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üçükbaş hayvan yetiştiriciliği diğer hayvancılık kollarına göre
yapısal, ekonomik ve teknoloji kullanımı yönleriyle farklılıklar
göstermektedir. Büyükbaş hayvancılığa göre birim alandan
sağladığı yarar daha fazladır. Çayır mera alanları, makilik alanlar,
anızlar ve tarım dışı alanlar kullanılarak tamamen ekstansif koşullarda yapılması bir avantajdır.
Ülkemiz koyun ve keçi genotipleri bakımından dünyada büyük
zenginliğe sahiptir ve bu haliyle de özellikle AB ülkeleri karşısında
rekabet edilebilecek bir konumdadır.
Koyun ve keçi üretiminin, hayvansal üretim değerine ve ülke
ekonomisine yaptığı en büyük katkı, özellikle marjinal kırsal
alanlarda üreticiye gelir ve istihdama katkı sağlaması itibariyle
vazgeçilmez üretim dallarındandır.
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, gerek iklimi, gerek coğrafi yapısı
nedeni ile bitkisel üretime uygun olmayan, yağışı az, kötü kaliteli mera alanları ile nadas uygulanan bitkisel üretim alanlarındaki
artıkların değerlendirilmesi ve bitkisel üretime uygun olmayan
alanların kullanılarak insan yaşamı açısından son derece değerli
ve önemli olan et, süt, yapağı, deri gibi ürünlerin elde edilmesini
sağlayan önemli bir hayvancılık etkinliğidir.
Günümüzde sentetik ve kimyasallarla kirlenen dünyamızda
insanların doğal ve sağlıklı ürünlere yönelişi, koyun ve keçiciliğimizin et ve süt üretimi yanında diğer yan ürünlere de olan
talebi artırdığı görülmektedir.
Ülkemizde kırmızı et açığının kapatılmasında küçükbaş hayvancılık en önemli alternatiftir.
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, özellikle insan beslenmesi,
açısından organik üretimin öne çıktığı günümüzde her geçen gün
katlanarak önemi artmaktadır.

Koyun ve keçi yetiştiricileri; kendi aralarında organize olarak

damızlık küçükbaş hayvan yetiştirmek üzere 2011 yılı sonu itibari ile
İller bazında teşkilatlanarak 80 İlimizde kuruluşunu tamamlamıştır.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ise
16 Haziran 2006 tarihinde kurulmuş olup merkezi Ankara’dır.
Türkiye genelinde 220 binin üzerinde üyesi, 500 ‘e yakın personeli
ve yönetim kadrosuyla, 45 milyon civarında hayvan varlığına sahip
Ülkemizin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir.
Mevcut durum itibari ile; 11 Haziran 2011 tarihinde kabul edilen
5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”
kapsamında 8 Nisan 2011 tarihinde yayınlanan “Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”
hükümleri çerçevesinde hazırlanan Kuruluş Belgesi hükümlerine
göre çalışmalarına devam etmektedir.
Yüksek kalitede ve ülke ihtiyacına cevap verecek damızlık koyun ve
keçi yetiştirmek suretiyle ülke ekonomisine, sosyal ve çevre yönüyle
de faydalar sağlamak gibi bir vizyona sahiptir.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ; Ulusal
ve uluslararası damızlık koyun ve keçi ihtiyacını karşılamayı, İl Birliklerinin ıslah modellerini geliştirmeyi, kırsal nüfusun yaşam kalitesini yükseltmeyi, organik ve ekonomik bir biçimde koyun ve keçi
eti ve sütü elde etmeyi ve genetik kaynakların korunmasına öncülük
ederek ülkesel düzeyde ıslah programlarını uygulamayı kendisine
misyon edinmiştir.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği, 29 Eylül
2015 tarihi itibariyle merkezi Roma’da bulunan Uluslararası Hayvan
Kayıt Komitesi’nin (ICAR) tam üyesidir.

Yüksek kalitede ve ülke ihtiyaçlarına cevap veren damızlık koyun ve

keçi yetiştirmek suretiyle, ülke ekonomisine, sosyal ve çevre yönüyle
de faydalar sağlamaktır.
MİSYONUMUZ
• Islah çalışmalarını yürüterek hayvanların verim seviyelerini yükseltmek,
• Ulusal ve uluslararası damızlık koyun ve keçi ihtiyacını karşılamak,
• İl birliklerinin ıslah modellerini geliştirmek,
• Kırsal nüfusun yaşam kalitesini yükseltmek,
• Organik ve ekonomik bir biçimde koyun - keçi eti ve sütü elde etmek,
• Genetik kaynakların korunmasına öncülük ederek ülkesel düzeyde
ıslah programlarını uygulamaktır.

AMACIMIZ
• Hayvan yetiştiricilerinin üstün verimli hayvanlar yetiştirmek için kendi aralarında teşkilatlanması,
• Gerek yurt dışından ithal edilen, gerek yurt içinde yetiştirilen ve gerekse yerli ırk hayvanların genetik
potansiyellerinin geliştirilmesi,
• Verimlerinin artırılması,
• Soy kütüğü, ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması ve bu kayıtlara esas teşkil edecek verim kontrollerinin yapılması,
• Hayvanlarla ilgili sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması,
• Üyelerin eğitimlerinin sağlanması, üyeler arasında yarışmalar düzenlenmesi,
• Üye ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile her türlü üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması,
• Ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, kiralanması ve işletilmesi gibi hususlar ile Hayvan
Islahı Milli Komitesi’nin önereceği ve Bakanlıkça belirlenecek her türlü hayvan ıslahı çalışmalarının yapılmasıdır.
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Islah Programı,  Soykütüğü ve
Verim  Kontrolü  Çalışmaları
Küpeleme
Damızlık Satışı
Hayvan Sağlığı
Girdi Temini
Yayım ve Eğitim
Ürün Pazarlama
Tanıtım
Temsil
Danışmanlık Hizmeti
Küçükbaş Hayvancılık
Politikalarının
Yönlendirilmesinde Rol Alınması.

Birlik Üyeleri; Devletin anaç koyun keçi başına verdiği desteklemelerden ve

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi yürütülen sürülere sağlanan desteklerden yararlanır.

• HS: Hayvan Sayısı
• ÜS: Üye Sayısı

Birliğin bulunduğu ilde işletmesi olan ve aynı ırk veya genotipten asgari  anaç
koyun ve/veya keçiye sahip, ıslah programı yürüten yetiştiriciler .

• Islah programlarına dahil olarak koyun ve keçilerinde verim artışı sağlanır.
• Saf ırk ve genotip sürüleri bakımından işletmeler ıslah projelerinde yer alır.
• Bakanlıkça verilen bütün desteklemelerden yararlanır.
• Düşük faizli hayvancılık kredi imkânlarından faydalanmada kolaylık sağlanır.
• Yetiştiricilere danışmanlık hizmeti sağlanır. Sürü yöneticiliği ve diğer eğitim
faaliyetlerinde yer alır.
• Ürünlerinin pazarlanmasına katkıda bulunulur.

