduğumuz
bir bölge. Küçükbaş hayvan için
yaklaşık 4-5 ton su sarfiyatı yeterli
olurken büyükbaş hayvan da bu
rakamlar maalesef 12-13 tonlara
kadar çıkmakta. Su sıkıntısından
dolayı da etkenler bizi koruyuculuğa
ve küçükbaş hayvancılığa yöneltiyor.
Bu konuda bizlerde küçükbaş hayvan
desteklemelerine elimizden geldiği
kadar önem vermeye çalışıyoruz.”
şeklinde konuştu.

Ayrıca bu proje, hayvanlarda sıkça
görülen bit, pire, uyuz, kene gibi
dış parazitlerle mücadele edilmesi
ve hayvan ve insan sağlığının
korunması açısından da büyük önem
taşımaktadır.
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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ÇELİK, KONYA BİRLİĞİMİZCE YAPTIRILAN
KOÇ TEKE ÜRETİM MERKEZİ İNŞAATINDA
ÇEŞİTLİ İNCELEMELERDE BULUNDU
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik ve TÜDKİYEB
Denetleme Kurulu Başkanı Necat
Demirden, 11 Ekim 2019 tarihinde
Konya İli Damızlık Koyun ve Keçi
Yetiştiricileri Birliğine bir ziyarette
bulunarak Birlik Başkanı Fettah
Öztürk ile küçükbaş hayvancılıkla ilgili
birtakım istişarelerde bulundular.
Birlik ziyareti kapsamında Birlik
Muhasip Üyesi Mehmet Uğur da yer
alırken ziyaret sonrasında Konya İli
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliğince Konya Karapınar’da
yapımına başlanan ve halen inşaatı
devam eden Koç Teke Üretim
Merkezinde çeşitli incelemelerde
bulunuldu.
Konya Birlik Başkanı Fettah Öztürk,
Türkiye’de örnek olacak KoçTeke Üretim Merkezinin yapımına
başladıklarını ifade ederek, “Tarım ve
Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde
34 ilde damızlık koyun ve keçi
yetiştiricileri birlikleri bünyesinde, koç
ve teke istasyonu kurulmasına yetki
verdi. Yetki verilen 34 ilden biri olan
Konya’da da Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliğimiz, son teknoloji
Koç-Teke Üretim İstasyonunun
kurulması için harekete geçmiştir.”
dedi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın
Üretim Merkezleri için verdiği 500
başlık sayının, Konya için bin 500’e
çıkarıldığını ifade eden Başkan Öztürk,
“Üreticiye devlet destekli olarak
verilecek olan koç ve tekeler, daha
kaliteli bir küçükbaş hayvancılık için
önemli bir adımdır. Hükümetimiz
küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin
daha verimli ve daha karlı üretim
yapabilmeleri için devletin imkânlarını
seferber etmiştir. Projeye destek veren
tüm yetkililere ve üyelerimize teşekkür
ederiz.” dedi.
Koç Teke Üretim Merkezinde
yaptığı incelemeler sonrasında bir
değerlendirmede bulunan TÜDKİYEB
Genel Başkanı Nihat Çelik ise, Koç
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Teke Üretim Merkezinin kurulması
ile ilgili olarak Birlik Başkanı Fettah
Öztürk’e teşekkür ederek, “Konya’da
kurulan ve tüm bölgelerimize örnek
olabilecek güzel bir tesisi yerinde
görmekten sektörümüz adına büyük
mutluluk duydum. Şu an inşaat
çalışmaları devam eden tesisin
bitmesi ile Konyalı yetiştiricilerimizin
çok önemli bir üretim merkezine
kavuşacaklarına inanıyorum.
Dolayısıyla takdire şayan olan bu
güzel eseri sektörümüze kazandıracak
olan Birlik Başkanımız Fettah
Öztürk’e de teşekkürlerimle birlikte
çalışmalarında başarılarının daim
olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.
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DAP İDARESİNDEN GÖÇERLER AÇILIMI
bünyesinde barındıran meralara
destek sağlamaya çalışıyoruz.

DAP İdaresi Başkanlığının meraya
dayalı hayvancılık yapılan alanlara
sağladığı destekle hayvancılığın
giderek kolaylaştığını belirten DAP
İdaresi Başkanı Adnan Demir, “Biz
üreticilerimizin işini kolaylaştırmak
için varız.” dedi. Üreticilerin yayla
hayatındaki memnuniyetini artırmaya
yönelik, DAP İdaresi’nin ‘Meraların
Fiziki Altyapılarının iyileştirilmesi
Projesi’ kapsamında, 2018 yılında
yaylara sağladığı yol, temiz su,
tuvalet, banyo, gölgelik yapımı gibi
destekler sayesinde hayvansal
üretimde verimlilik sağlanıyor. Mera
alanı bakımından Türkiye’nin ilk
sıralarında yer alan Erzurum’da, DAP
İdaresi’nin meraların fiziki altyapısının
iyileştirilmesi amacıyla desteklediği
projelerle hem üreticilerin işi
kolaylaşıyor hem de günlük ihtiyaçlar
(tuvalet sıcak sulu banyo gibi) modern
usullerle karşılanıyor.
DAP idaresi Başkanı Adnan Demir,
beraberinde Erzurum il Tarım ve
Orman Müdürü Osman Akar ve
idare birimiyle protokol imzalamak
için Erzurum’a gelen Elazığ il
Tarım ve Orman Müdürü Turan
Karahan’la birlikte, Elazığlı 150
göçer ailenin yaşadığı Erzurum’un
önemli yaylalarından biri olan Aziziye
ilçesindeki Kuzgun (Kuşyurdu)
Yaylası’na giderek incelemelerde
bulundu. 50 hektarlık bir alanda,

üretim için kurdukları çadırlarda
kendilerine yaşam alanı oluşturan
göçerlerle sohbet eden Başkan Demir,
daha fazla üretim için üreticilerin
fikirlerini aldı. Yaylaya yapılan tuvalet,
banyolardan dolayı memnuniyetlerini
dile getiren göçerler, yapılması
gerekenleri ise Başkan Demir’le
paylaşarak, idarenin desteğini
istediler.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık
altyapısının geliştirilmesi ve hayvansal
üretimde verimliliğin artırılmasının
ülke ekonomisi açısından çok önemli
olduğunu belirten Başkan Demir,
kilometrelerce uzaklıktan gelip, üretim
için emek harcayan çiftçilerin hayatını
kolaylaştırmak ve hayvancılığın daha
modern şartlarda yapılması yönünde
idare olarak çalıştıklarını söyledi.
Küçükbaş hayvancılığın zahmetli bir
iş olduğunu, bunun hayvancılıkla
istenilen verimi almakla ters orantılı
sonucundan söz eden Başkan Demir,
şunları söyledi: “Meralarda beklenen
verimin artırılması için fiziki altyapının
iyileştirilmesi lazım, insanların burada
temiz su ihtiyacının karşılanmış olması
gerekiyor. Aynı zamanda otlayarak
enerjisini alan hayvanların ihtiyacı olan
temiz su ihtiyacının da karşılanması
gerekiyor. DAP idaresi olarak, özellikle
mera altyapısının iyileştirilmesinden
hareket ederek, bölgedeki üreticilerin
en büyük geçim kaynağını

Bu kaynağın en etkin şekilde
kullanılmasında altyapı ihtiyaçlarının
giderilmiş olması en önemli husustur.
Geçen sene başlatmış olduğumuz
mera altyapısının iyileştirilmesi
kapsamında mera yolunun yapılması,
hayvan içme suyu iletim hatlarının
yapılması, insanlarımızın temiz su
ihtiyacının karşılanması, sıcak suyla
(güneş enerjili) üreticilerin banyo
ihtiyacının giderilmesi, tuvalet
ihtiyacının karşılanması, hayvanlar için
gölgeliklerin yapılması gibi desteklerle
bir nebze olsun bu sıkıntıları
gidermeye çalışıyoruz. Söz konusu
alanlarda geçimini hayvancılıkla
sağlayan yetiştiricilerimizin hayatlarının
kolaylaştırılması halinde mevcut olan
meraların otlatma kapasitesini dikkate
alarak daha fazla hayvanı bünyesinde
barındırabilecek şekilde yetiştiriciliğin
yapılacağına inanıyoruz. Zaten
idarenin kurulduğu günden bu yana
da başta sulama projeleriyle birlikte
hayvan içme suyu göletleri, hayvan
pazarları ve kesimhaneler gibi diğer
katma değer oluşturan desteklerimizle
üretimde zincir modelini oluşturmaya
çalışıyoruz. Özellikle bu Kuzgun
merasında, Erzurum Tarım ve Orman
İl Müdürlüğüyle beraber geçen
sene üç projeyi başlattık. Bugün de
Kuzgun Yaylası’na gelerek bunları
yerinde görmüş olduk. Çiftçilerimizin
memnuniyetleri bizi daha çok
memnun etti. Bu işte kurumlar arası
iş birliğinin daha da geliştirilerek
bu tip hizmetleri yaygınlaştırmamız
gerekiyor. Çiftçilerimizin memnuniyeti
bizim memnuniyetimizdir. İnşallah
diğer meralara da yine Tarım
ve Orman İl Müdürlüklerimizle
işbirliği içerisinde bu hizmetleri
yaygınlaştırmayı arzu ediyoruz. Biz
her zaman çiftçilerimizin yanındayız.
Çiftçilerimizin kazançlarının bereketli
olmasını diliyorum. Çiftçilerimiz
bizleri burada ağırladılar. Sıkıntılarını
dinledik. Çözme yolunda elimizden
geleni önümüzdeki sürede mutlaka
yapacağız.”

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, “KÜÇÜKBAŞ HAYVAN
SAYISINDAKİ ARTIŞ BİZLERİ MEMNUN EDİYOR”
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın
hayvancılığa verdiği destekler
etkisini gösterirken, ülkedeki
büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı
Haziran sonu itibarıyla 68 milyonu
geçti.
Son 5 yılda küçükbaş hayvan sayısı
yaklaşık 44,7 milyondan 50 milyona,
büyükbaş hayvan sayısı 14,7
milyondan 18,3 milyona çıktı.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik:
“Küçükbaş hayvan sayısındaki
artış bizleri memnun ediyor. Ortaya
konulan 100 milyonluk hedefimiz için
büyük moral oluyor.”
ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA
Tarım ve Orman Bakanlığının
hayvancılığa verdiği desteklerle
ülkedeki büyükbaş ve küçükbaş
hayvan sayısı haziran sonu itibarıyla
68 milyona ulaştı.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği
bilgilere göre, ülkede Haziran ayı
sonu itibarıyla yaklaşık 18 milyon
251 bin büyükbaş, 49 milyon 816
bin küçükbaş hayvan bulunuyor.
Küçükbaş hayvanlardan 38 milyon
448 bini koyun, 11 milyon 368 bini
keçilerden oluşuyor. Tarım ve Orman

TÜİK verilerine göre haziran ayları
itibarıyla son 5 yıldaki küçükbaş ve
büyükbaş sayısı şöyle:
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Bakanlığı’nın yetiştiricilere sağladığı
desteklerin de etkisiyle hayvan varlığı
sayısındaki artış istatistiklere de
yansıdı.
Türkiye’de 2015 yılında küçükbaş
hayvan sayısı yaklaşık 44 milyon 673
bin, büyükbaş hayvan sayısı da 14
milyon 731 bin olmak üzere toplam
59,4 milyon seviyesindeydi. Son 5
yılda hayvan varlığı yaklaşık 9 milyon
baş arttı. Haziran sonu itibarıyla
küçükbaş hayvan sayısı 49 milyon
816 bine, büyükbaş hayvan sayısı
18 milyon 251 bine yükseldi. Toplam
hayvan varlığı 68 milyon başı geçerek
70 milyona yaklaştı.
Özellikle küçükbaş hayvan
sayısının 50 milyona dayanması,
bu sektörde uzun vadeli hedeflerin
gerçekleştirilmesi yönündeki
beklentileri güçlendirdi.
“Sektör doğru yolda”
Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, küçükbaş hayvan sayısının
50 milyon civarına ulaşmasının
sektör açısından memnuniyet verici
olduğunu söyledi. Küçükbaş hayvan
varlığında 14 yılda yaklaşık 20
milyonluk artış gerçekleştiğini belirten

2015
2016
2017
2018
2019
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Küçükbaş
44.672.814
44.034.062
44.572.635
47.362.281
49.816.060

Çelik, “Yapılan çalışmalar neticesinde
sektör doğru yolda.” dedi.
Çelik, hayvanlarda verimlilik artışının
da yaşandığına dikkati çekerek, şöyle
konuştu:
“TÜDKİYEB’in kurulmasından önce
yani 2005 yılında 30 milyon civarında
olan küçükbaş hayvan varlığımız,
devletimizin ve bakanlığımızın
destekleriyle 14 yıl içinde 50 milyona
yaklaştı. Küçükbaş hayvan sayısındaki
artış bizleri memnun ediyor. Ortaya
konulan 100 milyonluk hedefimiz
için büyük moral oluyor. Küçükbaş
hayvan sayımızın her yıl sürekli
artmasının yanında ıslah çalışmalarıyla
hayvanların verimliliklerinin artması da
önem taşıyor.”
Hayvan varlığının Türkiye’nin
sermayesi olduğunu vurgulayan Çelik,
bu değere sahip çıkarak rakamları
artırmak için çalışmalarına devam
edeceklerini söyledi.
Çelik, halen küçükbaş damızlıklar
için hayvan başına 25 lira destek
verildiğini anımsatarak, gelecek yıldan
itibaren bu desteğe ilaveten dişi kuzu
ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye
katılacak her bir hayvan için 100 lira
destekleme ödemesi yapılacağını dile
getirdi.

Büyükbaş
14.731.490
14.323.941
14.816.735
17.338.375
18.251.326

Toplam
59.404.304
58.358.003
59.389.370
64.700.656
68.067.386
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MAKALE

KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YERLİ IRKLARIN
ÖNEMİ VE AKKARAMAN KOYUNU
Prof. Dr. Saim BOZTEPE
Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi

Türkiye’ de yetiştiriciliği
yapılmakta olan yerli koyun ırkları
Akkaraman, İvesi, Morkaraman,
Dağlıç, Sakız, Kıvırcık, Karayaka gibi
sıralanabilir. Türkiye koyun varlığı
içerisinde Tuj, Hemşin, Çine Çaparı,
Çandır gibi mahalli ırklar yanında
çeşitli melezleme çalışmaları ile elde
edilmiş Malya, Anadolu Merinosu,
Ramlıç, Tahirova, Acıpayam,
Sönmez, Türkgeldi gibi bazı tipler de
bulunmaktadır. Bunların bazıları aynı
coğrafya ve şartlarda yetiştirilirken
bazıları farklı coğrafyaların ve şartların
koyunlarıdır. Örneğin Kıvırcık ve Sakız
iklimin daha ılıman ve bitki örtüsünün
daha cömert olduğu batı bölgelerinde
yetiştirilirken, Morkaraman koyunu
kışın şiddetli geçtiği doğu illerinde
yetiştirilmektedir. Bu hayvanların bazı
morfolojik özelliklerine bakıldığında
Kıvırcık ve Sakız’ın neden batı
illerinde yetiştiğini o coğrafyaya
uyduğunu, Morkaraman’ın veya
Akkaraman’ın neden Doğu illerinde
ya da Orta Anadolu’da olduğu
kolayca anlaşılabilir. Bu morfolojik
özelliklerden en önemlisi kuyruk
yapısıdır. İnce kuyruklu koyun ırkları
doğu illerinde yetiştirilmek istenirse
özel önlemlerin alınması gerekir. Bu
durumda yetiştiricilik entansifleşmeye
kayar ki yapılan koyunculuğun getirisi
ya da karlılık ortadan kalkabilir. Koyun
yetiştiricilerinin yörelerinde problemsiz
bir şekilde yetiştirilmekte olan,
daha önce tecrübe edilmiş ırklarla
çalışmaları tavsiye edilebilir.

vermeyi taahhüt ettiği cazip destek
ve teşviklerden yararlanarak
koyunculuğa yeni başlamak isteyen
bazı müteşebbislere yardımcı olmaktır.
Kimi Yerli Koyun Irkları ve
Akkaraman Koyunu
Koyun yetiştiriciliğiyle ilgili yazılmış
kaynakların birçoğunda yerli koyun
ırklarımızın verimlerinin düşük olduğu
ifade edilmektedir. Oysa yerli hayvan
türleri içerisinde en azından yerli
koyun ırkları için bunları ifade etmek
çok doğru bir yaklaşım değildir.
Akkaraman koyunu Türkiye yerli
koyun popülasyonunun hemen
hemen yarısını oluşturan değerli bir
ırktır. Akkaraman kuzuları yoğun besi
şartlarında 300-350 gram günlük
canlı ağırlık artışı sağlayan, bir kg
canlı ağırlık artışı için 4-5 kg yem
tüketen, 35-40 kg canlı ağırlığa iki
ay gibi kısa sürede ulaşan ve %50
civarında karkas randımanı sağlayan

Bu makalenin amacı, koyunculuk
yapmakta olan ve yeni arayışlar içine
giren bazı yetiştiricilerle, devletin
hayvancılığı canlandırmak maksadıyla
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çok değerli hayvanlardır. Akkaraman
kadar olmamakla birlikte diğer yerli
ırklarda da benzer sonuçları görmek
mümkündür. Verimi düşük olduğu
düşünülerek yerli koyun ırklarımızın
besi performansları ve karkas
kalitelerinin artırılması amacıyla
bazı İngiliz etçi koyun ırkları Tarım
Bakanlığı tarafından zaman zaman
ithal edilmiş, hem bakanlığın ilgili
kuruluşları hem de Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
muhtelif melezleme çalışmaları
yürütmüştür. Melez hayvanlarda
yerlilere göre önemli üstünlükler tespit
edilememiştir.

MAKALE
Kaynak

Genotip

GCAA(g)*

GCAA(g)*

(%) Karkas
Randımanı***

Eliçin ve ark. 1989a

Akkaraman(A)
Ile de France x (A)

259.6
258.8

5.8
6.5

50.2
48.7

Ertuğrul ve ark. 1989a

Akkaraman (A)
Hamshire Down x (A)

224.8
246.2

7.2
5.9

48.3
45.9

Eliçin ve ark. 1984

Akkaraman (A)
Ile de France x (A)

210.0
238.0

5.1
4.5

51.0
48.8

Eliçin ve ark. 1989b

Karayaka(K)
Border Leicester x (K)

202.6
210.6

6.0
7.0

47.7
46.3

Ertuğrul ve ark. 1989b

Akkaraman (A)
B.Leicester x (A)
Dorset Down x (A)
Ile de France x (A)

239.8
270.0
244.8
258.8

6.1
5.9
6.0
6.5

49.5
46.3
48.1
48.7

Boztepe ve ark. 1997

Akkaraman
İvesi
Dağlıç
G. Karaman

294.1
315.7
277.1
195.7

4.0
4.0
4.2
6.9

47.8
46.7
50.1
50.4

Dağ ve Ertuğrul, 1993.

Karayaka(K)
Border Leicester x (K)

196.1
227.0

5.1
5.4

44.9
46.9

Karabacak ve Boztepe,
2007 ve 2008

Akkaraman
Dağlıç
Kıvırcık
Malya
Karacabey Merinosu

304.0
234.0
211.0
303.0
279.0

4.3
5.3
5.3
4.5
4.3

46.0
48.0
45.2
45.7
44.4

*: Günlük Canlı Ağırlık Artışı, **: Yem
Değerlendirme Katsayısı (1 kg canlı
ağırlık artışı için tüketilen kg yem miktarı),
***: (Karkas Ağırlığı/ Canlı Ağırlık) x 100

Tablo 1. Bazı yerli koyun ırkları ve etçi koyun ırklarının melezlerine (F1) ait besi performansları
Bu çalışmaların bazıları yukarıda
(Tablo 1) özetlenmiştir.
Tablo 1’in incelenmesinden
anlaşılabileceği gibi melez
hayvanlarda önemli bir üstünlük
görülmemektedir. Özellikle İngiliz
etçi koyunlarında iri kemik yapısı,
ağır postu, başının büyük oluşu gibi
nedenlerle karkas randımanı düşük
olurken, yerli ırklarda daha ince bir
vücut yapılışı, postunun hafif oluşu
ve başının küçük oluşu gibi özellikler
nedeniyle karkas randımanı yüksek
olmaktadır. Tablo 1’de sunulan
özellikler bakımından melezler
yerlilerden yüksektir denecek kadar
bir üstünlük de söz konusu değildir.
Akkaraman, Dağlıç, Morkaraman,
İvesi gibi ırklar yağlı kuyrukludur ve
kuyruk ağırlığı ırktan ırka değişiklik
gösterir. Örneğin Akkaramanlarda
5-6 kg, Morkaramanlarda ortalama
6-7 kg ve hatta bazen 15-20 kg’ a
kadar çıkabilmektedir (Kaymakçı ve
Sönmez, 1992). Bazı uzmanlar yağlı
kuyruklu koyun ırkları için kuyruğun

bir dezavantaj olduğunu ifade
etmektedirler. Ancak bu durum yağlı
kuyruklu koyunlar için genellikle bir
avantajdır. Birinci avantaj; vücutta
toplanması gereken yağ kuyrukta
toplanmakta ve daha az yağlı bir
karkasa imkân vermektedir. İkincisi;
Yağlı kuyruklu koyun ırklarının
yetiştirildikleri coğrafyalarda ya kış
çok şiddetli geçmektedir ya da mera
imkânları yıldan yıla değişiklikler
göstermektedir. Her iki halde de
yağlı kuyruk zor şartlara dayanma
bakımından bir avantaj sağlamaktadır.
Nitekim 1980’li yılların sonlarında
Konya, Karaman, Karapınar gibi
yerlerde kısmi bir kıtlık yaşanmış ve bu
olumsuz şartlara bölgede yetiştiriciliği
yapılan yağlı kuyruklu koyun ırkları
dayanabilmiştir.
Yağlı kuyruğu bu açıklamalara
rağmen istemeyenlere Bıyıkoğlu ve
ark.’nın (1977) Morkaraman kuzularda
yaptıkları kuyruk kesimi çalışmasının
sonuçlarından yararlanmaları tavsiye
edilebilir. Söz konusu çalışmada

1-3 günlük kuzularda kuyruk
kesimi uygulanmış ve yapılan besi
çalışması sonucunda gövdedeki yağ
oranının düştüğü ve daha kaliteli
bir karkas elde edildiği bildirilmiştir.
Yağlı kuyrukla ilgili bir çare olarak
bu çalışmanın sonuçlarından
yararlanılabilir.
Türk Standartları Enstitüsü
Akkaraman ırkı standardına göre
Akkaramanların süt verimi 25-30 kg
civarındadır. Akkaramanlarda süt
verimi ve laktasyon süresini Mundan
ve Özbeyaz (2004) 43 kg ve 156
gün, Yıldız ve Denk (2006) halk
elindeki Akkaramanlarda 39.7 kg
ve 123 gün olarak tespit etmişlerdir.
Kaymakçı ve Sönmez (1992) ise
bakım ve beslemenin iyi sürülerde
bu ortalamanın 50-60 kg’ a kadar
çıkabileceğini bildirmiştir. Yani Orta
Anadolu’ nun bu dayanıklı koyun
ırkının süt verimi de tatmin edici
sayılabilir. Zira Akkaramanlar sütçü bir
koyun ırkı değildir.
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Akkaraman yerli ırklar içerisinde
aşım mevsimi en uzun olan ırklardan
biridir. Kaymakçı ve Sönmez (1992)
Akkaramanların aşım mevsimi
uzunluğunu 295 gün ve anöstrus
süresini (kızgınlık görülmeyen süre)
70 gün olarak bildirmişlerdir. Bu,
neredeyse sığırlar gibi yılın her
döneminde herhangi bir hormon
uygulaması yapmadan yavru
alınabilmesi anlamına gelmektedir.
Diğer taraftan Çolakoğlu ve Özbeyaz
(1999) Akkaramanlarda doğum
oranını % 87.2 ile 90.5 arasında, ikizlik
oranını ise %29.5 ile 43.1 arasında
bildirmişlerdir. Yıldız ve Denk (2006)
ise halk elindeki Akkaramanlarda
gebelik oranı ve doğum başına
ortalama kuzu sayısını sırasıyla % 85
ve 1.01 adet olarak tespit etmişlerdir.
Koyun yetiştiriciliğinde ırk tercihi
yapılırken, yetiştiriciliğin yapılacağı
yörede problemsiz bir şekilde
yetiştirilen, döl veren, süt veren, o
yöreye adapte olmuş yani uyum
sağlamış ırk ya da ırkları tercih etmek
gerekir. Örneğin Orta Anadolu bölgesi
için bu ırklar Akkaraman, Kangal
Akkaramanı ve Dağlıç iken, Doğu
Anadolu bölgesi için Morkaraman,
Batı bölgeleri için Kıvırcık, Sakız ve
yeni koyun tipleri olan Tahirova,
Sönmez, Acıpayam gibi genotipler,
Güney Doğu Anadolu bölgesi için
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İvesi, Karadeniz bölgesi için Karayaka
ve benzeri ırklardır.
Irk tercihinde yöredeki el sanatları
imalatı da bazen önem arz edebilir.
Örneğin Konya’dan Çanakkale’ye
uzanan geçit bölgede Dağlıç
yetiştiriciliği yapılmakta ve bu ırk
yöre için önem arz etmektedir. Zira
yöredeki insanlar halı yapımına çok
uygun olan Dağlıç yapağısından
yararlanarak el dokuması halılar
üreterek bütçelerine katkı
sağlamaktadırlar. Isparta halısının ünü
Dağlıç yapağısından gelmektedir.
Yöre insanının koyunculuktan elde
ettiği geliri artırmak maksadıyla
Dağlıç ile Rambouillet melezlenerek
daha verimli olan Ramliç koyun
tipini yetiştiriciler tarafından
benimsenmemesinin bir nedeni de
Ramliç koyun tipinin yapağısının halı
yapımına uygun olmaması olabilir.
Orta Anadolu bölgesi şartlarında
koyun sütüne yönelik bir yetiştiriciliğe
de yer verilmek istendiğinde
Akkaramanlara birçok özelliğiyle
benzeyen İvesi koyunu tercih
edilebilir. 1980’ li yılların sonlarında
Tarım Bakanlığı ve FAO ortaklığında
Konya genelinde yürütülen bir
proje kapsamında Akkaramanların
süt verimini artırmak amacıyla
yetiştiricilere İvesi koç dağıtılmıştır.
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Bu proje Karaman, Karapınar,
Konya’nın bazı merkez köyleri
(Meydan, Ortakonak gibi),
Ilgın, Kadınhanı ve Akşehir’ de
yürütülmüştür. Bu yerlerde dağıtılan
İvesi koçlarının akıbeti belli değildir.
Yani bu hayvanlar şimdi neredeler?
Kontrolsuz bir şekilde yürütülen
bu tip çalışmalar için sınırlayıcı
bazı tedbirlerin olması gerekir.
Şimdi Akkaramanlarda araştırma
yapmak isteyen bazı araştırıcılar
saf Akkaraman koyunu bulmakta
zorlanmaktadırlar. Çünkü sürü
sahipleri ellerindeki çok değerli ırka
ait hayvanları bir kısım söylentilerle
bilmedikleri, yakından tanımadıkları
ırklarla veya koyun tipleriyle
melezleyerek veriminin artacağını
zannetmektedirler. Oysa ırkın
özellikleri bozulmakta ve saf sürüler
yok olmaktadır.
Araştırıcılar devlet çiftliklerinde
yetiştirilen hayvanlarda çalışma veya
satın alma yoluna gitmektedirler.
Yani halk elinde saf hayvan
bulmak zorlaşmaktadır. Koyun
sütü için tavsiye edilen İvesiler
sütçü koyun ırkları içerisinde en iyi
sürü içgüdüsüne sahip ırklardan
biridir. Buna rağmen büyük sürüleri
gütmek zordur. Çünkü İvesiler
merada geniş açılı bir üçgen misali
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dağınık bir şekilde yayılır. Mukayese
edilebilmesi açısından ifade etmek
gerekirse; Akkaramanlar toplu bir
şekilde yayılırlar, sevk ve idareleri
İvesilere göre daha kolaydır. Süt
koyunculuğu için Sakız koyunundan
da söz edilebilir. Kaymakçı ve
Sönmez’e (1992) göre iyi bakım ve
besleme şartlarında 6-7 ay sağılabilen
Sakız koyunu, kuzuların sütten
kesilmesinden sonra 150-200 kg süt
verebilirler. Sütçü bir koyun ırkı olan
Sakızlardan bir doğumda 3-4 yavru
verenlere rastlanırsa da ortalaması iki
yavru kabul edilebilir. Canlı ağırlıkları
da tatmin edici sayılabilecek Sakız
koyunlarının en önemli dezavantajı
diğer sütçü ırklarda olduğu gibi
sürü içgüdüsünün olmamasıdır. Süt
üretimi amacıyla Sakız koyunlarından,
meraya çıkarmadan, entansif şartlarda
yararlanılabilir.

üretimi ya da hem et hem de süt
üretimi amacıyla yararlanılabileceği
ifade edilebilir. Koyunculukla ilgili
olarak Türkiye’ nin koyun ırklarının
koyunculuktan beklenen her türlü
ürünü karşılayacak düzeyde olduğu
ifade edilebilir. Bunun için hangi ırkın
ya da genotipin hangi yörelerde en
fazla faydayı sağlayacağına karar
verilmesi önemlidir.

Sonuç
Sonuç olarak en azından
koyunculukta ifade edilenlerin aksine
yerli ırklardan et üretimi veya süt

Buraya kadar ifade edilenler kültür
ırkı koyunlardan hiç yararlanılmasın
şeklinde değerlendirilmemelidir.
Ülkenin ihtiyaçları ve yararı
doğrultusunda çalışmalar ve
uygulamalar yapılabilir ve yapılmalıdır.
Örneğin yabancı kaynaklı koyun
ırklarından başta Merinos olmak üzere
Ile de France, Teksel, Rambouillet,
Lincoln, Hamshire, Ost Fritz gibi
dünyaca ünlü ırklar Türkiye’ ye değişik
vesilelerle getirilmiştir. Bunların yerli
ırklarla melezlemeleri yapılmıştır. Bu
çalışmaların sonucunda melezlerin
üstünlükleri sıralanmıştır. Ancak
bu melez hayvanların birçoğu ya
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Değerli yetiştiriciler,
önümüzdeki günlerde sizlerin 25
yıllık geleceğinin planlanacağı
III. Tarım Orman Şurası yapılacak.
Sizlerin geçimini doğrudan ilgilendiren
birçok konuda kararlar alınacak.
Bunlar içinde sizler açısından en
önemli olan konu hiç şüphesiz
üretici örgütlenmesi olacak. Çünkü
ister üretim, ister maliyet ve girdiler
olsun ya da yönetim, mevzuat ya
da desteklemeler ile ilgili sorunlara
ele alınsın üretilen bütün çözümlerin
başlangıcı ve çözüm ortağı mutlaka
üretici örgütlerinden olarak karşımıza
çıkacak. Bu nedenle Şurada üretici
örgütleri ile ilgili alınacak kararlar
sorunlarınız çözümünü mümkün hale
getirecek, işleri kolaylaştıracak.
Bu açıdan 21 Kasım tarihinde
tamamlanacağı ve sonuç raporunun
açıklanacağı söylenen Şura’nın üretici

örgütlenmesi ile ilgili bölümünde ele
alınan konular, daha önceki Şuralar
ile karşılaştırma yapılarak ekteki
tabloda gösterilmektedir. Tablodan
da görüleceği gibi geçmişte alınan
kararların bazıları gerçekleşmiş,
bazıları ise hala gerçekleşmeyi
beklemektedir. Son Şura’da da aynı
konular yine şekilde yinelenmekte,
bu arada yeni konular da gündeme
gelmektedir.
TARIM ŞURALARINDA ÜRETICI
ÖRGÜTLENMESI İLE İLGİLİ
KARŞILAŞTIRMA
Ülkemizde ilk kez 1931, 1937 ve 1970
yıllarında yapılan Kırsal kalkınma
ve Tarım Kongrelerinden sonra
yapılan ilk Şuradan günümüze 22
yıl, ikincisinden ise 15 yıl geçmiştir.
Önceki Şuralarda alınan kararların
doğru tespitler olduğu, bazılarının
hala güncelliği koruduğu, bazı
sorunların çıkartılan mevzuata
rağmen hala çözülemediği, bir de
bunların üzerine değişen gündemle
yenilerinin eklendiği görülmektedir.
Örneğin AB ve DTÖ ile ilgili kararların
bugün için ne kadar isabetli olduğu,

hiçbir zaman tam üye olmasak bile
buradaki ülke taahhütlerin ülkemiz
tarımına büyük faydalar sağladığı
zamanla anlaşılmıştır. Finansman,
eğitim ve özellikle denetleme ile ilgili
daha somut çözümlere bugün halen
ihtiyaç duyulmaktadır. Buna karşın
mevzuat ile sağlanması beklenen
faydaların mevzuatlar çıkartılmasına ve
yeni yapılar oluşturulmasına rağmen
umulan gelişmeleri sağlamadığı,
üreticinin örgütlenmesinin ise giderek
öneminin arttığı görülmektedir.
Örgütlenme alanında geçmiş yıllarda
yapılan AB uyum ve rekabet gücünü
geliştirmeye yönelik projeler ile
elde edilen önemli deneyimler ve
bilgiler bulunmaktadır. Sektörde
başarılı kooperatif sayısı her geçen
gün artmaktadır. Artık tarımın her
alanında birçok sorunun çözümünde
örgütlerin ne kadar önemli görevler
üstlenebileceği konusunda ciddi bir
farkındalık oluşmuştur.
III. Tarım Orman Şurasının mevcut
potansiyelimizi en iyi şekilde
değerlendirmemize fırsat verecek
imkânları oluşturmasını ve Türk
Tarımında hayırlara vesile olmasını
diliyorum.

I. ŞURA 25 - 27 KASIM 1997
10 temel konu belirlenmiştir.
Tarımda Örgütlenme Komisyonu
Üretici örgütlenmesi 3 yapı altında ele
alınmıştır:
1. Kooperatifler (Tarım Kredi ve Tarım Satış
Kooperatifleri),
2. Üretici birlikleri (Sulama, Köylere Hizmet
Götürme, Islah, Zirai Mücadele Birlikleri)
3. Ziraat Odaları
Ayrıca
Tarıma Hizmet Götüren Kuruluşlar adı ile
bir bölüm daha oluşturulmuş ve Bakanlığın
yapılanması konusu ele alınmıştır
Konuların ele alındığı alt başlıklar :
1. Finansman
2. Eğitim
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3. Denetim
Komisyonun SONUÇ Raporunda:
1. Ülkemizdeki örgütlenmenin Avrupa Topluluğu Ortak Tarım Politikasına benzer şekilde
ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anlaşmaları
ile uyumlu yapılması gerektiği kararı alınmıştır.
2. sivil ve resmi örgütlenme kapsamında
koordinasyonun Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
bünyesinde toplanması,
3. Türkiye Tarım Konseyinin oluşturulması,
4. Finans, denetim ve eğitim konularına ağırlık verilmesi gerektiği belirtilmiştir.
5. Tarım sektörünün birçok sorununun gelişmiş ülkelerdeki gibi çiftçilerin öz yönetiminde
bulunduğu üretici örgütleri tarafından çözülebileceği, başarılı örgütlerin ülke kaynakla-
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rını daha rasyonel kullanabileceği, devletin
yükünü hafifletebileceği ve ülke ekonomisine
katkı sağlayabileceği vurgulanmıştır.
Şuranın 26 maddelik Sonuç Raporunda:
1. Kooperatifler arasında entegrasyon
sağlanması amacıyla dört farklı kanuna göre
çalışan tarımsal amaçlı kooperatiflerin tek bir
çatı kanun altında toplanması ve demokratik
kooperatifçilik ilkelerinin uygulanması kararı
2. Üretimden pazarlamaya kadar görev
yüklenebilecek üretici örgütlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla ürün bazında
üretici birlikleri kurulması ve bunun için
Üretici Birlikleri Kanunu çıkartılması kararı
alınmıştır.

MAKALE

II. ŞURA 29 KASIM – 01 ARALIK 2004
11 temel konu belirlenmiştir.
Tarımsal Örgütler ve Örgütlenme
Komisyonu
Üretici örgütleri ekonomik ve mesleki
amaçlı olmalarına göre 2 ayrı gruba
ayrılmıştır:
1. Birinci grup, Ekonomik örgütlerin içine sosyal amaçlı örgütlerde dahil edilerek kooperatifler, birlikler ile beraber gruplandırılmıştır.
Burada üretici birlikleri ile ilgili çeşitli eleştiriler
yapılmıştır.
2. İkinci Grup ise mesleki örgütler adı ile Ziraat Odaları ile ilgili açıklamalardan oluşmaktadır. Çiftçiler tarafından kurulan Üreticiler
Örgütlenmesi ile ilgili sınıflandırmaya teknik
hizmetler sınıfının Meslek Odaları da dahil
edilmiştir.
Ayrıca
Dernekler ve vakıflar da sosyal amaçlı
örgütler olmalarına rağmen sanki üçüncü bir
grupmuş gibi ele alınmışlardır.
Sanayi ve ticaret ile ilgili örgütlerin tarım ile
ilişkileri göz önüne alınarak TOBB, TÜSİAD
gibi kuruluşlarında üretici örgütü gibi ele
alındığı görülmektedir.
Hatta bu yapılanmaya kamu, üniversiteler, dış

ticaret kurumlarının da dahil edilmiştir.
Sektördeki bütün taraflar ele alınmaya
çalışırken hepsinin de çiftçi örgütleri olarak
sınıflama sokulması biraz karışıklığa sebep
olmuştur.
Konuların ele alındığı alt başlıklar :
Tarım ve gıda olarak daha geniş kapsamda
ele alınmıştır. DTÖ, AB öncelikli olarak belirleyici olurken Yerel yönetimler, gıda denetimleri, kamu ve tarım reformu gibi konularda
çalışmaya eklenmiştir.
1. Finans
2. Eğitim,
3.Denetim
4. Vergi,
5. Destekleme
Komisyon SONUÇ Raporunda:
1. AB uyum süreci önemli bir ölçüt olmuştur.
Üretici örgütlenmesi ile ilgili özellikle AB’ye
ayrı bir yer verilmiş ve kooperatiflerin AB’de
ne kadar önemli oldukları detaylı bir şekilde
anlatılmıştır. Bu arada AB’deki Ortak Tarım
ve Balık Politikaları mevzuatında belirtilen
tanınma kriterlerine göre kurulan Üretici
Örgütü kavramına Üretici Birliği adı verildiği

görülmektedir. Raporun sonuç kısmında,
öncelikle AB’ye uyum sürecinde ve Dünya
piyasaları ile rekabet edebilecek güçte olmak
için güçlü bir örgüt yapısına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.
2. Bağımsız finans kaynakları oluşturulmadıkça etkili bir örgüt yapısı oluşturulamayacağı
ısrarla vurgulanmıştır.
3. Kamu yapılanması sorunu yine örgütlenme başlığı altında yer verilmiş ve sektördeki
paydaşlar arasındaki iletişim sorununun
olduğu belirtilmiştir
Bu kapsamda sorumlu bakanlık, kanun ve
örgüt sayısındaki fazlalığın sorunlara neden
olduğuna dikkat çekilmektedir. Sorunların
çözümü için, dağınık olduğu düşünülen yapıyı çatılar altında toplayan mevzuat çıkartılması, Tarım Gıda Paydaşları Ağı adlı bir yapı
oluşturulması önerilmektedir.
Şuranın 36 maddelik Sonuç Raporunda:
1. Üretici örgütlenmesinin dağınık yapısının
önlenmesi amacıyla kooperatiflerin bir ulusal
birlik altında toplanması ile ilgili bir madde
bulunmaktadır.
Aslında diğer maddelerin içinde birkaç
yerde ilgili tedbirin gerçekleştirilmesinde yine
örgütlere değinildiği görülmektedir.

III. ŞURA 21 KASIM 2019
21 temel konu belirlenmiştir
Tarımda Üretici Örgütlenmesi Komisyonu.
Örgütlenme sektör boyutunda ele alınıp,
üretici örgütlerine doğru özelleştirilmiştir:
Tarımda örgütlenme kamu ve sivil kuruluşlar
olarak ele alınmış, üretici örgütlenmesi ise
sivil kuruluşlar içinden alınarak ayrı bir başlık
olarak ekonomik-sosyal ve mesleki örgütler
olarak gruplandırılmıştır. Bu arada dernekler,
vakıflar, meslek odalar, sendikalar, alt birlikler, konseyler, sanayi kuruluşların teşkilatları
Tarıma Hizmet Sunan Mesleki Amaçlı Sivil
Toplum Kuruluşları başlığı altında gruplandırılmıştır.
Böylece sektördeki bütün örgütlerin yeri
geçen Şuralardaki sınıflandırmalara göre
belirgin hale gelmiştir.
1- Tarıma Hizmet Sunan Kamu Kuruluşları
2- Tarıma Hizmet Sunan Mesleki Amaçlı Sivil
Toplum Kuruluşları
2.1. Teknik hizmetlerde mesleki ve sosyal
amaçlı kuruluşlar
2.2. Tarımsal sanayi mesleki kuruluşları
2.3. Gönüllü kuruluşlar

3- Üretici Örgütleri
3.1. Mesleki amaçlılar
3.2. Ekonomik/Sosyal amaçlılar
Konuların ele alındığı alt başlıklar :
Çok daha fazla alt başlık oluşturulmuştur.
.1. Mevzuat,
2. Yönetim,
3. Denetim,
4. Finansman ve sermaye,
5. Yapılanma ve işbirliği,
6. Pazarlama ve katma değer oluşturma,
7. Eğitim ve araştırma,
8. Farkındalık ve imaj
Komisyon (Çalışma Belgesi) SONUÇ
Raporunda:
1. Üretici Örgütleri, Bilimsel Standart yapılara
göre gruplandırılmalı, gerekli dönüşüm
yapılmalıdır.
2. Kooperatif tabanlı bir Tarım Bankası bütün
üretici örgütlerinin katılımıyla kurulmalıdır.
3. Denetim ile ilgili güvenilir, profesyonel,
bağımsız denetim hizmetini verebilecek bir
yapı oluşturulmalıdır.

4. Üretici Örgütlerinde yöneticilere, üye/
ortaklara ve teknik personele düzenli eğitimler verebilecek, “Proje Ofisleri” ile proje
hazırlama, başvuruda bulunma ve uygulama
gibi konularında yol gösterici olacak, AR-GE
hizmeti verebilecek birimler oluşturulmalıdır.
5. Kadın ve genç çiftçilerin örgütlenmesini
teşvik etmek için kadın ve gençlerin ortak/
üye olduğu üretici örgütlerine belirli kotalara
ulaştıklarında özel destekler verilmelidir.
6. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde
Teşkilatlanma ile ilgili Genel Müdürlük kurulmalıdır.
7. Desteklemelerin, sözleşmeli üretim yapabilen, üretim ve pazarlama planı oluşturabilen ve kayıt tutabilen üretici örgütleri
tarafından verilmesi MODELİ geliştirilmelidir.
8. Uzun Vadeli Kredilerin verildiği Yatırım Projelerine tekrar geri dönülmelidir. Geçmişte
uygulanan ve başarılı örnekleri olan Ortaklar
Mülkiyetinde Kooperatif Projelerine benzer
projelerin günümüz şartlarına uygun olarak
tekrar geliştirilerek bütün Üretici Örgütlerini
kapsayacak şekilde cazip şartlar ile
sunulmalıdır.
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MALATYA BİRLİĞİMİZDEN GECE KAZALARINA
KARŞI FOSFORLU YELEK

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliği, 5. Sürü Yönetimi ve Eğitimi
kursunu bitiren yetiştiricilere
sertifika ve dereceye girenlere plaket
takdim etti. Sertifika dağıtımı sonrası
Birlik Başkanı İhsan Akın, yetiştiricilere
gece yaşanan kazalara karşı önlem
almak için fosforlu yelek hediye etti.
Birlik binasında yapılan sertifika ve
plaket takdim töreninde Birlik Başkanı
İhsan Akın, tüm Malatya’da bulunan
yetiştiricilere fosforlu yelek hediye
edeceklerini dile getirdi.
İhsan Akın yaptığı açıklamada “5.
kursumuzu bitiren yetiştiricilerimize
sertifikalarını vereceğiz ve dereceye
giren 1,2 ve 3.’ye de plaket
takdim edeceğiz. Burada asıl
amacımız farkındalığın oluşması ve
yetiştiricilerimizin teşvik edilmesidir.
Bilgi anlamında da sahadaki bilginin
gerçek anlamda teknik ve pratik
olarak birleştirilerek, teknik uzmanlar
tarafından bunu sahaya yansıtmak.
Burada tabi Battalgazi Halk Eğitim ve
Battalgazi Milli Eğitim Müdürlüklerine
de teşekkür ediyoruz. Şuan 20
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yetiştiricimiz, üreticimiz ve çobanımız
sertifikasını alacak.” diye konuştu.
Birlik olarak sürekli yetiricilerin
yanında oldukların ifade eden Akın,
“Burada tabiki en önemlisi şu, bizler
özellikle yıllardır kurulduğumuz
günden bugüne birlik olarak yaklaşık
2 bin 500 kişi aileleri ile birlikte 10
bin kişi, platform olarak da yaklaşık
olarak 39 bin 700 üyemiz var ve
aileleri ile birlikte 200 bin kişi demektir.
Biz kurulduğumuz günden beri
Malatya’mıza hizmet veriyoruz ve
her şeye rağmen ne olursa olsun,
yolumuza devam ediyoruz. Biz
laf üretmek yerine iş üretiyoruz. İş
üretmeye çalışıyoruz ve üretmemiz
lazım ve onun için üretene sahip
çıkmamız lazım bundan dolayı da
bütün yetiştiricilerimizi üreticilerimizi
tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.
Yetiştiricilere gece yaşanan kazalara
karşı önlem almak için fosforlu yelek
yaptırdıklarını ifaden Akın, “Özellikle
yollarda geçiş güzergâhlarında
yetiştiricilerimiz sıkıntılar yaşıyor.
Bazen can ve mal kaybına neden
olan kazalar oluyor. Bu kazalarla ilgili
de farkındalığın oluşması adına yelek

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Çoban Dergisi

yaptırdık, özellikle fosforlu yelek ve
gece ışıkta yanan. Bu anlamda bu
yeleklerimizi de burada ilk dağıtımını
çobanlarımıza yapacağız. Ve yayla
yayla bunların dağıtımlarına devam
edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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ISPARTA’DA YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜN YILLARDIR
SÜREN GELENEĞİ “KEÇİ KIRKIM ŞENLİĞİ”

Yörük kültürünün yıllardır süren
geleneği “Keçi Kırkım Şenliği”
Sav Kasabası Davraz Dağı
eteğinde Olukbeli çeşmesi Mesirelik
alanında gerçekleştirildi.
Geleneksel Keçi Kırkım Şenliği’ne;
Türk Dünyası Yörük Türkmen
Birliği Toroslar Yörük Türkmen
Federasyonu Başkanı Mustafa
Küçükyaman, İsparta Yörük Türkmen
Derneği Başkanı Hasan Parlakyıldız,
Gelendost Yörük Türkmen Derneği
Başkanı, İsparta İli Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Süleyman
Yaşar Köroğlu, Yetiştiriciler, Sav
Kasabası halkı ve çok sayıda davetli
katıldı.
Anadolu Yörük kültürünün en özel
ve eski törenlerinden biri olan Keçi
Kırkım Şenliğinin merkezini teşkil
eden Sav Kasabası’nın turizmin yanı
sıra çok eski zamanlardan bu yana
hayvancılıkta da ileri bir konumda
bulunmasıyla bölgeye özgü kıl
keçisi yetiştiriciliğinde odak noktası
olduğuna dikkat çeken Türk Dünyası

Yörük Türkmen Birliği Toroslar Yörük
Türkmen Federasyonu Başkanı
Mustafa Küçükyaman, koruma
altına alınan yörenin kıl keçisinin,
Sav Kasabası başta olmak üzere
Davraz bölgesinin sembolü olduğunu
kaydetti.

bakımından son derece önemlidir.
Bilindiği gibi bu bölge keçisi literatüre
girmiş özel bir ırktır. Biz de birlik
olarak, yaptığımız çalışmalarla bu
türün genetik özelliklerini bozmadan,
verimini kendi içinde artırmayı
amaçlıyoruz.” dedi.

Başkan Küçükyaman, yetiştiricinin
düğünü olarak bilinen kırkım ritüelinin
gelenekten geleceğe ışık tuttuğunu
söyledi.

Bölge halkı için ekonomik değeri
büyük olan kıl keçisinin iyileştirilmesi
ve Yörük kültürünün yaşatılmasını
amaçlayan Keçi Kırkım Şenliği, Sav
Kasabası Davraz Dağı eteğinde
Olukbeli çeşmesi Mesirelik alanında
yapılıyor. Anadolu’nun saf ırklarından
ve bu bölgede yetişen kıl keçisinin
korunması ve geçmişi yüzyıllar
öncesine dayanan keçilerin yaz
mevsimine hazırlanması için kıllarının
kırkılması işleminin imece usulüyle
yapılması geleneğinin yaşatılması
amacıyla düzenlenen şenlikte,
gelecek yıllarda “en güçlü teke”
ile “en inatçı keçi” gibi değişik
yarışmaları gerçekleştirilerek şenliğin
daha da renkli geçmesi amaçlanıyor.

İsparta İli Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliği Başkanı Süleyman Yaşar
Köroğlu da bu kültürü korumayı
amaçladıklarını kaydederek; “Koyun
ve Keçi ürünleri, en sağlıklı ürünler.
Bu yüzden keçi üretiminin devamı
ve sağlıklı nesil için ürünlerinin de
devamını istiyoruz. Bu geleneği
yaşatmak için kırkım şenliğinin de
devam etmesi gerekir. Bu şenlik,
bölge çiftçileri ve hayvancılıkla
uğraşan ailelere destek olunması,
kamuoyu ilgisinin bölge ekonomisinin
temelini oluşturan besiciliğe çekilmesi
için gelenek haline getirilmesi
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