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MERKEZ BİRLİĞİMİZCE ‘’3. TARIM ORMAN ŞURASI 

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞI GÜÇLENDİRME EYLEM 

PLANI’’ TOPLANTISI ANTALYA’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

T 
ürkiye Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) tarafından 

düzenlenen 3. Tarım Or-

man Şurası Küçükbaş Hayvancılığı 

Güçlendirme Eylem Planı toplantısı 6

- 9 Ocak 2020 tarihleri arasında 

Antalya’da gerçekleştirildi. 

Toplantının ilk günkü açılış progra-

mına Tarım ve Orman Bakanı Dr. 

Bekir Pakdemirli, Antalya Valisi Mü-

nir Karaloğlu, TBMM Tarım Orman 

ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Kırkla-

reli Milletvekili Selahattin Minsol-

maz, Antalya AK Parti Milletvekili 

İbrahim Aydın, Hayvancılık Genel 

Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Tarım-

sal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürü Özkan Kayacan,  Birlik Baş-

kanları, yöneticileri olmak üzere 

yaklaşık 700 kişi katılım sağladı. 

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli 

konuşmasının başında 50.000'i aşkın 

fikir, plan ve proje sonrası şekillenen 

Şura kararları için yol haritasının 

belirlenmeye başladığını belirterek 

Hayvancılık konusunun da Şura'da 

değerlendirilen ana başlıklardan 

olduğunu ve bugün itibariyle yol 

haritasının paylaşımına başladıklarını 

ifade etti. 

TARIM ORMAN SEKTÖRÜNDE 

AVRUPADA İLK SIRALARDAYIZ 

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin güçlü 

bir Tarım Orman sektörü olduğuna 

dikkati çekti; ''Tarım Orman sektö-

ründe; Avrupa'da ilk sıralarda, dün-

yada ise ilk 10'dayız. Avrupa'da Bü-

yükbaş hayvan varlığında 2. Sırada, 

Küçükbaş hayvan varlığında ise ilk 

sıradayız! Bakanlık olarak biz, kü-

çükbaş hayvancılığın geliştirilmesine 

yönelik çalışmalarımız kapsamında; 

son 17 yılda, hayvancılık sektörü-

müze, 33 milyar lira hibe desteği 

sağladık! 2019 yılında küçükbaş 

hayvan varlığımızı, 50 milyon başa 

çıkardık! Bununla birlikte, küçükbaş 

süt üretimimizi 2,3 kat artırarak, 

867 bin tondan 2 milyon tona çıkar-

dık. Toplam küçükbaş et üretimimizi 

%21,2'lik artışla, 94 bin tondan 114 

bin tona çıkardık'' diye konuştu. 

DESTEKLERLE, HAYVANCILIK 

GELİŞMEYE DEVAM EDECEK 

Bakan Pakdemirli gelinen noktada, 

verilen desteklerin payının büyük 

olduğunu belirtti ve rakamlarla bu 

desteklerden örnekler verdi; ''2006 

yılında, 286 bin baş anaç koyun 

keçiye 1,4 Milyon Lira destek verilir-

ken, 2018 yılında destekleme öde-

mesi yaptığımız anaç koyun keçi 

sayısını 22 milyon başa, destekleme 

miktarını ise 540 Milyon Liraya ulaş-

tırdık. Damızlık Koç Teke Yatırımları-

nın Desteklenmesi Projesi ile damız-

lık koç tekelerin taban sürülerde 

kullanımının yaygınlaştırılması ama-

cıyla; proje kapsamındaki, Tokat, 

Manisa, Konya ve Bingöl illerinde 

birliklerimizce yapılan damızlık koç 

teke yatırımlarına yatırım bedelinin 

%50 si oranında destekleme öde-

mesi yaptık. Bu işletmelerden koç 

teke temin eden yetiştiricilerimize 

de aldıkları koç teke başına % 50 

hibe karşılığı destekleme ödemesi 

gerçekleştirdik. İnşallah bu proje ile 

2020 yılı başında, Eskişehir ve Elazığ 

illerimizde de, % 50 hibe ödemesi 

yapacağız. Ayrıca projenin, 2022 

yılına kadar uzatılmasına ilişkin ça-

lışmalarımız da devam etmektedir. 

Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğini Geliş-

tirme Projesi ile 2018 yılında, 30 ilde 

1.835 yetiştiriciye, 2.393 baş damız-

lık koç ve teke dağıtık. Küçükbaş Çiğ 

Süt Desteği kapsamında da; 2019 

yılı ilk 8 ayında, 139 bin ton küçük-

baş sütü için 21 Milyon Lira çiğ süt 

destekleme ödemesi yaptık. Sürü 

Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteği 

ile; işletmelerimizin çoban istihdamı-

nı artırması için eğitim ve destek 
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projesi yürütüyoruz. Bu kapsamda; 

2019 yılında; 67 ilde sürü yöneticisi 

istihdamı yapan 7.039 işletmeye, 

35,2 Milyon Lira destek ödemesi 

gerçekleştirdik.'' 

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı 

Ülkesel Projesinin küçükbaşlarda 21 

koyun ve 6 keçi ırkında uygulandığı-

nı da hatırlatan Bakan Pakdemirli, 

bu proje sayesinde Üniversite, Da-

mızlık Koyun Keçi Yetiştirici Birlikleri 

ve Kamu iş birlikteliğinin de sağlan-

mış olduğunu ve bu projeden elde 

edilen damızlıkların daha iyi fiyattan 

satılarak, yetiştiricilerin gelirlerinde 

artışın sağlanmasına da vesile oldu-

ğunu söyledi. 

Son 17 yılda ORKÖY kapsamında; 

Besi Koyunculuğu ve Süt Koyunculu-

ğu Projelerinde toplam 13.500 aile-

ye 484 milyon lira kredi ve hibe des-

teği verildiğini de belirten Bakan 

Pakdemirli, Genç Çiftçi Projelerinin 

Desteklenmesi Programı kapsamın-

da ise; 10.298 küçükbaş hayvancılık 

projesi ile genç çiftçilere toplam 373 

bin küçükbaş hayvanın ayni olarak 

hibe edildiğini ifade etti. 

17 YILDA 5,9 MİLYAR LİRA YEM 

BİTKİLERİ DESTEKLEME ÖDEME-

Sİ YAPILDI 

Hayvancılıkta, girdi maliyetleri içeri-

sinde, kaba yem maliyetlerinin, 

önemli bir paya sahip olduğunu be-

lirten Bakan Pakdemirli, bu kapsam-

da verilen desteklere de değindi; 

''Yem bitkileri desteklemeleri kapsa-

mında; 2002 yılında, 35,6 Milyon 

Lira destek verirken, 2019 yılında, 

bu destekleme miktarını 24 kat artı-

rarak, 850 Milyon Liraya çıkardık. Ve 

böylelikle; son 17 yılda, 5,9 Milyar 

Lira yem bitkileri destekleme öde-

mesi yaptık'' dedi 

Bakanlıkça, 2019 yılı itibariyle mera 

varlığımızın; 11,7 milyon hektar 

alanında tespit, 8 milyon hektar 

alanında tahdit ve 4,9 milyon hektar 

alanında tahsis çalışmasının tamam-

landığını ve 1 milyon hektar alanda 

da mera ıslah ve amenajman projesi 

uygulandığını da belirtti. Bakan Pak-

demirli, ülkemizin Canlı Koyun-Keçi 

İhracatı kapsamında 2019 yılında; 

Azerbaycan, Katar, Sudan, Irak ve 

Lübnan olmak üzere, toplam 5 ülke-

ye, 141 bin küçükbaş hayvan ihraç 

ettiğini de açıkladı. 

''2020 YILINDA 22 BİN BAŞ DA-

MIZLIK DAĞITIMI HEDEFLİYO-

RUZ'' 

Küçükbaş hayvancılıkta verilen des-

tekleri ve gelinen noktayı anlatan 

Bakan Pakdemirli, TİGEM aracılığıyla 

Damızlık Koyun Yetiştiriciliğine veri-

len desteklere de değindi.  Pakde-

mirli; ''9 işletmede, 10 ırk ile damız-

lık koyun yetiştiriciliği yapıyoruz. 

Evet, 2002'de 71 bin baş olan da-

mızlık koyun varlığını, 2019 yılında 

183 bin başa çıkardık. 2020 yılında 

da 225 bin başa çıkarmayı hedefli-

yoruz. Son 17 yılda, toplam 195 bin 

baş damızlık koyun dağıtımı gerçek-

leştirdik. İnşallah bu yıl da 22 bin 

baş damızlık dağıtımı hedefliyoruz'' 

dedi. 

2019 yılında uygulamaya konulan 

sürü büyütme ve yenileme desteği 

kapsamında, bir önceki yılda doğan 

kuzu ve oğlaklardan anaç vasfına 

ulaşan ve ilk defa sürüye katılan 

hayvan başına 100 Lira destekleme 

yapılacağını söyleyen Bakan Pakde-

mirli, hayvan ıslahı kapsamında da 

ata mirası kadim ırkların ıslah edil-

mesi, ekonomik değer taşıyan ve 
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tescili yapılan koyun keçi ırklarının 

ıslahı ve korunması için de soy kütü-

ğü ve verim kayıtlarının tutulmasına 

yakın bir zamanda başlanacağını 

belirtti. Islah programı kapsamında; 

soy kütüğü kaydı tutulan koyun keçi 

başına 100 Lira; soy kütüğünden 

doğan damızlık koç-tekeleri kullanan 

yetiştiricilere de koç teke başına 500 

Lira destekleme ödemesi yapılacak. 

Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğini Geliş-

tirme Projesini 2020 yılında, 45 ilde 

uygulamayı planladıklarını da ifade 

eden Bakan Pakdemirli, Sürü Yöneti-

cisi (Çoban) İstihdam Desteğinden 

daha fazla yetiştiricimizin faydalan-

ması için sürü büyüklüğünün 200 

baştan 100 başa düşürüldüğünü ve 

bu sayede işletme sayısını 10 bine 

çıkararak, 50 Milyon Lira destekleme 

ödemesi yapacaklarını açıkladı. 

HEDEFİMİZ, ET ÜRETİMİNDE 

KÜÇÜKBAŞ PAYINI %20'NİN 

ÜZERİNE ÇIKARMAK 

Önümüzdeki dönemde, toplam kır-

mızı et üretiminde küçükbaş eti üre-

tim payını, %10'dan %20'nin üzeri-

ne çıkarmayı hedeflediklerini de 

anlatan Bakan Pakdemirli, bunun 

yanı sıra, 2023 yılına kadar, bütçe 

ve bütçe dışı imkânlarla, 2 milyon 

hektar alanı daha sulamaya açmayı 

hedeflediklerini de söyledi. Pakde-

mirli; ''Böylece yem bitkisi üretimini 

arttırarak, yetiştiricimizin ihtiyacı 

olan kaba yemi tedarik etmiş olaca-

ğız. Ayrıca bana göre; kırsal üretim, 

hâlâ istihdam için doğru adrestir ve 

hayvancılık sektörünün bu sebeple 

de özel bir önemi vardır. Doğru poli-

tikalar, küçük doğru dokunuşlar, 

doğru organizasyonlar ile 2023 yılı-

na kadar, inanıyorum ki ülke küçük-

baş hayvan varlığımızı nüfusumuz 

kadar arttıracağız'' dedi. 

Bakan Pakdemirli, geçtiğimiz yıl çok-

ça yaşanan ve çobanlarımız ile hay-

vanlarımızın büyük zarar gördüğü 

yıldırım düşmesi olaylarına karşı da 

Çiftçi ve çobanlara uyarıda buluna-

rak, ''Kuvvetli meteorolojik olaylar-

dan korunmak için 'Meteorolojinin 

Sesi Radyosu' nu dinlemelerini, cep 

telefonlarında MGM Mobil ve 

"Tarımsal Hava Tahmini" uygulama-

larımızı kullanmanızı tavsiye ediyo-

rum. Ülkemizin en köklü radyosu 

olan, Meteorolojinin Sesi Radyosu ile 

hayvanlarınızı otlatmaya gitmeden, 

yaylalara çıkmadan önce anlık hava 

durumundan haberdar olabilirsiniz'' 

dedi. 

Antalya AK Parti Milletvekili İbrahim 

Aydın ve TBMM Tarım Orman ve 

Köyişleri Komisyonu Üyesi Kırklareli 

Milletvekili Selahattin Minsolmaz 

tarafından yapılan konuşmalar önce-

sinde açılış konuşmasını yapan 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 

konuşmasında 5 yıllık eylem planına 

da yer verdi. 

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA 

2020 YILI HAMLE YILI İLAN 

EDİLDİ 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik ko-

nuşmasında Merkez Birliği olarak 

Tarım Orman Şurasında alınan ka-

rarları güçlendirmek ve sektör tem-

silcileri olarak eylem planının ortaya 

konulacağı bu toplantıyı sektörün 

miladı olarak gördüğünü ve STK 

sorumluluğu bilinciyle 3. Tarım Or-

man Şurası sonrasında ilk eylem 

planı hazırlayan Merkez Birliği olma-

nın heyecanını yaşadıklarını ifade 

ederek ‘’ Tarım ve Orman Şurası 

kapanış toplantısında Cumhurbaşka-

nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 

Türk tarımını küresel şirketlerin sa-

dece kar odaklı çalışan çarkı içinde 

kesinlikle ezdirmeyeceğiz sözü biz 

yetiştiriciler için büyük bir umut ol-

muş, 2020 yılını küçükbaş hayvancı-

lıkta hamle yılı olarak ilan ederek 

küçükbaş hayvan sayısının 56 milyo-

na çıkarılacağını ifade etmiş olması 

nedeniyle de heyecanımız kat be kat 

artmıştır. Dolayısıyla bugün burada 

birlik beraberlik içerisinde tarihi bir 

güne tanıklık ediyor olmanın haklı 

gururunu yaşarken biz de Birlikler 

olarak 2020 yılını Küçükbaş Hayvan-

cılık yılı olarak huzurlarınızda ilan 

ediyoruz. Ayrıca; 2019 yılında yapı-

lacak tarımsal desteklemelere ilişkin 

yayımlanan kararnamede ve Hay-

vancılık Desteklemeleri Uygulama 

Tebliğinde yer alan sürü büyütme ve 

yenileme desteklemesi ile soy kütü-

ğü desteklemesinin ilk defa uygula-

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2020 FAALİYETLER 
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maya konulacak olması nedeniyle 

Ulusal Islah Programı ve Soykütüğü 

sistemi uygulamalarına yönelik ko-

nuların ayrıntılı bir şekilde görüşüle-

ceği toplantımızdan hep birlikte ya-

pacağımız katkı ve çalışmalarla aza-

mi faydalar elde edeceğimize yürek-

ten inanıyor, şimdiden hayırlara 

vesile olmasını diliyorum.’’dedi. 

Genel Başkan Çelik, Daima gurur 

kaynağımız olan peygamberler mes-

leğinin, yüzyıllar öncesinden ataları-

mızdan bize yadigâr kalan bir mira-

sın temsilcileri olarak ana gayeleri-

nin bayrağı başarıyla geleceğe taşı-

mak olduğunu belirterek ‘’Bizler; 

Merkez Birliğimiz ve Bakanlığımızı 

bir zincirin halkaları gibi görüyor bu 

çerçevede güçlü bir aile olduğumuzu 

düşünüyoruz. Bu manada çalışmala-

rımıza ışık tutan, bizlerden destek 

ve katkılarını hiçbir zaman esirge-

meyen başta Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak 

üzere Sayın Bakanımıza teşekkürle-

rimle birlikte şükranlarımızı sunuyo-

rum. Merkez Birliğimiz ile uyum içe-

risinde çalışan Birlik Başkanlarımızı, 

yönetim ve denetim kurulu üyelerini 

de huzurlarınızda canı gönülden 

kutluyorum.’’ şeklinde konuştu. 

HEDEFİMİZ, NÜFUS BAŞINA 1 

KOYUN VE EN AZ 80 MİLYON 

KÜÇÜKBAŞTIR 

Türkiye’de kırmızı et ve süt üretimi-

nin artışı için küçükbaş hayvancılık 

sektörünün yıllarca göz ardı edildiği-

ni ancak AK PARTİ Hükümetlerinin 

yetiştiricilere sahip çıktığını ifade 

eden Çelik, ‘’Artık geriye dönüş yok-

tur, ileriye doğru hedefimiz en az 80 

milyondur. Nüfus başına en az 1 

koyundur. Bu hedefe yürürken en 

büyük desteğimiz dün olduğu gibi 

bugün de Cumhurbaşkanımızdır, 

Bakanımızdır, Sektörümüzün tüm 

paydaşlarıyla olan birlik beraberliği-

mizdir.’’ dedi. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK 5 YILLIK 

EYLEM PLANINI AÇIKLADI 

Genel Başkan Çelik, konuşmasının 

son bölümünde Merkez Birliği olarak 
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3. Tarım Orman Şurasında alınan 

kararları güçlendirmek adına hazır-

lanan 5 yıllık eylem planına yer ver-

di. Çelik 5 yıllık eylem planında ön-

celikle Küçükbaş hayvan varlığının 5 

yıl içerisinde nüfus başına en az bir 

koyun olacak şekilde çalışmaların 

planlanması gereğine işaret ederek 

şunları söyledi. 

‘’ Başta et ve süt olmak üzere kü-

çükbaş hayvan ürünlerinin vatan-

daşlarımızca tüketiminin yaygınlaştı-

rılması sağlanmalıdır. Merkez Birliği-

mizce oluşturulan Ulusal Islah Prog-

ramı çerçevesinde Soykütüğü çalış-

malarının yürütülmesi kesintisiz bir 

şekilde sürdürülmelidir.  

Koç Teke Test İstasyonlarının kurul-

ması için Birliklere maddi destek 

sağlanmalıdır. Merkez Birliğinin de 

her türlü ar-ge çalışmalarını yapabi-

leceği test istasyonu ve ar-ge mer-

kezini kurması için teşvik edilmeli-

dir. Bakanlığımızın çalışmalarına 

destek olmak amacıyla, küpe ve 

küpeleme işlemlerinin Birlikler üze-

rinden yapılması ve İl Tarım Orman 

Müdürlükleri tarafından aşı işlemleri-

nin birbiriyle örtüşerek gerçekleşti-

rilmesi sağlanmalıdır. Yerli gen kay-

naklarının gerçek verim düzeyinin 

ortaya konulması, özellikle döl veri-

minin artırılması sağlanmalıdır.   

Her yıl 1,5 milyon baş civarında ku-

zu/oğlak ölümü gerçekleşmektedir. 

Bu nedenle alınacak koruyucu ted-

birlerle kuzu/oğlak ölümleri ve has-

talıkların ortaya çıkması engellen-

melidir. Çobanlık saygın ve güven-

celi bir meslek haline getirilmeli, 

Yerli çobanın özendirilmesi ve ya-

bancı çobanların da büyük işletme-

lerde istihdam edilmesi sağlanmalı-

dır.  

Mera alanlarının kapasitesinin iyileş-

tirilmesi için Tarım Orman Bakanlığı 

nezdinde, mera ıslahı projeleri baş-

latılmalı ve o bölgedeki hayvan sayı-

sına uygun kapasiteler belirlenmeli-

dir. Mera ve yaylalara giriş çıkışlar-

daki yollar mera işgalcileri tarafın-

dan kapatılmaktadır. Bu nedenle 

meraları işgal edenler her türlü des-

tekleme ve kamu haklarından men 

edilmelidir. Mevcut mera kapasitesi-

nin artırılması için büyükşehir yasa-

sında yasal düzenlemeler yapılarak, 

tarım arazilerinde yapılaşmalar en-

gellenmelidir.  

Süt ve etin katma değerinin artırıl-

ması, yetiştiricinin daha fazla kaza-

nacağı koşulların sağlanması yetişti-

ricilerin karlılığını artıracaktır. Planlı 

üretimle fiyat istikrarı sağlanmalıdır. 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği, Tarım ve Or-

man Bakanlığı teşkilatları ile koordi-

neli bir şekilde bölgesel hayvancılık 

envanterleri çıkartarak, bölgede 

hâkim olan hayvan türü ve ırkı, sa-
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yısı, ırkın mevcut özellikleri, hasta-

lıkları ve teşhisi, doğum oranları, 

ölüm oranları, ihtiyaç duyulan mera 

alanı, hangi verim yönünde çalışıl-

ması gerektiği belirlenmelidir.  

Kırsal bölgeler cazibe merkezi haline 

getirilerek, şehirlere göç önlenmeli, 

küçük aile işletmeleri daha çok des-

teklenmelidir. Küçükbaş hayvan 

işletmeleri güçlendirilerek geliştiril-

melidir. Kırsal alanda yaşanan so-

runlardan biriside ağılların köy için-

de olması ve yeni ağıl yapılacak 

alanların olmamasıdır. Köy içi imar 

çalışmalarına hız verilmeli hazine ve 

mera alanlarında geçici ağıl ve barı-

nak yapımı için gerekli tahsisler ya-

pılmalıdır. Hayvancılık işletmeleri 

yönetmeliği oluşturulmalıdır. Bu 

yönetmelikle İşletme tanımlaması 

yapılarak işletmelerin kuruluş iş ve 

işlemleri, sorumlulukları ve kamu ile 

olan ilişkileri belirlenmelidir. Bu ko-

nudaki muhatap kurumlarla koordi-

nasyon sağlanmalıdır. Kaba ve kesif 

yemini kendisi üreten işletmeler 

teşvik edilmelidir.’’ 

Genel Başkan Çelik, 44 sayfadan 

oluşan eylem planını Bakan Pakde-

mirli’ye takdim edeceğini belirterek 

konuşmasını sonlandırdı. 

Konuşmaların ardından Bakan Pak-

demirli'ye kepenek giydirilirken 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 

tarafından bir plaket takdim edilerek 

birde kuzu hediye edildi. 7 coğrafi 

bölgeyi temsil etmek üzere Birlik 

Başkanları da Bakan Pakdemirli’ye 

çeşitli hediyeler sundular. Bakan 

Bekir Pakdemirli ise temsili olarak 

10 sürü yöneticisine içinde radyo, 

çakı, fener bulunan çanta hediyesin-

de bulundu. İlk günün programı 

Bakan Pakdemirli ile birlikte çekilen 

aile fotoğrafı ile sona erdi. 

BİRLİK TEKNİK PERSONELİNE 

SOYKÜTÜĞÜ ÇALIŞMALARI VE 

SOYBİS VERİ TABAN UYGULA-

MASI EĞİTİMİ VERİLDİ 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

tarafından düzenlenen 3. Tarım Or-

man Şurası Küçükbaş Hayvancılığı 

Güçlendirme Eylem Planı toplantısı-

nın ikinci ve üçüncü gününde Ulusal 

Islah Programı ve Soykütüğü konu-

ları hakkında detaylı bilgiler verile-

rek Soykütüğü veri tabanı uygulama 

eğitimi gerçekleştirildi. 

Toplantının ikinci günü; TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Nihat Çelik tarafından 

yapılan açılış konuşmasıyla başladı. 

Genel Başkan Çelik yaptığı konuş-

mada küçükbaş hayvancılığın sorun-

ları ile birlikte Tarım ve Orman Ba-

kanlığından çözüm önerilerini kapsa-

yan taleplerini dile getirdi. 

Genel Başkan Çelik’in konuşması 

sonrasında ise Hayvancılık Genel 

Müdürü Zekeriyya Erdurmuş küçük-

baş hayvancılık sektörüne dair Ba-

kanlığın yaptığı çalışmaları katılımcı-

larla paylaştı sonrasında ise Genel 

Başkan Çelik’in taleplerine ilişkin 

konulara ait birtakım açıklamalarda 

bulundu. Genel Müdür Erdurmuş, 

Bakanlık olarak küçükbaş hayvancı-

lığı istenilen yere ve hedeflere ulaş-

tırmak için çalıştıklarını ve önümüz-

deki süreçte de çalışmaların devam 

edeceğini söyledi. 

Genel Müdür Erdurmuş’tan sonra bir 

konuşma yapan TBMM Tarım Orman 

ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve 

Kırklareli Milletvekili Selahattin Min-

solmaz da komisyon toplantı ve ka-

rarlarında küçükbaş hayvancılığa 

ayrıca önem verdiklerini ifade ede-

rek sektörün güçlendirilmesi için 

bütün güçleriyle destek olmaya de-

vam edeceklerini söyledi. 

Konuşmaların ardından TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Nihat Çelik, Minsol-
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maz ve Erdurmuş’a sektöre verdik-

leri katkı ve hizmetleri nedeniyle 

birer şükran plaketi takdim etti. 

Genel Başkan Çelik ayrıca Anadolu 

Ajansı Muhabiri Muhammet Emin 

Horuz ve Anadolu İzlenimleri Dergisi 

Genel Yayın Yönetmeni Muhammet 

Oluklu’ya koyun keçi çoban maketi 

hediyesinde bulundu. 

Diğer yandan bazı il Birliklerinin 

Başkanları da sektöre vermiş olduğu 

başarılı hizmetleri anısına birtakım 

hediyelerde bulundular. Bu kapsam-

da Şanlıurfa Birlik Başkanı Hasan 

Eyyüpoğlu, Kırklareli Birlik Başkanı 

Bülent Oral, Kahramanmaraş Birlik 

Başkanı Vakkas Kuzu, Muş Birlik 

Başkanı Nimet Salkım, Bitlis Birlik 

Başkanı Necat Demirden, Niğde Bir-

lik Başkanı Şuayip Demirkol ve 

Amasya Birlik Başkanı Cafer Korucu 

hediye ve plaket sunumlarını ger-

çekleştirdi. 

Programın devamında şura kararları 

gözden geçirildikten sonra Ulusal 

Islah Programı, uygulama esasları, 

SOYBİS veri tabanı, anaç koyun keçi 

ve sürü büyütme destekleri, damız-

lık koç teke yetiştiriciliği yatırımları-

nın desteklenmesi, çoban desteği, 

Tiftik desteği, küçükbaş çiğ süt des-

teği konuları başta olmak üzere 

Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah 

ve Geliştirme Daire Başkanı Adem 

Bölükbaşı ve Ziraat Yüksek Mühen-

disi Bilgehan Özen, Veteriner Hekim 

Necla Kalkay, Dr Neriman Bilgiç ve 

Nejat Aydın tarafından sunumlar 

gerçekleştirildi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çe-

lik, Islah Geliştirme Daire Başkanı 

Adem Bölükbaşı, Ziraat Mühendisleri 

Bilgehan Özen ve Yeşim Başkuş ile 

Veteriner Hekim Necla Kalkay’a kat-

kılarından dolayı birer plaket verdi. 

Programın üçüncü ve son gününde 

ise HAYGEM ile birlikte Merkez Birliği 

personeli Bilgisayar Mühendisi Meh-

met Sait Acar tarafından Birliklerin 

teknik elemanlarına yönelik olarak 

SOYBİS veri tabanı uygulamaları 

eğitimi verildi. 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2020 FAALİYETLER 
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK,                           

TRT HABER’İN CANLI YAYIN KONUĞU OLDU 

T 
ürkiye Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, Antalya'da ger-

çekleştirilen 3. Tarım Orman Şurası 

Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme 

Eylem Planı Toplantısı kapsamında 7 

Ocak 2020 tarihinde TRT Haber'in 

canlı yayınına katıldı.  

Canlı yayında TRT Haber Muhabiri Ali 

Bayraklı'nın sorularını yanıtlayan Ge-

nel Başkan Çelik, SOYBİS sistemi ilgili 

bilgiler verdi.  

Önceki dönemlerde büyükbaşta bu 

uygulamanın yapıldığını ve bu yıl iti-

barıyla küçükbaşta da uygulanacağını 

belirten Çelik, "Küçükbaşta bu uygu-

lama bir ilk olacak. Avrupa ülkelerin-

de 120 yıl öncesinde uygulanan bir 

uluslararası kayıt sistemi vardı. Fakat 

2002 öncesine kadar küçükbaş hay-

vancılık malesef toplumda üvey evlat 

gibi bir karşılık görüyordu. AK Parti 

Hükümetlerinin başa gelmesiyle bera-

ber Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan'ın desteği her zaman 

yanı başımızda oldu. Tarım ve Orman 

Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli 

de samimi bir duruş sergileyerek bu 

talebimize cevap verdi. " dedi. 

SOYBİS Projesiyle ilk uygulamanın 28 

ırk üzerinde yapılacağını vurgulayan 

Genel Başkan Nihat Çelik, uygulama-

nın detaylarıyla ilgili şunları aktardı: 

"2020 için 150 binin üzerinde bir he-

def belirledik. Bu 150 bin hayvanın 

içerisinde de yaklaşık 40 bin özellikli 

damızlık koç seçimi yapacağız. İnşal-

lah ilerleyen sürelerde bu seleksiyonu 

sürdürerek yıllık 200- 250 bin koç 

ihtiyacımızı karşılayacağız." 

Çelik aynı zamanda, uygulamanın 

amacının pedigri tutmak, hayvandaki 

verimi artırmak ve soykütüğü tutmak 

olduğunu ifade ederek,  "SOYBİS 

Projesiyle hayvanın cinsi, annesi, 

babası belli olacak şekilde bir kayıt 

sistemi oluşacak. Bunların içerisinde 

de elit sürü oluşturulacak. Mesela 

buradaki işletme sahibinin Pırlak cinsi 

koyunları 3'üz 4'üz doğumlar yapıyor. 

Biz bu sonucu bütün ülkemizde yay-

gınlaştırmak istiyoruz. Onun için ve-

rimli koçları özellikle melezleme yo-

luyla 3'üz 4'ü doğum yapan damızlık 

materyalleri sürüde tutarak diğer 

işletmelere satışı gerçekleştirilecek. 

Hükümetimiz ve Bakanımız da bu 

damızlık materyalleri alan işletmelere 

koyun keçi başına 100 TL, koç teke 

başına 500 TL vereceğini söyledi.  

Biliyorsunuz daha önce Bakanımızın 

açıkladığı 1.2 milyonun üzerinde Halk 

Elinde Islah Projesi de devam ediyor. 

SOYBİS ise Uluslararası Kayıt Siste-

midir. Yıllardır yetiştirimizin özlemini 

çektiği projeler AK PArti döneminde 

gerçekleşti, bunun mutluluğunu da 

sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi. 

3. Tarım Orman Şurası Küçükbaş 

Hayvancılığın Güçlendirilmesi Eylem 

Planı Toplantısı'nda Tarım ve Orman 

Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin Türki-

ye'de küçükbaş hayvan varlığının 50 

milyon olduğunun altını çizen TÜDKİ-

YEB Genel Başkanı Nİhat Çelik, önü-

müzdeki dönemde bu uygulamanın 

hayvan varlığını artırma konusunda 

olumlu bir etki oluşturacağını ifade 

etti.  

Genel Başkan Çelik, sözlerine şöyle 

devam etti:  

" Biz de Türkiye Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Merkez Birliği olarak 5 Yıllık 

Eylem Planımızı hazırladık. 5 yıl içeri-

sinde nüfus başına en az 1 koyun, 

hayvan popülasyonumuz da en az 80 

milyon olacak şekilde bir planlama 

yaptık. Eylem Planımızı da düzenledi-

ğimiz toplantı kapsamında Sayın Ba-

kanımıza arz ettik. 2006 öncesine 

kadar 32 milyona kadar gerileyen 

hayvan sayımız bugün 50 milyonda. 

Biz bu 50 milyonu 85 milyona 100 

milyona bu projeyle yükselteceğimize 

inanıyoruz.  

Merkez Birliği olarak bu uygulamayla 

ilgili ilk Eylem Planını gerçekleştirme-

nin mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın 

Bakanımız da yoğun temposu ve ha-

va muhalefetine rağmen bizleri yalnız 

bırakmadı. 2020 yılı koyun keçi yetiş-

tiricilerinin bayramı oldu. Zaten 2020 

yılı küçükbaş hayvancılık yılı olarak 

ilan edildi. Bundan sonraki süreçte de 

çalışmalarımızla aynı azimle devam 

edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığı-

mız bizlere o kadar çok destekleme 

olanakları sağladı ki bunu saymakla 

bitiremeyiz. Sadece SOYBİS'i verme-

di. Sürü Büyütme Desteği de verdi; 

Süt Desteği de, Anaç Desteği ve Ço-

ban Desteği de verdi. Sizler aracılı-

ğıyla buradan Sayın Cumhurbaşkanı-

mız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım 

ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir 

Pakdemirli'ye tekrar çok teşekkür 

ediyoruz. " 
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T 
ürkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından düzenlenen 3. Tarım Orman 

Şurası Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı toplantısı 6- 8 Ocak 2020 tarihleri arasında Antal-

ya’da gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında ulusal ve yerel gazeteler ile internet sitelerinde toplantıya ilişkin 

haberler yoğun bir şekilde yer aldı. 

MERKEZ BİRLİĞİMİZCE ANTALYA’DA DÜZENLENEN 

TOPLANTIYA BASINDAN YOĞUN İLGİ 
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, AA MUHABİRİNE 

EYLEM PLANINI AÇIKLADI 

T 
arım Orman Şurası'nda yapı-

lan değerlendirmeler ışığında 

5 yıllık eylem planı hazırlayan 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ni-

hat Çelik, çobanlara sigorta yapılması, 

her bölgenin yerel ırk envanterlerinin 

çıkarılması ve yem borsasının kurul-

masının da aralarında olduğu bir dizi 

hedef belirlediklerini söyledi. 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-

leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafın-

dan hazırlanan 5 yıllık eylem planında, 

küçükbaş hayvancılığın mevcut duru-

mu, sorunları ve çözüm önerileri yer 

aldığını aktaran Genel Başkan Çelik, 

"Türkiye'nin coğrafi konumu gerek 

iklim gerekse toprak yapısı bakımından 

küçükbaş hayvancılık için avantaj sağ-

lıyor. Kayıt dışılık ve sürdürülebilir 

politikaların bulunmaması zayıf yönler 

olarak dikkat çekereken, kırsal bölge-

lerde yaşayan halkın küçükbaş hayvan 

tercih etmesi fırsat olarak görülürken, 

kente göçün önlenememesi sektör için 

tehditler arasında değerlendiriliyor." 

ifadelerinde bulundu. 

Proje ve Hibelerde "Gereksinim" 

Hassasiyeti 

Genel Başkan Çelik hazırladıkları 5 

Yıllık Eylem Planı ile ilgili Türkiye'deki 

küçükbaş hayvan işletmelerinin yakla-

şık yüzde yarısı 50-100 baş hayvan 

barındırdığını, yürütülecek projelerle 

destekleme ve hibelerin bu grubun 

gereksinimlerine ve koşullarına uygun 

olması önem taşıdığını belirtti.  

5 yıllık dönemde her bölgenin 

yerel ırklarının envanterleri 

çıkarılarak, en çok görülen 

hastalıkların tanısının konul-

masını planladıklarını aktaran 

Çelik, "Tedavi protokolleri ve 

koruyucu hekimlikle hastalık-

ların ortaya çıkmasının önlen-

mesi, bakım ve besleme ko-

şullarının iyileştirilmesi hedef-

lerimiz arasında yer alıyor." 

dedi. 

Yerli Gen Kaynaklarında 

Verimliliğin Artırılması He-

defleniyor 

Geçen yıl düzenlenen 3. Tarım 

ve Orman Şurası kararları 

doğrultusunda hazırlanan 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 5 yıllık 

eylem planında öne çıkan bazı madde-

leri şöyle sıraladı: 

- Başta et ve süt olmak üzere küçük-

baş hayvan ürünlerinin tüketiminin 

yaygınlaştırılması sağlanmalı. 

- Her yıl 1,5 milyon baş civarında 

meydana gelen kuzu ve oğlak ölümle-

rinin engellenmesi için tedbirler alın-

malı. Hastalıkların ortaya çıkması en-

gellenmeli. 

- Yerli gen kaynaklarının gerçek verim 

düzeyi ortaya konulmalı, özellikle döl 

veriminin artırılması sağlanmalı. 

- Yabancı çoban çalıştırılması bir mev-

zuata bağlanmalı. Çobanlık yapanlara 

sigorta imkanı getirilmeli ve çoban 

desteği miktarı artırılmalı. 

- Destek, hibe ve kredi koşulları makul 

hale getirilmeli ve hayvancılık yapanla-

ra öncelik sağlanmalı. Desteklemeler 

üretimin planlanması, verimliliğin ve 

kalitenin artırılması yönünde yapılmalı. 

- "Mera işgalcilerine" kamu hakların-

dan men talebi 

- Mera alanlarının kapasitesinin iyileş-

tirilmesi için mera ıslahı projeleri baş-

latılmalı. Meraları işgal edenler her 

türlü destekleme ve kamu haklarından 

men edilmeli. 

- Planlı üretimle fiyat istikrarı sağlan-

malı, hayvansal üretimde, yetiştirici ve 

piyasa açısından sürprizler olmamalı. 

- Göçer hayvancılık nedeniyle iller ara-
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sı hareketler sırasında kesilen ağır ce-

zalar için yeniden yasal düzenlemeler 

yapılmalı. 

- Köy içi imar çalışmalarına hız veril-

meli hazine ve mera alanlarında geçici 

ağıl ve barınak yapımı için gerekli tah-

sisler sağlanmalı. 

- Yetiştiricilerin kaba yem ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere kaba yem borsaları 

kurulmalı. 

"2020 Küçükbaş Hayvancılık İçin 

Önemli Bir Yıl" 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 

AA muhabirine, eylem planına ilişkin de 

bazı değerlendirmelerde bulundu. 

Küçükbaş hayvancılık sektörünün ye-

tiştiriciler, çalışanlar ve aileleri dikkate 

alındığında 3 milyon kişiyi ilgilendirdiği-

ni belirten Çelik, "Sadece bununla da 

sınırlı değil. Hayvan etinin tüketilmesi, 

insan sağlığı dikkate alındığında bu 

sektör Türkiye'nin her kesimini yakın-

dan ilgilendiriyor. Küçükbaş hayvan eti, 

yetişme çağında olan çocukların gelişi-

mi için çok sağlıklı bir protein." dedi. 

Bu kapsamda birlik olarak 5 yıllık ey-

lem planı hazırladıklarını ifade eden 

Çelik, şöyle konuştu: 

"2020 küçükbaş hayvancılık sektörü 

için önemli bir yıl. Türkiye'deki küçük-

baş hayvancılık sektörüne ilişkin ciddi 

bir Ar-Ge çalışması yaptık. Bu plan 

sektör adına bir yol haritası niteliğini 

taşıyor. Ülkemizde yılda ortalama 1,5 

milyon küçükbaş hayvan önlenebilir 

sebeplerden telef oluyor. Bunu koruyu-

cu tedbirlerle önlememiz lazım. Bazı 

hastalıkların önüne geçilmesi ve koru-

yucu tedbirlerle ciddi bir hayvan artışı 

sağlanabilir. Sadece buradan 5 yılda 

küçükbaş hayvan sayısını 10 milyon 

artırmayı planlıyoruz." 

Koruyucu tedbirlerin temelinde hayvan 

hastalıklarıyla mücadelenin yattığını 

vurgulayan Çelik, eylem planında bu 

hususa özel olarak yer verildiğini söy-

ledi. 

Çelik, sektör olarak küçükbaş hayvan 

sayısını bu yıl 56 milyona, 5 yıl sonra 

da 80 milyona ulaştırmayı hedefledikle-

rini kaydetti. 
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ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEĞİNE BAŞVURAMAYAN 

YETİŞTİRİCİLER MAĞDUR EDİLMEDİ 

T 
.C Tarım ve Orman Ba-

kanlığı Hayvancılık Genel 

Müdürlüğü;  anaç koyun 

keçi desteklemeleri için 

zamanında başvuru dilekçelerini İl 

Birliklerine yapan ancak Birlikler 

tarafından çeşitli sebeplerden dola-

yı Koyun Keçi Bilgi Sistemine 

(KKBS) kaydedilememiş veya baş-

vuru süresini geçirmiş yetiştiricile-

rin 01 Kasım 2019 tarihindeki Hay-

van Bilgi Sisteminden (TÜRKVET)  

alınan KKBS’deki işletme ve hay-

van bilgileri esas olmak üzere, yü-

rürlükte olan mevzuat hükümleri 

doğrultusunda 2019 yılı anaç ko-

yun keçi destekleme başvurusunu 

İl Birliklerince 12- 17 Şubat 2020 

tarihleri arasında KKBS’ ne kayde-

dilebileceklerini bildirdi. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 

Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıkla-

mada ‘’ Çeşitli sebeplerden dolayı 

2019 yılı anaç koyun keçi destekle-

me başvurusunda bulunamayan 

yetiştiricilerin mağduriyetini gider-

mek amacıyla 6-8 Ocak 2020 ta-

rihleri arasında Antalya’da Merkez 

Birliğimizce düzenlenen 3. Tarım 

Orman Şurası Küçükbaş Hayvancı-

lığı Güçlendirme Eylem Planı top-

lantısında Bakanımız Sayın Dr. Be-

kir Pakdemirli ve Hayvancılık Genel 

Müdürümüz Sayın Zekeriyya Er-

durmuş’a bu konuda olabilecek 

mağduriyetin giderilmesi için ta-

lepte bulunmuştuk. Talebimize 

olumlu yaklaşan Bakanlığımız, Ko-

yun Keçi Bilgi Sisteminin 12-17 

Şubat 2020 tarihleri arasında tek-

rar açılacağını Merkez Birliğimize 

bildirmiştir. Müracaatta bulunama-

yan yetiştiricilerimizin başvuruları 

bu tarihler arasında alınacaktır. 

Birliklerimiz ve yetiştiricilerimiz 

adına Sayın Bakanımızın şahsında 

Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.’’ 

dedi. 

Genel Başkan Çelik açıklamasında, 

müracaat kaydı yapılacak yeni ye-

tiştiricilere ait isim listelerinin en 

geç 17 Şubat 2020 tarihine kadar 

İl/İlçe Müdürlüklerine Birliklerce 

yazılı olarak gönderilmesi gerekti-

ğini ifade ederek    ‘’ Destekleme 

işlemlerinde gerekli titizliğin göste-

rilerek başvuru süresini geçirmiş 

yetiştiricilerimizin tespit edilmesi 

ve başvurularının sağlanması ha-

linde yetiştiricilerin mağduriyeti 

büyük ölçüde giderilmiş olacaktır. 

‘’dedi. 

B 
ingöl Koyun Keçi Yetiştirici-

leri Birlik Başkanı Ali Kaysa-

du ve Bingöl Ziraat Odası 

Başkanı Mustafa Karaarslan 

16 Ocak 2020 tarihinde Türkiye Ko-

yun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği'ni 

ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Bin-

göl’deki tarım ve küçükbaş hayvancı-

lığın sorunları ile çözüm önerilerine 

yönelik bazı değerlendirmelerde bulu-

nuldu. Genel Başkan Çelik, toplantıda 

aynı zamanda ilerleyen dönemlerde 

yapılabilecek projeler hakkında gö-

rüşmeler yaptıklarını ifade ederek, 

ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini 

iletti.  

ALİ KAYSADU VE MUSTAFA KARAARSLAN'DAN GENEL 

BAŞKAN ÇELİK'E ZİYARET 

V 
an Erciş MHP İlçe Başkanı 

Fatih Köroğlu 17 Ocak 2020 

tarihinde Türkiye Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik'i 

makamında ziyaret etti. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 

"Kendilerine nazik ziyaretlerinden 

dolayı teşekkür ederim." dedi. 

ERCİŞ MHP İLÇE BAŞKANI GENEL BAŞKAN ÇELİK'İ 

MAKAMINDA ZİYARET ETTİ 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, HAYGEM GENEL MÜDÜRÜ 

ZEKERİYYA ERDURMUŞ'U MAKAMINDA ZİYARET ETTİ 

T 
ürkiye Koyun Keçi Yetiştirici-

leri Merkez Birliği Genel 

Başkanı Nihat Çelik, T.C. 

Tarım ve Orman Bakanlığı 

Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya 

Erdurmuş'u 13 Ocak 2020 tarihinde 

makamında ziyaret etti. 

Genel Başkan Çelik, Merkez Birliğimiz 

tarafından Antalya'da gerçekleştirilen 

3. Tarım Orman Şurası Küçükbaş 

Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı 

Toplantısı sonrasında T.C. Tarım ve 

Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel 

Müdürü Zekeriyya Erdurmuş ile top-

lantıya ilişkin birtakım değerlendirme-

lerde bulundu. 

HAYGEM Genel Müdürü Zekeriyya 

Erdurmuş ile sektöre ve İl Birliklerinin 

sorunlarına ilişkin görüşmeler de ger-

çekleştiren Çelik, önümüzdeki süreçte 

çözüm önerileriyle ilgili fikir alışveri-

şinde bulunulduğunu ve görüş birliği-

ne varıldığını belirtti.  

Genel Başkan Çelik görüşme sonrası-

na duyduğu memnuniyeti dile getire-

rek, "Sayın Genel Müdürümüze ilgi ve 

alakasından dolayı Merkez Birliğimiz 

ve sektörümüz adına teşekkür ediyo-

rum." ifadelerini kullandı.   

ERZURUM BİRLİK BAŞKANI AKPUNAR, GENEL 

BAŞKAN ÇELİK'İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ 

E 
rzurum Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Birliği Başkanı Emrullah 

Akpunar 13 Ocak 2020 tari-

hinde Türkiye Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Baş-

kanı Nihat Çelik'i makamında ziyaret 

etti.  

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 

ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 

getirerek, Akpunar'a Erzurum ilinde 

küçükbaş hayvancılığın gelişmesine 

yaptığı katkılar ve yetiştiricilerimize 

yaptığı hizmetlerden dolayı bir plaket 

hediye etti. Erzurum Birlik Başkanı 

Emrullah Akpunar, plaketi küçükbaş 

hayvancılık sektörü ve yetiştiriciler 

adına aldığını ifade ederek, Genel Baş-

kan Çelik’e teşekkür etti. Merkez Birli-

ği ile her zaman iş birliği içerisinde 

çalışacağının altını çizen Akpınar, Er-

zurum başta olmak üzere sektör için 

hizmetlerine bütün hızıyla devam ede-

ceği mesajını verdi.  Genel Başkan 

Çelik ise birlikte daha güzel çalışmala-

ra imza atacaklarına olan inancını dile 

getirerek "Başkanıma şahsım ve sek-

törüm adına teşekkür edi-

yor,çalışmalarında başarılar diliyo-

rum." dedi. 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Gümrükler Genel Müdürlüğü Daire 

Başkanı Ali Fuat Bozkaya 15 Ocak 

2020 tarihinde Türkiye Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 

Başkanı Nihat Çelik'i makamında zi-

yaret etti. 

Görüşme sonrasında Genel Başkan 

Çelik, nazik ziyaretlerinden dolayı 

Gümrükler Genel Müdürlüğü Daire 

Başkanı Bozkaya'ya teşekkürlerini 

iletti. 

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANI, 

ÇELİK'İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ 
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, ÇANKIRI'DA 

BİRLİK BAŞKANLARIYLA BULUŞTU 

T 
ürkiye Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği 

( TÜDKİYEB ) Genel Baş-

kanı Nihat Çelik, Merkez 

Birliğinin Olağan Genel Kurulu ça-

lışmaları kapsamında seçim faali-

yetlerine 20 Ocak 2020 tarihinde 

Çankırı’dan start verdi. 

Genel Başkan Çelik, Çankırı İli Ko-

yun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nden 

başladığı çalışmalarına Kırıkkale, 

Çorum ve Amasya illerinde Birlik 

Başkanlarını ziyaret ederek devam 

etti. 

Ziyaretler kapsamında yoğun ilgiy-

le karşılanan Genel Başkan Çelik, 

Birlik Başkanları, Yönetim Kurulu 

Üyeleri ve Üst Kurul Delegeleriyle 

bir araya gelerek çeşitli istişareler-

de bulundu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 

Çankırı Birlik Başkanı Ahmet Su-

sam, Kırıkkale Birlik Başkanı Meh-

met Kürşat Ulusoy, Çorum Birlik 

Başkanı Birol Alanbay ve Amasya 

Birlik Başkanı Cafer Korucu ile bir-

lik beraberlik mesajı vererek Birlik 

Başkanlarından tam destek aldı. 

Genel Başkan Çelik ziyaretlere iliş-

kin ‘’ Bugün Bismillahiirrahmanir-

rahim diyerek Çankırı, Kırıkkale, 

Çorum ve Amasya illerimizde Mer-

kez Birliğimizin seçim çalışmaları 

startını verdim. Birlik başkanlarıma 

ve üst kurul delegelerine ziyaret-

lerde bulundum. Şahsıma olan ilgi 

ve alakalarından dolayı kendilerine 

teşekkür eder, Merkez Birliğimizin 

yapılacak olan seçiminin sektörü-

müze ve Birliklerimize hayırlı ve 

uğurlu olması temennilerimle tüm 

gönül dostlarıma saygılarımı suna-

rım.” İfadelerinde bulundu. 

Ziyaretlerinden dolayı oldukça 

memnun olduklarını belirten Birlik 

Başkanları da Genel Başkan Çelik'e 

tesşekkür ederek, her zaman el ele 

gönül birliği içerisinde çalışacakla-

rını ifade ettiler. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN KIRIKKALE BİRLİK 

BAŞKANI ULUSOY’A TAZİYE ZİYARETİ 

T 
ürkiye Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Baş-

kanı Nihat Çelik, 24 

Ocak 2020 tarihinde babasının 

vefatı dolayısıyla Kırıkkale Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 

M.Kürşat Ulusoy’a bir taziye ziya-

retinde bulundu. 

Kırıkkale iline bağlı Çelebi Beledi-

yesi Karaağaç köyünde gerçekleş-

tirilen taziye ziyareti ile ilgili ola-

rak TÜDKİYEB Genel Başkanı Çe-

lik, “ Rahmeti 

rahmana kavu-

şan Kırıkkale 

Birlik Başkanımız 

Kürşat Ulusoy’un 

babası Mustafa 

Ulusoy’a Al-

lah’tan rahmet, 

Kürşat Başkanı-

ma ve yakınları-

na engin sabırlar 

dilerim.” İfadele-

rinde bulundu. 
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T 
ürkiye Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Baş-

kanı Nihat Çelik, 24 

Ocak 2020 tarihinde Kırşehir Ko-

yun Keçi Yetiştiricileri Birliğine bir 

ziyarette bulunarak Birlik Başkanı 

Erol Doğan ve Birlik üst kurul de-

legeleri ile birtakım istişarelerde 

bulundu. 

Kırşehir ilindeki küçükbaş hay-

vancılığın mevcut durumu ve ge-

lecekte yapılabilecek çalışmaların 

da istişare edildiği ziyaret sonra-

sında TÜDKİYEB Genel Başkanı 

Çelik “ Merkez Birliğimiz 

Olağan Genel Kurul çalış-

maları kapsamında Kırşe-

hir Birliğimize yaptığım 

ziyarette birlik ve bera-

berlik içerisinde daha gü-

zel hizmetler için Birliği-

mizin tam desteğini al-

mam dolayısıyla memnu-

niyetimi ifade edi-

yor,  Birlik Başkanımız 

Erol Doğan ve üst kurul 

delegelerimize şahsım ve sektö-

rüm adına teşekkür ediyorum. 

Birlik ve Beraberliğimizin her 

daim devam etmesi dileklerimle 

Kırşehir Birliğimize çalışmalarında 

başarılar diliyorum.” dedi. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK, KIRŞEHİR 

BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, BURSA VE BİLECİK 

BİRLİKLERİMİZE ZİYARETLERDE BULUNDU 

T 
ürkiye Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birli-

ği (TÜDKİYEB) Olağan 

Genel Kurulu kapsamın-

da çeşitli ziyaretlerde bulunan 

Genel Başkan Nihat Çelik, 27 

Ocak 2020 tarihinde Bursa ve Bi-

lecik İlleri Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birliklerine birer ziyarette bulun-

du. 

Bursa Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birliği ziyaretinde yapılan çalışma-

lar ve talepler hakkında bilgi alan 

Genel Başkan Çelik, " Hepimiz 

hayatımızı hizmete adadık. Dün 

olduğu gibi bugün de sektörümü-

ze hizmet etmeyi bir görev olarak 

biliyoruz. Sektörümüzde olanlara 

ne kadar hizmet etsek azdır. Gö-

rev süresince sadece mesai saat-

lerinde değil, 365 günün 24 saa-

tinde sektörümüze hizmet ettik. 

2002 yılından ön-

ce koyun keçi denildiği zaman bir 

ailenin üveyi gibi algı vardı. AK 

Parti hükümetiyle birlik-

te küçükbaş hayvanlar ailenin asıl 

bireyi olarak görüldü ve destekle-

me kapsamına alındı. Bugün geli-

nen noktada Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 

kırsaldaki yetiştiriciyi düşünüyor 

olması bizleri mutlu ediyor. 5 yıllık 

eylem planımızda 2020 için hay-

van sayımızı 56 milyona yükselt-

meyi hedefliyoruz. Daha sonraki 5 

yılda ise, en az 80 milyonluk nü-

fus başına 1 koyun olacak şekilde 

planlarımızı yaptık, inşallah daha 

güzel çalışmalara da imza ataca-

ğız" dedi. 

Merkez Birliğinin çalışmalarından 

memnun olduklarını ifade eden 

Bursa 

İli  Koyun  Keçi Yetiştiricileri Birliği 

Başkanı Veteriner Hekim Yıldırım 

Oran ise, başarı ile görevlerine 

devam edeceklerini ve hükümetin 

de ellerinden gelen desteği kendi-

lerine göstermelerinden duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek günün 

anısına Genel Başkan Çelik’e bir 

takdir plaketi verdi. 

Genel Başkan Çelik, Bursa Birlik 

ziyareti sonrasında aynı gün Bile-

cik İli Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birliğine bir ziyarette bulunarak 

Birlik Başkanı Cemil İnce ve Mer-

kez Birliği Üst Kurul delegeleriyle 

bir araya geldi. Samimi bir ortam-

da gerçekleşen ziyaret kapsamın-

da Birlik çalışmalarını yerinde in-

celeyen Genel Başkan Çelik, Mer-

kez Birliğince yapılan çalışmalarla 

ilgili bir takım paylaşımlarda bu-

lundu. 
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3. TARIM ORMAN ŞURASI KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞI 

GÜÇLENDİRME EYLEM PLANI KAPSAMINDA 

GÖÇERLERİN SORUNLARI DEĞERLENDİRİLDİ 

3 
. Tarım ve Orman Şu-

rası Küçükbaş Hayvan-

cılığının güçlendirilmesi 

eylem planı kapsamın-

da 23 Ocak 2020 tarihinde Di-

yarbakır’da “Göçer Hayvancılık 

Yapan Yetiştiricilerimizin Sorun-

ları ve Çözüm Önerileri” konulu 

değerlendirme toplantısı düzen-

lendi. 

23 ilin Tarım ve Orman Müdürü 

ile Koyun Keçi Birliklerinin Baş-

kanlarının katılımıyla gerçekleşti-

rilen toplantıya;  Diyarbakır Vali-

si ve Büyükşehir Belediye Baş-

kan Vekili Hasan Basri Güzeloğ-

lu, Ak Parti Diyarbakır Milletvekili 

Ebubekir Bal, Tarım ve Orman 

Bakanlığı Hayvancılık Genel Mü-

dür Yardımcısı Cengiz Ceylan, 

Türki-

ye Damızlık Koyun ve Keçi Yetişti

ricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, Bü-

yükbaş ve Küçükbaş Hayvancı-

lık Daire Başkanı Ender Burçak, 

Hayvan Sağlığı ve Karantina Dai-

re Başkanı Bayram Sertkaya, 

Diyarbakır İl Tarım Müdürü Mus-

tafa Ertan Atalar, Dicle Üniversi-

tesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı 

Aydın Ketani, ve yetiştiriciler 

katıldı.  

Toplantıda konuşan Vali Güze-

loğlu, "Türkiye'nin gelişme ve 

kalkınmasında özellikle sektörel 

anlamda bu toplantıların sorun-

ların çözümünde sıkıntıların aşıl-

masında ve en önemlisi çok daha 

yüksek ve verimli bir üretim alt-

yapısının hazırlanmasında çok 

büyük katkıları olacağına inanı-

yorum. Şüphesiz bir ülkenin kal-

kınması o ülkenin sahip olduğu 

bütün dinamiklerin, zenginlikle-

rin, birikimin doğru verimli ve 

sürdürülebilir olmasına bağlıdır. 

Vatan coğrafyamızın her köşesi 

ayrı bir değer ve güzelliktir. Bu 

açıdan baktığımız zaman dünya-

da tarımın ilk yapıldığı yer ve 

bölge de Türkiye ve Diyarba-

kır'dır. Şüphesiz bizlerin yapması 

gereken sahip olduklarımızı en 

yüksek verimle değerlendirmek 

birim verim ve üretim miktarını 

bu anlamda enöteye taşımaktır. 

Türkiye tarımı stratejik olarak 

ele aldı ve alıyor. Cumhurbaşka-

nımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 

liderliğinde bölgesinde ve küresel 

ölçekte bugün Türkiye her alan-

da büyük bir iddianın ve iradenin 

adıdır Türkiye" dedi. 

2002 yılından bu yana tarımda 

da çok büyük bir sıçrama dönü-

şüm ve aşama kaydettiklerini 

ifade eden Güzeloğlu, " Biz üreti-

cimize güveniyoruz bugün bura-

da hepinizin temsil ettiği bu ül-

kenin kalkınmasına çok büyük 

destek veren bitkisel ve hayvan-

sal tüm üreticilerimize özellikle 

bugün değerli sizle-

re, koyun ve keçi yetiştirici bir-

liklerimize ve üreticilerimizin 

hepsine güveniyoruz.” dedi. 

Diyarbakır’da tarımın önemine 

dikkat çeken Vali Güzeloğlu, 

"Büyükşehir Belediye Başkan 

Vekilliği görevini aldığımız an 

masaya ilk getirdiğimiz konular-

dan biri tarım, tarımın bitkisel ve 

hayvansal üretimi. Çünkü diğer 
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illerde şüphesiz var ama Diyarba-

kır'da bu anlamda çok büyük bir 

potansiyeli var. Şu anda bitkisel 

üretimde ve hayvansal üretimde 

Türkiye'yi taşıyan bir kent yakın bir 

gelecekte Silvan Projesinin tam 

anlamıyla bitmesi ve hayata geç-

mesiyle Diyarbakır sadece Türki-

ye'nin ve bölgenin değil küresel 

ölçekte bu anlamda tarımın taşıyı-

cısı bir merkez olacaktır. Bu proje-

nin tamamlanmasıyla müthiş bir 

değişim yaşayacağız" dedi.  

Türki-

ye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricile

ri Merkez Birliği Genel Başka-

nı Nihat Çelik ise 3. Tarım Orman 

Şurası'nın önemine dikkat çekerek, 

şura sonrasında yapılan çalışmaları 

anlattı. 

Küçükbaş hayvan varlığının yakla-

şık %50 sinin Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgelerinde bulunduğunu 

ve bölge illerindeki meraların bü-

yük kısmının küçükbaş yetiştiricile-

ri tarafından kullanıldığını ifade 

eden Genel Başkan Çelik, “ Bölge-

deki kış şartlarının zorluğu ve gü-

ney illerinde hüküm süren kuraklık 

ve sıcaklık her iki bölgedeki göçer 

hareketlerinin temel nedenini oluş-

turmaktadır. Yaz aylarında kuzey 

illere kış aylarında ise güney illere 

göçer hareketi oluşmaktadır.” dedi. 

Meraların, anız nadas ve marjinal 
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tarım alanlarının gerektiği gibi de-

ğerlendirilmesi, kış şartlarının 

olumsuzluklarının en aza indirilme-

sinin ancak göçer hayvancılığın iyi 

idare edilmesi ile mümkün olacağı-

na işaret eden Çelik, “ Göçer hay-

vancılık olmazsa ülkemizdeki bir-

çok meranın değerlendirilmesi 

mümkün değildir. Doğu ve Güney-

doğu Anadolu bölgelerinde sıkça 

göçer hayvan hareketlerinin oldu-

ğu bilinmektedir. Bu iller arasında 

ve iller içinde mevsime bağlı ola-

rak küçümsenemeyecek miktarda 

hayvan hareketi olmaktadır. Böl-

genin ve Ülkenin kadimden beri 

gelen kültüründe olan göçerlik be-

raberinde bir takım sorunları getir-

mektedir. Bu kadar hayvan hare-

ketinin olduğu bölgede sorunların-

da olması gayet doğaldır. Bu güne 

kadar iyi idare edilmekle birlikte 

sorunlarda yaşanmıyor değildir.” 

dedi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 

toplantı kapsamında yaptığı değer-

lendirmelerde göçer hayvancılıkla 

ilgili sorunlara çözüm olabilecek 

önerilerden de bahsederek bu ko-

nudaki görüşlerini maddeler halin-

de şöyle sıraladı. 

Göçer hareketi merkezden bir 

elden idare edilmelidir. 

Göçer hayvancılık yapan yetiş-

tiriciler TURKVET’ te ta-

nımlanmalı ve bu yetiştiri-

cilere PASAPORT verilmeli-

dir. Bu belgenin hayvan 

hareketlerini kolaylaştıra-

cağı düşünülmektedir. 

İllerin anız nadas ve mera 

alanları ve hayvan varlıkla-

rı göz önüne alınarak ba-

rındırabilecekleri hayvan 

potansiyeli hesaplanmalı 

planlamalar ona göre ya-

pılmalıdır. 

İllerin mera alanlarını diğer 

illere kapatmaları gözden 

geçirilmeli ve son karar 

merci Bakanlık olmalıdır. 

Göçer hayvan hareketlerinin 

hastalıkların yayılmasını 

olumsuz etkilememesi için 

aşılar ücretsiz olmalı ve 

göçme zamanı dikkate 

alınmalıdır. 

Mera yönetim birlikleri mevzu-

atı değiştirilmeli ve sekre-

taryası birliklerde olacak 

şekilde kurulup çalışması 

sağlanmalı, muhtar ve di-

ğer yerel aktörlerin keyfi 

davranışlarının önüne ge-

çilmelidir. 

Merkez Birliği ve Birlikler yasa-

da ön görülen tüm komis-

yonlarda yer almalıdır. 

Hayvan hareketlerindeki sis-

temsel bürokrasi azaltıl-

malı kesilen cezaların 

oranları düşürülmelidir. 

Göçer hayvancılık kadimden 

gelen kültürümüzün bir 

parçasıdır yaşatılması ge-

rekir. Yetiştiricilerin bu 

kültürü yaşatması teşvik 

edilmeli özelliklede göçer 

hayvan yetiştiricilerinin 

yerleşik düzene geçmesi 

için zorlanmamalıdır. Aksi 

takdirde küçükbaş hayvan-

ların değerlendireceği me-

ra anız nadas ve orman içi 

alanlar değerlendirileme-

yecek ve yangınlar için 

büyük tehlike oluşturacak-

tır. 

Grup halinde göçen yetiştirici-

lerin çocuklarının eğitimi 

için tedbirler alınmalıdır. 

Konaklama alanları belirlene-

rek bu alanlarda yol su 

elektrik gibi alt yapı 

imkânları geliştirilmeli, 

gölgelik ve ağaçlandırma 

yapılmalıdır. 

Göçer hareket güzergâhındaki 

mera işgalcilerinin işgalle-

rine son verilmelidir.  

Genel Başkan Çelik, 3. Tarım 

Orman Şurası kapsamında kü-

çükbaş hayvancılığı güçlendir-

me adına ortaya konulan ey-

lem planının hayata geçirilmesi 

noktasında çalışmaların süratle 

devam ettiğini belirterek “ Kü-

çükbaş hayvancılık eylem pla-

nımızın uygulanması noktasın-
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da yoğun gayretler içerisinde 

olan başta Tarım ve Orman 

Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pak-

demirli olmak üzere Bakanlığı-

mızın ilgili birimlerinin yetkilile-

rine sektörümüz adına çok te-

şekkür ediyorum. Sayın Baka-

nımızın önderliğinde en kısa 

zamanda çalışmalarımızdan 

arzu ettiğimiz güzel sonuçları 

alacağımıza olan inancım tam-

dır” dedi. 

Genel Başkan Çelik, toplantının 

bir bölümünde de NTV ve Ka-

nal 24’e toplantı konusuna iliş-

kin çeşitli röportajlar verdi. 
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3 
. Tarım ve 

Orman Şurası 

Küçükbaş 

Hayvancılığı-

nın güçlendirilmesi ey-

lem planı kapsamında 

23 Ocak 2020 tarihinde 

Diyarbakır’da “Göçer 

Hayvancılık Yapan Ye-

tiştiricilerimizin Sorun-

ları ve Çözüm Önerileri” 

konulu değerlendirme 

toplantısı akabinde 

TÜDKİYEB Genel Baş-

kanı Nihat Çelik, Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinde faaliyet 

gösteren Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Birlik Baş-

kanlarıyla bir araya ge-

lerek göçer hayvancılık 

başta olmak üzere kü-

çükbaş hayvancılığın 

çeşitli sorunları üzerin-

de birtakım istişareler-

de bulundu.  

Merkez Birliği Olağan 

Genel Kurulu çalışmala-

rının da değerlendirildi-

ği istişare toplantısıyla 

ilgili olarak Genel Baş-

kan Çelik yaptığı açıkla-

mada “ Diyarbakır Birlik 

Başkanımız Abdullah 

Çetinkaya, Elazığ Birlik 

Başkanımız Mahmut 

Sezer ve Cemal Yıldı-

rım, Bitlis Birlik Başka-

nımız Necat Demirden, 

Siirt Birlik Başkanımız 

Mehmet Ali Şengöz ve 

Ali İlbaş, Şanlıurfa Birlik 

Başkanımız Hasan Ey-

yüpoğlu, Şırnak Birlik 

Başkanımız Faysal 

Abay, Tunceli Birlik 

Başkanımız Zeynel Er-

doğan, Bingöl Birlik 

Başkanımız Ali Kaysa-

du, Muş Birlik Başkanı-

mız Nimet Salkım, Kars 

Birlik Başkanımız Ali 

Sadıkoğlu, Kilis Birlik 

Başkanımız Mehmet 

Cirnavuk, Batman Birlik 

Başkanımız Salih Acar 

ve Metin Aydın, Erzin-

can Birlik Başkanımız 

İbrahim Uğur Karakuş 

ile Merkez Birliğimiz 

Olağan Genel Kurul ça-

lışmalarını istişare ettik. 

Yolumuza devam ede-

ceğimiz konusunda yol 

arkadaşlarımdan tam 

destek alarak birlik ve 

beraberlik mesajları 

verdik. Hayırlı olsun.” 

ifadelerine yer verdi. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, DİYARBAKIR’DA DOĞU VE 

GÜNEYDOĞU BİRLİK BAŞKANLARIYLA BİRARAYA 

GELDİ 
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, 28 Ocak 

2020 tarihinde Karaman ve Kon-

ya Birliğini ziyaret etti. 

Genel Başkan Çelik, ziyaret prog-

ramı kapsamında önce Karaman 

İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 

Başkanı Yücel Yaman ile Karaman 

Ziraat Odası Başkanı Mehmet 

Bayram’a bir ziyarette bulun-

du.  Çelik, ziyarette basın men-

suplarına da çeşitli açıklamalarda 

bulunarak, küçükbaş hayvancılığa 

ilişkin birtakım paylaşımlarda bu-

lundu. 

Ziyarette konuşan Çelik, koyun ve 

keçi sektörünün bu ülkenin milli 

meselesi olduğunu, sektörün ata-

lardan kalan bir meslek olduğunu 

vurguladı.  Konya, Karaman ve 

Aksaray illerinin iç Anadolu’nun 

incisi olduğunu belirten Çelik, 

şöyle konuştu: 

“ Küçükbaş hayvan için geleceği 

olan illerdir. Küçükbaş hayvancı-

lıkta da tarihten bugüne kadar 

ekonomik krizler yaşanmış veya 

farklı sıkıntılar yaşanmış ama kü-

çükbaş hayvancılık hiç bir zaman 

zarar etmemiştir. En sıkıntılı dö-

nemde bile bizim küçükbaşla kar-

nımızı doyurabileceğimiz tek sek-

tör ve peygamber mesleğidir. Bu-

nu sürdürmeye kararlıyız.” 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği Genel Başkan Nihat 

Çelik daha sonra Karaman Ziraat 

Odası Başkanı Mehmet Bayram'ı 

makamında ziyaret etti. Çelik bu-

rada oda hakkında bilgi alarak, 

çiftçilerin sorunlarını dinle-

di.  Mehmet Bayram, ziyarette 

Genel Başkan Çelik'e Karaman'ın 

tarımı hakkında bilgiler vererek 

Karaman ilinin tarım ve hayvancı-

lık potansiyeli ve küçükbaş hay-

vancılık sektörüyle alakalı değer-

lendirmelerde bulundu. Ziyaret 

sonunda ise Genel Başkan Çelik, 

Karaman Birlik Başkanı Yücel Ya-

man’a günün anısına plaket ve 

çeşitli hediyeler takdim etti. Diğer 

yandan Birlik Başkanı Yaman ve 

Ziraat Odası Başkanı Bayram ta-

rafından Genel Başkan Çelik’e 

takdir plaketi ve çeşitli hediyeler 

takdim edildi.   

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 

Karaman Birlik ziyaretinin ardın-

dan Konya Birlik ziyaretinde Birlik 

Başkanı Fettah Öztürk ve Merkez 

Birliği Üst Kurul delegeleriyle bir 

araya gelerek birtakım istişareler-

de bulundu. Akşam yemeği prog-

ramında ise Konya Tarım ve Or-

man İl Müdürü Ali Ergin’le bir ara-

ya gelen Genel Başkan Çelik, kü-

çükbaş hayvancılık sektörü ile 

ilgili olarak birtakım istişarelerde 

bulundu. Konya Birlik Başkanı 

Fettah Öztürk, Genel Başkan Ni-

hat Çelik’e kaval ve keçe motifli 

bir tablo hediyesinde bulundu. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’TEN KARAMAN VE 

KONYA BİRLİK ZİYARETLERİ 



  

 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2020 FAALİYETLER 

BAKAN PAKDEMİRLİ, TARIM ORMAN ŞURASI EYLEM 

PLANLARINI AÇIKLADI 

T 
arım ve Orman Bakanı 

Bekir Pakdemirli, 30 

Ocak 2020 tarihinde 

Orman Genel Müdür-

lüğünde düzenlenen Tarım Or-

man Şurası Eylem Planı Tanıtım 

Toplantısı'na katılarak, 18-21 

Kasım 2019'da gerçekleştirilen 

şurada alınan tavsiye kararları-

nın hayata geçirilmesine ilişkin 

eylem planlarını açıkladı. 

Yoğun bir katılımla gerçekleştiri-

len toplantıya Türkiye Koyun Ke-

çi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 

Çelik de iştirak etti.  

Tarım ve Orman Bakanı Pakde-

mirli toplantıda yaptığı konuş-

mada, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'ın sonuçlarını 

açıkladığı şura kapsamında 38 

eylem planı belirlendiğini ifade 

ederek, "Bunların alt eylemi ola-

rak da 333 eylem bulunuyor. 

Bazı eylemler 2023 yılı sonrasın-

da tamamlanacak. Bu yıl 38 eyle-

min tamamına başlıyoruz ancak 

bazıları 2021, 2022 ve 2023 yılla-

rında bitecek. Bu yıl 16 eylemi 

bitirmeyi hedefliyoruz. 2021'de 

8, 2022'de 11, 2023'te ise 3 eyle-

min hayata geçirilmesi planlanı-

yor." dedi. 

2020 – 2023 yılları arasında ta-

mamlanacak olan eylem planları 

arasında küçükbaş hayvancılıkla 

ilgili eylem planları da yer alır-

ken ''Mera, yaylak ve kışlakların 

tespit ve tahdit çalışmalarının 

tamamlanması'' eylem planı 

2021 yılında, "Küçükbaş hayvan 

sayısının artırılması - kırmızı et 

üretimindeki küçükbaş eti payı-

nın artırılması" ile ''Küçükbaş 

hayvan eti tüketiminin özendi-

rilmesi ve pazar payının artırıl-

ması'' eylem planlarının 2022 

yılında hayata geçirilmesi amaç-

landı. 

"Küçükbaş hayvan sayısının ar-

tırılması - kırmızı et üretiminde-

ki küçükbaş eti payının artırıl-

ması" eylem planında Anadolu 

coğrafyasının küçükbaş hayvan-

cılığa daha uygun olduğu, yetiş-

tirme maliyetinin daha düşük 

olduğu, Damızlık amaçlı koç ve 

teke yetiştirmeye yönelik barı-

nak yapımının destekleneceği, 

Üreticilere koç ve teke dağıtımı 

yapılacağı, çoban istihdamının 

artırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılacağı, Yetiştiricilerin orman-

lık alanlarda planlı otlatma yap-

malarının sağlanacağı, kırmızı et 

ihtiyacının yurt içinden temini ve 

küçükbaş et tüketimin artırılması 

ve küçükbaş hayvan ihracatının 

artırılmasının planlandığı gibi 

hususlar yer aldı. 

"Küçükbaş hayvan sayısının ar-

tırılması - kırmızı et üretiminde-

ki küçükbaş eti payının artırıl-

ması" eylem planında ise nüfu-

sun yeterli ve dengeli beslenme-

si ve küçükbaş etine olan önyar-

gının giderilmesi için çalışmalar 

yapılacağı, Küçükbaş hayvan sa-

yısının 2020'de 56 milyona çıka-

rılması ve 2023'te de nüfusumuz 

kadar küçükbaş hayvanın he-

deflendiği, bu plan kapsamında, 

Tarımsal işsizliğin azaltılması ve 

genç nüfusun kırsalda istihdam 

edilmesi için de çalışmalar yapıl-

masının amaçlandığı ifade edildi. 

Toplantı sonrasında bir değer-

lendirmede bulunan TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Nihat Çelik ‘’ Mer-

kez Birliğimiz olarak sektörümüz 

ve Hükümetimizin 2023 hedefle-

ri için canla başla çalışmaya de-

vam edeceğimiz hususunu top-

lantı sonrasında yaptığım görüş-

mede Sayın Bakanımız Dr. Bekir 

Pakdemirli ile paylaştım. Hayırlı 

uğurlu olması dileklerimle Sayın 

Bakanımıza sektörüm adına te-

şekkür ediyor, saygılarımı sunu-

yorum “ dedi. 

Toplantı Bakan Pakdemirli ile 

birlikte aile fotoğrafı çekimiyle 
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T 
ürkiye Koyun 

Keçi Yetiştiri-

cileri Merkez 

Birliği Genel 

Başkanı Nihat Çelik 30 

Ocak 2020 tarihinde  

Meteoroloji Genel Mü-

dürü Volkan Mutlu Coş-

kun'u makamında ziya-

ret etti.  

Ziyaret kapsamında bazı görüşmeler 

gerçekleştirildikten sonra Genel Baş-

kan Çelik,"Meteorolojinin Sesi Radyo-

su" vasıtasıyla yetiştiricilerin hava 

olaylarından haberdar edilmesini sağ-

layan Genel Müdür Coşkun'a yapmış 

olduğu hizmet ve katkılarından dolayı 

bir teşekkür plaketi takdim etti. 

Çelik görüşme sonrasında ise şunları 

kaydetti: 

 "Sektörümüz, yetiştiricilerimiz ve 

şahsım adına Sayın Genel Müdürü-

müze yakın ilgisinden dolayı saygıla-

rımı sunuyor, çalışmalarında başarılar 

diliyorum. " 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, METEOROLOJİ GENEL 

MÜDÜRÜ COŞKUN'U ZİYARET ETTİ  

DENİZBANK BÖLGE MÜDÜRÜ VE SATIŞ MÜDÜRÜ 

GENEL BAŞKAN ÇELİK'İ ZİYARET ETTİ 

D 
enizbank A.Ş. Başkent 2 

Bölge Müdürü Ahmet 

Kurtoğlu ve Tarım Ban-

kacılığı Bölge Satış Müdürü Koray 

Çelikçevik 29 Ocak 2020 tarihinde 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 

Çelik'i makamında ziyaret etti. 

Ziyaret kapsamında sektöre dair 

çeşitli görüşmeler gerçekleştirilir-

ken, yapılabilecek çalışmalar hak-

kında istişarelerde bulunuldu. 

Denizbank A.Ş. Başkent 2 Böl-

ge Müdürü Ahmet Kurtoğlu, 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 

Eğitim ve Yayın Dairesi Baş-

kanlığı ve Denizbank iş birli-

ğiyle gerçekleşen Tarım İnsan 

Fotoğraf Yarışması'nın katalo-

ğunu Genel Başkan Çelik'e 

hediye etti. 

Genel Başkan Çelik, hediyele-

rinden ve ziyaretlerinden dolayı 

duyduğu memnuniyeti dile getire-

rek Ahmet Kurtoğlu ve Koray Çe-

likçevik'e teşekkür etti. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN GİRESUN BİRLİK 

BAŞKANI TORUNOĞLU’NA TAZİYE ZİYARETİ 

T 
ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricile-

ri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, 14 

Şubat 2020 tarihinde ağabeyinin vefa-

tı dolayısıyla Giresun Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Birliği Başkanı Yahya Toru-

noğlu’na bir taziye ziyaretinde bulun-

du. 

13 Şubat 2020 tarihinde vefat eden 

Saim Torunoğlu için Sakarya iline 

bağlı Hendek ilçesinde gerçekleştirilen 

taziye ziyareti ile ilgili olarak TÜDKİ-

YEB Genel Başkanı Çelik, “ Giresun 

Birlik Başkanımız Yahya Torunoğ-

lu’nun ağabeyi Saim Torunoğlu’na 

Allah’tan rahmet, Yahya Başkanı-

ma ve kederli ailesine engin sabır-

lar dilerim.” İfadelerinde bulundu. 

Merhum Saim Torunoğlu’nun Sa-

karya Hendek’teki evlerinde ger-

çekleştirilen taziye ziyaretinde, 

Sakarya Birlik Başkanı Yasin To-

çoğlu, Başkan Yardımcısı Saffet 

Savaş ve Düzce Birlik Başkanı İs-

mail Keleş de yer aldılar. 
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK “KÜÇÜKBAŞ 

HAYVANCILIKTA TİGEM’İN YENİ PROJELERİNE 

TALİBİZ” 

T 
BMM Tarım Orman ve 

Köyişleri Komisyonu Üye-

si Kırklareli Milletvekili 

Selahattin Minsolmaz, 

TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin 

Işıkgece ve TİGEM Genel Müdür 

Yardımcısı Ali Osman Kıyak ile İş 

Adamları Cihan Sezgin ve Murat 

Uzunyurt, 31 Ocak 2020 tarihinde 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği’ne bir ziya-

rette bulunarak TÜDKİYEB Genel 

Başkanı Nihat Çelik ile TİGEM ile 

işbirliği halinde yürütülen projeler 

hakkında birtakım değerlendirme-

lerde bulundular. 

 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik yaptığı konuşmada TİGEM’in 

yaptığı çalışmaları gönülden des-

teklediklerini ifade ederek “Sayın 

Genel Müdürümüzün çalışmalarını 

önemsiyoruz ve yol arkadaşımız 

olarak görüyoruz. Birlikte güzel 

projeler tamamladık. Hem Genç 

Çiftçi Projesi'nde beraber olduk 

hem de 300 Koyun Projesi tama-

men bizim üzerimizden yürütüldü. 

Biz de Sayın Genel Müdürümüzün 

hassasiyetini bildiğimiz için işin 

birebir takipçisi olarak yoğun bir 

mesai harcadık. Allah'a şükürler 

olsun bitirme noktasına geldik.” 

dedi. 

 

Genel Başkan Çelik, TİGEM ile iş-

birliği halinde yürütülen projelerin 

devam etmesinden yana oldukları-

nı ifade ederek “ Tabii ki biz bu gibi 

projelerin bitmesinden yana deği-

liz; Ziraat Bankası da bu anlamda 

isteklidir. Sayın Genel Müdürümüz-

den de 300 Koyun Projesi'nin de-

vam ettirilmesinden yana bir duruş 

sergilemesini istiyoruz. Çünkü en 

azından piyasalar da canlılık ve 

hareketlilik oluyor. Sayın Genel 

Müdürümüzün göreve geldiği gün-

den bugüne kadar sektörümüzde 

ve özellikle kamu düzeni içerisinde 

kazanmış olduğu saygınlık her za-

man takdire şayandır. Biz de takdir 

ediyoruz. Bugünün anısına da ken-

disine bu takdir plaketini arz edi-

yoruz. Kabul buyurursa bizleri 

mutlu eder.” şeklinde konuştu. 

 

Genel Başkan Çelik, ayrıca TİGEM 

İşletmelerinde satışa çıkarılan kü-

çükbaş hayvanlara talip olduklarını 

da belirterek “Kendi aramızda bir 

protokol yapalım. Piyasa şartlarına 

göre bize biraz da indirim yaparsı-

nız. %10 olabilir %15 olabilir. Or-

ganizasyonu da biz yaparız sizin 

yükünüzü de hafifletiriz. En azın-

dan hayvanların hak sahibine ulaş-
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tırılması ve sektöre kazandırılması 

noktasında çok olumlu bir adım 

olacaktır. “ dedi. 

 

Genel Başkan Çelik, konuşmasının 

ardından Genel Müdür Ayşe Ayşin 

Işıkgece’ye bir takdir plaketi takdi-

minde bulundu. Ardından TBMM 

Tarım Orman ve Köyişleri Komis-

yonu Üyesi Kırklareli Milletvekili 

Selahattin Minsolmaz’a ve TİGEM 

Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman 

Kıyak’a günün anısına olmak üzere 

koyun keçi çoban tasvirli birer ma-

ket hediyesinde bulundu. 

 

TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin 

Işıkgece plaketten dolayı Genel 

Başkan Çelik’e teşekkür ederek 

göreve başladığı 2018 yılı itibarıyla 

bugüne kadarki dönemde Genç 

Çiftçi ve 300 Koyun Projesi ile ilgili 

bilgiler vererek bu projelerde doğ-

ru adresin TÜDKİYEB olduğunu 

söyledi ve “ Başkanımla ilk tanıştı-

ğımızda 300 Koyun Projesini ko-

nuşmaya başladık. Dedim ki bu işi 

yapacaksanız siz yapacaksınız. Da-

ha önce yaptığımız projelerde bazı 

zorluklar yaşamışız Kurum olarak 

ben de o zaman işin içinde değil-

dim ama biz bundan sonra yolu-

muza sorunsuzca devam etmek 

istiyoruz. Son derece tecrübeli ve 

işi Türkiye'nin her tarafından yapa-

bilecek bir çalışmaya ihtiyacımız 

var. Oturduk hemen protokolü im-

zaladık ve bir yola girdik. Bugün 

gelinen noktada projenin süresi 

doldu. Türkiye'de küçükbaş hay-

vancılığın gelişmesine yönelik bir 

proje ki Türkiye'nin buna çok ihti-

yacı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 

3. Tarım Orman Şurasında ‘da bili-

yorsunuz hem TİGEM tarafında 

hem de Tarım Bakanlığı'nın genel 

politikaları kapsamında koyunculuk 

tarafı bizim gideceğimiz yön olarak 

çizildi. Çünkü Türkiye toprakları 

buna son derece uygun. Türki-

ye'nin küçükbaş yatırımına daha 

fazla ihtiyacı var. Tersine göçü 

desteklemek adına bu önemli bir 

proje. Dolayısıyla biz TİGEM olarak 

projelerimizi 300 Koyun Projesi gibi 

koyunculuk projelerine doğru yön-

lendirdik. Küçükbaş hepimizin gi-

deceği yön. Onda hiçbir soru işareti 

yok.” dedi. 

  

Genel Müdür Işıkgece, projenin 

devamı hususunda ise “ Tarım Or-

man Şurası Eylem Planı Lansmanı 

sırasında Sayın Bakanımız Dr. Be-

kir Pakdemirli ile yaptığımız aya-

küstü bir konuşma sırasında Baş-

kanımız da projelerimize devam 

edelim sinyalini verdi. Dolayısıyla 

bizim için de su götürmez ve çok 

güzel bir beraberlik. Bakanlığın 

birbiriyle ilgili birimlerinin el ele 

vereceği bir proje olacak. Biz her 

zaman sizinle yürümeye hazırız.” 

Şeklinde konuştu. 

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri 

Komisyonu Üyesi Kırklareli Millet-

vekili Selahattin Minsolmaz da yap-

tığı konuşmada Merkez Birliğinin 

sektörün sesi ve temsilcisi olduğu-

na dikkat çekerek “Hepimizin ortak 

amacı milletimizin refahı ve huzu-

rudur. Ortak amacımız üretimin 

artırılması, kalitenin artırılmasıdır. 

Bir de üretici ve tüketici tarafı var-

dır. Burada toplam faydayı gözet-

mek lazım. Üreten sağlıklı üretme-

li, tüketen de sağlıklı tüketmeli. Bu 

anlamda sizin rolünüz çok büyük. 

Bizim temel görevimiz TBMM de 

yasal düzenlemeleri yapmaktır 

ama sorumluluğumuz 82 milyonun 

üzerindedir. Üretim ve kalitenin 

artması, sektörün tüm paydaşları-

nın mutlu olması temel esastır. 

Tarım Şurasında bunu köşe taşları 

Sayın Bakanımız tarafından ortaya 

konulmuştur. Sayın Cumhurbaşka-

nımız da bu konuyu yakından takip 

etmektedir.” dedi. 

 

Minsolmaz, konuşmasının sonunda 

Tarım ve hayvancılığın ülkemiz için 

vazgeçilmez olduğunu vurgulaya-

rak, “ Bu coğrafyada ne zaman 

zora girsek tarım sektörü bu toplu-

mu taşımıştır. Bu manada sizin 

önemli bir üretim göreviniz var. 

Ben başarılarınızın devamını diliyo-

rum “ dedi. 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK BOLU, ZONGULDAK, KARABÜK 

VE KASTAMONU BİRLİKLERİNİ ZİYARET ETTİ 

T 
ürkiye Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB ) Genel Baş-

kanı Nihat Çelik, 5 Şubat 

2020 tarihinde Bolu, Zonguldak, 

Karabük ve Kastamonu Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Birliklerini ziyaret 

ederek Birlik Başkanları ve üst ku-

rul delegeleriyle Merkez Birliğinin 

yapılacak olan Genel Kuruluna iliş-

kin birtakım görüşmelerde bulun-

du. 

 

Söz konusu illerdeki küçükbaş hay-

vancılığın daha da geliştirilmesi için 

yapılacak çalışmaların da görüşül-

düğü ziyaretlerde Bolu Birlik Baş-

kanı Mustafa Gülkaya, Zonguldak 

Birlik Başkanı Aziz Karakurt, Kara-

bük Birlik Başkanı İsmail Bağçe, 

Kastamonu Birlik Başkanı Adem 

Canbaz ve Birliklerin üst kurul de-

legeleri, Merkez Birliği Genel Kuru-

lunda yapılacak seçimler için Genel 

Başkan Çelik’e tam destek vere-

ceklerini dile getirdiler. 

 

Zonguldak Birlik Başkanı Aziz Ka-

rakurt, TÜDKİYEB Genel Başkanı 

Çelik’e Devrek bastonu hediyesin-

de bulunurken Çelik, “ Birlik Baş-

kanlarım ve üst kurul delegeleri-

mizden el ele yolumuza devam 

edeceğimiz sözünü almaktan dola-

yı memnuniyetimi ifade etmek isti-

yorum. Küçükbaş hayvancılığın 

daha iyi yerlere gelmesi için Baş-

kanlarımın verdiği birlik beraberlik 

mesajları için kendilerine sevgileri-

mi sunuyor, teşekkür ediyorum. 

Ayrıca Zonguldak Birlik Başkanımın 

şahsıma layık gördüğü hediyesi 

için de teşekkür ediyor, nice başa-

rılı çalışmalara birlikte imza atmayı 

temenni ediyorum “ dedi. 

 

Genel Başkan Çelik, ziyaretler kap-

samında Karabük’te BRTV ve Kas-

tamonu’da ise Anadolu Ajansına 

sektörle ilgili çeşitli röportajlar ver-

di. 

 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 

Kastamonu’da Anadolu Ajansı mu-

habirine verdiği demeçte kırsala ve 

küçük aile işletmelerine yapılan 

desteklemelerin şehirler ve metro-

pollere göçü tersine döndüreceğini 

belirterek, "İnsan köyde yaşadığın-

da hayvancılık yapması şarttır. 

Coğrafyamız ve iklimimiz de kü-

çükbaş hayvan yetiştirmeye uy-

gundur.” dedi. 

 

Valilik ve belediyelerin de kırsala 

ilgiyi artırmak için çalışma yapması 

gerektiğini dile getiren Çelik, 

"Bakanlığımız desteklemeler veri-

yor ama mesleğe ilgi duyan genç-

lerin köyde kalması için valiliklerin, 

köylere hizmet götürme birliğinin, 

belediyelerin, bütçelerinden kırsala 

ilgiyi artırma noktasında gençleri 

ve yetiştiricileri desteklemesi la-

zım. Bu, işsizlik anlamında sosyal 

riski de azaltacaktır." ifadesini kul-

landı. 

 

Karabük ziyareti sırasında BRTV' 

ye verdiği röportajda ise küçükbaş 

hayvancılığın ülkenin milli meselesi 

ve köylünün de altın bileziği oldu-

ğunu vurgulayan Çelik, "Merkez 

Birliği ve İl Birlikleri olarak hayvan 

sayımızı artırmak için gecemizi 

gündüzümüze katarak elimizden 

geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talima-

tıyla 2020'nin küçükbaş hayvancı-

lıkta hamle yılı olarak belirlendiğini 

söyleyen Çelik, küçükbaş hayvan 

sayısının 56 milyona çıkarılmasının 

öngörüldüğünü ve Tarım ve Orman 

Bakanı Pakdemirli’nin de 2023 yılı 

hedefini nüfus başına bir küçükbaş 

hayvan olarak belirlediğini aktardı. 
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T 
ürkiye Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği 

Genel Başkanı Nihat Çe-

lik, 06 Şubat 2020 tari-

hinde T.C. Tarım ve Orman Ba-

kanlığı Tarım Reformu Genel Mü-

dürlüğü tarafından düzenlenen 

Türkiye'de IPARD II Programı'nın 

Danışmanlık Hizmetleri Tedbiri 

için Kapasite Oluşturma Teknik 

Destek Projesi Kapanış Toplantı-

sı'na katıldı. 

 

Tarım Reformu Genel Müdürü 

Hasan Özlü, "Türkiye'de IPARD II 

Programı'nın Danışmanlık Hizmet-

leri Tedbiri İçin Kapasite Oluştur-

ma Teknik Destek Projesi"nin ka-

panış toplantısında yaptığı konuş-

mada, eğitimin tarım sektörünün 

gelişmesi için temel unsur oldu-

ğuna dikkat çekti. 

 

Özlü, Avrupa Birliği Kırsal Kalkın-

ma Programı 2 (IPARD-II) kapsa-

mında, tarım danışmanla-

rına eğitim verildiğini belir-

terek, "Eğitimlerde danış-

manlarımıza, çiftçilerin 

mesleki ve teknik bilgi ihti-

yaçlarının karşılanmasına 

yönelik yatırımların yön-

lendirilmesi ve proje yöne-

timi gibi konularda bilgiler 

verildi. Yatırımlarımız ta-

rımsal işletmelerin fiziki 

varlıklarının iyileştirmesi, tarım ve 

balıkçılık ürünlerinin işlenmesi, 

pazarlanması, çiftlik faaliyetlerinin 

çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmesi 

gibi birçok alanda devam etmek-

tedir." diye konuştu. 

 

Projeyle IPARD II Programı kap-

samında çiftçilere verilen 

"Danışmanlık Hizmetleri" tedbiri-

nin uygulanması konusunda ka-

pasitenin artırılması, ücretsiz pro-

je hazırlama hizmetlerinin sunul-

ması, çiftçilerin, gıda işleyicileri-

nin ve kırsal toplulukların söz ko-

nusu programa başvurularının 

danışmanlık hizmetleri aracılığıyla 

artırılması amaçlandı. 

 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik 

toplantı sonunda, "Tarım Reformu 

Genel Müdürü Sayın Hasan Özlü 

şahsında projenin yürütülmesinde 

emeği geçen herkese sektörümü-

ze olan katkılarından dolayı te-

şekkür ederim. " ifadelerinde bu-

lundu. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, IPARD II 

KAPANIŞ TOPLANTISINA KATILDI 

HAYVANSAL ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI 

B 
üyükbaş hayvan sayısı, 

2019'da bir önceki yıla 

göre yüzde 3,8 artışla 17 

milyon 872 bine, küçükbaş hay-

van sayısı da 5,1 yükselerek 48 

milyon 481 bine ulaştı. 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 

2019 yılına ilişkin hayvansal üre-

tim istatistiklerini açıkladı. Buna 

göre, büyükbaş hayvan sayısı 

2019'da bir önceki yıla göre yüze 

3,8 artarak 17 milyon 872 bin baş 

olarak gerçekleşti. Büyükbaş hay-

vanlardan sığır sayısı aynı dönem-

de yüzde 3,8 yükselişle 17 milyon 

688 bin olurken, manda sayısı 

yüzde 3,2 artarak 184 bin 192'ye 

çıktı. Küçükbaş hayvan sayısı ise 

bir önceki yıla göre yüzde 5,1 ar-

tarak 48 milyon 481 bin olarak 

kayıtlara geçti. Küçükbaş hayvan-

lardan koyun sayısı söz konusu 

dönemde yüzde 5,9 artış kaydetti 

ve 37 milyon 276 bin oldu. Keçi 

sayısı da yüzde 2,6 artışla 11 mil-

yon 205 bine yükseldi. Toplam 

süt üretimi, geçen yıl bir önceki 

yıla göre yüzde 3,8 artarak 22 

milyon 960 bin ton olarak belir-

lendi. Bunun yüzde 90,5'ini inek 

sütü, yüzde 6,6'sını koyun sütü, 

yüzde 2,5'ini keçi sütü ve yüzde 

0,3'ünü manda sütü oluşturdu. 

YAPAĞI, KIL,  

TİFTİK ÜRETİMİ ARTTI 

Yapağı üretimi 2019'da bir önceki 

yıla göre yüzde 6,3 artarak 70 bin 

588 ton, kıl üretimi yüzde 2,7 

artarak 6 bin 162 ton ve tiftik 

üretimi ise yüzde 2,3 artarak 380 

ton olarak gerçekleşti.  
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KÜÇÜKBAŞTA 2023 HEDEFİ NÜFUS BAŞINA BİR 

KOYUN VE TÜKETİMDE İKİ KAT ARTIŞ 

T 
ürkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, 3. 

Tarım Orman Şurasında alınan ka-

rarlar sonrasında Bakan Pakdemirli 

tarafından açıklanan eylem planla-

rına ilişkin yaptığı açıklamada, 

"Sayın Bakanımız tarafından açık-

lanan 38 eylem planı içerisinde 

küçükbaş hayvancılığa verilen özel 

önem sektörümüz için büyük mut-

luluk olmuştur. Ayrıca Sayın Baka-

nımızın üreticileri koruyup tüketici-

leri kollayacağım ifadeleri oldukça 

önemli ve manidardır." dedi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik, Tarım Orman Şurası sonra-

sında açıklanan eylem planlarına 

ilişkin birtakım değerlendirmelerde 

bulundu. 

 

Genel Başkan Çelik, Bakan Pakde-

mirli’nin açıkladığı eylem planlarına 

göre 2023 yılı sonuna kadar nüfus 

başına bir koyun olacak şekilde 

küçükbaş hayvan varlığının artırıl-

ması ve 2020 yılında halen 50 mil-

yon civarında olan sayının 56 mil-

yona çıkarılmasının hedeflendiğini 

belirterek Merkez Birliği olarak bu 

hedefleri yakalamak için ülke ge-

nelinde var olan potansiyeli hare-

kete geçireceklerini ifade etti. 

 

Çelik, eylem planlarında küçükbaş 

hayvancılığın gelişimine ışık tuta-

cak çok önemli ve değerli tespitle-

rin bulunduğuna dikkat çekerek, 

"Sayın Bakanımız kırmızı et tüketi-

minde küçükbaş hayvan etinin da-

ha sağlıklı ve lezzetli olduğuna dik-

kat çekerek toplam kırmızı et üre-

timi içindeki yüzde 10 olan payın 

yüzde 20'ye çıkarılacağını söyle-

miştir. Bu da iki kat olmak üzere 

yüzde yüzlük bir artış anlamına 

gelmektedir.  Ayrıca Sayın Bakanı-

mızın üreticileri koruyup tüketicileri 

kollayacağım ifadeleri oldukça 

önemli ve manidardır. Üretici ile 

tüketici menfaatlerinin ortak bir 

paydada gözetilecek olması konu-

sundaki beyanlar hem sektörümüz 

için hem de vatandaşlarımız için 

memnuniyet verici olmuştur. Mer-

kez Birliğimiz ve İl Birliklerimiz 

olarak yetiştiricilerimizin emeğinin 

karşılığını almaları yanında insanla-

rımızın da uygun fiyatlardan özel-

likle küçükbaş eti tüketmesi en 

büyük arzumuz ve önceliğimiz ola-

caktır."  dedi. 

 

Genel Başkan Çelik, eylem planla-

rının uygulamaya konularak sürat-

le yol alınması gereğine işaret ede-

rek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanı-

mız ve Sayın Bakanımız olmak 

üzere 3. Tarım Orman Şurası'ndan 

çıkan kararlar doğrultusunda orta-

ya konulan eylem planlarının ger-

çekleştirilmesinin takipçileri ola-

caklarına olan inancımız tamdır. 

Bizler de üzerimize düşen görevleri 

layıkıyla yerine getirmenin çaba-

sında olacağız. Gerek küçükbaş 

hayvan sayımızın belirlenen hedef-

lere ulaştırılması gerekse küçükbaş 

hayvan etinin insanlarımız tarafın-

dan daha çok tüketilmesi için hem 

Bakanlığımızın açıkladığı eylem 

planlarını hem de Merkez Birliği-

mizce daha detaylı olarak açıkladı-

ğımız eylem planları dahilinde he-

deflerimize ulaşacağımız bilinci ve 

heyecanıyla yolumuza devam ede-

ceğiz." şeklinde konuştu. 

Açıklanan eylem planında gıda tü-

ketimlerine ilişkin olarak bilgi kirli-

liği için de önlemler alınacağına 

dikkat çeken Çelik, önümüzdeki 

dönemde oluşturulacak bir kurul 

tarafından bu konuların ele alınma-

sı için yasa değişikliği çalışmaları-

nın devam ediyor olmasını da 

memnuniyetle karşıladığını ifade 

etti.  

Çelik, değerlendirmesinin sonunda, 

küçükbaş hayvancılığın hak ettiği 

yere gelmesinde çok büyük mesa-

feler kaydedildiğine vurgu yapa-

rak, "Son 15 yıl öncesine kadar 

esamesi bile okunmayan, sahipsiz, 

kimsesiz kalan sektörümüz bugün 

itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımı-

zın önderliğinde sahiplenilmiş ve 

hak ettiği yere emin adımlarla yü-

rümektedir. Sayın Bakanımızın 

açıkladığı eylem planlarında da 

küçükbaş hayvancılığa özel paran-

tez açılarak hedeflerin ortaya ko-

nulması ve eyleme dönüştürülmesi 

sektörümüzü daha güzel bir gele-

ceğe taşıyacaktır. Ülkemiz hayvan-

cılığı adına hayırlı olması temenni-

lerimle Bakanımız Sayın Dr. Bekir 

Pakdemir-

li’ye sektö-

rüm adına 

teşekkürle-

rimi sunu-

yorum." 

dedi. 
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T 
ÜDKİYEB Genel Başkanı 

Çelik, "Küçükbaş hay-

van sayısının artmasıyla 

vatandaşlarımızın daha 

uygun fiyattan kırmızı et tükete-

bilmesini arzuluyoruz." de-

di. Türkiye Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birli-

ği (TÜDKİYEB) Genel Başka-

nı Nihat Çelik, Tarım Orman Şura-

sı eylem planlarındaki kararla-

rın küçükbaş hayvancı-

lık sektörünü mutlu ettiğini belir-

terek, "Küçükbaş hay-

van sayısının artmasıyla vatan-

daşlarımızın daha uygun fiyattan 

kırmızı et tüketebilmesini arzulu-

yoruz." dedi. 

 

Çelik, AA muhabirine, 3'üncü Ta-

rım Orman Şurası'nda alman ka-

rarlar doğrultusunda Tarım ve 

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 

tarafından açıklanan eylem plan-

larının uygulanmasına odaklan-

dıklarını söyledi. Açıklanan 38 

maddelik eylem planın-

da küçükbaş hayvan üretiminin 

artırılmasına yönelik maddelerin 

bulunduğunu anımsatan Çelik, 

"Alman kararlar sektörü mutlu 

etti." diye konuştu. 

 

Çelik, eylem planında, "2023'te 

her Türk vatandaşına 

bir küçükbaş hayvan düşmesi" 

hedefi için çalışmalarına hız ver-

diklerini ifade ederek, "Eylem pla-

nında kırmızı et üretimin-

de küçükbaş hayvanın payının 

yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıl-

ması hedefleniyor. Küçükbaş hay-

van sayısının artmasıyla vatan-

daşlarımızın daha uygun fiyattan 

kırmızı et tüketebilmesini arzulu-

yoruz. Ayrıca küçükbaş hay-

van sayısının artması ülke ekono-

misine de fayda sağlayacaktır." 

değerlendirmesinde bulundu. 

Eylem planında, gıda tüketimi 

konusundaki bilgi kirliliğine karşı 

önlemler alınacağının vurgulandı-

ğına dikkati çeken Çelik, sektör 

olarak bu konuda yasa değişikliği 

çalışmalarının sonuçlanmasını 

beklediklerini dile getirdi. Çe-

lik, küçükbaş hayvancılığa özel 

parantez açılarak hedeflerin orta-

ya konulması ve eyleme dönüştü-

rülmesinin sektörü daha güzel bir 

geleceğe taşıyacağına işaret ede-

rek, eylem planının uygulamaya 

konularak süratle yol alınması 

gerektiğini kaydetti.  

 

TÜDKİYEB olarak, Tarım Orman 

Şurası kararları ışığında küçükbaş 

hayvancılığa yönelik 5 yıllık eylem 

planı hazırladıklarını hatırlatan 

Çelik, gerekli çalışmalara odak-

landıklarını bildirdi. Çelik, özellikle 

aile işletmelerine önem verilmesi 

gerektiğini belirterek, 

"Hayvanların da telef olmaması 

için koruyucu önlemler alınmalı." 

ifadesini kullandı. 

5 yıllık eylem planında öncelik 

verdikleri hususlara dikkati çeken 

Çelik, bunları şöyle sıraladı: Başta 

et ve süt olmak üzere küçükbaş 

hayvan ürünlerinin tüketiminin 

yaygınlaştırılması sağlanmalı. Her 

yıl 1,5 milyon baş civarında mey-

dana gelen kuzu ve oğlak ölümle-

rinin engellenmesi için tedbirler 

alınmalı. Hastalıkların ortaya çık-

ması engellenmeli. Yerli gen kay-

naklarının gerçek verim düzeyi 

ortaya konulmalı, özellikle döl 

veriminin artırılması sağlanmalı. 

Yabancı çoban çalıştırılması bir 

mevzuata bağlanmalı. Çobanlık 

yapanlara sigorta imkanı getiril-

meli ve çoban desteği miktarı ar-

tırılmalı. Destek, hibe ve kredi 

koşulları makul hale getirilmeli ve 

hayvancılık yapanlara öncelik 

sağlanmalı. Desteklemeler üreti-

min planlanması, verimliliğin ve 

kalitenin artırılması yönünde ya-

pılmalı. Mera alanlarının kapasite-

sinin iyileştirilmesi için mera ıslahı 

projeleri başlatılmalı. 

SEKTÖR TARIM ORMAN ŞURASI EYLEM PLANLARININ 

UYGULANMASINA ODAKLANDI 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, YOZGAT, NEVŞEHİR VE NİĞDE 

BİRLİKLERİMİZİ ZİYARET ETTİ 

T 
ürkiye Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Baş-

kanı Nihat Çelik, 8 Şubat 

2020 tarihinde Yozgat, Nevşehir ve 

Niğde Koyun Keçi Yetiştiricileri Bir-

liklerine birer ziyarette bulunarak 

yetiştiricilerin sorunlarını dinledi. 

Ziyaretler kapsamında Yozgat Bir-

lik Başkanı Veteriner Hekim Nevzat 

Yıldırım, Nevşehir Birlik Başkanı 

Suat Soner Güven, Niğde Birlik 

Başkanı Şuayip Demirkol ve Birlik-

lerin üst kurul delegeleri Merkez 

Birliği seçimlerinde Genel Başkan 

Çelik’e tam destek vereceklerini 

ifade ettiler. Yozgat ziyaretinde 

Çorum Birlik Başkanı Birol Alanbay 

ve üst kurul delegeleri de yer ala-

rak Genel Başkan Çelik’e destek 

oldular. 

 

Genel Başkan Çelik, “ Birlik ve be-

raberlik içerisinde daha güzel hiz-

metler için tam desteğini aldığım 

Başkanlarımız ve üst kurul delege-

lerine şahsım ve sektörüm adına 

teşekkür ediyor çalışmalarında ba-

şarılar diliyorum. Durmak yok yola 

devam..” dedi. 

 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik, Nevşe-

hir Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği 

ziyaretinde yaptığı açıklama-

da, küçükbaş hay-

van popülasyonunu artırma nokta-

sında 2020'nin hamle yılı ilan edil-

diğini, kendilerinin de birlikler ola-

rak üzerlerine düşeni yapmak için 

çalıştıklarını belirtti. Küçükbaş hay-

vancılığın geldiği noktanın memnu-

niyet verici olduğunu dile getiren 

Çelik, "Dışa bağımlı olmaktan kur-

tuluyoruz. Çünkü küçükbaş hay-

van sayımız 50 milyonun üzerinde. 

Bu bizim için olumlu geliş-

me. Küçükbaş hayvan eti tüketimi-

ne yönlendirme noktasında tüketi-

ciye bu etin faydalarını doğru şekil-

de anlatmamız lazım. Türkiye'de 

yaşanan kırmızı et açığının kapatıl-

ması koyun keçi sayısının artırıl-

masıyla mümkündür." diye konuş-

tu. 

Yetiştiricilerin sorunları olduğuna 

da değinen Çelik, şunları kaydetti: 

"Yetiştiricilerin en büyük sorunla-

rından birisi çoban sıkıntısı. Yerli 

çobanları bu mesleğe özendirme-

miz, mesleğe bir saygınlık kazan-

dırmamız lazım. 'Çobana kız ver-

mezler.' diye bir algı var. Niye ver-

mesinler, bu peygamber mesleği-

dir. Bir diğer sorunumuz, bakanlı-

ğımız zaman zaman çeşitli hibe 

destekleri veriyor. Sosyal güvence-

si olmayan yetiştiricilerimiz yeşil 

karttan faydalanıyor. Ama 

100 koyun desteği aldığı zaman 

sosyal güvenceden faydalanamı-

yor. Komisyon 'Tarımsal destek 

alıyor' diye değerlendiriyor. Bu 

verilen sosyal desteğin tarımsal 

destek olarak kabul edilmemesini, 

insanların yeşil kartlarının iptal 

edilmemesini istiyorum." 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan tarafından 

2020'nin küçükbaş hayvancılıkta 

hamle yılı ilan edildiğini anımsatan 

Çelik, konulan bu hedef için çalış-

tıklarını vurgulayarak, "2023 yılına 

nüfus başına bir koyun olacak şe-

kilde odaklandık. Göçün tersine 

dönüşü noktasında yetiştiriciler çok 

önemli rol üstleniyor. Küçükbaş 

hayvan popülasyonunu artırdığımız 

zaman işsizliği de düşürmüş olaca-

ğız." ifadesini kullandı. 

Genel Başkan Çelik, Niğde Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birliği ziyaretinde 

ise yetiştiricilerin sıkıntılarını ve 

isteklerini dinledi. Sohbet eşliğinde 

geçen ziyarette açıklamalarda bu-

lunan  Çelik, "Sektörümüz önemli 

bir sektör. Hem insanların sağlıklı 

beslenmesi, hem de bizim özellikle 

ihracatçı bir sektör olması durumu-

na gelmemiz için stratejik sektörü 

temsil etmeninde mutluluğunu ya-

şıyoruz. Ben Niğde'ye ziyaretim ani 

oldu. Planlı olarak ziyarete gelme-

dim. Plansız bir şekilde ziyarete 

gelmeme rağmen buradaki üyeleri-

miz büyük ilgi gösterdiler. Kendile-

rine teşekkür ediyorum. Birlikleri-

mizin sıkıntıları oluyor, bu sıkıntıla-

rı da birlikleri gezdiğimde bana 

iletiyorlar. Sorunlar illa ki vardır. 

Bu sorunlarımıza Bakanlığımız çok 

duyarlı çözüm noktasında çok bü-

yük yardımcı oluyorlar." dedi. 

 

Genel Başkan Çelik, "Kısmen so-

runlarımız vardır. Bu sorunların 

başında hayvan başına alınan 25 

liralık koyun desteğidir. Bu para 

hesabına geçtiği zaman tarım des-

teği olarak gözüküyor ve hayvan 

yetiştiricimiz Bağ Kur primi yatır-

mak zorunda kalıyor. Bu yanlış bir 

uygulamadır. Böyle olunca da çoğu 

yetiştiricimiz birlikten ayrılmak zo-

runda kalıyor. Hükümetimizin bu 

uygulamayı tekrardan gözden ge-

çirmesi gerekiyor." dedi. 

 

Çoban sıkıntısını Afgan çobanların 

gidereceğine de vurgu yapan Baş-

kan Çelik, "Bu sektörün şaha kaldı-

rabilmek için çoban eksikliğini gi-

dermemiz gerekiyor. Çoban sorunu 

çözülürse yasal sınırlar çerçevesin-

de Afgan çobanlarda çalıştırılması 

konusunda çalışmasına izin ve ola-

nak sağlanırsa çobanlık sıkıntısı 

çözülecektir. Türkiye'de hayal ede-

mediğiniz insanlarda hayvan yetiş-

tiriciliği yapacaktır. Çünkü Türki-

ye'nin coğrafyası küçükbaş hay-

vancılık coğrafyasıdır. Bu yüzden 

bizim üretmemiz lazımdır. Bizim 

ithalat ederek değil de ihracat ede-

rek gelişmemiz gerekiyor." diye 

konuştu. 
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2019 ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEĞİNDE 

YETİŞTİRİCİLERE BİR ŞANS DAHA 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği Genel Başkanı Çelik, 

2019 yılı 

anaç koyun keçi destekleri için 1 

Kasım 2019'a kadar başvuruda 

bulunamayan yetiştiricilerin, 12-17 

Şubat döneminde müracaatlarını 

yapabileceklerini bildirdi. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hay-

vancılık sektörüne verilen destek-

lerin hayvan sayısının artması için 

önemli olduğunu söyledi. Küçükbaş 

hayvancılıkta birçok destek ve kat-

kıların olduğunu belirten Çelik, 

anaç koyun keçi başına da 25 lira 

destek verildiğini ifade etti. 

Çelik, 2019'a ait 

anaç koyun keçi desteği için baş-

vuruların 1 Kasım 2019'da sona 

erdiğini hatırlatarak, "Çeşitli se-

beplerden dolayı 2019 yılı 

anaç koyun keçi destekleme baş-

vurusunda bulunamayan yetiştirici-

lerin mağduriyetini gidermek ama-

cıyla Tarım ve Orman Bakanımız 

Sayın Bekir Pakdemirli'den bir tale-

bimiz oldu. Bakanımız Pakdemirli 

de bu talebimize olumlu baka-

rak, Koyun Keçi Bilgi Sistemi'nin 

12-17 Şubat döneminde tekrar 

açılacağını bildirdi. Dolayısıyla çe-

şitli sebeplerden dolayı 

anaç koyun keçi desteklemesi için 

müracaatta bulunamayan yetiştiri-

cilerimiz, başvurularını 12-17 Şu-

bat döneminde sisteme kaydedile-

bilecek. Yetiştiricilerimizin destek-

leme ödemelerinden faydalanabil-

mesi için 17 Şubat'ı geçirmemeleri 

noktasında hassasiyet göstermele-

rini bekliyoruz." dedi. 

Koyun Keçi Bilgi Sisteminin bir haf-

ta daha açık olmasının destekleme 

kapsamına girecek hayvan sayısın-

da artışı beraberinde getireceğine 

işaret eden Çelik, "Geçen yıl, 2018 

destekleri kapsamında 187 bin 209 

yetiştiriciye 21 milyon 495 bin 428 

anaç koyun keçi için 537 milyon 

385 bin 700 lira ödeme yapıldı. Bir 

önceki destek ödemesinde ise 180 

bin 54 yetiştiriciye ödemede bulu-

nulmuştu." diye konuştu.  

Küçükbaş hayvan sayısının artması 

için üretici ile yetkililer arasında 

köprü olmaya devam edeceklerini 

vurgulayan Çelik, söz konusu des-

tek ödemelerinin en kısa sürede 

yapılması için talepte bulundukları-

nı dile getirdi. Çelik, başvuru süre-

cinde bağlı birliklerin çalışmalarını 

titizlikle sürdüreceğini belirterek, 

"Sistemin tekrar açılmasıyla yarım 

milyon hayvanın daha kaydedilme-

sini bekliyoruz." ifadelerini kullan-

dı. 
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T 
ürkiye Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Baş-

kanı Nihat Çelik, 12 Şu-

bat 2020 tarihinde Tarım ve Or-

man Bakan Yardımcısı Fatih Me-

tin’e makamında bir ziyarette bu-

lundu. 

 

Genel Başkan Çelik, ziyarette 

başta Merkez Birliği ve Birliklerin 

mali genel kurullarına ilişkin yaşa-

nan sıkıntılar olmak üzere sektöre 

ilişkin yasal mevzuatlarda düzen-

lenmesi gereken hususlar hakkın-

da Bakan Yardımcısı Fatih Metin 

ile birtakım görüşmelerde bulun-

du. 

Ziyaret kapsamında ayrıca sektö-

rün başlıca sorunlarını dile getiren 

Çelik, 3. Tarım Orman Şurası son-

rasında küçükbaş hayvancılığın 

güçlendirilmesi adına Merkez Bir-

liğince hazırlanan 5 Yıllık Eylem 

planı ile ilgili bilgiler sundu ve 

önümüzdeki süreçte yapılabilecek 

yeni projelerle ilgili de görüş alış-

verişinde bulunuldu. 

Samimi bir ortamda gerçekleştiri-

len ziyaret sonunda TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Çelik, Bakan Yar-

dımcısı Metin’e günün anısına ko-

yun keçi çoban tasvirli bir maket 

ile birlikte 5 Yıllık Eylem Planı ki-

tapçığını takdim etti. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN BAKAN YARDIMCISI 

METİN’E ZİYARET 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, TARIM REFORMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜNDE ZİYARETLERDE BULUNDU 

T 
ürkiye Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, 13 Şubat 2020 

tarihinde Tarım ve Orman 

Bakanlığı Tarım Reformu 

Genel Müdür Yardımcısı 

Bekir Engürülü ve Teşkilat-

lanma Daire Başkanı Sami 

Turan’ı makamlarında zi-

yaret etti. 

 

TÜDKİYEB Genel Başkanı 

Çelik, ziyaretlerde Genel 

Müdür Yardımcısı Engürülü 

ve Daire Başkanı Turan’a 

yeni görevlerinde başarılar 

dileyerek hayırlı olması 

temennilerinde bulundu. 

 

Ziyaretler kapsamında ayrıca Ta-

rım Reformu Genel Müdürlüğü ile 

ilgili sektörün başlıca konuları ele 

alınırken, Genel Başkanı Çelik, 

Engürülü ve Turan’a birer koyun 

keçi çoban maketi hediyesinde 

bulundu. 
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DEVLETİMİZ VAN BAŞKALE’DE DEPREMZEDELERİN 

YANINDA OLDU YARALARINI SARDI 

M 
erkez üssü İran'ın Hoy 

kenti olan 5,9 büyüklü-

ğündeki depremde 

Van'ın Başkale ilçesine 

bağlı Özpınar ve Güvendik mahallele-

rinde enkaz altında kalarak hayatını 

kaybeden 9 vatandaş toprağa verildi.  

Cenaze törenine, Tarım ve Orman Ba-

kanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bakan Yar-

dımcısı Mustafa Aksu, AK Parti Kars 

Milletvekili Tarım Orman ve Köyişleri 

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, 

AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri 

Gülaçar ve İrfan Kartal, Tarım ve Or-

man Bakanlığı bürokratları ve çok sayı-

da vatandaş katılırken  Bakan Pakde-

mirli’ye Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricile-

ri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 

Çelik ve Doğu Anadolu Birlik Başkanları 

da refakat etti. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-

mirli, beraberindekilerle birlikte kurulan 

çadırda ailelere taziyelerde bulundu. 

Depremde hayatını kaybeden vatan-

daşların yakınlarıyla görüşen Bakan 

Pakdemirli, "Rabbim bir daha milletimi-

ze böyle musibetler göstermesin. Dev-

let yanınızda. Dün Cumhurbaşkanımızın 

talimatıyla Bakanımız Süleyman Soylu 

Bey bölgeye geldi. Bugün de yine ken-

disinin talimatlarıyla bölgeye ben gel-

dim. İnşallah bu yaraları hep birlikte 

saracağız. 8 vatandaşımızın hayatını 

kaybettiği Özpınar köyümüzdeyiz. Top-

lamda 9 kişi hayatını kaybetti. 66 yara-

lımız vardı, çoğu taburcu oldu, şu an 

hastanelerde 32 yaralımız kaldı. Rab-

bimden vefat edenlere rahmet diliyo-

rum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. 5 

köyümüz etkilenmiş. Tüm bunlarda ilk 

günde hemen hasar tespiti başlattık. 

Tabi ki en önemli olan şey canlarımızı 

kaybettik. Diğer taraftan yaralarımızın 

sarılması için çalışma başlattık. 233 

ahırımız yıkıldı, bunlar ekmek kapımız. 

3 bin 329 küçükbaş, 72 büyükbaş telef 

gözüküyor. Cumhurbaşkanımızın tali-

matıyla bu zararlar karşılanacak. Dev-

let tüm kurumlarıyla burada, ne yapıl-

ması gerekiyorsa yapılacak. Geride 

kalanlara Allah sabır versin. Allah sizle-

re ve evlatlarınıza uzun ömürler ver-

sin.” dedi.  Bakan Pakdemirli, "Başkale 

ilçemize ilk etapta 200 küçükbaş hay-

van getirdik. Dağıtıma da başlayacağız. 

Telef olan hayvanların yerine yenileri 

verilecek. Tabi ki gidenin yerine konul-

muyor, ancak dediğim gibi çiftçimizin 

ve köylümüzün hayatını idame etmesi 

için üzerimize düşen ne varsa yapaca-

ğız. 108 ahır çadır getirdik. 200 civa-

rında ahır çadırımız yolda getiriliyor. 

Hayvanlarımızın imhası için de çalışma-

lar yapılıyor." diye konuştu. 

Pakdemirli, hayvanların temini nokta-

sındaki katkılarından dolayı TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Nihat Çelik’e de teşek-

kür ederek ayrıca TİGEM'e bağlı Cey-

lanpınar Tarım İşletmesi'nden 50 ton 

yonca otu ve 25 ton samanın bölgeye 

sevk edildiği bilgisini verdi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 

ise, “Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakde-

mirli ile birlikte depremde yaşamını 

kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine 

taziye ziyaretinde bulunduk. Deprem-

den etkilenen yetiştiricilerimizle bir 

araya geldik. Süratle yaraların sarılma-

sı için Sayın Bakanımız ve Bakanlık 

bürokratlarımızın devletin tüm imkânla-

rıyla vatandaşımızın yanında olması 

bizleri onurlandırdı. Sayın Bakanımız 

Dr. Bekir Pakdemirli’ye, İçişleri Bakanı-

mız Sayın Süleyman Soylu’ya, ve Ba-

kan Yardımcımız Sayın Mustafa Ak-

su’ya, Bakanlığımız bürokratlarına biz-

leri yalnız bırakmadıkları için Van halkı 

adına teşekkür ediyoruz. Allah bir daha 

böyle acılar yaşatmasın. Kaybettiğimiz 

vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, ya-

ralılara acil şifalar diliyorum.” dedi. 
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T 
ürkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, 

“Bakanımızın talimatlarıyla dep-

remde telef olan hayvanlarımızın 

yerine hemen hayvan desteğine 

başlanması ve akabinde hayvan 

yemi sağlanması, devletimizin 

bütün imkanları ile vatandaşları-

mızın normal hayatına daha ça-

buk dönebilmesi adına oldukça 

önemli” dedi. 

  

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 

Çelik, “Bakanımızın talimatlarıyla 

depremde telef olan hayvanları-

mızın yerine hemen hayvan des-

teğine başlanması ve akabinde 

hayvan yemi sağlanması, devleti-

mizin bütün imkanları ile vatan-

daşlarımızın normal hayatına da-

ha çabuk dönebilmesi adına ol-

dukça önemli” dedi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik, Van depreminden sonra 

verilen desteklerle ilgili yazılı bir 

açıklama yaptı. Çelik, “Son bir 

ayda yaşanan felaketler, yüreği-

mizi yakarken bir kez daha, Cum-

hurbaşkanımızın da dediği gibi, 

‘devletimiz, milletinin yanında’ 

olduğunu gösterdi. Van’da son bir 

ayda yaşanan çığ felaketi ve dep-

rem canlarımızı alıp, evlerimizi, 

ekmek teknelerimizi yıkarken, 

Tarım ve Orman Bakanlığımız da 

ilk andan itibaren teyakkuza ge-

çerek, desteklerini eksik etmedi-

ler, Bakanlığımızın ekipleri çalış-

malarını sürdürmeye devam edi-

yorlar. Bakanımız Dr. Bekir Pak-

demirli depremden kısa süre son-

ra Van’ımıza bizzat gelerek, va-

tandaşlarımızın yaralarına mer-

hem, acılarına ortak oldu. Bakanı-

mızın talimatlarıyla depremde 

telef olan hayvanlarımızın yerine 

hemen hayvan desteğine başlan-

ması ve akabinde hayvan yemi 

sağlanması, devletimizin bütün 

imkanları ile vatandaşlarımızın 

normal hayatına daha çabuk dö-

nebilmesi adına oldukça önemli. 

Bakanımız, depremzedelerimizin 

tüm ihtiyaçlarının karşılandığını 

ve karşılamaya devam edecekleri-

ni ifade ettiler. Kendilerine bura-

dan bir kez daha teşekkür ediyo-

rum. Bakanımız Pakdemirli, sek-

törümüzün Van’daki temsilcileri 

ile de bir araya geldiler. Çiftçimiz, 

üreticimiz ile beraber, ilimize, 

sektöre ilişkin gelişmeleri de de-

ğerlendirme fırsatı sundu. Üretici-

mizin çiftçimizin besicimizin ya-

nında olduğunu gösterdiler. Müte-

vazılığı ve hoşgörüsü ile sadece 

Birliğimizin değil, Vanlı hemşerile-

rimizin de büyük sevgisini kaza-

nan Bakanımız Bekir Pakdemir-

li’ye verdikleri desteklerden ötürü 

tüm hemşerilerim adına minnetle-

rimi sunarak, teşekkür ediyorum” 

ifadelerine yer verdi. 

TÜDKİYEB’DEN VAN DEPREMİ SONRASI VERİLEN 

DESTEKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 

5996 SAYILI YASA VE BİRLİKLER MEVZUATINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞERLENDİRİLDİ 

T 
.C. Tarım ve Orman Ba-

kanlığı Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü Teşkilat-

lanma Daire Başkanı Sami Turan, 

Islah Birlikleri Çalışma Grup So-

rumlusu Fazıl Hikmet Akyürek ve 

Merkez Birliği Avukatı  Serhat 

Pak, 20 Şubat 2020 tarihinde Tür-

kiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği'nde TÜDKİYEB Genel 

Başkanı Nihat Çelik ile bir araya 

geldiler. 

Toplantı kapsamında 5996 Sayılı 

Yasa ve Islah Amaçlı Hayvan Ye-

tiştirici Birliklerinin Kurulması ve 

Hizmetleri Yönetmeliği'nde yer 

alan hususlara 

ilişkin çeşitli de-

ğerlendirmelerde 

bulunuldu. 

TÜDKİYEB Genel 

Başkanı Çelik, top-

lantı sonunda ya-

pılan değerlendir-

melerin çok verim-

li geçtiğine dikkat 

çekerek, "Daire 

Başkanımız Sayın 

Sami Turan'a, Islah Birlikleri Ça-

lışma Grup Sorumlusu Sayın Fazıl 

Hikmet Akyürek'e ve Avukatımız 

Sayın Serhat Pak'a ziyaretlerinden 

ve görüşmelere yaptıkları katkı-

lardan dolayı teşekkür ediyor, 

çalışmalarında başarılar diliyo-

rum." dedi. 
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VAN KÜÇÜKBAŞ ÜRETİM MERKEZİ HALİNE GELMELİ 

T 
arım ve Orman Bakanı 

Bekir Pakdemirli’nin katı-

lımlarıyla; 24 Şubat 2020 

tarihinde Van Merkezde 

bir otelde "Van Sektör Buluşma 

Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıya;, 

Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, 

Tarım Orman ve Köyişleri Komis-

yonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, 

Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriy-

ya Erdurmuş, Bakanlığın tüm Ge-

nel Müdürleri, Van Yüzüncü Yıl Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdul-

lah Şevli ve Türkiye Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 

Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Ali 

İlbaş, ve doğu illerinden bazı Birlik 

Başkanları ile çok sayıda sektör 

temsilcileri katıldı. 

 

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 

Pakdemirli yaptığı konuşmada ba-

kanlığın çalışmaları ve destekleme-

ler hakkında bilgiler veren Pakde-

mirli, kırsal kalkınma hibeleriyle 

binlerce vatandaşa istihdam sağla-

dıklarını, tarımsal hasılanın 17 yıl-

da yüzde 500 arttığını söyledi.  

Bakan Pakdemirli, 190 ülkeye bin 

827 tarımsal ürün ihraç ettiklerini 

belirterek, "18 milyar dolar ihracat 

ile Türkiye ithalatçı bir ülke değil 

ihracatçı, kendi kendine yeterli bir 

ülkedir. Tarımda dış ticaret fazla-

mız 5,3 milyar dolar olarak gerçek-

leşti" dedi.  

 

17 yılda çiftçilere 140 milyar lira 

tarımsal destek verildiğini dile geti-

ren Pakdemirli, 4,5 milyar fidanın 

toprakla buluşturduklarını, tohum 

üretimini 8 kat artırdıklarını vurgu-

ladı.  

 

Tarımsal hasılanın 2018 itibarıyla 

217 milyar liraya geldiği-

ni, 2019'da bunun 250 milyar lira-

ya yakınlaşacağını ifade eden Pak-

demirli, şu bilgileri verdi: 

"Her sene sizlerin gayreti sayesin-

de ülkemiz büyüyerek ilerliyor. 190 

ülkeye bin 827 tarımsal ürün ihraç 

ediyoruz ve dış ticaret fazlamız 5,3 

milyar dolar. Bunun anlamı şu, 18 

milyar dolar ihracat ile Türkiye it-

halatçı değil ihracatçı bir ülke, ken-

di kendine yeterli bir ülke-

dir. 2002'de 1,8 milyar lira toplam 

destek varken geçen yıl 16, 8 mil-

yar liraya, bu yıl da 22 milyar lira-

ya çıktı desteklerimiz. Yüzde 36,7 

arttı. Hayvansal üretim desteğinde 

de 45 kat bir artış var. 83 milyon 

lira olan desteklerimizi inşallah 

2020 yılında 6,6 milyar liraya çı-

kartıyoruz. Bugün 68 milyon kü-

çükbaş varlığıyla Avrupa'da birinci 

sırada, büyükbaş varlığıyla da ikin-

ci sıradayız. 2023 yılına kadar da 

nüfusumuz kadar küçükbaş hayva-

na sahip olmamız lazım. Allah'a 

şükür sükunet sağlandı. Terör or-

tamından da kurtulduk, bunu artık 

avantaja çevirmemiz lazım. Çünkü 

yaylalarıyla, otlaklarıyla burada 

küçükbaş için çok büyük bir potan-

siyel var." 

 

Bakanlık olarak Van'a yaptıkları 

yatırımlar hakkında bilgi veren 

Pakdemirli, Van'ın büyükbaş hay-

vandan çok küçükbaş üretim mer-

kezi haline gelmesi gerektiğini ifa-

de etti. 

 

Van'a 2,8 milyar lira toplam tarım-

sal destek verdiklerini anlatan Pak-

demirli, "Genç çiftçilerimizin 708 

projesini 21 milyon lira destekle-

dik. KKYDP ve İPARD kapsamında 

338 proje için 88 milyon lira hibe 

desteği verdik. Sadece Van'ın otlu 

peynirini satmayı becerebilirsek, 

bunu ülke olarak yapabilirsek ina-

nılmaz bir katma değer elde edebi-

liriz. Geçen yıl itibarıyla Van'dan 

Katar'a 32 binden fazla koyun ihra-

catı yapıldı. Ben istiyorum ki 100 

binler olsun. İstiyorum ki, Türkiye 

gerçekten tekrar Orta Doğu'nun 
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hayvancılık merkezi olsun. Tüm 

Orta Doğu coğrafyasına Türkiye 

ihracat yapsın. Türkiye'de bu po-

tansiyel var. Van'a 3 milyon 493 

bin metrekare alanda Tarıma Da-

yalı İhtisas Organize Sanayi Bölge-

si'ni kuruyoruz. Bin vatandaşımıza 

burada istihdam sağlanacak." diye 

konuştu.  

 

Bakan Pakdemirli, daha sonra sek-

tör temsilcilerinin sorun, talep ve 

önerilerini dinledi. Bu bölümde 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik de küçükbaş hayvancılık sek-

törüne yönelik soru ve önerileriyle 

birtakım katkılarda bulundu. 

Genel Başkan Çelik, “Çiftçilerimizin 

ve kırsal hayatın Devletimizden en 

büyük isteği: her gün her an tabi-

atla, doğa ile her türlü canlılarla, 

iklimle yüz yüze gelen ve ona karşı 

önlemler almaya çalışan, onunla 

birlikte üretim yapan, verimi artı-

ran çiftçinin emekçinin ihtiyaçlarını 

taleplerini çabuk, basit ve esaslı 

kararlar alarak yanımızda durması 

ve yolumuzu açmasıdır. 

Sayın Bakanımız bu konuda yete-

rince piyasa deneyiminde bulun-

muş siyasetin içinde pişmiş ve bü-

rokrasiyi çözmek verimli hale getir-

mek için Sayın Cumhurbaşkanımız 

tarafından atanmış, görevlendiril-

miş değerli bir kişidir. 

Sayın Bakanımızdan isteğimizi tek-

rar ediyor ve diyoruz ki en basit, 

en çabuk ve en dolaysız şekilde 

devletin tüm kurumlarıyla önümü-

zü açması ve işlemleri basitleştire-

rek çabuklaştırmasıdır. 

Kendisinin bu talebimizi rahatlıkla 

yerine getireceği ötesinde büyük 

tarımsal girişimlere ve atılımlara 

vesile olacağına inancımız tamdır. 

Sektörümüz adına Sayın Bakanımı-

za teşekkür ederiz.’’ şeklinde ko-

nuştu. 

Toplantının son bölümünde ise Ge-

nel Başkan Çelik, Bakan Pakdemir-

li’ye Van kedisi hediyesinde bulun-

du. 

 

Çelik, ‘’ İslamiyet'te kediler 

"temizlik" ile simgelenmiştir. Hz. 

Muhammed kedileri çok seven bir 

kedi dostudur. Peygamber Efendi-

miz UHUD seferinde, ordunun önü-

ne yavrularını emziren bir kedi çı-

kınca, kedinin yanına ezilmemesi 

için bir nöbetçi dikip koca bir ordu-

yu o kedinin etrafından dolaştır-

mıştır. Ve seferden döndüğünde o 

nöbetçiden kediyi istemiş ve sahip-

lenerek adını Müezza koymuştur. 

Ben de; Van İlimizin simgelerinden 

biri olan ve ismini Müezza koydu-

ğumuz bu Van kedisini Sayın Ba-

kanımıza Van ilimizin bir hatırası 

olarak hediye etmek istiyorum.’’ 

şeklinde konuştuktan sonra Van 

kedisini Bakan Pakdemirli’ye hedi-

ye etti. 

 

Genel Başkan Çelik ayrıca Bakan 

Pakdemirli’ye Merkez Birliği tara-

fından hazırlanan Küçükbaş Hay-

vancılıkta 5 Yıllık Eylem Planı kita-

bını takdiminden sonra bir de 

Van’ın meşhur Otlu Peyniri hediye-

sinde bulundu. 

 

Diğer yandan Genel Başkan Çelik 

ile birlikte TÜDKİYEB Genel Başkan 

Yardımcısı Ali İlbaş ise Bakan Pak-

demirli’ye Siirt Battaniyesi ve na-

mazlığı hediye etti. 
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TÜDKİYEB İLE BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ARASINDA 

TAGİMER PROJESİ GÖRÜŞMESİ 

B 
aşkent Üniversitesi Bilgi, 

İnovasyon ve Teknoloji 

Transfer Ofisi Uzman 

Yardımıcısı İper İnceka-

ra, 19 Şubat 2020 tarihinde Türki-

ye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliğini (TÜDKİYEB) ziyaret ederek 

Genel Başkan Nihat Çelik ile kurul-

ması düşünülen  Tarım ve Gıda 

İnovasyon Merkezi ( TAGİMER) 

hakkında görüş alışverişinde bu-

lundu. 

 

Uzman Yardımcısı İncekara, görüş-

me sonrasında; Ankara Kalkınma 

Ajansı tarafından desteklenen ve 

Başkent Üniversitesi, Polatlı İlçe 

Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 

ortaklaşa yürüttüğü, Tarım ve Gıda 

İnovasyon Merkezi-

nin                   ( TAGİMER ) kuru-

lum öncesi fizibilite projesi kapsa-

mında proje hakkında bilgi vermek 

ve görüş almak üzere Merkez Birli-

ğini ziyaret ettiğini 

belirterek, verimli ge-

çen görüşmeler dola-

yısıyla Genel Başkan 

Çelik’e teşekkür etti. 

TÜDKİYEB Genel Baş-

kanı Çelik ise görüş-

mede Merkez Birliği ve 

İl Birlikleri hakkın-

da  genel bilgiler ver-

dikten sonra AR-GE 

çalışmalarına önem 

verilmesi gerektiğini ifade ederek 

küçükbaş hayvancılık sektörünün 

menfaatine olabilecek tüm proje-

lerde aktif olarak yer alabilecekle-

rini ifade etti. 

 

Çelik, görüşmede ayrıca İnceka-

ra’dan, küçükbaş hayvan etinin 

tüketiminde öncü rol üstlenmeleri 

ve bu konuda araştırma ve bilgi-

lendirme çalışmaları yapmalarını 

isterken kırsalı kalkındırmanın yo-

lunun küçükbaş hayvancılığı des-

teklemekten geçtiği ifadesiyle bu 

alanda araştırmalar yapılması ge-

reğine işaret etti. 

 

Genel Başkan Çelik, Başkent Üni-

versitesi Bilgi, İnovasyon ve Tek-

noloji Transfer Ofisi Uzman Yardı-

mıcısı İper İncekara’ya ziyaretle-

rinden duyduğu memnuniyeti dile 

getirerek başarı temennileriyle bir-

likte teşekkür etti. 

SAKARYA BİRLİK BAŞKANI TOÇOĞLU, GENEL 

BAŞKAN ÇELİK'İ ZİYARET ETTİ 

S 
akarya Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Birlik Başkanı 

Yasin Toçoğlu, Başkan 

Yardımcısı Saffet Savaş 

ve Muhasip Üye Hayrettin Şıpka ile 

birlikte 28 Şubat 2020 tarihinde 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 

Çelik'i makamında ziyaret etti. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik, ziyaretten duyduğu memnu-

niyeti dile getirerek, Toçoğlu'na 

Sakarya'da küçükbaş hayvancılığın 

gelişmesindeki katkıları ve yetişti-

ricilerimize yaptığı hizmetlerden 

dolayı plaket hediye etti. 

Sakarya Birlik Başkanı Toçoğlu, 

plaketi küçükbaş hayvancı-

lık sektörü ve yetiştiriciler 

adına aldığını ifade ederek 

Genel Başkan Çelik’e teşek-

kür etti. Merkez Birliği ile 

her zaman iş birliği içerisin-

de çalışacağına dikkat çe-

ken Toçoğlu, sektör için 

hizmetlerine özveriyle de-

vam edeceği mesajını verdi. 

Birlikte daha güzel çalışma-

lara imza atacaklarına olan 

inancını dile getiren Çelik 

ise, "Başkanıma şahsım ve 

sektörüm adına teşekkür 

ediyor, çalışmalarında ba-

şarılar diliyorum." dedi. 
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B 
alıkesir Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Birliği Kay-

yum Heyeti Başkan 

Yardımcısı Özcan Me-

der, Birlik Müdürü Şeref Erbay ve 

Bilgi İşlem Sorumlusu Emrullah 

Çetin 05 Mart 2020 tarihinde Tür-

kiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği'ni ziyaret etti. 

 

Toplantı esnasında  Kayyum He-

yeti Başkan Yardımcısı Özcan Me-

der, Balıkesir'de yapılan çalışma-

lar hakkında Genel Başkana bilgi-

lendirmelerde bulunurken, küçük-

baş hayvancılık sektörüne ve ye-

tiştiricilere daha iyi hizmet etme 

yolunda yapılabilecek projeler 

hakkında çeşitli istişareler yapıldı. 

Kayyum Heyeti Başkan Yar-

dımcısı Özcan Meder, Genel 

Başkan Çelik'e Balıkesir'e özgü 

bir şadırvan maketi hediye 

etti. 

 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik 

ise, ziyaretten duyduğu mem-

nuniyeti dile getirerek, 

"Ziyaretlerinden ve kıymetli 

hediyelerinden dolayı Balıkesir 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 

Kayyum Heyeti Başkan Yar-

dımcımız Özcan Meder'e şah-

sım ve sektörüm adına teşek-

kür ediyor, başarılı çalışmaları-

nın devamını diliyorum." ifade-

lerini kullandı. 

BALIKESİR BİRLİĞİ KAYYUM HEYETİ BAŞKAN 

YARDIMCISI MEDER, GENEL BAŞKAN ÇELİK'İ 

ZİYARET ETTİ 

ÇANAKKALE BİRLİK'TEN GENEL BAŞKAN ÇELİK'E TAM 

DESTEK 

Ç 
anakkale Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Birlik Baş-

kanı Doç. Dr. Ahmet 

Ferhan Savran, Başkan 

Yardımcısı İlhan Ulus ve Yöne-

tim Kurulu Üyesi Kazım Gülşen 

ile birlikte 06 Mart 2020 tarihin-

de Türkiye Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Merkez Birliği Genel Baş-

kanı Nihat Çelik'i makamında 

ziyaret etti. 

Toplantıda Birlik Başkanı Sav-

ran, Çanakkale'de küçükbaş 

hayvancılıkla ilgili yapılan çalış-

malar hakkında Genel Başkan 

Çelik'e bilgi verdi. 

Çanakkale Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Birlik Başkanı Doç. Dr. 

Ahmet Ferhan Savran, TÜDKİ-

YEB Genel Başkanı Nihat Çelik'e 

Çanakkale'nin tarihinde çok 

önemli bir yere sahip olan Truva 

Atı maketi hediyesinde bulundu. 

Savran, " Genel Başkanımız Sa-

yın Nihat Çelik'e sektörümüze 

yapmış olduğu katkı ve hizmet-

lerden dolayı teşekkür ediyor ve 

önümüzdeki süreçte yapılacak 

seçim için kendisine daima tam 

destek vereceğimizi belirtmek 

istiyorum." dedi. 

Genel Başkan Çelik ise, 

"Başkanımız Doç. Dr. Ahmet 

Ferhan Savran ve beraberindeki 

arkadaşlarıma benim için mane-

vi değeri çok yüksek olan hedi-

yeleri ve ilerleyen süreçte yapı-

lacak seçimde şahsıma verdikle-

ri tam destek için teşekkür edi-

yor, her zaman el ele sektörü-

müzü ileriye taşıyacak projelere 

imza atmak temennisiyle başa-

rılarının devamını diliyorum." 

şeklinde konuştu.   
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SAKARYA'DA SÜRÜ YÖNETİMİ ELEMANI KURSUNU 

BİTİREN KURSİYERLERE SERTİFİKALARI VERİLDİ 

K 
üçükbaş Hayvan Yetişti-

riciliği ve Sürü Yönetimi 

eğitimi alan 64 kursiyere 

sertifikaları 2 Mart 2020 

tarihinde Pamukova Kültür Merke-

zinde düzenlenen programla veril-

di. 

 

Pamukova Kültür Merkezinde dü-

zenlenen programa; Türkiye Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 

Çelik, Pamukova Belediye Başkanı 

Güven Övün, Sakarya İl Tarım ve 

Orman Müdür Yardımcısı Ümit Erol, 

İlçe Tarım Müdürü Özgür Özcan, , 

Sakarya Damızlık Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Birliği Başkanı Yasin To-

çoğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü 

Tahsin Yolcu, Ak Parti İlçe Başkanı 

Burak Çelik ve küçükbaş hayvan 

yetiştiricileri ile vatandaşlar katıldı. 

 

Program, İdlib'de hain saldırı sonu-

cunda şehit olan Mehmetçiklerimiz 

için okutulan Kuran-ı Kerim tilaveti 

ile başladı.  

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 

ardından Pamukova Belediye Baş-

kanı Güven Övün, Küçükbaş Hay-

van Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetimi 

eğitiminin Sakarya da ilk defa ya-

pıldığını ifade ederek," Bu ülkenin 

kurtuluşu üretimde. Düşündük kü-

çükbaş hayvan üretmeye karar 

verdik.  Mahalle mahalle gezdik 

vatandaşlarımıza anlattık. Bu top-

lantılar sonunda Feziye Mahallesi 

Kalkınma Kooperatifi bu işe girme-

ye karar verdi.  Belediyemize ait 

olan 1.250 metre kare alanı kendi-

lerine tahsis ettik ve bu işe başla-

dık. Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği 

ve Sürü Yönetimi eğitimi kursu 

açmaya karar verdik. Acaba 10-15 

kişi olur mu dedik 105 kişi oldu ve 

bu gün kursu başarı ile tamamla-

yan 64 kursiyere sertifikalarını ve-

receğiz " dedi. 

Pamukova İlçe Tarım ve 

Orman Müdürü Özgür Öz-

can da " Oluşan talepler 

doğrultusunda Küçükbaş 

Hayvan Yetiştiriciliği ve 

Sürü Yönetimi eğitimi kur-

su açılmasına karar verdik. 

Kursa toplam 105 kursiyer 

başvuru yaptı, 64 kursiyer 

sertifika alamaya hak ka-

zandı.  Kursa katılanların 

büyük oranda gençlerden 

oluşması bizleri oldukça 

mutlu etti.  104 saatlik 

kursun 88 saatini kursiyer-

lerimiz ile birlikte geçir-

dik.  Sürüyü yönlendirme, 

sürünün beslenmesi,  sürü 

bakım işleri, sürünün sağlı-

ğı gibi temel konularda eği-

timler verdik. Nihai olarak 

64 kursiyerimiz kurslarımız 

sonunda sertifika almaya 

hak kazandı. " dedi. 

 

Ülkemiz hayvancılığında 

küçükbaş hayvancılığın çok 

özel yeri ve önemi olduğu-

nu belirten Genel Başkan 

Çelik, “ Peygamber mesleği 

olarak övündüğümüz, ata-

larımızdan bize kalan bu 

mesleği layıkıyla sürdürmek 

hepimizin asli görevidir. 

Dolayısıyla biz küçükbaş 

hayvancılıktan asla vazge-

çemeyiz.” şeklinde konuştu. 

 

Genel Başkan Çelik, konuş-

masında koyun keçi yetişti-

riciliği yapan işletmelerin 

2006 yılından itibaren des-

tekleme kapsamına alındı-

ğına vurgu yaparak  “Bu destekler-

den biri de 2014 yılında başlayan 

çoban istihdam desteğidir. 2014 

yılı tarımsal desteklemeler karar-

namesinde 500 baş ve üzeri anaç 

koyun keçi varlığına sahip olan 

işletmelerimiz 5 bin lira olarak des-

teklenmekteydi. Bugün de halen 5 

bin lira destek uygulaması devam 

etmektedir. Ancak 2014 yılından 

bu yana anaç hayvan sayısında 

olumlu sayabileceğimiz bir takım 
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düzenlemelere gidilmiştir. 

Merkez Birliğimizin de yoğun 

çalışmaları sonucunda; 2014 

yılında 500 baş olan anaç 

hayvan sayısı 2015 yılında 

300 başa, 2016 yılında 250 

başa, 2018 yılında 200 başa 

ve 2019 yılı kararnamesinde 

ise 100 başa indirilmiştir. Yıl-

lar itibariyle bakıldığında bu-

gün gelinen noktada doğru 

olan hayvan sayısı belirlen-

miştir. Çünkü koyun keçi iş-

letmelerimizin büyük çoğunlu-

ğu 100 baş ve altındaki işlet-

melerimizdir. Geçen yıl yapı-

lan diğer bir değişiklikle de 

köy orta sürülerinin sahipleri 

ve çobanları da bu destek 

kapsamına alınmıştır. 

 

Destekleme ödemesinden ya-

rarlanmak isteyen işletmeleri-

miz için en önemli şart, Ço-

banlık sertifikasının bulunma-

sıdır. “ ifadelerine yer verdi. 

 

Genel Başkan Çelik, sürü yö-

netimi eğitiminde emeği ge-

çen herkese teşekkür ederek " 

Pamukova Belediyesi, İlçe 

Tarım ve Orman Müdürlüğü, 

Halk Eğitim Merkezi ile Birliği-

mizin organizasyonunda ger-

çekleştirilen kursa katılan ar-

kadaşlarımız bugün sertifika-

larını almaya hak kazandı. 

Kursta öğrenilen teorik bilgile-

ri sahaya yansıtarak sürüleri-

nizi başarı ile yöneteceğinize 

inanıyorum " dedi. 

 

Programın son bölümünde 

eğitiminde emeği geçenlere 

teşekkür plaketleri takdim 

edildi. TÜDKİYEB Genel Baş-

kanı Çelik, kurs programında 

verdiği emek ve katkılarından 

dolayı Veteriner Hekim Habip 

Bulut’a bir plaket verdi. Genel 

Başkan Çelik, ayrıca Pamuko-

va Belediye Başkanı Güven 

Övün’e de günün anısına ko-

yun keçi çoban tasvirli bir ma-

ket hediye etti. 

Sürü Yönetimi Eğitiminde kurs 

birincisi olan Kemal Ilgar, 

ikinci olan Yaşar Bilgi ve 

üçüncü olan Fatih Sofular pla-

ketlerini Belediye Başkanı 

Övün’den alırken daha sonra 

kursu başarı ile bitiren 64 kur-

siyere sertifikaları verilerek 

program sonlandırıldı. 
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KONYA, MUŞ VE KARS BİRLİK BAŞKANLARI MERKEZ 

BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ   

K 
onya Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Birlik Başkanı 

Fettah Öztürk, Muhasip 

Üye Mehmet Uğur, Muş 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Baş-

kanı Nimet Salkım ve Kars Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ali 

Gürbüz Sadıkoğlu 09 Mart 2020 

tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği'ne bir ziya-

rette bulundu. 

 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik, Konya Koyun Keçi Yetiştirici-

leri Birlik Başkanı Fettah Öztürk, 

Muş Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik 

Başkanı Nimet Salkım ve Kars Ko-

yun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başka-

nı Ali Gürbüz Sadıkoğlu ile sektöre 

ve küçükbaş hayvancılığın gelişme-

sine yönelik birtakım projeler üze-

rinde görüşmeler gerçekleştirdi. 

Önümüzdeki süreçte yapılacak 

olan Merkez Birliği Olağanüstü Ge-

nel Kurulu'nda Konya, Muş ve Kars 

Birlik Başkanları Genel Başkan Çe-

lik'e tam destek vereceklerini açık-

ladı. 

 

Fettah Öztürk, "Genel Başkanımız 

Nihat Çelik'e sektöre ve küçükbaş 

hayvancılığa yapmış olduğu katkı-

lardan dolayı teşekkür ediyor ve 

yapılacak Genel Kurul'da kendisine 

tam destek verdiğimi belirtmek 

istiyorum." dedi. 

 

Muş Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik 

Başkanı Salkım, "Türkiye Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

Genel Başkanımız Sayın Nihat Çe-

lik, bugüne kadar birçok başarılı 

çalışmaya imza atmış, küçükbaş 

hayvancılık sektörünü daima ileriye 

taşıyacak projeler hayata geçirmiş-

tir. Kendilerine Muş Birliği olarak 

desteğimiz tamdır." ifadelerini kul-

landı. 

 

Diğer yandan Kars Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Birlik Başkanı Ali Gürbüz 

Sadıkoğlu ise, "Önümüzdeki dö-

nemde yapılacak seçimde Genel 

Başkanımız Nihat Çelik'e daima 

tam destek veriyor, çıkacak netice-

nin sektörümüze ve küçükbaş hay-

vancılığımıza hayırlı olmasını te-

menni ediyorum." şeklinde konuş-

tu. 

 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik ise ziyaretten duyduğu mem-

nuniyeti dile getirerek, "Birlik Baş-

kanlarımın güzel düşünceleri beni 

çok mutlu etti. Allah'ın izniyle dur-

madan, yorulmadan birlikte yola 

devam edeceğiz. Kendilerine ziya-

retleri ve desteklerinden dolayı 

teşekkür ediyorum." dedi. 

MERSİN VE BİNGÖL BİRLİK BAŞKANLARINDAN 

MERKEZ BİRLİĞİ ZİYARETİ 

M 
ersin Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Birlik Baş-

kanı Mehmet Akdo-

ğan ve Bingöl Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ali 

Kaysadu 18 Mart 2020 tarihinde 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği'ne ziyarette bulun-

dular. 

Ziyarette TÜDKİYEB Genel Başka-

nı Nihat Çelik ile Mersin Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı 

Mehmet Akdoğan ve Bingöl Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ali 

Kaysadu arasında 

sektöre ve küçük-

baş hayvancılığın 

gelişmesine yöne-

lik birtakım proje-

ler üzerinde görüş-

meler gerçekleştir-

di. 

TÜDKİYEB Genel 

Başkanı Nihat Çelik 

ise ziyaretten duy-

duğu memnuniyeti 

dile getirerek Bingöl Birlik Başkanı 

Kaysadu ve Mersin Birlik Başkanı 

Akdoğan’a teşekkür etti. 
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T 
ürkiye Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Baş-

kanı Nihat Çelik, Merkez 

Birliğinin 4. Olağan Genel Kurulu 

kapsamında İl Birliklerine yaptığı 

ziyaretler devam ediyor. Geçtiği-

miz günlerde Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz 

Bölgelerinde Birlik ziyaretlerinde 

bulunarak Birlik Başkanlarının 

desteğini alan Çelik, bu defa 15 

Mart 2020 tarihinde İzmir’de Ege 

Bölgesi Birlik başkanlarıyla ve 16 

Mart 2020 tarihinde de Marmara 

Bölgesi Birlik Başkanlarıyla bir 

araya geldi. 

Genel Başkan Çelik İzmir’de yap-

tığı konuşmada Tarım Ve Orman 

Bakanı Pakdemirli’nin memleke-

tinde bulunmaktan son derece 

memnuniyet duyduğunu ifade 

ederek “ Göreve geldiği andan 

itibaren küçükbaş hayvancılık 

sektörünü her daim desteklemesi 

ve bizlere büyük güç vermesi ne-

deniyle kendilerine teşekkürü bir 

borç biliyorum. Sayın Bakanımız 

ve ekibiyle sürekli istişare ederek 

sektörümüzü büyütmenin gayreti 

içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaş-

kanımız İle birlikte Sayın Bakanı-

mız sektörümüzün daha da iyi 

yerlere gelmesi için önümüze 

koydukları hedefler doğrultusun-

da gayret sarf ediyoruz. Birinci 

hedefimiz; küçükbaş hayvan sayı-

mızın 2020 yılı için 56 milyona 

çıkarılması ve 2023 yılı sonunda 

da nüfus başına en az bir koyun 

olacak şekilde çalışmaların sürdü-

rülmesidir.” dedi. 

Genel Başkan Çelik, Ege Bölgesi 

itibariyle sektörün durumuna iliş-

kin çeşitli değerlendirmelerde de 

bulunduktan sonra “Değerli Baş-

kanlarımla Düne kadar hizmet için 

el ele verdiğimiz gibi bugünden 

sonra da yine coronavirüse bile 

aldırış etmeden yine el ele hizmet 

yolunda birlikte devam etme ka-

rarı aldık. Ege bölgemiz ve sektö-

rümüz için hayırlı olması dilekle-

rimle desteklerinden dolayı İzmir 

Birlik Başkanım Cafer Tayyar Gür-

pınar'a, Afyon Birlik Başkanım 

Mehmet Pala'ya, Manisa Birlik 

Başkanım Ali Rıza Duman'a, Ay-

dın Birlik Başkanım Nazmi Koşar 

ve Uşak Birlik Başkanım Asım 

Küçükakın'a teşekkür ederim. 

Ayrıca telefonla arayarak destek 

mesajı veren Kütahya Birlik Baş-

kanım Bahattin Atakan'a da te-

şekkür ediyorum.” şeklinde ko-

nuştu. 

MARMARA BÖLGESİNDEN FİRE-

SİZ TAM DESTEK 

Diğer yandan Genel Başkan Çelik, 

16 Mart 2020 tarihinde de Mar-

mara Bölgesi Birlik Başkanlarıyla 

toplanarak çeşitli istişarelerde 

bulundu. Görüşmeler sonrasında 

bir açıklamada bulunan Çelik; 

“Tarihimizin en şanlı destanların-

dan birinin yazıldığı manevi değe-

ri büyük olan Çanakkale ilimizde 

Marmara Bölgesi Birlik Başkanla-

rımla bir araya geldik. Birlik ve 

beraberliğimizin doruk noktaya 

ulaştığı bu buluşmada Başkanla-

rımdan tam destek alarak yolu-

muza el ele devam etme kararı 

aldık. Birlikte hareket etme nok-

tasında Marmara Bölgemizden 

firesiz olarak tam destek almış 

olmanın verdiği güçle yolumuza 

devam edeceğiz. 

Dolayısıyla şahsıma gösterdikleri 

ilgi ve desteklerinden dolayı Ça-

nakkale Birlik Başkanım Doç.Dr. 

Ferhan Savran’a, Bursa Birlik 

Başkanım Veteriner Hekim Yıldı-

rım Oran’a, Kırklareli Birlik Başka-

nım Bülent Oral’a, Edirne Birlik 

Başkanım Şenol Günday’a, Tekir-

dağ Birlik Başkanım Cemalettin 

Toluca’ya, İstanbul Birlik Başka-

nım Kani Tunca ile telefonla tam 

desteklerini bildiren Kocaeli Birlik 

Başkanım Mustafa Çakır, Sakarya 

Birlik Başkanım Yasin Toçoğlu ve 

Yalova Birlik Başkanım İbrahim 

Talaybaş’a yeni dönemde de birlik 

ve beraberliğimizin daim olması 

temennilerimle teşekkür ediyo-

rum. “ dedi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik 

son olarak da “ Ülkemizin her ye-

rinden Genel Başkanlığımın deva-

mı konusundaki destekler heye-

canımı ve görev sorumluluğumu 

daha da artırmaktadır. Bana tam 

destek veren değerli Birlik Baş-

kanlarımın güvenlerini boşa çıkar-

mamak için daha çok çalışacağı-

mın bilinmesini isterim. Hep bir-

likte güzel bir dayanışma içerisin-

de çalışarak başaracağımıza yü-

rekten inanıyorum. Tüm Birlik 

başkanlarıma ve üst kurul delege-

lerimize bir kez daha teşekkür 

ediyorum” dedi. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’E EGE VE 

MARMARA BÖLGESİNDEN DESTEK GELDİ 
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BAYRAKTAR VE KESKİN'DEN MERKEZ BİRLİĞİMİZ'E 

ZİYARET 

T 
arım ve Orman Bakan 

Danışmanı Doç. Dr. Zülfi-

kar Bayraktar, Bandırma 

Onyedi Eylül Üniversitesi 

Genel Sekreter Yardımcısı Yalçın 

Kahya, Türkiye Süt Üreticileri Mer-

kez Birliği Genel Başkanı Tevfik 

Keskin ve Metin Çamlı 18 Mart 

2020 tarihinde Türkiye Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği'ne bir 

ziyarette bulundular. 

TÜDKİYEB Genel BaşkanıNi-

hat  Çelik, Tarım ve Orman Bakan 

Danışmanı Doç. Dr. Zülfikar Bay-

raktar ve Bandırma Onyedi Eylül 

Üniversitesi Genel Sekreter Yar-

dımcısı Yalçın Kahya ile küçükbaş 

hayvancılık sektörüne ilişkin bilgi 

paylaşımında bulundu. 

Genel Başkan Çelik diğer yandan, 

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birli-

ği Genel Başkanı Tevfik Keskin ve 

Metin Çamlı ile sektörün sorunları-

na ilişkin birtakım istişarelerde bu-

lundu. 

Çelik ,  " Nazik ziyaretlerinden do-

layı Sayın Bayraktar, Sayın Kahya, 

Sayın Keskin ve Sayın Çamlı'ya 

şahsım ve sektörüm adına teşek-

kür ediyor, saygılarımı sunuyo-

rum." ifadelerini kullandı. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK’TEN 

CORONAVİRÜS AÇIKLAMASI 

T 
ürkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik ülkemiz-

de de etkili olan Coronavirüs ve 

sektörümüze ilişkin bir açıklamada bulundu.  

Genel Başkan Çelik, açıklamasında şu ifade-

lere yer verdi: 

“ Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de virüs 

salgını nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. 

Öncelikle bu süreçte hayatını kaybeden va-

tandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine 

baş sağlığı, hastanelerde tedavi görmekte 

olan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyo-

rum. 

 

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-

yip Erdoğan olmak üzere, tüm Bakanlıkları-

mızın gayret ve çabalarıyla aldıkları tedbirler 

sayesinde bu zor süreci en kısa zamanda 

atlatacağımıza inanıyor tüm vatandaşlarımızı 

alınan tedbirlere harfiyen uymaya davet 

ediyorum.  

 

Gıda güvenliğimizin teminatının yerli üretim 

olduğu ve şu zor günlerde “gıda”nın her şart 

altında vazgeçilmezimiz olduğu bir kez daha 

ispatlanmıştır. Dolayısıyla Tarım ve Orman 

Bakanımız sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin 

önderliğinde ülkemizi besleyen tarım sektö-

rünün çalışmaları aralıksız ve yoğun bir şekil-

de devam etmektedir.  

Sayın Bakanımız, yılın 365 günü ve günün 24 

saati çalışarak sektörün menfaatleri doğrul-

tusunda yoğun emek sergilemektedir. Bu 

zorlu dönemde de devlet babanın her daim 

bizimle olduğunu bir kez daha göstermiş ve 

birçok alanda destek müjdelerini bize ver-

miştir. 

Tarımsal üretim için düşük faizli kredi kulla-

nım imkanı tanınmıştır. Bu kapsamda Gele-

neksel hayvansal üretim yapan işletmeleri-

miz, 100 bin TL'ye kadar yüzde 100 sübvan-

se kredi kullanabilecekler. 100 bin üzeri 

krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvan-

se edilecek. Son olarak ise Sayın Bakanımız 

bizim de talebimiz olan bir desteği öne çek-

tiklerini müjdelemişlerdir. Buradan duyma-

yan üreticimiz var ise ben de müjdemizi 

yinelemek istiyorum; Anaç koyun keçi deste-

ği kapsamında 80 ilde 196 bin 116 yetiştirici-

mize 580 milyon lira 27 Mart Cuma günü 

Saat 18.00 itibarıyla hesaplarına yatmış 

olacak. 

Hepimize hayırlı uğurlu olsun derken, Sayın 

Bakanımıza da bir kez daha teşekkürlerimi 

ve saygılarımı sunuyorum. 

Merkez Birliğimiz ve İl Birlik Başkanlarımız 

da bu süreçte Sayın Bakanımızın yanındadır 

ve talimatları doğrultusunda gece gündüz 

her göreve hazırlardır.  

Bu zor günlerde salgının daha da yayılmama-

sı için insanlarımızın evde kalması, dışarı 

çıkmaması ilan edilmiş olsa da hayvan yetiş-

tiricilerinin evden çalışma ya da işe gitmeme 

gibi bir şansları yoktur. 

Salgının yayılmaması noktasında yetiştiricile-

rimizin sürülerini en az kişi ile mümkünse 

toplu yaşamın olduğu yerlerden uzakta güt-

mesini tavsiye ediyorum. Kamu spotlarını 

dikkatle takip edip kişisel sağlığa ve üretim-

deki hijyen tedbirlerine uyulması da hayati 

önem taşımaktadır. Coronavirüse karşı bilgi-

lendirme amaçlı yapılan açıklamalarla, özel-

likle kişisel hijyeni, el hijyeni, alet-

ekipmanların ve işletmelerin dezenfeksiyonu, 

maske, bone ve eldiven kullanımı, işletmele-

rin havalandırılması, açıkta gıda satışının 

yapılmaması gibi konuların virüsün yayılma-

masında büyük önem arz ettiği dikkate alın-

malıdır. Bu ve benzeri tedbirlerin alınması 

Coronavirüsünün yayılmasını engelleyecek 

ve bir an önce normal hayatımıza dönmemizi 

hızlandıracaktır.  

 

Netice itibarıyla, Covid-19 virüsünün yayıl-

masının asgari seviyede olması için küçükbaş 

hayvan yetiştiricileri olarak gerekli hassasi-

yetin gösterileceğine ve topyekûn bu krizin 

en kısa zamanda üstesinden geleceğimize 

inanıyorum.” 
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T 
ürkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, şu 

an itibariyle kırmızı et için yeterli 

stokların mevcut olduğunu ve tü-

keticilerin kırmızı et stoğu yapma-

larına gerek olmadığını belirterek 

bu durumdan fırsatçıların faydala-

nacağını söyledi. Genel Başkan 

Çelik, Devletimizin fırsatçılara göz 

açtırmadığını ifade ederek tüketici-

lerin telaşa kapılmasına gerek ol-

madığını söyledi. 

 

Genel Başkan Çelik yaptığı açıkla-

mada küçükbaş hayvancılığın yıl-

larca lokomotif görevini yerine ge-

tirdiğini ifade ederek ‘’ Kırmızı et 

sektöründe küçükbaş hayvancılığın 

ayrı ve özel bir önemi vardır. Bizim 

şu anda kuzulama döneminde 15 

milyon kuzu ve oğlağımız ile 50 

milyon civarında küçükbaş hayva-

nımız mevcuttur. Et sektöründe şu 

an herhangi bir sıkıntı söz konusu 

değildir. Bu ülkenin lokomotifi du-

rumunda olan küçükbaş hayvancı-

lık sektörü sayesinde geçmişten 

bugüne gelinen süreçte gerek sa-

vaşlarda gerekse bugün yaşadığı-

mız bu tür süreçlerde küçükbaş 

hayvan stoğu hiçbir zaman azal-

mamıştır. Dolayısıyla sektörümüz 

her zaman için insanlarımızın kır-

mızı et ihtiyacını karşılamak nokta-

sında bacasız fabrika misali üret-

meye devam etmiştir. Onun için 

tüketicilerimizin paniğe kapılarak 

et stoğu yapmalarına gerek yok-

tur.  Tüketicilerimizin panik yap-

ması durumunda fırsatçı ve kötü 

niyetli insanlara ithalat yolu açıl-

maktadır.‘’dedi. 

 

Genel Başkan Çelik, açıklamasında 

besilik hayvan ve kırmızı et ithala-

tına gerek olmadığı konusuna da 

değinerek ‘’ Geçmişte olduğu gibi 

bugün de et sıkıntısı var diyerek 

kendi menfaatleri uğruna ithalat 

için fırsatçılık yapanlara itibar edil-

memelidir. Sayın Bakanımız Dr. 

Bekir Pakdemirli, gerek tüm gıda 

ürünlerinde gerekse ette ülkemizin 

tüm sorunlarına karşı son derece 

duyarlıdır. Bizler de sektör temsil-

cileri olarak Bakanlığımızla bir ekip 

ruhuyla çalışıyor ve Sayın Bakanı-

mıza tam destek veriyoruz. Sayın 

Bakanımızın günün 24 saati değil 

yılın 365 günü milletimize hizmet 

için yoğun çaba sarfettiğini görü-

yor ve her zaman takdir ediyoruz. 

Dolayısıyla Sayın Bakanımızın du-

yarlılığı sayesinde herhangi bir 

ithalata an itibariyle ihtiyaç duyul-

madığını ifade etmek istiyorum. 

Sonuç olarak gerek gıda ürünlerin-

de ve gerekse et olarak mevcut 

stokların yeterli olduğunu ve in-

sanlarımızın hiçbir şekilde paniğe 

kapılmalarına gerek olmadığını 

düşünüyorum.’’ dedi. 

 

TÜDKİYEB Genel Başkanı açıkla-

masında virüs salgını nedeniyle 

tüm Dünyada ve ülkemizde zor bir 

süreç yaşandığını belirterek ‘’ Bu 

zor süreci Allah’ın izniyle aşacağız. 

Devletimizin açıkladığı tedbirleri 

yerine getirerek kısa zamanda dü-

ze çıkacağımıza inanıyor, bu konu-

da büyük mücadele veren başta 

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm 

Bakanlarımıza ve kurumlarımıza 

sektörüm adına teşekkür ediyo-

rum. Bu zor günleri fırsat bilip ül-

kemizi ve vatandaşlarımızı telaş-

landırmaya yönelik çabaları da 

esefle karşılıyorum. Bir kez daha 

söylemek istiyorum ki yetiştiricile-

rimiz ve tüketicilerimiz rahat ol-

sunlar. Çok şükür ülkemizde başta 

kırmızı et olmak üzere gıda konu-

sunda herhangi bir sıkıntı yoktur.’’ 

şeklinde değerlendirmede bulun-

du. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK: KIRMIZI ETTE 

SIKINTI YOK. TÜKETİCİLERİMİZ RAHAT OLSUN  
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, MİLLİ 

DAYANIŞMA KAMPANYASINA 3 AYLIK MAAŞI İLE 

DESTEK VERDİ 

T 
ÜDKİYEB Genel Başkanı 

Nihat Çelik, Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdo-

ğan'ın başlattığı kampan-

yaya katılarak 3 aylık maaşını ilgili 

hesaba yatırdı. 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan'ın başlattığı "Biz bize Yeteriz 

Türkiye'm" kampanyasına 3 aylık 

maaşıyla destek verdi. 

Genel Başkan Çelik, milli dayanış-

manın önemine dikkat çekerek 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlat-

tığı kampanyayı canı gönülden 

desteklediğini ifade ederek 3 aylık 

maaşını ilgili hesaba yatırdığını 

açıkladı. 

 

Genel Başkan Çelik, açıklamasında 

tüm birlik başkanlarının da kam-

panyaya destek olmaları çağrısında 

bulunarak, "Birlik Başkanlarımızı 

da bu anlamlı kampanyaya en az 

bir asgari ücretle destek olmaları 

hususunda duyarlı olmaya davet 

ediyorum. Tüm üyelerimizin, ye-

tiştiricilerimizin ve odalarımızla 

sivil toplum kuruluşlarımızın bu 

kampanyaya tam destek olacak-

larına canı gönülden inanıyorum. 

Milletimiz her zaman milli mese-

lelerde dün olduğu gibi bugünde 

birlik ve beraberlik içerisinde her 

türlü zorluğun üstesinden gelme-

yi bilmiştir. Tarihimizde sayısız 

örnekleri bulunan böyle zor gün-

leri de gerek maddi gerekse mane-

vi dayanışmayla atlatacak tek ülke 

bizim ülkemizdir. İnşallah el birliği 

ile bu günleri de geride bırakıp da-

ha güzel günlerde üretmeye de-

vam edeceğiz" dedi. 

 

Koyun Keçi Yetiştirici Birlik Baş-

kanlarına da bir çağrıda bulunan 

Çelik, "Tüm Birlik Başkanlarımız-

dan ricam yoğun bir şekilde üreti-

me devam eden işletmelerimizdeki 

yetiştiricilerimizin dezenfeksiyonu-

nu sağlamak üzere maske, eldi-

ven, bone, kolonya gibi ihtiyaç du-

yulan malzemeleri temin ederek 

bu insanlarımıza ulaştırmaları nok-

tasında çaba göstermeleridir. Bu 

konuda da Birlik başkanlarımızın 

hassasiyetine güveniyor ve çalış-

malarında başarılar diliyorum" de-

di.  

GENEL BAŞKAN ÇELİK HAYGEM VE GIDA KONTROL 

GENEL MÜDÜRLERİYLE GÖRÜŞTÜ 

T 
ürkiye Koyun 

Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Ge-

nel Başkanı Nihat Çelik, 3 

Nisan 2020 tarihinde Hay-

vancılık Genel Müdürü 

Zekeriyya Erdurmuş ve 

Gıda Kontrol Genel Müdü-

rü Harun Seçkin’i makam-

larında ziyaret ederek başta küpe 

ve küpeleme ile göçer hayvancılık 

konuları olmak üzere sektörel baz-

da birtakım istişarelerde bulundu. 

Genel Başkan Çelik yaptığı ziyaret-

lere ilişkin “ Küpe ve küpeleme 

konularıyla ilgili İl Birliklerimizden 

gelen yoğun talepleri değerlendir-

mek üzere Gıda Kontrol Genel Mü-

dürümüz Sayın Harun Seçkin'le bir 

araya gelerek olumlu ve verimli 

değerlendirmelerde bulunduk. Gö-

çer hayvancılık sorununun da çö-

züme kavuşması noktasında katkı 

sağlayan Hayvancılık Genel Müdü-

rümüz Sayın Zekeriyya Erdurmuş 

ile Gıda Kontrol Genel Müdürümüz 

Sayın Harun Seçkin'e sektörümüz 

adına teşekkür eder, çalışmaların-

da başarılar dilerim.” dedi. 
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T 
ÜDKİYEB Genel Başkanı 

Çelik, atıl durumdaki 

hazine arazilerine yem 

bitkileri ekilerek, hay-

vancılığın ihtiyaç duyduğu kaba 

yemin bir kısmının karşılanabile-

ceğini bildirdi. 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 

Çelik, yaptığı açıklamada, tüm 

dünyada olduğu gibi yeni tip co-

ronavirüs (Covid-19) salgını ne-

deniyle Türkiye'de de birçok sek-

törün zor günler geçirdiğini ifade 

etti. 

Türkiye'nin salgınla mücadele 

kapsamında birçok tedbiri vatan-

daşların sağlığını korumak ama-

cıyla aldığını ve almaya da devam 

ettiğini belirten Çelik, salgın ne-

deniyle gıda üretimi ve gıdanın 

tüketicilere sağlıklı ulaştırılması-

nın çok önemli olduğunu vurgula-

dı. 

Çelik, çiftçilerin ve üreticilerin 

gece gündüz demeden üretimi 

sürdürdüğünü, tarım sektörü çalı-

şanlarının hizmetlerinin de bu 

zorlu günlerde sağlık çalışanları 

kadar önemli olduğunu kaydetti. 

Salgın nedeniyle ülkelerin ürün 

ihracatında bazı kısıtlamalara git-

tiklerine dikkati çeken Çelik, bu 

durumun tarımda girdi maliyetle-

rinin artmasına sebep olduğunu 

bildirdi. 

Lokanta ve restoranların kapan-

ması talebi düşürdü 

Çelik, girdi maliyetleri artarken 

üreticinin elindeki ürünlerin fiyat-

larının düştüğüne işaret etti. Kü-

çükbaş hayvan etinin en çok tü-

ketildiği lokanta ve restoranlara 

müşteri alınmamasının bu süreçte 

etkili olduğunu belirten Çelik, ta-

lep düşüşünün kısıtların ortadan 

kalkmasıyla yeniden üreticiyi 

memnun edecek seviyelere gele-

ceğini ifade etti. 

Türkiye'nin tarım alanında kendi 

kendine yeten bir ülke olmasının 

bu süreçte en önemli avantajı 

olduğunu vurgulayan Çelik, şun-

ları kaydetti: 

"Hayvansal üretim açısından hazi-

ne arazilerinin acilen üretime ka-

zandırılması konusundaki girişim-

ler yem maliyetlerinin düşürülme-

si adına çok faydalı olacaktır. Atıl 

durumdaki hazine arazilerine yem 

bitkileri ekilerek, hayvancılığımı-

zın ihtiyaç duyduğu kaba yemin 

bir kısmı elde edilebilir. Sektörün 

sürdürülebilirliği açısından üretici-

lerimiz adına Tarım ve Orman 

Bakanlığımızdan bu yönde bir 

tedbir uygulanmasını önemle ta-

lep etmekteyiz." 

GENEL BAŞKAN ÇELİK: ATIL HAZİNE ARAZİLERİNE 

YEM BİTKİSİ EKİLMELİ 



  

 7 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2020 FAALİYETLER 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK'TEN KÜÇÜKBAŞ 

HAYVANCILIK VE ÜRETİM İÇİN MİLLİ SEFERBERLİK 

TALEBİ 

T 
ürkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, yap-

tığı açıklamada koronavirüs salgı-

nının etkilerini azaltmak için kü-

çükbaş hayvancılık ve tarım sektö-

ründe de milli seferberlik ilan edil-

mesi gerektiğini bildirdi. 

 

Çelik, yaptığı açıklamada, sadece 

insan sağlığı ve toplumsal hayatta 

değil ekonomide de tüm dünya ve 

Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip 

koronavirüs (COVID-19) salgınının, 

küçükbaş hayvancılık ve tarım sek-

törünü olumsuz etkilediğini, bu 

etkinin azaltılması gerektiğini be-

lirtti. 

 

Hayvansal üretim ve gıda ihtiyacı-

nın karşılanmasında aksaklık ya-

şanmaması için acil eylem planı 

uygulanmasının önemine dikkat 

çeken Çelik, salgınla mücadele son 

derece yerinde bir karar olan ve 

ülkedeki herkesin desteklemesi ve 

uyması gereken "Evde Kal" çağrısı-

nın koyun eti talebinde azalmaya 

yol açtığını söyledi. 

 

Çelik, "COVID-19 pandemisinin 

ekonomiye etkisi küçükbaş hay-

vancılık sektörüne de yansımıştır. 

Koyun eti daha çok lokanta ve res-

toranlarda tüketilir. Lokanta ve 

restoranların geçici olarak kapatıl-

ması, piknik ve mesire alanlarının 

yasaklanması ve vatandaşlarımızın 

doğru bir hareket tarzıyla "Evde 

Kal" çağrısına uyarak evlerinden 

çıkmaması koyun etine olan talebi 

azaltmıştır.” dedi. 

 

YETİŞTİRİCİLER ZARARINA 

ÜRETİM YAPIYOR 

Koronavirüsün etkisiyle yükselen 

maliyetler ve talebin düşmesiyle 

birlikte yetiştiricilerinin üretimde 

sıkıntı içine girdiğine dikkati çeken 

Çelik, şunları kaydetti: 

"Hayvancılıkta üretim ve pazarla-

mada devamlılık çok önemlidir. 

Üretimde belli bir seviyeye gelmek 

zaman ister. Kısa zamanda üretim 

kapasitesini artırmak mümkün de-

ğildir. Fakat, üretim sıkıntıya girer-

se çok kısa zamanda üretim kapa-

sitesinde büyük kayba uğramak 

mümkündür. Yetiştiricilerimiz yatı-

rımların heba olmaması adına ko-

ronavirüsün getirdiği zorluklarla 

mücadele etmeye çalışmaktadır. 

Bu ortamda başta yem fiyatları 

olmak üzere üretim maliyetleri 

artmışken, kesim fiyatlarının düş-

mesi, talebin de azalması yetiştiri-

cilerimizi içinden çıkılmaz bir duru-

ma doğru itmektedir. Yetiştiricileri-

mizin daha çok desteklenmeleri 

şarttır. Zararına üretim yapmaya 

ilelebet devam edemezler. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan’ın da hemen her 

konuşmasında vurguladığı gibi, 

salgınla mücadele sürecinde,  ken-

di kendine yeten ve üretimde ke-

sintinin olmadığı bir ülke olmak 

artık daha çok önem taşımaktadır. 

Bu durumu devam ettirmeliyiz.” 

 

ÖNLEM ALINMALI 

Ülkenin gıda üretiminin etkilenme-

mesi, sektörün ve yetiştiricilerin 

sorun yaşamaması için gerekli ted-

birlerin alınması, sektörde ‘Acil 

Eylem Planı’ uygulanması gerekti-

ğine dikkati çeken Çelik, Merkez 

Birliği olarak üretimin sekteye uğ-

ramaması için alınması gereken 

önlemleri de şöyle sıraladı: 

“Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 

yönelik ‘sıfır faizli işletme kredileri’ 

verilmeli, sektörün finansal sorun-

ları çözülmelidir. 

Yem bitkisi üreten yetiştiricilere 

faizsiz, uzun vadeli finansman sağ-

lanmalıdır. 
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Yem bitkisi üretiminin artırılması 

için, yem bitkisini kendi üreten ye-

tiştiricilerin yem maliyetlerinin ya-

rısı sübvanse edilmelidir. 

Kuzu kesim fiyatlarına müdahale 

edilmeli, fiyatların üretimi etkileye-

cek düzeylere inmesinin önüne 

geçilmelidir. 

 

Et ve Süt Kurumu piyasaya müda-

hale etmeli, kesim çağına gelmiş 

hayvanların etleri ‘kavurma’ gibi et 

ürünlerine dönüştürülerek raf öm-

rünü uzatmalıdır. 

Küçükbaş hayvan ihracatına bir 

süre ara verilmelidir. 

Özellikle piyasa ihtiyacının üzerin-

deki keçi sütü, keçi yetiştiricilerin-

den alınarak süt tozuna çevrilmeli-

dir. 

Hayvansal üretim yapan yetiştirici-

lerin kredilere başvuru koşulları 

kolaylaştırılmalıdır. 

Genç çiftçi hibe projeleri uygulan-

maya devam etmelidir. 

Köye dönüş yapan çiftçilere yönelik 

300 koyun desteği projesi sürdü-

rülmelidir. 

Küpe ve küpeleme işlemleri birlik-

lere devredilmelidir. 

Hayvan hastalıklarıyla mücadele 

için altyapısı uygun olan birliklere 

hayvan hastanesi kurma imkanı 

tanınmalıdır.” 

 

TARIM İSTİŞARE KURULU OLUŞTU-

RULMALIDIR 

Çelik, Tarım ve Orman Bakanımız 

Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin baş-

kanlığında, tarımdaki bütün taraf-

ları bir araya getirecek, sorunları 

ve çözüm önerilerini değerlendire-

cek Tarım İstişare Kurulu oluştu-

rulmasının yararlı olacağını bildire-

rek, “Bu kurul sorunların kısa za-

manda çözümüne katkıda buluna-

cak, konuyla ilgisi olmayan kişilerin 

kamuoyunu yanlış yönlendirmesi-

nin de önüne geçecektir.” dedi. 

Nihat Çelik, Merkez Birliği olarak 

bu zorlu sürecin en kısa sürede 

atlatılabilmesi, yetiştiricilerin so-

runlarının çözümü için canla başla 

çalıştıklarını ifade etti. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK KON TV’DE TARIM MASASI 

PROGRAMINA KATILDI 

T 
ürkiye Koyun Keçi Yetiştirici-

leri merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, 15 Nisan 2020 

tarihinde KON TV de Recep Cingöz’ün 

hazırlayıp sunduğu Tarım Masası prog-

ramının canlı yayın konuğu oldu. 

Genel Başkan Çelik, konuşmasının 

başında Koronavirüs salgınına dikkat 

çekerek “ Salgın nedeniyle tedavi gö-

ren vatandaşlarımıza Allah'tan acil 

şifalar, kaybettiğimizvatandaşlarımıza 

da Yüce Yaradan'dan rahmet ve yakın-

larına sabırlar diliyorum. Cumhurbaş-

kanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ta-

rım Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakde-

mirli başta olmak üzere gece gündüz 

demeden çalışan, emek veren herkese 

teşekkür ederim.” dedi. 

Sokağa çıkma yasağına da değinen 

Çelik “ Sektörümüzde hayvanlarımızın 

meraya çıkması çok önemlidir. Geçen 

hafta yaşanan sokağa çıkma yasağıyla 

birlikte yetiştiricilerimiz hayvanlarını 

malesef meraya çıkaramadı. Sayın 

Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, İçişleri 

Bakanımız Sayın Süleymen Soylu ile 

yaptığı görüşme sonrasında tarım ve 

hayvancılıkla iştigal edenlerin kısıtla-

madan muaf tutulacağı müjdesini ver-

di. Tüm üretici ve yetiştirici birlikleri-

miz adına bize bu müjdeyi veren Sayın 

Bakanımıza sonsuz saygılarımı sunu-

yor, çalışmalarında başarılar diliyorum. 

“ şeklinde konuştu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Koro-

navirüsün etkilerine ilişkin yaptığı de-

ğerlendirmede şunları söyledi. “ Koro-

navirüs'ten sadece bizim sektörümüz 

zarar görmedi, hatta bizim sektörümüz 

belkide en az zarar gören sektörlerden 

biridir. Hayvan pazarlarının da kapatıl-

ması sebebiyle hayvan fiyatları gerile-

miş durumda. Taleplerimiz doğrultu-

sunda Et ve Süt Kurumu'nun derhal 

harekete geçerek piyasaya müdahale 

etmesi gerekmektedir. Herkesin so-

rumluluk bilinciyle hareket etmesi ge-

rektiğini düşünüyorum. Bugünlerde süt 

fiyatlarında da dalgalanma olacak diye 

düşünüyorum. Sütlerimizin süt tozuna 

dönüştürülmesi ile ilgili bir Bakanlar 

Kurulu Kararnamesi'nin de yayımlana-

rak Sayın Bakanımızın elinin kuvvet-

lendirilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Çünkü bugün Tarım ve Orman Bakan-

lığı Sağlık Bakanlığı kadar önemlidir.  

Bizim sektörümüz çok hassas bir sek-

tör. İnsanları üretimden el çektiği za-

man bunun telafisi çok uzun zaman 

alır. Sütün süt tozuna dönüştürülmesi, 

et alımlarına zamanında müdahale 

edilmesi üreticinin en az zararla bu 

dönemi atlatmasını sağlayacaktır. “ 
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Genel Başkan Çelik, Tarım İstişare 

Kurulunun kurulması gereğine işaret 

ederek “ İşin sakinleri değil sahibi olan 

üretici ve yetiştirici örgütlerinin baş-

kanları bu kurulda görev almalıdır.  

Üretimde devamlılık aşamasında orta-

ya çıkan sorunlara müdahale edilmesi 

için iller bazında çalışma yapılmalıdır. 

Sayın Bakanımızın başkanlığında oluş-

turulan Tarım İstişare Kurulu 6 aylık 

raporlar hazırlamalıdır ve bu raporlar 

sonucunda elde edilen verilerin hizme-

te dönüştürülmesi için çalışmalar yapı-

larak kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Ye-

tiştiricilere verilen hibe ve destekle-

melere hak sahibi olan yetiştirici ve 

üreticilerin rızası olmadan haciz konul-

mamalıdır. Tarım İstişare Kurulu'nun 

bu gibi birçok sorunun çözüme kavuş-

turulması ve kendi kendine yeten bir 

ülke olmamız için kurulması oldukça 

büyük önem taşımaktadır. Dışa ba-

ğımlı kalmamız demek yok olmamız 

demektir. “ dedi. 

Milli seferberlik ilan edilmesi gereğine 

de vurgu yapan Çelik “ Milli Seferber-

lik içerisinde girdi ve çıktı fiyat politi-

kaları devlet tarafından kontrol edile-

rek gerekirse sübvanse edilmeli ve 

çiftçinin kar etmesine uygun gerekirse 

mevzuat değişimine gidilmelidir. Ta-

rım sektörü stratejik ve mevsimsel 

işlemleri olan bir sektördür. Üretimde 

sürdürülebilirlik çok önemlidir. Üretici 

bir kez üretimden koptuktan sonra 

tekrar tarımsal üretime dönmeleri zor 

hatta olanaksızdır. Bir aylık ekim se-

zonunun kaçırılması bir yıllık mahsulü-

müzün yok olması demektir. Ben ne-

den milli seferberlik diyorum. Çünkü 

vereceğimiz bir aylık zarar bir yıl de-

mektir. Bu nedenle mazot, gübre, 

yem gibi özellikle temel girdilerin ma-

liyetleri düşürülmelidir. Özellikle KDV 

indirimi gibi tarımsal girdilere de des-

tek verilmelidir. Biliyorsunuz geçmişte 

de KDV indirimi yapıldı ama yetiştirici, 

üretici bundan faydalanmadı, fabrika-

tör faydalandı. Üzülerek ifade ediyo-

rum ama bu bizim yem fiyatlarımıza 

yansımadı. Özetle, çiftçiyi rahatlatan 

önlemlerin ivedilikle alınması lazım. 

Verilecek olan desteklerin şartlarının 

da bu İstişare Kurulu'nun vereceği 

rapor doğrultusunda oluşturulması 

lazım. Tarımda Milli Seferberlik ilan 

edilirse Acil Eylem Planımızda hazır. 

Biz insanlara hesap vereceğiz. Allah'a 

hesap vereceğiz. Buralarda oturup 

makam işgal etmememiz lazım. Tarım 

Orman Bakanımız 24 saat hiç durma-

dan çalışıyor, gece yarısı da arasak 

telefonumuza cevap veriyor. Bizler de 

Sayın Bakanımızı doğru bilgilendirme-

liyiz. “ dedi. 

Çoban sorununa da değinen Çelik, “ 

Sektörümüzün en önemli sorunların-

dan biri de çoban sorunudur. Ama 

Afgan çobanlar bizim A planımız değil, 

B planımızdır. Öncelikle Ülkemizdeki 

çoban kardeşlerimizi mesleğe özendir-

memiz gerekiyor.  Sosyal güvenceleri-

nin ve İŞKUR tarafından çalışma ola-

naklarının sağlanması konusunda bi-

zim Devlet olarak yol açmamız gereki-

yor. Dolayısıyla bizim çoban sorunu-

muzu acilen çözmemiz lazım. B planı-

mızda ise Afgan çoban olması söz 

konusudur. Çünkü Afgan çobanlar 

çalıştığı işletmelerde oldukça verimli 

ve sektöre katkı sağlayan insanlardır. 

Çobanlık Peygamber mesleğidir. Şu an 

50 milyon civarında bir hayvan varlığı-

mız var. Sayın Cumhurbaşkanımız ve 

Bakanımızın talimatları doğrultusunda 

nüfus başına bir koyun olacak şekilde 

bir hedefimiz var. Burada hayvan sa-

yısının artmasıyla birlikte çobana arz 

ve talebin de artacağını düşünüyoruz. 

Onun için b planımız Afgan çoban ge-

tirmektir ve burada yasal mevzuatlar 

çerçevesinde istihdam sağlanması ve 

bu durumun sürekli hale getirilmesini 

istiyoruz. “ şeklinde konuştu. 

Programda Genç çiftçi projesi ve 300 

koyun projesi ile ilgili görüşlerini açık-

layan çelik “ Biz devletimizin küçükbaş 

hayvancılıkla ilgili her organizasyo-

nunda Merkez Birliği olarak içinde 

olmak istiyoruz.  “ ifadelerine yer ver-

di. 

T arım ve Orman Bakanlığı 

Hayvancılık Genel Mü-

dürlüğünde 16 Nisan 

2020 tarihinde Koronavirüs salgını 

nedeniyle alınması gereken acil 

önlemler kapsamında bir toplantı 

gerçekleştirildi. 

Hayvancılık Genel Müdür Yardım-

cısı Salih Çelik Başkanlığında ger-

çekleştirilen toplantıya Genel Mü-

dür Yardımcısı Cengiz Ceylan ve 

Islah ve Geliştirme Daire Başkanı 

Adem Bölükbaşı, Altyapı ve Çevre 

İzleme Daire Başkanı Emre Gür-

çay, Büyükbaş ve Küçükbaş Hay-

vancılık Daire Başkanı Dr.Ender 

Burçak  ile Türkiye Damızlık Ko-

yun Keçi Yetiştiricileri Merkez Bir-

liği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik katıldı. 

Toplantıda Tarım ve Orman Baka-

nı Dr. Bekir Pakdemirli’ye sunul-

mak üzere küçükbaş hayvancılık 

sektörünün mevcut durumu ile 

ilgili birtakım istişarelerde bulu-

nuldu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik, toplantının oldukça verimli 

geçtiğini belirterek Merkez Birliği 

ve İl Birlikleri olarak her göreve 

hazır olduklarını ifade etti. 

BAKANLIKTA ACİL EYLEM PLANI TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
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T 
arım ve Orman Bakanlığı 

Hayvancılık Genel Müdü-

rü Zekeriyya Erdur-

muş’un başkanlığında 20 

Nisan 2020 tarihinde video konfe-

rans halinde bir toplantı gerçek-

leştirildi. Toplantıya Türkiye Da-

mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, TİGEM Genel 

Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, Et 

ve Süt Kurumu Genel Müdürü 

Osman Uzun ile Türkiye Kırmızı Et 

Üreticileri Mer-

kez Birliği Ge-

nel Başkanı 

Bülent Tunç 

katılım sağladı. 

TÜDKİYEB Ge-

nel Başkanı 

Çelik, toplantı-

da sektörün 

çözüm bekle-

yen önemli so-

runlarının yanı-

sıra kırmızı et piyasası üzerindeki görüşlerini aktardı. 

VİDEO KONFERANS SİSTEMİ İLE KIRMIZI ET 

KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ 

KÜÇÜKBAŞ ÜRETİCİLERİNDEN KESİM UYARISI 

T 
ÜDKİYEB Genel Başkanı 

Nihat Çelik: - "Kesim 

fiyatlarının gerilemesi ve 

bazı bölgelerde dişi ku-

zuların da kesime gönderilmesi, 

hayvan varlığımızın sürdürülebilir-

liği ve karlı hayvancılık açısından 

birçok sorunu beraberinde getire-

cektir" - "Damızlık hayvan üretici-

lerinin bu süreçte desteklenmesi 

ve yem girdisinin sübvanse edil-

mesi sektöre can suyu olacaktır" 

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKA-

YA - Türkiye Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 

Çelik, kesim fiyatlarının gerilemesi 

ve bazı bölgelerde dişi kuzuların 

da kesime gönderilmesi gibi geliş-

melerin hayvan varlığı açısından 

sorun yarattığını söyledi. 

Çelik, AA muhabirine Kovid-19 

sürecinde sektör olarak yaşadıkla-

rı sıkıntılara ilişkin değerlendirme-

de bulundu. 

Koyun etinin daha çok restoran-

larda satıldığını ya da piknik ya-

pan ailelerin tercih ettiğini akta-

ran Çelik, restoranların kapatılma-

sının koyun etine talebi düşürdü-

ğünü vurguladı. 

Çelik, salgınla mücadele sürecinde 

doğru beslenmenin önemine dik-

kat çekerek, "Hayvansal ürünlerin 

özellikle kırmızı etin, insan sağlığı, 

bağışıklık sistemi ve dengeli bes-

lenme üzerindeki etkisi artık bili-

nen bir gerçektir." dedi. 

Çelik, hayvan kesim fiyatlarının 

bölgesel olarak gerilediğine ve 

dövize bağlı olması nedeniyle yem 

fiyatlarının arttığına işaret ederek, 

"Kesim fiyatlarının gerilemesi ve 

bazı bölgelerde dişi kuzuların da 

kesime gönderilmesi, hayvan var-

lığımızın sürdürülebilirliği ve karlı 

hayvancılık açısından birçok soru-

nu beraberinde getirecektir. Bu 

sürecin ortaya çıkmasında hastalı-

ğı bahane eden kişi ya da kuru-

luşların tespit edilmesi, dişi kuzu 

kesimlerinin önlenmesi gibi ted-

birlerin alınması önem taşımakta-

dır. Damızlık hayvan üreticilerinin 

bu süreçte desteklenmesi ve yem 

girdisinin sübvanse edilmesi sek-

töre can suyu olacaktır. Süt veren 

hayvanların kesime gönderilmesi, 

ülkemiz hayvancılığına çok büyük 

zarar verecektir." değerlendirme-

sinde bulundu. 

 

Kovid-19 salgını nedeniyle fırsat-

çılık yapanların en ağır şekilde 

cezalandırılması gerektiğine işaret 

eden Çelik, üretici ve tüketicinin 

birlikte kazanç sağlayacağı orta-

mın oluşturulmasını her zaman 

arzu ettiklerini aktardı. 

- "Marketlerde fiyat düşmüyor" 

Çelik, bu süreçte yetiştiricinin da-

ha fazla desteklenmesi gerektiği-

nin altını çizerek, şunları kaydetti: 

"Şu an yetiştiricilerimiz hayvan 

pazarlarının kapalı olması nede-

niyle hayvanlarını değerinden sa-

tamama gibi zorluklar yaşıyor. 

Kapalı olan hayvan pazarlarının 

haftanın iki günü de olsa açık tu-

tulması yetiştiricilerimizin yararı-

na olacaktır. Kuzu canlı ağırlık 

baskül fiyatı 26 liralardan 20-21 

liralara geriledi. Yetiştiriciler mec-

buren hayvanlarını yok pahasına 

aracılara satmak zorunda kalıyor. 

Buna rağmen marketlerde ve ka-

saplarda fiyatlar düşmüyor. Dola-

yısıyla tüketici de mağdur oluyor. 

Neticede üretici ürününü düşük 

fiyattan satıyor, tüketiciler de pa-

halıya tüketiyor gibi bir manza-

rayla karşı karşıyayız." 
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ÇELİK “ SÜRÜ BÜYÜTME DESTEĞİ YETİŞTİRİCİMİZE 

BÜYÜK MORAL OLDU 

T 
ÜDKİYEB Genel Başkanı 

Nihat Çelik “ Bu zor sü-

reçte sürü büyütme des-

teği yetiştiricilerimize bü-

yük moral olmuştur.” 

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 

Pakdemirli tarafından küçükbaş 

hayvan yetiştiricilerine 187 milyon 

lira tutarında sürü büyütme ve ye-

nileme desteği ödeneceği hususun-

da bir açıklama yapan Türkiye Da-

mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, zor günler 

geçirdiğimiz bu dönemde böyle bir 

desteğin sektöre büyük moral ol-

duğunu söyledi.  

Genel Başkan Çelik, ayrıca Bakan-

lık tarafından küçükbaş hayvanla-

rın tanımlanmasında kullanılacak 

elektronik küpe uygulamasının üc-

retsiz olacağı açıklamasını da an-

lamlı bularak Bakan Pakdemirli’ye 

yetiştiriciler adına teşekkür etti.  

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik 

açıklamasında şunları kaydetti. “ 

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın 

Dr. Bekir Pakdemirli küçükbaş hay-

vancılığımız yönünden Cumhuriyet 

tarihimizde bir ilke daha imza ata-

rak 187 milyon lira tutarındaki Sü-

rü Büyütme ve Yenileme Desteği-

nin ödemelerine bu hafta başlana-

cağı yönünde bir açıklamada bu-

lundu. Öncelikle oldukça zor bir 

dönemden geçtiğimiz bu günlerde 

böyle bir desteği almak Birlikleri-

miz ve yetiştiricilerimiz için büyük 

moral kaynağı olmuştur. Adeta 

küçükbaş hayvancılığa can suyu 

verilmiştir. Yetiştiricilerimiz bu 

destekle rahat bir nefes almış mo-

ralleri yerine gelmiştir. Dolayısıyla 

Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakde-

mirli’ye Birliklerimiz ve tüm yetişti-

ricilerimiz adına teşekkür ediyoruz. 

Devletimiz sektörümüzü destekle-

mek ve canlandırmak adına çok 

değerli işler yapıyorlar. Bizler de 

her zorluğa rağmen üretmeye de-

vam ediyoruz. İnşallah bu zor gün-

leri el birliği ile atlatacağız.”  

Genel Başkan Çelik, açıklamasında 

küpe uygulaması hususuna da dik-

kat çekerek                “ Bakanlığı-

mız Gıda ve Kontrol Genel Müdür-

lüğü 81 Tarım Orman İl Müdürlük-

lerine elektronik yani mikroçipli 

küpelerin küçükbaş hayvanların 

tanımlanmasında ücretsiz uygulan-

ması konusunda gereğini bir yazı 

ile bildirmiştir. Bu konuda da Ba-

kanlığımıza minnettarız. Birlikleri-

miz ve Yetiştiricilerimiz de memnu-

niyetlerini sürekli bize bildiriyorlar. 

Yetiştiricilerimiz için bu son derece 

anlamlı uygulamaya da canı gönül-

den teşekkür ediyoruz. Koronavi-

rüsün olumsuz etkilerini azaltıcı bu 

tür çalışmalar bu zor günleri aşma-

da en büyük güvencimiz oluyor. 

Küpe uygulamasının ücretsiz yapıl-

ması hususunda da Sayın Bakanı-

mıza çok teşekkür ediyor, üretim-

de yılmadan, azimle yola devam 

diyoruz” dedi. 

 

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri 

Merkez Birliği Genel Başkanı 

Bülent Tunç 28 Nisan 2020 tari-

hinde Türkiye Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği'ni ziyaret 

etti. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik ve TÜKETBİR Genel Baş-

kanı Bülent Tunç, sektöre ilişkin 

çeşitli istişarelerde bulundu. 

Toplantı sonrasında Genel Başkan 

Çelik, "Nazik ziyaretlerinden dola-

yı TÜKETBİR Genel Başkanıma 

teşekkür ediyor, başarılı çalışma-

larının devamını diliyorum." ifade-

lerini kullandı. 

TÜKETBİR GENEL BAŞKANI BÜLENT TUNÇ MERKEZ 

BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ 
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T 
ÜDKİYEB Genel Başkanı Ni-

hat Çelik, 25 Nisan Dünya 

Veteriner Hekimler Günü 

sebebi ile ülkemizde ve Dün-

ya’da hayvan sağlığı, gıda güvenliği, 

hayvan hastalıklarının teşhis ve teda-

visi, salgın hastalıklar ile mücadele 

gibi önemli konularda özverili çalışma-

lar gerçekleştiren Veteriner Hekimle-

rin Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü 

kutladı.  

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Merkez Birliği Genel Başkanı 

Nihat Çelik, 25 Nisan Dünya Veteriner 

Hekimler Günü dolayısıyla bir mesaj 

yayınladı. 25 Nisan Dünya Veteriner 

Hekimler Günü sebebi ile ülkemizde 

ve Dünya’da hayvan sağlığı, gıda gü-

venliği, hayvan hastalıklarının teşhis 

ve tedavisi, salgın hastalıklar ile mü-

cadele gibi önemli konularda özverili 

çalışmalar gerçekleştiren Veteriner 

Hekimlerin Dünya Veteriner Hekimler 

Günü’nü kutlayan Çelik, şunları kay-

detti: 

"Dünya Veteriner Hekimleri Birliği 

(WVA) ile Dünya Hayvan Sağlığı Ör-

gütü’nün (OIE) girişimleri sonucunda 

her yıl Nisan ayının son Cumartesi 

günü kutlanan bu anlamlı günde hay-

vancılık sektörümüz içinde önemli bir 

yere sahip değerli Veteriner Hekimle-

rimizin gerçekleştirdikleri çalışmalarını 

yakinen takip etmekteyiz. 4 aydır 

yeryüzünü kasıp kavuran Covid -19 

salgını gösterdi ki Veteriner Hekimler-

de en az Beşeri Hekimler kadar sağlık 

sistemi içinde söz sahibidirler. Hastalı-

ğın yayılmaya başladığını öğrendiği-

miz günden itibaren laboratuvarlarda, 

kliniklerde, barınaklarda, gıda işlet-

melerinde, yem sanayinde ve sahada 

gösterdikleri özverili mücadelelerinden 

dolayı kendilerini canı gönülden kutlu-

yorum.  

Köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir 

gezerek hayvan sağlığı ve refahı için 

mücadele eden, yetiştiricilerimizin her 

daim yanında olan kıymetli Veteriner 

Hekimlerimizi tıp hekimlerinden ayı-

ran en önemli özellik ise kendini ifade 

edemeyen, onlar ile konuşamayan 

sadık dostlarımızı tedavi etmeleridir. 

Düşünebiliyor musunuz, insan olarak 

hepimiz bir doktora gittiğimizde tüm 

sorunlarımızı ifade ederek doktorumuz 

ile konuşuyor ve onunla birlikte hasta-

lığımıza çare arıyoruz. Can dostlarımız 

olan hayvanlarımız ise hiçbir şey dile 

getiremiyorlar ve tamamen Veteriner 

Hekimlerimizin tecrübeleri ve şefkat-

lerine sığınarak derman bekliyorlar.  

Çiftlikten çatala kadar sloganı ile hay-

vansal gıda üretiminde her daim biz-

lerin yanında olan değerli meslek 

mensuplarının son zamanlarda yaşa-

dıkları sıkıntıları da şahsım ve birliği-

miz adına bilmekteyiz. Son olarak 

TBMM’de yasalaşarak yürürlüğe konu-

lan “Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasa-

sı”na dahil edilmeyerek sağlık sektö-

rünün dışında bırakılan Veteriner He-

kimlerimizin de bir an önce bu kapsa-

ma alınmasını temenni ediyoruz.  

Veteriner Fakültelerimizin eksik altya-

pılarının tamamlanarak daha iyi koşul-

larda eğitim öğretim faaliyetlerine 

devam etmeleri de en büyük temenni-

lerimizden bir tanesidir. Fiili hizmet 

zammı, yıpranma payı meselesinin de 

en kısa sürede çözüme kavuşturulma-

sı noktasında tüm gücümüzle yanla-

rındayız. Bu duygu ve düşünceler ile 

bir kez daha tüm Veteriner Hekimleri-

mizin 25 Nisan Dünya Veteriner He-

kimlerini kutlar ve yaşamları boyunca 

başarılar dilerim." 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK'TEN 

VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ MESAJI 

T 
ürkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği Genel Baş-

kanı Nihat Çelik, 14 Mayıs Dünya 

Çiftçiler Günü dolayısıyla bir kutla-

ma mesajı yayınladı. 

Türkiye'de ve dünyada 36 yıldır aralıksız bir 

şekilde kutlanan Dünya Çiftçiler Günü'nün 

bu yılki temasının çok farklı ve önemli oldu-

ğunu ifade eden Çelik, " 3 aydan fazla bir 

süredir yaşadığımız Coranavirüs salgını ve 

sonrasındaki gelişmeler göstermiştir ki 

çiftçisine destek olmayan, tarımsal üretimi 

zayıf olan, tarıma, hayvancılığa yatırım 

yapmayan, önem vermeyen hiçbir ülke 

ayakta kalamaz ve vatandaşını sağlıklı, 

mutlu yaşatamaz. Ülkemizin her bölgesinde 

gece gündüz demeden üreten, riskli dö-

nemlerde dahi tedbirini alarak tarlasında, 

ahırında, bağında, bahçesinde çalışan, 83 

milyon insanımızın zor günlerinde beslen-

mesini sağlayan, gıdasını sofrasına ulaştıran 

çiftçilerimiz de sağlık çalışanlarımız kadar 

alkışı hak etmişlerdir." dedi. 

Çiftçinin üreten, kazancını alın teri ile hak 

eden, dua alan insan, inançlı ve imanlı in-

san, toplumun can damarı olduğunu akta-

ran Çelik, şunları kaydetti: 

"Toprağı nakış nakış işleyen, hayvanına 

kendi evladı gibi değer veren, traktörüne 

gözü gibi bakan toprağın ustalarına bin 

selam olsun.  

İnsan hayatında gıda tüketimi bir numara-

dadır. Doğal gıda tüketemeyen, tarımsal ve 

hayvansal ürünleri yemeyen insan düşünü-

lemez, düşünülmemelidir. Dünya var olduk-

ça bu düzen böyle devam etmek zorunda-

dır. Çiftçi gıda üretiminde temel taştır. Çiftçi 

toprağına bakmaz ise, emeğini esirger ise 

bırakın Ülkemizi tüm Dünya zor durumda 

kalır. Tarım stratejik bir alandır, bunu bilim 

insanlarımızdan tutunda, siyaseti yöneten-

ler, dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahi kabul 

etmişlerdir. Tarıma, çiftçiye yatırılan her 1 

kuruş fazlası ile kazanç olarak ülke hazine-

sine katkı sağlar. Bu nedenle tarımın temeli 

olan çiftçilerimizin her türlü sorunları ivedi-

likle çözülmelidir." 

ÇELİK, BAKAN PAKDEMİRLİ'NİN DE ÇİFTÇİ-

LER GÜNÜNÜ KUTLADI  

Çelik, yayınladığı mesajda Tarım ve Orman 

Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye de teşekkür 

ederek, "Kıymetli Tarım ve Orman Bakanı-

mız Bekir Pakdemirli, çiftçilerimiz 

için, ülkemiz tarımı için gecesini gündüzüne 

katarak çok değerli işlere imzasını atıyor. 

Göreve geldiği ilk günden itibaren gerek 

TÜDKİYEB olarak bizlere, gerekse tarım 

sektörünün her paydaşına vakit ayırarak 

sorunlarımızı dinleyen derdimize derman 

olmak için çaba sarf eden Bakanımız Dr. 

Bekir Pakdemirli’ye şahsım, Merkez Birliği-

miz ve tüm çiftçilerimiz adına şükranlarımızı 

sunuyorum. Çiftçiler Gününüz kutlu olsun 

Sayın Bakanım." ifadelerini kullandı. 

 

GENEL BAŞKAN ÇELİK'TEN 14 MAYIS DÜNYA 

ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJI 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK’DEN ET SORUNUNA          

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÇÖZÜMÜ 

T 
ürkiye Damızlık Koyun ve 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, ko-

rona virüs (Covid-19) salgınına 

karşı vatandaşları kuzu eti tüket-

meye davet etti. 

 

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, 

Türkiye'de ve dünyada yaşanan 

korona virüs (Covid-19) salgınına 

karşı vatandaşlara çağrıda buluna-

rak, kuzu etinin insanın bağışıklık 

sisteminin güçlenmesinde faydalı 

olduğunu ve bunun bilimsel olarak 

kanıtlandığını açıkladı. Kuzu ile 

oğlağın yayla ve meralarda tama-

men doğal ortamda beslenerek 

şifalı ete dönüştüğünü aktaran Çe-

lik, kuzu ve oğlakların Anadolu 

coğrafyasındaki meralarda besin 

değeri yüksek şifalı otlar ile bes-

lendiğini kaydetti. Kuzu etinin her 

insanın günlük alması gereken çin-

ko içeriğine sahip olmasından dola-

yı vücuttaki bağışıklık sisteminin 

gelişmesi için gerekli olan savun-

ma mekanizmasını güçlendirdiğini 

ifade eden Çelik, "Yaşı ilerlemiş 

vatandaşlarımızda oluşan B12 vita-

min eksikliğini de kuzu-oğlak eti 

tamamlamaktadır. Özellikle 60-65 

yaş aralığındaki insanların 

çoğunluğunda görülen B12 

vitamini eksikliğini de yaşadı-

ğımız şu olumsuz günlerde 

kuzu eti tüketerek aşabilece-

ğimize inanıyoruz. Buna ek 

olarak B kompleksi vitaminleri 

yüksek düzeyde içerdiği için 

sinir sistemine bağlı gelişecek 

olan ileri dönem hastalıkları-

nın ortaya çıkmasını da engelle-

mektedir. Kuzu ve oğlak eti, kas 

gelişimini ve özellikle gelişmekte 

olan çocukların sinir sistemi ile is-

kelet yapısını güçlendiren protein, 

vitamin ve mineral madde içeriği 

bakımından zengindir." dedi. 

 

Korona virüs salgınından korunma 

amaçlı olarak uzmanlar tarafından 

yapılan temizlik ve dezenfekte uy-

gulamalarının oluşturduğu cilt ve 

deri hastalıklarının engellenmesinin 

en önemli faktörlerinden birisinin 

kuzu ve oğlak etinin sürekli tüketil-

mesi olduğunu vurgulayan Çelik, 

"Çünkü kuzu ve oğlak eti içerisin-

deki yüksek vitamin değerleri sa-

yesinde cilt ve deri hastalıklarının 

önlenmesinde ciddi bir paya sahip-

tirler. Kuzu ve oğlak eti, insan sağ-

lığı açısından özellikle de kalp ve 

damar sağlığı açısından çok rahat-

lıkla tüketebilecek bir kırmızı et 

çeşidi olarak öne çıkmaktadır. Oğ-

lak eti, diğer kırmızı etlerle kıyas-

landığı zaman istenilen yağ asitle-

rinin yüksek olması nedeniyle kan 

kolesterol düzeyine ve koroner 

problemlere etki bakımından daha 

avantajlı durumdadır. Tarım ve 

Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakde-

mirli'nin vurguladığı gibi vatandaşı-

mıza sağlıklı ve güvenilir gıda üre-

timi noktasında da bizler de gayret 

göstermekteyiz. Ülkemizin yaşadığı 

sıkıntılı süreçte Bakanımız Dr. Be-

kir Pakdemirli'nin açıkladığı üzere 

hayvansal gıda başta olmak üzere 

tüm gıda ürünlerinde kendi kendi-

mize yetecek üretim kapasitesine 

sahibiz." ifadelerini kullandı. 

T 
ürkiye Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği 

Genel Başkanı Nihat 

Çelik, Tarım ve Orman 

Bakanlığı tarafından hayata geçi-

rilen "Dijital Tarım Pazarı" ile ilgili 

04 Mayıs 2020 tarihinde CNN 

Türk kanalına değerlendirmelerde 

bulundu. 

TÜDKİYEB Genel Merkezi'nde ger-

çekleştirilen rö-

portajda Genel 

Başkan Çelik, Di-

jital Tarım Pazarı-

nın uygulanmaya 

başlanmasıyla 

tarımın tüm pay-

daşlarının tek bir 

platformda bulu-

şacağını belirte-
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T 
ürkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Yö-

netim Kurulu Toplantısı 

Genel Başkan Nihat Çelik başkan-

lığında Video konferans ile ger-

çekleştirildi. 

TÜDKİYEB Nisan ayı mutat top-

lantısı, tüm Dünyayı ve ülkemizi 

etkisi altına alan Korona virüs 

salgınının önlenmesi adına alınan 

tedbirlerden biri olarak kullanılan 

video konferans yoluyla gerçek-

leştirilirken toplantıda küçükbaş 

hayvancılık sektörünün mevcut 

durumu ile salgın hastalık açısın-

dan yapılabilecek çalışmalara yö-

nelik bir takım kararlar alındı. 

Genel Başkan Çelik, salgının ya-

yılmaması tedbirleri kapsamında 

video Konferans yoluyla yönetim 

kurulu toplantısını yaptıklarını 

belirterek               “ Yönetim 

Kurulumuzda bulunan arkadaşla-

rımın hepsi Doğudan batıya doğru 

farklı illerdeki Birlik Başkanları-

mızdan oluşuyor. İller arası hare-

kette kısıtlamalar olması nedeniy-

le bu ayki toplantımızı Video Kon-

ferans sistemiyle yapmış olduk. 

Gayet te verimli bir toplantı oldu.“ 

dedi. 

Toplantı sonrasında alınan karar-

lara ilişkin bir açıklamada bulunan 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik öncelikle, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın kabine toplantısı son-

rasında çiftçilere verdiği kredi 

borcu ertelemesi müjdesine deği-

nerek “ Her zaman çiftçi dostu 

olarak gördüğümüz Cumhurbaş-

kanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-

ğan'ın çiftçilerimize verdiği müj-

deler salgınla mücadele dönemin-

de adeta can suyu olmakta ve 

üretime devam etme noktasında 

çiftçilerimiz derin bir nefes alma-

larına vesile olmaktadır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın çiftçi-

lerimizin Mayıs ve Haziran ayında 

vadesi gelecek Ziraat Banka-

sı ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 

olan kredi geri ödemelerinin faiz-

siz olarak 6 ay erteleneceği açık-

lamasını Yönetim Kurulu olarak 

memnuniyetle karşılıyoruz. Bu 

vesile ile her zaman yanı başımız-

da olan Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım 

ve Orman Bakanımız Sayın Dr. 

Bekir Pakdemirli’ye tüm çiftçileri-

miz adına bir kez daha teşekkür 

ediyoruz  .” dedi. 

Genel Başkan Çelik, yönetim ku-

rulu toplantısında alınan kararlar-

dan birinin de küçükbaş hayvan-

cılıkla ilgili tüm iş ve işlemlerde 

Merkez Birliğinin organizasyonlar-

da etkin rol alması hususu oldu-

ğuna dikkat çekerek “ Öncelikle 

bizim arzumuz üretici ile tüketici-

lerin arasını açarak fiyat uçuru-

muna sebep olan aracıların orta-

dan kaldırılması yolunda mücade-

le etmektir. Dolayısıyla da örne-

ğin kuzu satışlarının sadece Birlik-

lerimiz üzerinden yapılması yö-

nünde bir tavsiye kararı almış 

bulunuyoruz. Daha da önemli-

si Kuzu satışlarının Birliklerimiz 

üzerinden yapılmasının en önemli 

katkılarından biri de dişi kuzuların 

kesiminin önlenmesi olacak-

tır. Daha önceki toplantılarımızda 

da olduğu gibi bu toplantıda da 

alınan kararlarımızı Sayın Bakanı-

mız Dr. Bekir Pakdemirli başta 

olmak üzere Bakanlığımızın ilgili 

Genel Müdürleriyle paylaşaca-

ğız.  “ şeklinde konuştu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik, toplantıda alınan kararların 

dışında ayrıca sektöre ilişkin çe-

şitli değerlendirmelerin yapıldığını 

da sözlerine ekledi. 

TÜDKİYEB YÖNETİM KURULU, VİDEO KONFERANSLA 

TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ. 

"DİTAP ile ette aracı kaldırılacak, 

tüketici ne tükettiğini bilecek. Üre-

tici ise malının kaç liraya satıldığını 

takip etme imkanı bulacak." dedi. 

Çiftlikten sofraya kadar bir hizmet 

zinciri oluşacağının altını çizen Çe-

lik, aracının değil üretici ve tüketi-

cinin kazanacağını ifade etti. 

Üreticiden çok aracının kazandığı-

nın açıkça görüldüğünü dile getiren 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik, " Kuzu eti karkas olarak şu 

anda 44 TL, en düşük kademesi 60 

lira. Pirzola ise 110 TL'den satılı-

yor. Burada üreticiden çok aracının 

kazandığı gö-

rülüyor." şek-

linde konuştu. 

DİTAP uygula-

masıyla aracı-

ların otomatik 

olarak ortadan 

kaldırılacağını 

vurgulayan 

Çelik, " Et fi-

yatlarında ke-

sinlikle azalma 

olacak. Tüketi-

cilerin aldığı ürünlerin üretim yerini 

görme imkanı da olacak. En önem-

lisi de bu." ifadelerini kullandı. 
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GENEL BAŞKAN NİHAT ÇELİK, TZOB DANIŞMA 

KURULU TOPLANTISI'NA KATILDI 

T 
ürkiye Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği Ge-

nel Başkanı Nihat Çelik, 

Tarım ve Orman Bakanı 

Dr. Bekir Pakdemirli'nin de teşrifle-

riyle, video konferans yöntemiy-

le  gerçekleştirilen Türkiye Ziraat 

Odaları Birliği'nin (TZOB) Danışma 

Kurulu Toplantısına katıldı. 

Pandemiden önce, tarım sektörü-

nün nabzını tutmak, her konuda 

paydaşların fikirlerini almak ama-

cıyla 70 ilde 200'ün üzerinde top-

lantı yaptığını belirten Pakdemirli, 

ayrıca "Söz Sizde" buluşmaları 

adıyla gerçekleştirmeye başladıkla-

rı toplantılarda da üreticileri, yetiş-

tiricileri, çiftçileri, ormancıları biz-

zat dinleme fırsatı bulduğunu ve 

varsa sorunları yolun başındayken 

çözme gayreti içinde olduklarını 

ifade etti. 

Bakan Pakdemirli, çiftçilerden bek-

lentilerinin daha fazla üretmeleri 

ve üretmekten korkmamaları oldu-

ğunu belirterek, "Kimsenin ürünü 

tarlada, hayvanı elinde kalmaya-

cak. Gerekirse devlet olarak biz 

alacağız." dedi. 

"KÜÇÜKBAŞTA AVRUPA'DA BİRİN-

CİYİZ" 

Türkiye'nin hayvancılık varlığının 

2002 yılına göre büyükbaşta 9,9 

milyondan 17,9 milyon başa, kü-

çükbaşta ise 31,9 milyondan 48,5 

milyon başa ulaştığını kaydeden 

Pakdemirli, "Bu süreçte süt üreti-

mimiz 8,4 milyon tondan 23 milyo-

na, kırmızı et üretimimiz 420 bin 

tondan 1 milyon 201 bin tona yük-

seldi. Küçükbaş varlığı bakımından 

48,5 milyon başla Avrupa'da birin-

ci, büyükbaşta ise 17,9 milyonla 

ikinci, süt üretiminde de üçüncü 

sırada yer alıyoruz. 

Küçükbaşta  hayvan varlığını artır-

maya yönelik çalışmalara yoğun-

laştık. Uygulamaya koyduğumuz 

yeni projelerle ilk etapta, 46 mil-

yon olan küçük-

baş hayvan varlı-

ğımızı 48,5 mil-

yon başa çıkar-

dık. 2020 yılında 

56 milyon küçük-

baş hayvan varlı-

ğına ulaşmayı 

planlıyoruz. Hede-

fimiz küçükbaşta 

kırmızı et üretimi-

nin payını, ilk etapta yüzde 20 se-

viyelerine çıkarmaktır." ifadelerini 

kullandı. 

Video konferans yöntemiyle ger-

çekleştirilen toplantıda TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Çelik ise Tarım ve 

Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemir-

li'ye küçükbaş hayvancılığın sorun-

larını bizzat iletti. 

"RAMAZAN PAKETLERİNİN İÇİNE 

ET VE SÜT DAHİL EDİLMELİ" 

Toplantıda Ramazan paketlerinin 

içerisine kıyma, et ve süt gibi aile-

lerin protein ihtiyacını karşılayacak 

ürünlerin de dahil edilmesi taleple-

rini ileten Çelik,  "Biz Birlik olarak 

yaptığımız yardımlarda, evine Ra-

mazan paketi gönderilecek aileleri 

önceden tespit ediyor ve kesimin 

ardından hemen paketleri hazırla-

yarak aynı gün ailelere ulaştırıyo-

ruz. Bu ülke geneline yayılarak, 

insanların sofrasına bu mübarek 

ayda kıyma ve et konulması için 

altyapı oluşturulmasını talep ediyo-

ruz." dedi. 

Özellikle et ve süt ürünlerindeki 

girdi ve çıktı maliyetlerinin göz 

önüne alınması gerektiğini vurgu-

layan Genel Başkan Çelik, "Gıdada 

yüzde 8 olan KDV oranının bu zor 

süreçte en az 3 ay %1'e düşürül-

mesini talep ediyoruz. " ifadelerini 

kullandı. 

Küçükbaş hayvancılığın çok me-

şakkatli bir sektör olduğuna dikkat 

çeken Çelik, "Dün Sayın Bakanımı-

zın açılışını yapmış olduğu Dijital 

Tarım Pazarı'nın hayata geçmesiyle 

birlikte hep alıcının kazanması du-

rumunun önüne geçmiş oluyoruz. 

Üreticimiz alım ve satımlarında 

karkas etin, baskül fiyatının rekla-

mını yapma imkanı bulacak ve ara-

cının önüne geçmiş olcağız. Hay-

van fiyatlarımız bölgelere göre de-

ğişiyor. Bölgelere göre ürünümü-

zün değerinde satılması ve bu or-

ganizasyonun birlikler üzerinden 

yapılması ve bunun da Bakanlık 

tarafından kontrol edilmesi ve ara-

cıyı aradan çıkarmak oldukça 

önemlidir. " şeklinde konuştu. 

"KÜPE VE KÜPELEME İŞLEMLERİ 

BİRLİKLERİ ÜZERİNDEN YAPILMA-

LI" 

Küpe ve küpeleme işlemlerinin alt 

yapısı müsait olan Birliklerin üze-

rinden yapılmasını da talep eden 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik, aynı zamanda köyde kalan, 

durumu iyi olmayan ve açlık sınırı-

nın altında yaşayan insanlara 5 

tane büyükbaş, 50 tane küçükbaş 

hayvan olanağı sağlanmasını da 

dile getirdi. 

Biz merada da sahada da varız 

diyen Çelik, bu sorunların Acil Ey-

lem Planı çerçevesinde gündeme 

alınması gerektiğini belirte-

rek,  "2020 yılı için Tarım ve Hay-

vancılıkla ilgili Destekleme Karar-

namelerinin bir an evvel hayata 

geçmesini talep ettiklerini de söz-

lerine ekledi. 
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T 
ÜDKİYEB Genel Başkanı 

Çelik, bir grup gazeteci 

ile video konferans yön-

temiyle toplantı yaptı. 

Genel Başkan Çelik, Tarım ve Or-

man Bakanlığı’nın gıdada üretim-

den tüketime tüm zinciri dijital 

ortama taşıyacak Dijital Tarım Pa-

zarı’nı (DİTAP) devreye sokmasın-

dan büyük memnuniyet duydukla-

rını ifade ederek, “Dijital Tarım 

Pazarının uygulanmaya başlanma-

sıyla tarımın tüm paydaşları tek 

bir platformda buluşacak” de-

di. Tarımsal arz ve talebin dijital 

pazaryeri yaklaşımı ve sözleşmeli 

tarım uygulaması ile buluşmasını 

sağlayacak olan DİTAP’ın üretici-

nin daha fazla gelir elde etmesini, 

tarım endüstrisinin istediği nitelik-

te tarımsal ürün bulmasını ve tü-

keticinin de tarımsal ürünlere da-

ha ucuza ulaşmasını sağlayacağını 

vurgulayan Çelik, “Bu programla 

gönüllü yetiştiriciler ve alıcılar e-

devlet üzerinden kayıt olacak ve 

hem alış hem de satış kotaları, 

fiyatlandırmaları, ödeme programı 

bu sistem üzerinden takip edile-

cektir.” dedi.   

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik,  Tarım 

ve Orman Bakanlığı’nın gıdada 

üretimden tüketime tüm zinciri 

dijital ortama taşıyacak Dijital Ta-

rım Pazarı’nı (DİTAP) devreye sok-

masını takdirle karşıladıklarını 

açıklayarak “Dijital Tarım Pazarı 

(DİTAP) programı için Tarım ve 

Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemir-

li nezdinde, Hazine ve Maliye Ba-

kanı Dr. Berat Albayrak ve Ticaret 

Bakanı Ruhsar Pekcan’a teşekkür 

ediyoruz.  Dijital Tarım Pazarının 

uygulanmaya başlanmasıyla tarı-

mın tüm paydaşları tek bir plat-

formda buluşacak.” 

dedi.   

KÜÇÜK İŞLETMELER 

KORUNACAK 

Özellikle küçük aile 

işletmelerinin pazara 

ulaşmasında büyük 

rolü olan ve haksız 

kazanç sağlayan aracıları devre-

den çıkaracak olan bu programla 

yetiştiricinin artık daha fazla ka-

zanmasının mümkün olduğuna 

dikkat çeken Çelik, “Büyük bir bö-

lümü kırsal kesimde üretim ya-

pan  küçükbaş hayvan sahiplerinin 

dijital sisteme girme ve bu sistemi 

yönetmede bazı zorluklarla karşı-

laşacağını ön görmekteyiz. Bu ne-

denle programın başarısının artırıl-

ması için yetiştirici birlikleri de 

sözleşmeli olarak sistemde yer 

almalıdır. Yetiştirici birliklerinin 

köprü vazifesi göreceği bir prog-

ram uygulamada kolaylıkların yanı 

sıra, küçük yetiştiricilerin büyük 

üreticilerle rekabet şansını arta-

caktır. Böylelikle küçük aile işlet-

melerinin desteklenmesi ile köy-

den kente göçün önlenmesinde 

birlikler aktif rol üstlenecektir.” 

dedi. 

Hayvansal üretimin büyük bölü-

münün kırsalda gerçekleştiğini 

söyleyen Genel Başkan Çelik,  bir-

liklerin sisteme dahil olmasıyla, 

özellikle kırsal alanlarda hayvan 

yetiştiricilerinin neyi nasıl ürettiği-

nin; hayvansal ürün tüketicilerinin 

de raflardan neyi satın aldığının 

gıda zinciri izlenebilirliğiyle daha 

şeffaf bir şekilde görülebileceğine 

dikkat çekti.  

RAMAZAN PAKETLERİNE ET VE 

KIYMA DA GİRSİN TALEBİ 

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile 

yaptıkları görüşmede Ramazan 

paketlerine et girmesi için de ta-

lepte bulunduklarını ve bu önerile-

rine Bakan Pakdemirli’nin sıcak 

baktığını anlatan Çelik, 

“Hayırsever vatandaşlarımızın 

yaptığı yardımların içerisine birer 

kilo kıyma ve et konulması için 

altyapı oluşturulmasını talep ettik. 

Bunun soğuk zinciri de çok kolay 

şekilde sağlanır. Biz Birlik olarak 

yaptığımız yardımlarda, evine Ra-

mazan paketi gönderilecek aileleri 

önceden tespit ediyor ve kesimin 

ardından hemen paketleri hazırla-

yarak aynı gün ailelere ulaştırıyo-

ruz. Bu ülke geneline yayılarak, 

insanların sofrasına bu mübarek 

ayda et gönderilebilir.” dedi. 

60-65 YAŞ ARALIĞINA KUZU ETİ 

TAVSİYESİ 

Kuzu etinin son derece sağlıklı 

olduğuna da dikkat çeken Çelik, 

“Kuzu ve oğlaklarımız meraları-

mızdaki besin değeri yüksek şifalı 

otlar ile beslenerek bu otları ete 

çevirirler. Bu nedenle kuzu eti son 

derece sağlıklı ve şifa kaynağıdır. 

Bu etler içerisindeki demir ve çin-

ko oranının yüksek olması nede-

niyle insanların bağışıklık sistemi-

nin güçlenmesinde de faydalı olur” 

dedi.  Korona virüs salgını nede-

niyle zor günlerden geçilen bu 

günlerde Çelik, “Özellikle 60-65 

yaş aralığındaki kişilerin çoğunlu-

ğunda görülen B12 vitamini eksik-

liğini de yaşadığımız şu olumsuz 

günlerde kuzu eti tüketerek aşabi-

leceğimize inanıyoruz.” dedi. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK DİJİTAL TARIM 

PAZARINA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR 
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TARIMSAL ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ DANIŞMA 

PLATFORMU OLUŞTURULDU 

T 
ürkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Ta-

rım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-

mirli'nin onayı ile Tarımsal Üretici 

Örgütleri Danışma Platformu 

(TÜÖDAP) oluşturulduğunu belirte-

rek bu platformda üretici ve yetiş-

tirici birliklerinin yer almasının sek-

töre çok büyük katkıları olacağını 

söyledi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik, hızlı karar alma ve uygula-

maya geçirme noktasında danışma 

platformunun önemine dikkat çe-

kerek, "Bu platformun hayata geçi-

rilmesi, hızlı karar alma ve uygula-

ma noktasında, ülkesel ve bölgesel 

gıda üretiminin sürekliliği için ve 

içinde bulunduğumuz bu zorlu sü-

recin en kısa sürede atlatılabilmesi 

adına yerinde bir karardır. Bakanlı-

ğımız bu girişimiyle çok önemli bir 

yeniliğe imza atarak üretici örgüt-

lerini birer paydaş olarak kabul 

etmiştir. Canı gönülden destekliyo-

ruz" dedi. 

Genel Başkan Çelik, oluşturulan bu 

platform ile Üretici Birliklerine ka-

rar alma sürecinde çok önemli rol-

ler biçildiğini ifade ederek Tarım ve 

Orman Bakanı Pakdemirli'ye kü-

çükbaş hayvancılık sektörü adına 

teşekkür etti. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 

tarım sektörü adına çok güzel ge-

lişmeler yaşandığına dikkat çeke-

rek, "Öncelikle peş peşe dev ham-

lelerle tarım ve hayvancılık sektö-

rünün yüzünü ağartacak çalışmala-

ra imza koyan Bakanımız Sayın Dr. 

Bekir Pakdemirli'ye tüm yetiştirici-

lerimiz adına teşekkür ediyoruz. 

Çok kısa süre önce de üretici ile 

tüketiciyi ortak paydada buluştura-

cak olan Dijital Tarım Pazarı'nın 

tanıtımı bizzat Sayın Bakanımızın 

sunumuyla 

gerçekleştiril-

mişti. Bu sis-

temde haksız 

kazanç sağla-

yan aracıların 

ortadan kaldırı-

lacak olmasını 

memnuniyetle 

karşılamıştık. 

Şimdi de ta-

rımsal üretici 

örgütlerinin bir 

platform mari-

fetiyle bir ara-

ya getirilecek 

olmasıyla, ye-

tiştirici birlikleri 

olarak yıllardır 

olmasını istedi-

ğimiz bir haya-

limiz de böyle-

ce gerçeğe 

dönüştürülmüş 

oldu. Tarımsal 

Üretici Örgütle-

ri Danışma 

Platformunun 

oluşturulması 

Bakanlığımız 

ile sektör tem-

silcilerini bu-

luşturarak bakanlık yetkililerine 

sahadan bizzat sektör temsilcileri 

tarafından sorunların aktarılmasını 

sağlama imkanı verecek ve ortak 

akıl ile sorunlara çözüm aranacak-

tır. Tarımsal örgütler ve üreticiler 

ile Bakanlığımız arasında iletişimi 

ve bilgi alışverişini artırarak sektö-

rün gelişimine büyük katkı sağla-

nacaktır" dedi. 

Çelik, danışma platformunun ku-

rulmasının sektör açısından çok 

önemli olduğunu vurgulayarak, 

"Umuyor ve inanıyoruz ki platform 

sayesinde üretici ve yetiştirici ör-

gütlerimizin Bakanlığımızla olan 

ilişkileri daha çok gelişecek, sektö-

rümüze ilişkin ortaya koyduğumuz 

taleplerimizin değerlendirilmesi ve 

daha da önemlisi Bakanlığımız po-

litikalarının oluşturulması ve uygu-

lanması noktasında Merkez Birlik-

lerinin karar alıcı konumuna getiril-

mesi ülkemiz tarımının doğru yolda 

yürümesine vesile olacaktır. Bu 

açıdan da bakıldığında TÜÖDAP, 

biz üretici örgütlerine Bakanlığımızı 

doğru bilgilendirmede bulunma 

sorumluluğu da getirmiş, herkesin 

elini taşın altına beraberce koyaca-

ğı tarihi bir platform oluşturulmuş-

tur" dedi. 
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Merkez Birliği Genel 

Başkanı Nihat Çelik, "Tarım ve 

Orman Bakanımız Bekir Pakde-

mirli'nin DİTAP'ı hayata geçirme-

siyle birlikte artık çiftlikten sofra-

ya kadar bir hizmet zinciri oluşa-

cak. Alıcı, satıcı, üretici, tüketici 

hepsi bu platformda birleşecek, 

herkes birbirini izleyecek ve takip 

edebilecek." dedi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik, Tarım ve Orman Bakanlı-

ğı'nın gıdada üretimden tüketime 

tüm zinciri dijital ortama taşıya-

cak Dijital Tarım Pazarı'nı devreye 

sokmasından büyük memnuniyet 

duyduklarını ifade ederek projesi-

nin özellikle kırmızı et sektöründe 

aracıları ortadan kaldıracağını 

belirtti. 

Tarımsal arz ve talebin dijital pa-

zaryeri yaklaşımı ve sözleşmeli 

tarım uygulaması ile buluşmasını 

sağlayan DİTAP projesiyle üretici-

nin, daha fazla gelir elde etmesi-

ni, tarım endüstrisinin istediği 

nitelikte tarımsal ürün bulmasını 

ve tüketicinin de tarımsal ürünle-

re daha ucuza ulaşmasını sağla-

yacağını vurgulayan Çelik, "Tarım 

ve Orman Bakanımız Bekir Pakde-

mirli'nin DİTAP'ı hayata geçirme-

siyle birlikte artık çiftlikten sofra-

ya kadar bir hizmet zinciri oluşa-

cak. Alıcı, satıcı, üretici, tüketici 

hepsi bu platformda birleşecek, 

herkes birbirini izleyecek ve takip 

edebilecek. Şu anda 45 liraya 

üreticiden çıkan karkas kuzu eti 

markete geldiği zaman farklı fark-

lı satılıyor. En alt kademedeki et 

fiyatı şu anda 60 liranın üzerinde. 

Bu değişken fiyatlarla et sofralara 

gidiyor. Yetiştirici bu fiyatı gördü-

ğünde üzülüyor. DİTAP sayesinde 

herkes sistemi takip edebilecek. 

DİTAP sayesinde Türkiye kazana-

cak" açıklamasında bulundu. 

"Ramazan paketleri konusunda 

vicdanlı davranılmasını istiyorum" 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli ile yaptıkları görüşme-

de Ramazan paketlerine et girme-

si için de talepte bulunduklarını 

ve bu önerilerine Bakan Pakde-

mirli'nin sıcak baktığını aktaran 

Çelik, "Bizim milletimiz duyduğu-

na değil, gördüğüne inanır. Biz 

Ramazan paketlerinde hep bakli-

yat dağıtıyoruz. Bunu alışkanlık 

haline getirmişiz. Bazı insanların 

evinde buzdolabı yok. Bizim insa-

nımız şükreder. Ramazan paket-

leri konusunda vicdanlı davranıl-

masını istiyorum. Bu yardım pa-

ketlerinde hayvansal gıdalar da 

olsun. İnsanları mutlu etmek gü-

zel bir şey" ifadelerini kullandı. 

"Gıdada eksiğimiz olacağına ihti-

mal vermiyorum" 

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çı-

kan ve kısa sürede tüm dünyayı 

etkisi altına alan yeni tip Korona 

virüsün Türkiye'deki etkilerini de-

ğerlendiren Çelik, "Korona virüs-

ten ötürü bütün dünya olumsuz 

yönde etkilendi. İlgili Bakanları-

mızın zamanında aldığı önlem ve 

tedbirler sayesinde biz bu olaydan 

en az zararla kurtulacağımızı 

umut ediyoruz. Bir ülkenin güçlü 

olması anlamında tarım sanayisi-

nin güçlü olması gerekiyor. Biz 

hem iklim hem mera hem de top-

rak yapısıyla tarım sanayisinde 

güçlü bir ülkeyiz. Ama insanları-

mızın tarımdan el çekmesi ya da 

süreçten olumsuz etkilenerek 

mahsulünden el çekmesi, bir yıllık 

emeğinin yok olması demektir. 

Biz kendi kendimize yeten bir ül-

keyiz. Bizim insanımız üretkendir. 

Yanlış bir politika izlenseydi, yan-

lış talimatlar verilseydi; mevsim-

sel bir aylık ekim dönemi atlanıl-

saydı bir yıllık mahsulümüzden 

olacaktık. Tarım ve hayvancılıkta 

kısa vadede yitirdiğimiz kaybımızı 

uzun vadede elde etmemiz müm-

kün değildir. Hükümetimizin gü-

ven verici tavrı ve kamuoyunun 

doğru bilgilendirilmesi sonucunda 

bizim ciddi bir kaybımız yok. Gı-

dada da eksiğimizin olacağına 

ihtimal vermiyorum. Kimse panik-

lemesin" şeklinde konuştu. 

"Kuzu eti yiyin, ömrünüzü yeme-

yin" 

Kuzu etinin her yaştan insan için 

faydalı olduğuna değinen Çelik, 

1939 doğumlu babasından örnek 

vererek kuzu eti sayesinde baba-

sının hala sağlıklı bir şekilde yaşa-

dığını belirtti. Çelik, "55 yaş üs-

tünden büyük insanlara çağrıda 

bulunuyorum; kuzu etinden baş-

ka et tüketmesinler. Kuzu mera-

larımızdaki besin değeri yüksek 

şifalı otlar ile beslenerek bu otları 

ete çevirirler. Bu nedenle kuzu eti 

son derece sağlıklı ve şifa kayna-

ğıdır. Kuzu etindeki yağ faydalı-

dır. Kalp damarları açar, şeker 

hastalığına şifadır. Gelişme çağın-

daki çocuklarımız için de çok 

önemlidir. Dolayısıyla koronayı 

yenmek için kuzu eti tüketin. Ku-

zu eti yiyin, ömrünüzü yemeyin" 

diye konuştu. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, "DİTAP İLE ARTIK 

ÇİFTLİKTEN SOFRAYA KADAR BİR HİZMET ZİNCİRİ 
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK: “KUZU ETİ YE 

KORONAYA YENİLME” 

T 
ÜDKİYEB Genel Başkanı 

Nihat Çelik, “Covid-19 

pandemisi sürecinde kır-

mızı etin bağışıklık siste-

minin geliştirilmesindeki önemi 

bilimsel çalışmalarla ortaya konul-

muştur. 

Mayıs ayında kuzuların piyasaya 

sürülmesi ile fiyatların gerileyeceği 

söylenebilir. Ancak ‘evde kal' çağ-

rısının sona ermesi ile vatandaşla-

rın sosyal hayata dönmeleri kuzu 

etine olan talebi artıracak ve fiyat-

ların daha da gerilemesinde rol 

oynayacaktır” dedi. 

Covid-19 salgını ile mücadelede 

bağışıklık sistemini güçlendirici 

özelliği bulunan kırmızı ete talep 

artarken, özellikle kuzu etinde fi-

yatlar bir önceki aya göre gerile-

miş olmakla birlikte bu sonuç mar-

ket fiyatlarına henüz yansımadı. 

Mayıs ayı içinde kuzuların piyasaya 

sürülmesi ile fiyatların daha da 

gerileyeceğini belirten Türkiye Da-

mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, evde kalma 

sürecinin sona ermesi ve sosyal 

hayatın normalleşmesi, stoklarda 

bulunan kuzuların pazara arz edil-

mesiyle birlikte kırmızı ette de fi-

yatların normale dönmesinin hem 

tüketici hem üretici menfaatine 

olacağını belirtti. Covid-19 ile mü-

cadelede kırmızı etin öneminden 

her fırsatta bahseden Çelik, Türki-

ye'de mevcut koyun sayısının bir 

önceki yıla oranla yüzde 5,9 arta-

rak 37 milyonu aştığını kaydetti. 

Çelik, “Koyun eti üretimi 2019 yı-

lında 30 bin 600 ton olarak gerçek-

leşmiştir. Türkiye'nin yıllık kırmızı 

et üretimi yaklaşık 1,2 milyon ton 

olup bu üretimin yüzde 12-14'ü 

küçükbaş hayvanlardan elde edil-

mektedir. Covid-19 pandemisi sü-

recinde kırmızı etin bağışıklık siste-

minin geliştirilmesindeki önemi 

bilimsel çalışmalarla ortaya konul-

muştur. Bu olumlu açıklamalar ile 

kuzu eti tüketimi bu dönemde yak-

laşık olarak yüzde 50 düzeyinde 

artış göstermiştir. Mayıs ayında 

kuzuların piyasaya sürülmesi ile 

fiyatların gerileyeceği söylenebilir. 

Ancak ‘evde kal' çağrısının sona 

ermesi ile vatandaşların sosyal 

hayata dönmeleri kuzu etine olan 

talebi artıracak ve fiyatların daha 

da gerilemesinde rol oynayacaktır” 

ifadelerini kullandı. 

"Fiyatlar geçen aya göre geriledi" 

Türkiye'de kişi başı küçükbaş hay-

van eti tüketiminin gelişmiş ülkele-

re göre düşük olduğunu kaydeden 

Çelik, “Yaklaşık olarak kişi başı 

yılda 2 kg küçükbaş hayvan eti 

tüketilmektedir. Tüketimin en fazla 

olduğu ülkeler 8,5 kg ile Avustral-

ya 6,6 kg ile Uruguay'dır. Dünya 

ortalamasının 1,7 kg olduğu kü-

çükbaş eti tüketimi ABD'de 0,4 kg 

olarak gerçekleşmiştir. Mevcut 

üretim Türkiye'nin ihtiyacını karşı-

layabilecek düzeydedir” dedi. 

Nisan 2020 fiyatlarıyla kuzunun 

toptan satış fiyatının 44 lira oldu-

ğunu anlatan Çelik, bu fiyatın ge-

çen aya göre yüzde 0.7 gerilediğini 

ifade etti. Çelik, hayvan pazarları-

nın da haftada iki gün pandemi ile 

mücadele kurallarına riayet ederek 

açılması gerektiğini, buna ek ola-

rak Kurban Bayramı'nda ‘eve tes-

lim kurban' gibi projelerle sosyal 

mesafe kurallarını ihlal etmeden 

vatandaşların dini vecibelerini yeri-

ne getirebilecekleri programların 

hayata geçirilebileceğini vurguladı. 

 

Riskli gruplara kuzu eti önerisi 

Kuzu etinin insanların bağışıklık 

sisteminin güçlenmesinde faydalı 

olduğunun bilimsel olarak kanıtlan-

dığını belirten Çelik, “Kuzu ile oğ-

lak yayla ve meralarda tamamen 

doğal ortamda beslenerek şifalı ete 

dönüşmektedir. Kuzu eti her insa-

nın günlük alması gereken çinko 

içeriğine sahip olmasından dolayı 

vücuttaki bağışıklık sisteminin ge-

lişmesi için gerekli olan savunma 

mekanizmasını güçlendirir. Yaşı 

ilerlemiş vatandaşlarımızda oluşan 

B12 vitamin eksikliğini de kuzu-

oğlak eti tamamlamaktadır. Özel-

likle 60-65 yaş aralığındaki insan-

ların çoğunluğunda görülen B12 

vitamini eksikliği de yaşadığımız şu 

olumsuz günlerde kuzu eti tükete-

rek aşılabilecektir” dedi. 

"Cilt ve deri hastalıklarına karşı 

panzehir" 

Korona virüs salgınından korunma 

amaçlı olarak uzmanlar tarafından 

yapılan temizlik ve dezenfekte uy-

gulamalarının oluşturduğu cilt ve 

deri hastalıklarının engellenmesinin 

en önemli faktörlerinden birisinin 

kuzu ve oğlak etinin sürekli tüketil-

mesi olduğunu anlatan Çelik, 

“Çünkü kuzu ve oğlak eti içerisin-

deki yüksek vitamin değerleri sa-

yesinde cilt ve deri hastalıklarının 

önlenmesinde ciddi bir paya sahip-

tir. Kuzu ve oğlak eti, insan sağlığı 

açısından özellikle de kalp ve da-

mar sağlığı açısından da çok rahat-

lıkla tüketebilecek bir kırmızı et 

çeşidi olarak öne çıktığı bilimsel 

olarak ortaya konulmuştur” dedi. 
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T 
ürkiye Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği 

Genel Başkanı Nihat Çe-

lik, 19 Mayıs 2020 tari-

hinde TGRT HABER ve SHOW TV 

ekranlarında kuzu eti tüketimine 

ilişkin bir takım açıklamalarda 

bulundu. 

TGRT HABER ekranlarında verilen 

haberde corona ile ilgili ilaç ve aşı 

çalışmalarının Dünyanın her ye-

rinde devam ettiği ve buna çare 

bulunması için çalışmaların tüm 

hızıyla sürdüğü belirtilerek bu 

noktada Türkiye Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 

Çelik’in de TGRT HABER’e çeşitli 

açıklamalarda bulunduğu kayde-

dildi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 

haberde özellikle kırmızı etin co-

ronavirüse karşı bağışıklığı güç-

lendirici bir etkisi olduğununun 

altını çizdi. 

Haber içeriğinde kuzu etinin fay-

dalarına değinilerek şiş kebabı, 

kavurması, fırında güveci ve daha 

çeşit çeşit yemeği ile kırmızı etin 

sofraların vazgeçilmezi olduğu 

ifade edilirken, lezzeti ve şifa de-

posu olan kuzu etinin corona sal-

gınıyla mücadele edilen bu gün-

lerde bağışıklık sistemini güçlen-

dirmeye bire bir olduğuna, ayrıca 

kuzu etinin çinko içeriğine sahip 

olmasıyla bağışıklık sistemininin 

güçlenmesine yardımcı olduğu ve 

b12 vitamin eksikliğini de giderdi-

ği belirtilirken özellikle 60-65 yaş 

aralığındaki insanların kuzu eti 

tüketmesinin tavsiye edildiğine 

dikkat çekildi. 

Haberde coronavirüsle birlikte 

kırmızı ete olan talebin arttığı ve 

fiyatların bir önceki aya göre geri-

lediğinden bahsedilerek TÜDKİ-

YEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik’in fiyatların daha da 

düşeceği ve Mayıs ayı içe-

risinde kuzuların piyasaya 

sürülmesiyle birlikte fiyat-

ların gerileyeceğine ilişkin 

sözlerine yer verildi. 

SHOW TV’nin haberine 

göre ise fiyatlarının yüksek 

olmasına rağmen kuzu etine tale-

bin rekor seviyesine yaklaştığı 

bilgisine yer verildi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik, Show Tv’ye yaptığı açıkla-

mada  virüs öncesine göre şu an-

da kuzu eti satışlarında yüzde 50 

artış olduğunu söyledi. 

Show Tv haberinde fiyatlar artmış 

olsada salgın döneminde et satış-

larının adeta patladığını ve özel-

likle de kuzu eti tüketiminin rekor 

seviyeye ulaştığı ifadelerine yer 

verilirken Genel Başkan Çelik, en 

alt kuzu eti sınıfının kasaplarda 

68-70 liraya satıldığını ve kasapta 

en çok tüketilen kuzu eti olduğu-

nu söyledi. 

Haberde, lokanta ve restaurantlar 

kapalı olduğu için evde yemek 

yapıldığını ve uzmanlardan gelen 

beslenme önerilerinin et satışları-

na yansıdığı ifade edilerek Genel 

Başkan Çelik’in kuzu etine talebin 

arttığı yönündeki sözlerine de yer 

verildi. 

Kuzuların yetiştiricilerden ortala-

ma kilosu 45 liraya çıktığı 

ve  devreye aracıların girmesiyle 

kasapta fiyatların şiştiğini ifade 

eden Televizyon muhabiri, küçük-

baş hayvan ihracatının da fiyatla-

rın yüksek olması nedenlerinden 

biri olduğunu ve ortak görüş ola-

rak da normalleşme takvimiyle 

birlikte hayvan pazarlarının yeni-

den açılmasıyla et fiyatlarının dü-

şebileceği yönünde olduğunu söy-

ledi. 

Haberin sonunda ise TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Nihat Çelik, “ Kuzu 

eti yiyin koronayı yenin diyoruz” 

diyerek kamuoyuna önemli bir 

mesaj vermiş oldu. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, TGRT HABER VE SHOW TV’DE 

KUZU ETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU 
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK; DÜNYA 

SÜT GÜNÜ KUTLU OLSUN 

1 
 Haziran Dünya Süt Günü 

dolayısıyla bir mesaj ya-

yınlayan Türkiye Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Dünya Süt 

Gününün Birleşmiş Milletler Gıda 

ve Tarım Organizasyonu tarafından 

19 yıldır aralıksız kutlanan anlamlı 

bir gün olduğuna dikkat çekerek 

başta koyun ve keçi yetiştiricileri 

olmak üzere tüm süt üreticileri ile 

süt sektöründe üretimin ve dağıtı-

mın tüm aşamalarında hizmet ve-

ren çalışanların ve yıl boyunca süt 

tüketen vatandaşların Dünya Süt 

Gününü kutladı. 

 

KEÇİ SÜTÜ ANNE SÜTÜ KADAR 

DEĞERLİDİR DAHA ÇOK TÜKETİL-

MELİ 

 

Genel Başkan Çelik mesajında, 1 

Haziran Dünya süt günü münase-

betiyle tüm vatandaşlarımızı süt 

içmeye davet ederken özellikle de 

koyun ve keçi sütünün daha fazla 

tüketilmesini arzu ettiklerini ifade 

ederek “Süt, insan sağlığı için be-

sin değeri oldukça yüksek bir gıda 

maddesidir. Özellikle de keçi sü-

tünde bulunan zengin vitamin ve 

mineral içeriği ile ana sütü kadar 

değerli olduğu bilim adamlarınca 

ispatlanmıştır. Özellikle çocukları-

mızın ve gençlerimizin keçi sütü 

tüketmeleri sağlıklı ve organik bes-

lenme adına son derece faydalıdır. 

Dolayısıyla koyun ve keçi sütü her 

gün muntazaman tüketilmesi gere-

ken en temel besindir. Bilim insan-

larınca kanıtlanmış duruma göre 

her insan günlük belirli miktarda 

süt veya süt ürünlerini mutlaka 

tüketmelidir. Gelişmiş ülkelerde 

yakalanan süt ve süt ürünü tüke-

tim oranını bizde ülkemizde yaka-

lamalıyız.” dedi. 

 

SÜT MİLLİ MESELEMİZ OLMALI 

 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 

sütün stratejik önemi nedeniyle 

milli mesele olarak düşünülmesi 

gereğine işaret ederek “  Coronavi-

rüs süreci de gösterdi ki, süt ve 

peynir, yoğurt, kefir, dondurma, 

sütlü tatlılar, süt tozu gibi süt 

ürünleri grubu stratejik temel gıda 

maddeleridir. Dolayısıyla süt üreti-

mi ve tüketimi de sağlık ve eğitim 

sektörleri gibi “Milli Mesele” olarak 

değerlendirilmelidir. Çobandan, 

yetiştiriciye, dağıtıcıdan, market 

reyon sorumlusuna, vatandaşa 

kadar tüm süreçte seferberlik ilan 

ederek üretim ve tüketim nokta-

sında dünya liderliğini hedeflemeli-

yiz. Hedef yılda kişi başı 100 litre 

süt grubu ürünleri tüketimi olmalı-

dır. İhracat noktasında da ihraç 

ettiğimiz ilk 5 ürün arasında süt 

sektörü yerini almalıdır. “ dedi. 

 

SAYIN BAKAN EN ZOR GÜNLERİ-

MİZDE YANIMIZDA 

 

Süt üreticilerinin sorunları ve çö-

züm önerileri noktasında Merkez 

Birliği olarak hazırlanan raporları 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile sü-

rekli paylaştıklarını ifade eden Ge-

nel Başkan Çelik, “ Sayın Bakanı-

mız Dr. Bekir Pakdemirli, böylesine 

özel günlerimiz yanında en zor 

günlerimizde de hep yanı başımız-

da olan, ülkemiz tarım ve hayvan-

cılığının yüz akıdır. Sektörümüz 

adına kendisine minnet duyguları-

mızla birlikte teşekkür ediyoruz. 

Her yıl Ulusal Süt Konseyince çiğ 

süt için belirlenen referans fiyatları 

kapsamına koyun ve keçi sütünün 

de dahil edilerek koyun keçi sütü 

referans fiyatlarının da açıklanma-

sını istiyoruz.” değerlendirmesinde 

bulundu. 

 

Genel Başkan Çelik, mesajını, “ 1 

Haziran Dünya Süt gününü bir kez 

daha kutlarken bu anlamlı günde 

tüm vatandaşlarımızı günde en az 

1 bardak süt içmeye ve özellikle de 

koyun ve keçi sütü içmeye davet 

ediyorum” sözleriyle tamamladı. 
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1 
 Haziran Dünya Süt Gü-

nü münasebetiyle Tarım 

ve Orman Bakanı Dr. 

Bekir Pakdemirli ve 

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri 

Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yu-

nus Kılıç’ın katılımıyla bir etkinlik 

düzenlendi. 

Videokonferans yoluyla düzenle-

nen etkinliğe Türkiye Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği ( TÜDKİYEB ) Genel Başka-

nı Nihat Çelik, HAY-KOOP Merkez 

Birliği Genel Başkanı Ahmet Er-

türk, SETBİR Yönetim Kurulu Baş-

kanı Tarık Tezel, Türkiye Damızlık 

Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 

Genel Başkanı Kamil Özcan, 

ASÜD Yönetim Kurulu Başkanı 

Harun Çallı, Süt Üreticileri Merkez 

Birliği Genel Başkanı Tevfik Kes-

kin ve Ulusal Süt Konseyi Yönetim 

Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhittin 

Özder katılım sağlayarak birer 

konuşma yaptılar. 

 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 

Çelik ise yaptığı konuşmada, 

Dünya Süt Günü dolayısıyla va-

tandaşları daha çok süt içmeye, 

özellikle de ana sütüne eşdeğer 

olan keçi sütünü tüketmeye davet 

etti. 

Genel Başkan Çelik, sektöre bü-

yük hizmetlerde bulunan Bakan 

Pakdemirli’ye teşekkür ederek yıl 

boyunca kutlanan belirli günlerin 

farkındalık oluşturmak yanında 

sektör sorunlarının ifade edildiği 

özel günler olduğunu söyledi. 

Bakan Pakdemirli’den bir takım 

taleplerde bulunarak konuşmasını 

sürdüren Çelik, konuşmasında  “ 

Öncelikle süt ülkemiz için stratejik 

bir üründür ve süt konu-

sunu milli mesele haline 

getirmemiz gerektiğine 

inanıyorum. Sayın Baka-

nım, bu nedenle şahsını-

zın önderliğinde bir Süt 

Fonu kurulmasını teklif 

ediyorum. Bu fonu sek-

törde iş yapan, ticaret 

yapan firmaların desteklemesi 

suretiyle ihtiyaç halinde süt üreti-

cilerimizin zor zamanlarında dev-

reye koyacağımız bir sistem hali-

ne getirilmesini öneriyorum. “ 

ifadelerine yer verdi. 

Virüs salgınına karşı süt ve süt 

ürünlerinin önemini kamuoyuna 

tam olarak tüm paydaşlarla birlik-

te anlatılması gereğine işaret 

eden Çelik, “ Bu konuda güçlü bir 

kamuoyu oluşturmalıyız. Üzülerek 

belirtmek isterim ki süt ve süt 

ürünlerinin önemini halka yeterin-

ce anlatamadığımızı görmekte-

yiz.” Şeklinde konuştu. 

Genel Başkan Çelik, çocuklar açı-

sından sütün önemine de vurgu 

yaparak “ Geçmişte uygulanan 

okul sütü programının yeniden 

değerlendirilmesi ve bu manada 

besin değeri diğer sütlere nazaran 

yüksek olan keçi sütünün ön 

planda tutulmasını Sayın Baka-

nımdan talep ediyorum. Ayrıca 

özellikle ilkokullarda süt ile ilgili 

bir dersin müfredata eklenme-

si,  geleceğimizin Umudu olan 

çocuklarımız için son derece 

önem arz etmektedir.” ifadelerin-

de bulundu. 

Coronavirüs ile birlik-

te,  insanların artık alışverişlerinin 

büyük bir çoğunluğunu internet 

üzerinden gerçekleştirdiğini söyle-

yen Çelik, “ Sayın Bakanım, sizin 

önderliğinizde,  bir ya-

sa,  çalışması hazırlanarak inter-

net alışveriş sitelerinde süt ve süt 

ürünlerinin satış görsellerinin,  ön 

plana çıkarılmasının zorunlu hale 

getirilmesi düşüncesindeyim.” 

dedi. 

Konuşmasında çiğ süt destekle-

melerine de değinen Çelik, konuş-

masında  “ Çiğ süt desteklemeleri 

kapsamında,  süt üreticilerini 

memnun edecek,  bir rakamın 

verilmesi yetiştiricilerimizden bize 

yoğun bir şekilde talep olarak 

gelmektedir. Bu nedenle halen 15 

kuruş olan koyun keçi çiğ süt des-

tekleme miktarının 25 kuruş ola-

rak belirlenmesini Sayın Bakanı-

mızın takdirlerine sunuyorum. “ 

ifadelerine yer verdi. 

Genel Başkan Çelik, Ulusal Süt 

Konseyi kararlarına da dikkat çe-

kerek “    Her yıl Ulusal Süt Kon-

seyince çiğ süt için belirlenen re-

ferans fiyatları inek sütü için ge-

çerli olup,  koyun ve keçi sütü 

dikkatlerden kaçmaktadır. Bu ne-

denle koyun keçi sütü için de re-

ferans fiyatlarının açıklanmasını 

talep ediyoruz.” şeklinde görüş 

bildirdi. 

Çelik, konuşmasını “ Dünya Süt 

gününü bir kez daha kutluyor, bu 

anlamlı günde tüm vatandaşları-

mızı günde en az 1 bardak süt 

içmeye davet ediyor, hepinizi tek-

rar saygılarımla selamlıyorum.” 

diyerek tamamladı. 

1 HAZİRAN DÜNYA SÜT GÜNÜ VİDEOKONFERANS 

YÖNTEMİYLE KUTLANDI 
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KARAMAN MİLLETVEKİLLERİ GENEL BAŞKAN ÇELİK'İ 

ZİYARET ETTİ 

A 
K Parti Karaman Millet-

vekili Dr. Recep Şeker 

ve AK Parti Karaman 

Milletvekili Av. Selman 

Oğuzhan Eser ile birlikte Karaman 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Baş-

kanı Yücel Yaman, Karaman Ay-

rancı İlçe Belediye Başkanı Yüksel 

Büyükkarcı ve Karaman Ayrancı 

Ziraat Odası Başkanı Mehmet El-

van 04 Haziran 2020 tarihinde Tür-

kiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği Genel Başkanı Nihat Çe-

lik'i ziyaret etti. 

Genel Başkan Nihat Çelik, ziyaret 

kapsamında küçükbaş hayvancılık 

sektörünün sorunları ve çözüm 

önerilerine ilişkin görüşmelerde 

bulundu. 

Çelik, ziyarete ilişkin şunları aktar-

dı: 

"Sayın Vekillerim çalışmalarımızı 

her zaman destekleyeceklerini söy-

leyerek bir program dahilinde Ka-

raman'a beni davet edeceklerini 

belirttiler. Ziyadesiyle memnuniyet 

duyduğum ziyaretlerinden dolayı 

teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." 

BAKAN PAKDEMİRLİ'YE DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ 

TEŞEKKÜRÜ 

T 
ürkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, 7 Ha-

ziran Dünya Kahvaltı Günü nedeniy-

le bir açıklama yaparak Vanlıları 

tebrik eden Tarım ve Orman Bakanı 

Dr. Bekir Pakdemirli'ye teşekkür 

etti.   

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çe-

lik, konuyla ilgili olarak yaptığı açık-

lamada şunları kaydetti: "Van’da 

2014 yılında 51 bin 793 kişinin katı-

lımıyla gerçekleştirilerek “Dünyanın 

en kalabalık kahvaltı sofrası” rekoru 

kırılan kahvaltının, Guinness rekor-

lar kitabında yer almasının ardından 

Birleşmiş Milletler ve Türkiye Büyük 

Millet Meclisi nezdinde gerekli giri-

şimler yapılarak 7 Haziran 2020 

Günü’nü Dünya Kahvaltı Günü ola-

rak ilan edilmişti.  

7 Haziran 

2020 Gü-

nü’nün 

Dünya 

Kahvaltı 

Günü ol-

masına büyük destek veren ve Dün-

ya Kahvaltı Günü’nü yayınladığı bir 

mesajla kutlayarak, özellikle bu 

anlamlı günün kutlamasına öncülük 

eden, aynı zamanda UNESCO kültü-

rel miras listesine girmeye aday 

Van kahvaltımızı konu ederek, 

Van’ımızın eşsiz güzelliklerine deği-

nen, şehrimize ve sektörümüze sı-

cak ve samimi iltifatlarda bulunarak 

Vanlıları kutlayan Tarım ver Orman 

Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDE-

MİRLİ’ye şahsım, sektörüm ve tüm 

Vanlı hemşehrilerim adına teşekkür 

eder, dünya kahvaltı gününde ve 

her kahvaltı sofranızda Van’ın yöre-

sel kahvaltı ürünlerini eksik etme-

menizi tavsiye ederim. 

Sayın Bakanımız verdiği kutlama 

mesajında hazırlanan kahvaltı sof-

rasında dağlardan gelen eşsiz lez-

zetler ile bağlardan gelen enfes ni-

metler ile harmanlanan ifadesi ile 

yetiştiricilerimiz ve üreticilerimizin 

de emeğinin de hakkını teslim et-

miştir.  

Ben de, yetiştiricilerimizin ve çiftçi-

lerimizin alın teri ve göz nuru ile 

ulaşılan bu eşsiz lezzetlerin tüketici-

lerimizin sofralarına ulaştırılmasında 

büyük katkısı olan başta yetiştirici-

lerimiz olmak üzere herkesin Dünya 

kahvaltı Gününü kutluyor ve en 

derin şükranlarımı arz ediyorum. 

Tüm sevdiklerinize sağlıkla ve mu-

habbetle kavuşacağınız nice kahval-

tılara. Allah ülkemize ve milletimize 

darlık ve yoksulluk göstermesin" 
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T 
arım ve Orman Bakan 

Yardımcısı Fatih Metin, 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik’i ziyaret etti. 

Çelik, ziyaretle ilgili yaptığı açıkla-

mada, Bakan Yardımcısı Metin ile 

görüşmelerinde, yetiştiricilerin 

sorunlarını dile getirdiklerini, sek-

törle ilgili talepleri aktardıklarını 

bildirdi. 

Ziyarette, Bakan Yardımcısı Metin 

ile küçükbaş hayvancılığın tarihsel 

gelişimini de değerlendirdiklerini 

belirten Çelik, şunları kaydetti: 

“Bu toprakların ana geçim kay-

naklarından biri de hemen her 

zaman küçükbaş hayvancılık ol-

muştur. Bu yeni de değildir. Yüz-

yıllardır böyledir. Dünyanın en 

güzel halı ve kilimleri, kumaşları 

bu topraklarda dokunmuştur. Os-

manlı Devleti’nin kurucusu Osman 

Gazi de babası Ertuğrul Gazi de 

dedesi Süleyman Şah da geçimle-

rini küçükbaş hayvancılıktan sağ-

lamışlardır. Atalarımız Osmanlı 

Devleti kurulana kadar obaları ve 

sürüleri ile hayvanlarını otlatabile-

cekleri güvenli topraklar için göç 

etmişlerdir. Koyun keçi otlatmay-

la işe başlayan Osmanlı İmpara-

torluğu, üretim faaliyetlerini, 

ipekten yüne, tiftikten kıla, kilim-

den dokumaya, baskı kumaşlara, 

süt ve süt ürünlerine, et ve et 

ürünlerine genişletmiş, bunun 

verdiği güçle yeryüzüne hakim 

olmuştur. Bin yıl önce koyunlarıy-

la, keçileriyle yola çıkan yüzlerce 

yıl dünyaya hükmeden ve impa-

ratorluk kuran bir ecdadın torun-

larıyız.” 

Osmanlının ataları keçi çobanı 

olan kurucularının torunları olarak 

küçükbaş hayvancılığı her zaman 

baş üstünde tutmayı kutsal bir 

görev bildiklerini vurgulayan Çe-

lik, “Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan’ın her zaman ço-

banları önemsemesinden, Tarım 

ve Orman Bakanımız Dr. Bekir 

Pakdemirli’nin her daim, her yer-

de desteğinin yanı başımızda ol-

masından ve bugün de  Tarım ve 

Orman Bakan Yardımcımız Fatih 

Metin’in Merkez Birliğimizi ziyaret 

ederek sektörümüzün sorunlarını 

dinlemesinden anlaşılıyor ki, kır-

salda tarlasında ekip biçen, mera-

sında koyun keçi güden yetiştirici-

lerimiz, çobanlarımız sahipsiz de-

ğildir” dedi. 

  

-Tarım Bakanımız her zaman biz 

yetiştiricilerin yanında olmuştur 

Sektör temsilcisi olarak tüm üreti-

ci ve yetiştiriciler adına ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti ifade eden 

Çelik, şunları kaydetti: 

“Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, 

hizmette sınır tanımayarak her 

zaman biz yetiştiricilerin yanında 

olmuştur. Bakanımızın yetiştirici-

lerimize değer verdiğini biliyor ve 

minnettarlığımızı ifade ediyoruz. 

Bugün Tarım ve Orman Bakan 

Yardımcımız Fatih Metin’in Merkez 

Birliğimizi ziyaretiyle bizleri onur-

landırmasından sektörüm adına 

büyük şeref duyduğumu ifade 

etmek istiyorum. Bakanımız Dr. 

Bekir Pakdemirli’nin şahsında Ba-

kan Yardımcıma ziyaretlerinden 

dolayı çok teşekkür ediyorum. 

Merkez Birliğimizin kuruluşundan 

bu yana ilk kez bir Bakan Yardım-

cımızın bizleri ziyaret etmesinin 

mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ziya-

ret, çalışmalarımızda bizlere güç 

verecek, küçükbaş hayvancılığı-

mızın gelişimine de katkısı ola-

caktır. 

Bakan Yardımcımızın ziyaretiyle 

üretici ve yetiştiricilerimizin ya-

nında olduğunu göstermesi, pan-

demi döneminde her ne kadar 

sektörümüz olumsuz etkilenmiş 

olsa da durumun yeniden normal-

leşme sürecine girmesi ile birlik-

te  yetiştiricilerimizin eskiden ol-

duğu gibi üretime devam etmesi 

bakımından sektörümüze büyük 

moral olacaktır diye düşünüyo-

rum.” 

Genel Başkan Çelik, ziyaretin so-

nunda günün anısına sektöre yap-

tığı hizmetlerinden dolayı Bakan 

Yardımcısı Metin’e bir plaket tak-

diminde bulundu. 

TARIM VE ORMAN BAKAN YARDIMCISI METİN, 

TÜDKİYEB’İ ZİYARET ETTİ 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN 52 BİN MUHTARA ÇAĞRI 

T 
üm Köy ve Mahalle Muh-

tarları Derneği (TMD) ve 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, bu ülkenin geleceğinin 

tarım ve gıdada olduğunu bildire-

rek, “Bu ülke ekonomisine tarım ve 

hayvancılıkta 455,07 milyar liralık 

üretim değerimizle büyük katkıda 

bulunuyoruz” dedi. 

Çelik, bu üretimde muhtarların 

büyük katkısının yadsınamayacağı-

nı belirterek, “muhtarlarımız çok 

daha büyük potansiyele sahip ta-

rım ve hayvancılığımızın geliştiril-

mesinde kilit önemde olduklarını 

unutmamalıdır” diye konuştu. 

 

-Tarım ve hayvancılığın ülke eko-

nomisine katkısı 

Nihat Çelik, yaptığı açıklamada, 

2019 yılı rakamlarına göre, bu ül-

kenin çiftçisinin 165,32 milyar lira-

lık canlı hayvan, 93,92 milyar lira-

lık hayvansal ürün, 77,55 milyar 

liralık tahıl ve diğer bitkisel ürün, 

67,83 milyar liralık meyve, içecek 

ve baharat bitkileri, 50,45 milyar 

liralık sebze üretimi gerçekleştirdi-

ğini belirtti. 

Bu ülkenin tarımdaki üretime da-

yanarak 19,7 milyar dolarlık gıda 

ve tarım ihracatı yaptığını, tarımın 

5,1 milyon kişiye iş sağladığını, 

işsizliği 2 puan civarında düşürdü-

ğünü bildiren Çelik, şunları söyledi: 

“Tarım ve hayvancılık potansiyeli 

çok büyük olan bir ülkede yaşıyo-

ruz. Mülteci ve yabancılarla birlikte 

88 milyonluk bir ülkenin gıda gü-

vencesini çiftçimiz ve yetiştiricimiz 

sağlıyor. Yakın çevrede tarım ve 

hayvancılıkta bizimle yarışacak bir 

ülke de yok. Bu ülkenin hala yete-

rince kullanılmayan tarlaları, otlak-

ları var. Suya kavuşturulmamış 1,9 

milyon hektar alan bulunuyor. Tür-

kiye, verimli tarım alanlarını koru-

malı, sulama yatırımlarını tamam-

lamalı, kırsalda nüfusu tutacak 

kırsal kalkınma projeleri uygula-

maya koymalı, tüm tarım arazileri-

ni tarımsal üretim için kullanmalı-

dır. Hayvancılığın en ucuz yem 

kaynağı mera ve çayırlardır. Çayır 

ve meralar ıslah edilmelidir. Bu 

konuda Tarım ve Orman Bakanımız 

Dr. Bekir Pakdemirli’nin çayır ve 

mera ıslahı çalışmalarına büyük 

önem verdiğini ve bu konudaki 

çalışmaları aralıksız sürdürdüğünü 

de görüyoruz. Bu konuda ve diğer 

konularda tarıma ve hayvancılığa 

yaptığı katkılar için teşekkür ediyo-

ruz.” 

 

-“Tarım ve hayvancılığa verilen her 

destek ekonomiye katkı olarak geri  

dönüyor” 

Tarım ve hayvancılık için harcana-

cak her kuruşun misliyle ekonomi-

ye geri döneceğinin unutulmaması 

gerektiğini vurgulayan Çelik, şöyle 

devam etti: 

“Tarıma ve hayvancılığa verilen 

her destek ülkeye ekonomik katkı 

olarak geri dönüyor. Yeni korona-

virüs salgınında da görüldü ki gıda 

güvencesi ve sağlık her şeyden 

önemli. Hayat dursa bile sağlık 

hizmeti durmuyor, gıda tüketimi 

azalmıyor. Aksine artıyor. Eğer 

gıda güvencenizi sağlayamıyorsa-

nız, sağlık sisteminiz yetersiz ise 

istediğiniz kadar zengin ülke olun 

muhtaç duruma düşüyorsunuz.  

Bu kriz, bize sağlık sistemimizi ve 

tarımımızı ne olursa olsun ayakta 

tutmamız gerektiğini bize göster-

di.” 

Koronavirüs sürecinde tarımsal 

üretimin aksamadan sürdüğüne, 

çiftçinin ve yetiştiricinin gecesini 

gündüzüne katarak üretim faaliye-

tini devam ettirdiğine dikkati çeken 

Çelik, “bu konuda muhtarlarımızın 

büyük gayretleri de yadsınamaz. 

Devlet ile va-

tandaş arasın-

daki köprü gö-

revini yapan 

muhtarlarımız, 

koronavirüs 

salgınında yet-

kili birimleri-

mizle müthiş 

bir eşgüdüm 

içinde çalıştı, 

kontrolü sağla-

dı ve salgının 

kırsalda yayıl-

masının önüne 

geçtiler” dedi.     

 

-“Kırsalın kal-

kındırılmasında 

ana unsur 

muhtarlarımız 

olacaktır” 

Muhtarların kamunun verdiği her 

türlü görevi bugüne kadar layıkıyla 

yerine getirdiğini, kırsalı ayakta 

tuttuğunu belirten Çelik, “kırsalın 

kalkındırılması, ülke ekonomisine 

tarım ve hayvancılıkla çok daha 

büyük katkı sağlanması konusunda 

yapılacak her türlü proje, verilecek 

her türlü destek uygulamasının 

başarısında da ana unsur muhtar-

larımız olacaktır. Kamu kuruluşları 

devletin kırsaldaki temsilcisi muh-

tarlarımızla işbirliği içinde hareket 

ederse sorunlar çok daha hızlı, ko-

lay ve hedefe uyumlu bir şekilde 

çözülür” diye konuştu. 

Meraların bir bölümünden yeterin-

ce faydalanılmadığını bildiren Çelik, 

şöyle dedi: 

“Hayvancılıkta yem maliyetlerini 

düşürmek için meralarımızın tama-

mının otlatmaya açılması gereki-

yor. Muhtarlarımızın burada etkin, 

aktif görev almaları önemlidir. Tek 

karış mera, otlatma dışında kalma-

malıdır.” 
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T 
arım İşletmeleri 

(TİGEM) Genel Müdürü 

Ayşe Ayşin Işıkgece ve 

Genel Müdür Yardımcısı 

Ali Osman Kıyak 10 Haziran 2020 

tarihinde Türkiye Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 

Çelik'i ziyaret ettiler. 

Ziyaret kapsamında Genel Başkan 

Çelik,TİGEM Genel Müdürü Işık-

gece ve Genel Müdür Yardımcısı 

Kıyak, TİGEM iş birliğinde gerçek-

leştirilen ve önümüzdeki 

süreçte yürütülebilecek 

olan projeler hakkında çe-

şitli istişarelerde bulundu. 

Gerçekleştirilen toplantı 

sonrasında TÜDKİYEB Ge-

nel Başkanı Nihat Çelik, 

"Bundan sonraki süreçte 

TİGEM ile birlikte yine ba-

şarılı projelere imza atacağımıza 

canıyürekten inanıyorum. Sayın 

Genel Müdürüm ve Genel Müdür 

Yardımcıma nazik ziyaretlerinden 

dolayı teşekkür ediyor, çalışmala-

rında başarılar diliyorum." dedi. 

TİGEM GENEL MÜDÜRÜ IŞIKGECE VE GENEL MÜDÜR 

YARDIMCISI KIYAK, GENEL BAŞKAN ÇELİK'İ 

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN TARIM VE ORMAN BAKAN 

DANIŞMANI BAYRAKTAR'A ZİYARET 

A 
nkara -15.06.2020 - 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım 

ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pak-

demirli’nin Danışmanı Doç. Dr. 

Zülfikar Bayraktar’a makamında 

bir ziyarette bulundu. 

Tarım ve hayvancılık sektörü üze-

rine görüşmeler yapılan ziyarete 

ilişkin bir değerlendirmede bulu-

nan Genel Başkan Çelik, "Sayın 

Bayraktar ile tarım ve hayvancılık 

sektörü üzerine oldukça 

verimli olduğuna inandığım 

fikir alış verişinde bulun-

duk. Bakan Danışmanımız 

Sayın Bayraktar, Sayın 

Bakanımızın kaleminden 

çıkan "Türkiye'de Geçmiş-

ten Günümüze Tarım Poli-

tikaları ve Ekonomisi" baş-

lıklı değerli eserini şahsıma 

takdiminden dolayı son 

derece mutlu oldum. Nazik ev 

sahipliğinden ve göstermiş olduğu 

teveccühten dolayı Sayın Bakan 

Danışmanıma çok teşekkür ediyo-

rum." dedi. 

MUŞ BİRLİK BAŞKANINDAN GENEL BAŞKAN ÇELİK'E 

ANLAMLI HEDİYE 

M 
uş Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Birlik Başkanı 

Nimet Salkım, 08 

Haziran 2020 tarihin-

de Türkiye Koyun Keçi Yetiştirici-

leri Merkez Birliği Genel Başkanı 

Nihat Çelik'i makamında ziyaret 

etti.   

Ziyaret kapsamında küçükbaş 

hayvancılığın sorunları ve çözüm 

önerilerine ilişkin görüşmeler ya-

pılırken, Muş Birlik Başkanı Nimet 

Salkım, Genel Başkan Çelik'e 

sektör adına yapmış olduğu 

hizmetlerin anısına Türklere 

Anadolu'nun kapılarını açan 

şanlı Malazgirt Zaferi'nin 

Başkomutanı Sultan Alp Ars-

lan'ın plaketini takdim etti. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik,Salkım'ın ziyaretinden ve 

anlamlı hediyesinden duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek, 

"Büyük bir dönüm noktası niteli-

ğindeki tarihi zaferin sembolü 

olan plaketi şahsıma layık gördü-

ğü için kendisine teşekkür eder, 

saygılarımı sunarım." ifadelerini 

kullandı. 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, ÇİFTÇİ TV CANLI YAYININA 

KONUK OLDU 

A 
nkara-30.06.2020 Türki-

ye Koyun Keçi Yetiştirici-

leri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Baş-

kanı Nihat Çelik, Çiftçi TV’de Taner 

Öztürk’ün sunduğu "Çiftçiden Ha-

ber" programının canlı yayın konu-

ğu oldu. 

 

Programda Koronavirüs salgını 

sonrasında tarım ve gıdanın ne 

kadar önemli olduğunun tüm dün-

ya tarafından bir kez daha anlaşıl-

dığının altını çizen Çelik, tarım ve 

gıdada sürdürülebilir üretim olmaz-

sa her şeyin anlamını yitirdiğini, 

tarıma eşdeğer gösterilen enerjide 

petrol fiyatlarının borsada sıfırın 

altına indiğini, en stratejik sektö-

rün tarım ve gıda olduğunu belirtti. 

Programda üretim çeşitliliği açısın-

dan çok şanslı bir ülke olduğumuzu 

aktaran Genel Başkan Çelik, 

"Cennet gibi bir vatanımız var. 

Üretim çeşitliliğinde Çin, ABD, Hin-

distan gibi kıta boyutlarındaki ül-

kelerle yarışıyoruz. İklim ve arazi 

yapımız küçükbaş hayvancılık için 

mükemmel bir ortam sağlıyor. 

Çiftçimiz, yetiştiricimiz de korona-

virüs salgınına rağmen üretimini 

ara vermeden sürdürdü ve mülte-

ciler, yabancılarla birlikte bu top-

raklarda yaşayan yaklaşık 88 mil-

yon insanımızın gıda güvencesini 

sağladı." şeklinde konuştu. 

 

Program sunucusu Taner Öz-

türk'ün sorularını yanıtlayan Çelik, 

Kurban Bayramı için hayvan varlı-

ğında sıkıntı bulunmadığını, 1,2 

milyon büyükbaş ve 3,5 milyon 

küçükbaş hayvanın kesim için ha-

zır beklediğini söyledi. 

Çelik, şöyle devam etti: "Bu ra-

kam, küçükbaşta 5 milyona kadar 

çıkabilir. Yetiştiricimiz ihtiyaç olur-

sa 5 milyona kadar küçükbaşı pa-

zara indirebilir. Eldeki veri-

ler, geçen yıl aşağı yukarı 

800 bin civarında büyükbaş, 

2,7 milyon küçükbaş kesil-

diğini gösteriyor. Bu sene 

kurbanlık kesimlerinin bu 

rakamın üzerinde olacağını 

tahmin ediyoruz. Çünkü, 

yaklaşık bir hafta önce Suu-

di Arabistan, bu yıl yurt dışından 

hacı kabul edilmeyeceğini duyurdu. 

Hacı adaylarımız da bu sene ülke-

mizde kurban kesecekler. Hiçbir 

vatandaşımız kurbanlık sıkıntısı 

çekmeyecektir. Yeterli hayvan var-

dır. 

 

Çelik, bir diğer önemli unsurun 

kurbanlıkların kurban vasfını taşı-

ması olduğuna dikkati çekerek, 

"Diyanet İşleri Başkanlığımız tebli-

ğinde dini ve sağlık açısından kur-

ban olması uygun olmayan hay-

vanların sevklerine asla izin veril-

meyeceğini, sevk işlemleri hayvan 

refahı mevzuatına uygun yapılaca-

ğını, kurban satış yerlerinde her 

satıcıdan hayvanların kurban olma-

ya uygun olduğuna dair taahhüt-

name alınacağını, yapılan denetim-

lerde uygun olmayan hayvanların 

satış yerine getirildiğinin anlaşıl-

ması durumunda (X) sembolüyle 

işaretlenerek vatandaşların uyarı-

lacağını bildirmiştir." dedi. 

Genel Başkan Çelik, 2023 hedefi 

100 milyon küçükbaş hayvan varlı-

ğı için yapılan çalışmaları da vur-

gulayarak, "Tarım ve Orman Baka-

nımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, 

geçen bir TV programında da açık-

ladı. Ülkemizin küçükbaş hayvancı-

lıkta iki temel hedefi var. Birincisi 

Türkiye’de et tüketiminde halen 

yüzde 10 olan küçükbaş hayvan 

payının yüzde 20’ye çıkarılması, 

ikinci ise 2023’e geldiğimizde her 

bir vatandaşımız için bir tane kü-

çükbaş hayvan varlığına ulaşılma-

sı. 2023’de ülke nüfusumuz 86 

milyon dolaylarına çıkacak. İlk he-

def 86 milyon küçükbaş hayvan. 

Nihai hedef ise 100 milyon baş. 

2019 sonu itibarıyla 37,3 milyonu 

koyun, 11,2 milyonu keçi olmak 

üzere 48,5 milyon küçükbaş hay-

van varlığımız var. Bakanlığımız bu 

sayının yıl sonunda 55 milyonla 

kapatma hedefi var. İnşallah ger-

çekleşir. 

 

Çoban bulma konusunda yetiştirici-

lerimiz sıkıntı yaşamıyor dersek 

yanlış söylemiş oluruz. Zaten bizim 

bir şey dememize de gerek yok. 

Sık sık basında yer alıyor. “Falanca 

bölgede 5 bin lira maaşla çoban 

bulunamıyor” diye. Bu sıkıntının 

giderilmesi, gençlerimizin kırsala 

yönlendirilmesi gerekiyor. Şu anda 

çiftçimizin ortalama yaşı 55. Bu 

gelecek için büyük risk. Ülkemiz en 

güçlü yanı tarım ve hayvancılık 

potansiyeli. Sanayinin hammadde-

si de tarımdan sağlanıyor. Genç 

nüfus kırsalda tutulamazsa gelecek 

de daha büyük sıkıntılarla karşı 

karşıya kalırız. Onun için Tarım ve 

Orman Bakanlığımızın 100 baş 

anaç küçükbaş hayvan varlığına 

sahip işletmelerimize sürü yetiştiri-

cisi eğitimi almış ve en az 5 ay 

SGK primi ödenmiş çoban için 5 

bin lira destek vermesi son derece 

yerinde bir karardır. Sayın Bakanı-

mıza teşekkür ediyoruz. 



 

  

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2020 FAALİYETLER 

A 
nkara - 02.07.2020 - 

Tarım ve Orman Ba-

kanlığı Hayvancılık Ge-

nel Müdürü Zekeriyya 

Erdurmuş, Türkiye Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 

Çelik'i ziyaret etti. 

Erdurmuş ve Çelik, Kurban Bayra-

mı öncesinde küçükbaş hay-

vancılıkla ilgili birtakım isti-

şarelerde bulundular. 

Ziyaret sonrasında Genel 

Başkan Çelik, görüşmenin 

verimli gerçekleştiğini belir-

terek, "Ziyaretlerinden dola-

yı Sayın Genel Müdürümüze 

teşekkür ediyor, saygılarımı sunu- yorum." ifadelerini kullandı. 

HAYGEM GENEL MÜDÜRÜ ERDURMUŞ, GENEL 

BAŞKAN ÇELİK'İ ZİYARET ETTİ 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, TDSYMB GENEL BAŞKANI 

ÖZCAN İLE BİR ARAYA GELDİ 

A 
nkara - 17.06.2020 - 

Türkiye Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Baş-

kanı Nihat Çelik, Türkiye Damızlık 

Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TDSYMB) Genel Başkanı Kamil 

Özcan, TDSYMB Yönetim Kurulu 

üyeleri Isparta Birlik Başkanı Ha-

san Hüseyin Özdemir, Muğla Birlik 

Başkanı Mehmet Aldemir ile ma-

kamında bir araya geldi. 

Ziyarette hayvancılık sektörüyle 

ilgili çeşitli konularda fikir 

alışverişinde bulunuldu. Öz-

can, günün anısına Genel 

Başkan Çelik'e hediye takdim 

etti. 

Genel Başkan Çelik, ziyaretin ve-

rimli geçtiğini belirterek, 

"TDSYMB Genel Başkanı Özcan ve 

Yönetim Kurulu üyelerine teşek-

kür ediyor, çalışmalarında başarı-

lar diliyorum." dedi. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, ZONGULDAK BİRLİK BAŞKANI 

VE MUHTARLARI KABUL ETTİ 

A 
nkara - 24.06.2020 - 

Türkiye Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Baş-

kanı Nihat Çelik, Zonguldak Ko-

yun Keçi Yetiştiricileri Birliği Baş-

kanı Aziz Karakurt ile Zonguldak 

Merkez Korucuk, Karadere ve Ha-

cıali köylerinin muhtarları Serkan 

Temel, Salih Güncan ve Şahin 

Akçay 'i kabul etti. 

Genel Başkan Çelik, makamında 

gerçekleşen kabulde, muhtarların 

hayvancılığımızın geliştiril-

mesinde kilit önemde olduk-

larını ifade ederek, meraların 

kullanımında etkin görev 

almaları gerektiğini belirtti. 

Muhtarlar ise küçükbaş hay-

vancılık sektöründe sahada 

karşılaştıkları sorunları Genel 

Başkan Çelik'e iletti. 

Çelik, ziyaretten duyduğu mem-

nuniyeti dile getirerek, "Birlik 

Başkanım Aziz Karakurt başta 

olmak üzere değerli muhtarlarımı-

za ziyaretleri ve sektöre yapmış 

oldukları katkılar için teşekkür 

ediyor, zorlu görevlerinde başarı-

lar diliyorum."ifadelerini kullandı. 
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’TEN KURBANLIK 

AÇIKLAMASI 

A 
nkara – 01.07.2020 – 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayra-

mında geçen yıl yaklaşık 800 bin 

büyükbaş, 2,7 milyon küçükbaş 

hayvan kesildiğini hatırlatarak, “bu 

yıl küçükbaş hayvan kesiminin ge-

çen yıla oranla yüzde 10 civarında 

artarak 3 milyonu geçeceğini tah-

min ediyoruz” dedi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 

yaptığı açıklamada, Kurban Bayra-

mı için yeterli hayvan sayının her 

yıl olduğu gibi bu yıl da fazlasıyla 

mevcut olduğunu belirten, Tarım 

ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakde-

mirli’nin geçtiğimiz günlerde verdi-

ği bilgiye göre, halen 1,2 milyon 

büyükbaş, 3,5 milyon da küçükbaş 

hayvanın kesim için hazır bekledi-

ğini vurguladı. 

Nihat Çelik, şunları kaydetti: 

“Rakamlarımız 3,5 milyon küçük-

baş hayvanla da sınırlı değil, yetiş-

tiricimiz ihtiyaç olursa 5 milyona 

kadar küçükbaş hayvanı stokların-

dan pazara indirebilir. Kurban ke-

secek vatandaşlarımızın içi rahat 

olsun. Gönül rahatlığı içinde dini 

vecibelerini yerine getirebilirler. 

Yoksula, yetime, muhtaçlara yar-

dım eden, onları doyurup gözeten 

kimseler, bunların karşılığını öbür 

dünyada alacaktır. Yüce rabbim bu 

insanlara kat kat fazlasıyla vere-

cektir. Kurban bizim dini vecibele-

rimizden biridir. Kurban, Allah’a 

yaklaşmak demektir. Dolayısıyla 

Hazreti İbrahim’den bu yana her 

yıl Müslümanların özellikle kurban 

simgesi haline gelen koç kesimiyle 

yerine getirdikleri kutsal bir iba-

dettir. Kurban Bayramı, kurban 

kesip yoksullara dağıtacak insanla-

rımız için büyük bir fırsattır. Bunu 

her Müslüman çok iyi değerlendir-

melidir.” 

-“Koronavirüs tedbirlerine harfiyen 

uyalım” 

Çelik, bu yıl yeni koronavirüs salgı-

nı nedeniyle gerek insanların tatil-

den ziyade evlerinde kalmaları, 

gerekse Suudi Arabistan’ın, bu yıl 

yurt dışından hacı kabul edilmeye-

ceğini duyurmasının ardından hac 

farizasını yerine getiremeyecek 

olan hacı adaylarının kurbanlarını 

ülkede kesecek olmalarının kur-

banlık kesimlerinin geçen yıla 

oranla artacağına dikkati çekti. 

Nihat Çelik, vatandaşların ve yetiş-

tiricilerin kurban pazarlarında yeni 

koronavirüs salgınına yönelik belir-

lenen tedbirlere harfiyen uyması-

nın da hayati önemde olduğunu 

vurguladı. 

Çelik, şunları kaydetti: 

“Diyanet İşleri Başkanlığımızın, 26 

Haziran 2020 tarihli Resmi Gaze-

te’de 2020 Yılı Kurban Hizmetleri-

nin Uygulanmasına Dair Tebliği 

yayımlandı. 

Tebliğe göre, kesimlerin daha dü-

zenli yapılması, zaman kaybının ve 

karmaşanın önlenmesi ile korona-

virüs bulaşma riskini en aza indir-

mek için kesim yerlerinde randevu 

sistemi uygulanacak, kesim işlem-

lerinin bayramın ilk gününde yo-

ğunlaşmaması için gerekli tedbirler 

alınacak. 

Satıcılar ve müşteriler arasında ''el 

teması'' olmayacak ve bu nedenle 

kurban pazarlığında, gelenekleşen 

'tokalaşma' yapılmayacak. Kurban 

satış yerleri İstanbul'da bayram-

dan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay 

önce hazır hale getirilecek ve bu 

tarihten önce kurbanlık hayvan 

girişine izin verilmeyecek. İstan-

bul'a kurbanlık hayvan girişleri 16 

Temmuz'dan itibaren başlayacak. 

Tabii tebliğde ayrıntılı düzenleme-

ler de var. Biz yetiştiricilerimizin 

kurallara harfiyen uyacağına inanı-

yoruz. Vatandaşlarımızın da kural-

lara uyma konusunda hassasiyet 

göstereceğini biliyoruz. İnşallah, 

herhangi bir sıkıntıya yol açmadan, 

koronavirüs salgınının yayılmasına 

sebep olmadan Kurban Bayramımı-

zı sağ salim geçireceğiz. Bu salgı-

nın panzehiri hijyen, mesafe, mas-

ke ve karantinadır. Lütfen hepimiz 

kurallara uyalım. Ülkemiz bu konu-

da aldığı tedbirlerle koronavirüs 

salgınını en az hasarla atlatan ül-

kelerin başında gelmektedir. Süreci 

gayet iyi yöneten başta Cumhur-
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başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 

olmak üzere Tarım ve Orman Ba-

kanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye, 

Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin 

Koca’ya, İçişleri Bakanımız Süley-

man Soylu’ya ve tüm Bakanları-

mıza teşekkür ediyoruz. Bu süre-

ce zarar vermememiz için elimiz-

den geleni yapmak zorundayız.” 

-Vekâlet yoluyla kurban hisse ke-

sim bedelleri 

Diyanet İşleri Başkanlığımız ve 

Türkiye Diyanet Vakfının, 2020 

yılı vekâlet yoluyla kurban hisse 

kesim bedelini yurt içi için 85 lira 

artışla 890 liradan 975 liraya, 

yurt dışı için 100 lira artışla 725 

liradan 825 liraya çıkardığını ha-

tırlatan Çelik, “Türkiye Diyanet 

Vakfımız, vekâlet yoluyla kurban 

hisse kesim bedelini belirlerken, 

birliklerin de görüşünü almalı diye 

düşünüyoruz” dedi. 

Vekaletle kurban hisse kesim be-

dellerinde yetiştiricilerin emekleri-

nin karşılığını alması gerektiğini 

bildiren Çelik, “Vekâlet yoluyla 

kurban kesimlerinde yetiştiricimiz 

mağdur edilmemelidir. Çünkü, 

yetiştiricilerimiz görevlerini her 

zaman eksiksiz yapmış, ülkemizin 

hiçbir zaman kurbanlık sıkıntısı 

çekmesine izin vermemişlerdir” 

diye konuştu. 

Başta Diyanet Vakfı olmak üzere 

birçok kurum ve kuruluşun yurt 

dışında yüzlerce noktada kurban 

kesimi yaparak ihtiyaç sahiplerine 

dağıtmakta olduğunu ve bunun 

takdir edilecek bir davranış oldu-

ğunu bildiren Çelik, öncelikle ülke 

yetiştiricilerinin kurbanlıkların sa-

tılmasının sağlanması ve bunun 

çözümü için çalışılması gerektiği-

ne dikkati çekti. 

Çelik, “Elbette vatandaşlarımız 

vekâlet yoluyla kurban kestirebi-

lirler. Ama biz vatandaşlarımızın 

dini vecibelerini tam olarak yerine 

getirmeleri bakımından kurbanla-

rını bizzat kesmeleri veya kasap-

lar aracılığı ile kestirmelerinin da-

ha doğru bir yaklaşım olacağı için 

tavsiye ediyoruz. Ayrıca büyük 

marketlerde kurbanlık diye satılan 

kilogramı düşük et alınmasını da 

tasvip etmiyoruz. Müslümanların 

zor günler yaşadığımız şu günler-

de kurbanlarını keserek daha çok 

fakir fukarayı gözetmeleri de Al-

lah katında makbul olacaktır” de-

di. 

Kurbanda bir diğer unsurun da 

kurbanlıkların kurban vasfını taşı-

ması olduğunu belirten Çelik, 

şunları kaydetti; 

“Zaten Diyanet İşleri Başkanlımız 

tebliğinde bu konuya da dikkati 

çekmiş, dini ve sağlık açısından 

kurban olması uygun olmayan 

hayvanların sevklerine asla izin 

verilmeyeceğini, sevk işlemleri 

hayvan refahı mevzuatına uygun 

yapılacağını, kurban satış yerle-

rinde her satıcıdan hayvanların 

kurban olmaya uygun olduğuna 

dair taahhütname alınacağını, 

yapılan denetimlerde uygun ol-

mayan hayvanların satış yerine 

getirildiğinin anlaşılması duru-

munda (X) sembolüyle işaretlene-

rek vatandaşların uyarılacağını 

bildirmiştir. Bu tedbirleri destekli-

yoruz.” 

-Fiyatlar 

Kurbanlık alışverişinde hem yetiş-

tiricilerin hem de alıcı konumunda 

olan vatandaşların memnun ola-

cağı bir bayram olması temenni-

lerinde bulunan Çelik, şöyle de-

vam etti: 

“Büyük zorluklarla ve özellikle de 

artan yem masraflarına rağmen 

kurbanlıklarını satmaya çalışan 

yetiştiricilerin değerinden ve 

mağdur olmayacak fiyatlarda 

hayvanlarına alıcı bulmalarını arzu 

ediyoruz. Artan yem maliyetleri 

ile birlikte yeni koronavirüsün 

birtakım olumsuz etkileri göz 

önüne alındığında küçükbaş kur-

banlık hayvan fiyatlarının geçen 

yıla göre yüzde 10 civarında arta-

bilir. Bölgesel farklılıklardan dola-

yı da artış oranı illere göre farklı 

olacaktır. Piyasada ortalama canlı 

kilogram fiyatının kuyruklu ko-

yunda 24-25 lira, kuyruksuz ko-

yunda 26-27 lira, kurbanlık fiyat-

larının ise ortalama 1050-1500 

lira arasında olacağını tahmin edi-

yoruz. Tabii hayvanın koç, teke 

olmasına ve vasfına göre de fiyat-

lar çok daha yüksek seviyelere 

çıkabilir. 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 

kurbanlık hayvanlarını satamayan 

ve elde kalan hayvanların Et ve 

Süt Kurumunca değerinden satın 

alınmasını Tarım ve Orman Baka-

nımızdan talep ediyoruz.” 

Çelik, bu bayramın ve bayrama 

kadar olan sürecin yurdun her 

yerinde sağlıklı ve huzurlu bir şe-

kilde geçmesinin en büyük te-

menni olduğunu vurguladı. 
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138 ÜLKENİN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISINDAN 

FAZLA KURBANLIĞIMIZ VAR 

A 
nkara – 08.07.2020 - 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Türkiye’nin 

kurbanlık ve kesilen kurban sayısı 

bakımından dünya çapında bir bo-

yuta sahip olduğunu bildirerek, 

“Ülkemizdeki kurban organizasyo-

nu, dünyanın en büyük etkinlikle-

rinden biri durumundadır. Kurban-

lığa ayrılan 3,5 milyon küçükbaş 

hayvan sayımız, tek tek 138 ülke-

nin koyun, keçi toplam varlığından 

fazladır.” dedi. 

Çelik, yaptığı açıklamada, sahadan 

aldıkları bilgilere göre, yetiştiricinin 

5 milyona kadar koyun, keçiyi kur-

banlık olarak pazara sunacak du-

rumda olduğunu, bu durumda kur-

banlık küçükbaş hayvan sayısının 

koyun, keçi hayvan varlığını geçtiği 

ülke sayısının 148’e çıktığını belirt-

ti. 

 

-Kurbanlığa ayırdığımız hayvan 

sayısı bile ülkelerin toplam hay-

van  varlığıyla yarışıyor 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü’nün (FAO) son verisi olan 

2018 rakamlarına göre, koyun, 

keçi varlığıyla dünyanın önde gelen 

ülkelerinden biri olan Türkiye’nin 

koyun sayısında dünyada 8’inci, 

keçi sayısında 22’inci sırada bulun-

duğunu söyledi. Türkiye’nin potan-

siyelini harekete geçirmesi halinde, 

kısa bir zamanda, koyun sayısında 

ilk 4’e, keçi sayısında ilk 12’ye gi-

rebileceğine dikkati çeken Çelik, 

FAO’nun kapsama aldığı 214 ülke-

den 7’sinde (Amerikan Samoa, 

Aruba, Niue, Norfolk Adaları, Sa-

moa, Solomon Adaları ve Tuvalu) 

koyun keçi varlığı bulunmadığı, 

koyun, keçi bulunan 207 ülkeden 

sadece 76’sının Türkiye’nin kur-

banlık için ayırdığı 3,5 milyondan 

fazla koyun, keçi varlığına sahip 

olduğu bilgisini paylaştı. 

-Sadece Kurban Bayramı’nda Al-

manya’nın toplam hayvan varlığı-

nın 1,5 katını kesiyoruz 

 

Sadece Kurban Bayramında Al-

manya’nın toplam koyun, keçi var-

lığının 1,5 katının ülkemizde kesil-

diğini bildiren Çelik, şu bilgileri 

verdi: 

“82 milyonluk Almanya’da 1 mil-

yon 570 bin koyun, 146 bin de keçi 

var.  Nüfusu 42 milyonu bulan Uk-

rayna, sadece 727 bin koyun, 582 

bin keçi varlığına sahip 38 milyon 

nüfuslu, Türkiye’nin 12 katından 

fazla alana yayılan Kanada’da ise 

829 bin koyun, 30 bin keçi var. 

Ülkemizde geçen yıl Kurban Bayra-

mı’nda kesilen 2,7 milyon koyun, 

keçi sayısı, Almanya’daki koyun, 

keçi varlığının 1,5 katından, Ukray-

na’dakinin 2 katından, Kanada’da-

kinin ise 3 katından fazla. Ülkemiz, 

hem koyun, keçi, sığır varlığı hem 

kurbanlığa ayrılan hayvan sayısıyla 

dünya çapında bir boyuta sahip. 

Üstelik, potansiyelimizin de tama-

mını kullanabilmiş değiliz. Tarım ve 

Orman Bakanlığımızın da hedefi 

olan nüfus başına bir küçükbaş 

hayvan sayısına ve kırmızı ette 

küçükbaş etinin payını yüzde 

10’dan yüzde 20’ye çıkarma hede-

fine en kısa zamanda ulaşabiliriz. 

Potansiyelin değerlendirilmesi için 

hayvancılığa verilen destekler sür-

dürülmelidir.” 
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A 
nkara – 13.07.2020 - 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, talep 

olursa yetiştiricinin 5 milyon başa 

kadar küçükbaş hayvanı pazara 

kurbanlık olarak indirebileceğini 

bildirerek, “Yaptığımız hesapla-

malara göre, halen kurbanlık ola-

rak ayrılan 3,5 milyon küçükbaşın 

değeri 4 milyar 550 milyon lirayı, 

5 milyon küçükbaşın değeri ise 

6,5 milyar lirayı buluyor” dedi. 

Çelik, yaptığı açıklamada, Tarım 

ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pak-

demirli’nin verdiği bilgiye göre, 

2019’da 800 bin büyükbaş, 2,7 

milyon küçük hayvan kesildiğini, 

halen 1,2 milyon büyükbaş, 3,5 

milyon küçükbaş kurbanlık hay-

van bulunduğunu belirtti. 

Bu yıl yaklaşık 3 milyon küçükbaş 

hayvan kesileceğini tahmin ettik-

lerini bildiren Çelik, şunları kay-

detti: 

“Yeni tip koronavirüs (Covid-19) 

salgını nedeniyle birçok 

kişi tatil planını erteledi. 

Suudi Arabistan da yurt 

dışından hacı kabul etme-

yeceğini açıkladı. Hem tatil 

planlarını erteleyenler hem 

de hac farizasını yerine 

getiremeyecek hacı aday-

ları nedeniyle kurban kesimlerinin 

yüzde 10 civarında artacağını tah-

min ediyoruz. 

Her ne kadar 3,5 milyon küçük-

baş hayvan kurbanlığa ayrılsa da 

sahadan aldığımız bilgilere göre, 

yetiştiricimiz 5 milyona kadar ko-

yun, keçiyi kurbanlık olarak paza-

ra sunacak durumdadır. Kurban-

lıkta herhangi bir sıkıntı olmaya-

caktır.” 

-Ağırlıklı ortalama fiyat 1300 lira 

Damızlık Koyun Keçi İl Birlikleri-

mizden aldığımız verilere göre, 

küçükbaşta ortalama kurbanlık 

küçükbaş hayvan fiyatı 1300 lira-

dır. Bu değer üzerinden yaptığı-

mız hesaplamalara göre, bu yıl 4 

milyar 550 milyon lira değerinde-

ki 3,5 milyon küçükbaş hayvanın 

kurbanlık olarak ayrıldı. Talep 

olması durumunda kurbanlığa 

ayrılacak küçükbaş hayvanlarla 

birlikte sayı 5 milyon başa ulaşı-

yor. 5 milyon küçükbaş hayvanın 

değeri ise 6,5 milyar lirayı bul-

maktadır.” 

ÇELİK: "DEĞERİ 6,5 MİLYAR LİRAYI BULAN 

KÜÇÜKBAŞ KURBANLIKLAR ALICISINI BEKLİYOR" 

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN MARKETLERDE 

KURBANLIK SATIŞINA TEPKİ 

A 
nkara- 14.07.2020 - 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, AA mu-

habirine yaptığı açıklamada, kur-

banlık kesiminin dini vecibeler göz 

önünde bulundurularak belli kural-

lara göre yapılması gerektiğini 

söyledi. 

Çelik, marketlerin çeşitli kilogram-

larda kurbanlık satışı yapılması 

hizmetini doğru bulmadıklarının 

altını çizerek, vatandaşların kur-

banlıklarını görerek seçerek alma-

larının daha güzel olduğunu kay-

detti. 

Kurban Bayramı geleneklerinin 

yaşatılması gerektiğine işaret 

eden Çelik, kurban kesmek iste-

yen vatandaşların pandemi kural-

larına uyarak pazarlarda üreticiler-

den alış veriş yapmalarını tavsiye 

etti. 

Çelik, marketler üzerinden yapılan 

kurbanlık satışlarına sıcak bakma-

dıklarına dikkati çekerek, 

"Kurbanlık satışının ve kesim iş-

lemlerinin marketler tarafından 

yapılması işin doğasına aykırıdır. 

Bu yüzden doğru bulmuyoruz. 

Zincir marketler kurbanlık satış 

işini ticari bir faaliyet olarak gör-

mektedir." değerlendirmesinde 

bulundu. 

Yaklaşık bir yıl 

boyunca kurban 

bayramı için hay-

van yetiştiren üre-

ticilerin olduğunu 

vurgu yapan, 

"Üreticilerimiz bir 

çok zorluğa katla-

narak hayvanları-

na bakıyorlar. 

Marketlerin kur-

banlık satışları 

üreticilerimize de 

olumsuz etkiliyor." 

değerlendirmesin-

de bulundu. 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, CNN TÜRK VE A PARA TV'YE 

AÇIKLAMALARDA BULUNDU 

T 
ürkiye Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Baş-

kanı Nihat Çelik, CNN-

TÜRK ve A PARA televizyon kanal-

larında kurbanlıklarla ilgili çeşitli 

açıklamalarda bulundu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 

kurbanlık ihtiyacını karşılamada 

soru olmadığını belirterek talep 

olursa 5 milyon başa kadar küçük-

baş hayvanı pazara gönderebile-

ceklerini söyledi. Çelik, 5 milyonluk 

küçükbaş kurban varlığının 138 

ülkenin toplam küçükbaş hayvan 

varlığından daha fazla olduğuna 

dikkat çekti. 

Hayvan sayısında artış olduğunu 

vurgulayan Çelik, geçen yıl 4 mil-

yon baş küçükbaş hayvan varken 

bu yıl 1 milyon baş artış olduğuna 

dikkat çekerek “ Biz bu bayramda 

3.5 milyon küçükbaş kurban edile-

ceğini bekliyoruz. Geçen yıl 2.7 

milyon kurban edildiğini biliyoruz. 

3.5 milyon olarak düşündüğümüz-

de bunu 4.5 milyar lira değerindeki 

hayvanımız kurbanlık için satışı 

beklemektedir. Bu ülkemiz için çok 

önemli ve değerlidir.”dedi. 

Genel Başkan Çelik, kurbanlık hay-

van fiyatlarının ortalama 1.300 lira 

olduğunu ve ayrıca bu yıl kurban 

kesiminin pandemi nedeniyle daha 

da artacağına vurgu yaparak “ 

Pandemiden dolayı tatilcilerimiz 

tatillerini iptal etti. Hacca giden 

insanlarımızın hac farizeleri erte-

lendi. Onlarda kurbanlarını bu yıl 

ülkemizde kesecekler.” Şeklinde 

konuştu. 

Çelik, fahiş fiyatlara da dikkat çe-

kerek “ Marketlerdeki kurbanlıklara 

itibar etmeyin. 12 kg eti 1200 lira-

ya satıyorlar. Bir de kurbanlık şart-

larını taşımıyor.İnsanlarımızın kur-

banlarını amacına uygun, dini veci-

belerine uygun olarak kesmelerini 

özellikle talep ediyorum” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım 

ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin 

daima yanıbaşlarında olduğunu ve 

kurban bayramı için alınan tedbir-

ler açısından sürecin çok iyi takip 

edildiğini söyleyen Çelik “ Hayvan-

larımız periyodik aşılarından küpe-

leme işlemlerine kadar takip altın-

dadırlar. Özellikle aşısı yapılmamış, 

küpesi takılmamış hayvanların pa-

zara sürülmesi mümkün görülme-

mektedir.” dedi. 

Genel Başkan çelik, programlarda, 

kurban bayramında kesilecek hay-

vanların incitilmeden dini kurallara 

uygun kesilmesi ve çevre temizliği-

ne hassasiyetle uyulması konusun-

da vatandaşlara çeşitli uyarılarda 

bulundu. 

A Para program sunucusu Şafak 

Tükle’nin bundan sonraki süreçte 

sektörün yıldızı parlar mı şeklinde-

ki sorusuna da Genel Başkan Çelik 

şöyle cevap verdi. “ AK Parti Hükü-

metleri döneminde küçükbaş hay-

vancılık destekleme kapsamına 

alındı. Şu an on kalem üzerinden 

farklı isimler adı altında küçükbaş 

hayvancılığa destek veriliyor. Kü-

çükbaş hayvancılık bu ülkenin vaz-

geçilmezidir. Bizim coğrafyamız 

küçükbaş hayvancılığa uygun-

dur.Son dönemde destekleme ka-

lemi 3 ten 8 e çıkarıldı. Sektörü-

müzün bundan sonra zayıflaması 

gibi bir şansı yoktur. Çobanlık kü-

çümsenecek bir meslek değildir. 

Bu meslek bize ecdadımızdan mi-

ras kalan bir meslektir. Biz de bu 

bayrağı en iyi şekilde dalgalandır-

mak için çabalıyoruz “ 

A 
nkara - 18.07.2020 - 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, Çiftçi 

TV'de yayınlanan "Tarımda Bir 

Umut" programına konuk oldu. 

Programda Umut Özdil'in soruları-

nı yanıtlayan Çelik, Kurban Bay-

ramı öncesinde küçükbaş hayvan-

cılığın önemi, kurbanlık sayıları, 

kurbanlık fiyatları, vekalet yoluyla 

kurban kesimi, marketlerin kur-

ban eti satımı, yetiştiricilerin so-

runları ve küçükbaş hayvancılığa 

verilen destekler hakkında bilgi 

verdi, değerlendirmelerde bulun-

du. 

Çelik, ülkemizdeki küçükbaş hay-

van potansiyelinin son yıllarda 

verilen desteklerle hızla arttığını 

ve 49,5 milyon başa yükseldiğini 

fakat ülke potansiyelinin çok daha 

fazla hayvanı yetiştirebilecek bo-

GENEL BAŞKAN ÇELİK, TARIMDA BİR UMUT 

PROGRAMINA KONUK OLDU 
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yutta bulunduğunu, önümüzdeki 

süreçte nüfus başına bir hayvan 

düşecek şekilde küçükbaş hayvan 

sayısının artırılacağını ve kısa za-

manda küçükbaş hayvan sayısının 

86-87 milyona çıkacağını belirtti. 

Türkiye’nin küçükbaş hayvancılıkta 

Avrupa'da 1’inci, dünyada 8’inci 

sırada yer aldığını, keçi sayısında 

ise dünyada 22’nci olduğunu bildi-

ren Çelik, "Orta vadede küçükbaş 

hayvan sayımızın artmasıyla koyun 

sayısında dünya genelinde de ilk 

4’e girmeyi hedefliyoruz" dedi. 

 

Et tüketimi içinde küçükbaş hay-

van eti tüketiminin payına da  de-

ğinen TÜDKİYEB Genel Başkanı 

Nihat Çelik, şunları aktardı: 

"Kırmızı et tüketimi içinde küçük-

başın payı TÜİK verilerine göre 

yüzde 10 civarındadır. Özellikle 

pandemi döneminde küçükbaş et 

tüketiminin yüzde 20'ye çıktığını 

düşünüyorum. Küçükbaş hayvan 

eti bağışıklığı güçlendirmeye yar-

dımcı olduğu için biz diyoruz ki, 

'Kuzu eti yiyin, koronayı yenin.' 

Çünkü insanların sağlıklı ve dengeli 

beslenmesi açısından küçükbaş 

hayvan eti oldukça değerli bir pro-

tein kaynağıdır. Bu nedenle pande-

mi döneminde de küçükbaş et tü-

ketiminin arttığını düşünüyoruz. 

Küçükbaş etinin tüketiminin daha 

da yükseltilmesi lazım. Bakanlığı-

mızın bu konudaki desteklerini ar-

tırarak sürdürmesini bekliyoruz. " 

Küçükbaş hayvancılığın en önemli 

sorunlarından birinin de mera so-

runu olduğunu ve meraları en iyi 

muhtarların bileceğini ifade eden 

Çelik, muhtarların meralarda aktif 

görev alması gerektiğini belirtti. 

Çelik, şunları söyledi: 

“Muhtarlarımız, kırsalın kalkındırıl-

masında etkin, aktif görev almalı-

lar. Kırsalın ekonomik, sosyal so-

runları çözülürse, tarımdaki genç 

nüfus da kalıcı olur. Şehirlerde ka-

rın tokluğuna çalışmak zorunda 

kalmaz. Kır ile kent arasındaki 

farklılıklar en aza indirilirse kimse 

memleketini terk edip gurbete çık-

maz. Meralar, yetiştiricinin ortak 

malıdır. Kamusal bir maldır. Muh-

tarlarımız, mera ıslah projelerini 

yaptırmak, atıl meraları yetiştirici-

nin hizmetine sunmak için azami 

gayreti göstermeli, yetkilileri hare-

ket geçirmelidir. 

Halen 14,6 milyon hektar çayır ve 

mera alanımız vardır. Bitkisel üre-

tim yapma imkanı olmayan ve ala-

nı 16 milyon hektarın üzerindeki 

diğer tarım arazileri de mera kap-

samına alınmalıdır. Çayır ve mera-

larımız ıslah edilerek verimleri artı-

rılmalıdır. 

Yem açığı ülkemizin önemli sorun-

larından biridir. Bu alanda ithalat 

hayvancılıkta yaşanan gelişime 

paralel olarak artmaktadır. Atıl 

durumdaki hazine arazileri yem 

bitkileri ekimine ayrılırsa bundan 

sadece çiftçi, yetiştirici değil, itha-

lattaki gerileme nedeniyle tüm ül-

ke faydalanır. Bununla ilgili hukuki 

sorunlar, mevzuattan kaynaklı sı-

nırlamalar varsa bu da aşılır. Ülke 

yararına olan çalışmaya kimse kar-

şı çıkmaz.” 

Pandemi önlemlerinin yoğun ya-

şandığı aylarda hayvan pazarları-

nın kapalı olduğu için yetiştiricilerin 

hayvanlarını maliyetin altında ara-

cılara satmak zorunda kaldığını 

buna  rağmen marketlerde ve ka-

saplarda fiyatların düşmediğini 

bildiren Çelik, şöyle devam etti: 

“Üretici mağdur olurken tüketici de 

mağdur oldu. Üreticinin ürününü 

düşük fiyattan satarken tüketiciler 

de pahalıya tüketti ve sadece ara-

cılar kazandı. 

Bu konu ülkemizin önemli sorunla-

rından biridir. Devletimiz de bu 

konunun üzerine gitmektedir. 

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın 

Dr. Bekir Pakdemirli, yem fiyatları-

nın artmasından dolayı sıkıntılı 

günler geçiren üreticiler için sevin-

dirici bir açıklamada bulunarak 

küçük üreticiye yem desteği verile-

ceğini açıklamıştı. Bununla ilgili 

düzenleme Resmi Gazete’de ya-

yımlandı. Büyükbaşta hayvan başı 

65 lira, küçükbaşta ise 6,5 lira ola-

rak verilecek yem desteğinin büt-

çesi 100 milyon lira olacak. Küçük 

ölçekli işletmelerimizin salgın süre-

cinde yaşadıkları zorlukları bir neb-

ze de olsa rahatlatacak yem deste-

ğinin verilmesini olumlu buluyor, 

sadece bir defalık verilmemesi ve 

devamının gelmesi gerektiğine ina-

nıyoruz. 

Büyükbaşa 20 baş sınırlaması geti-

rilirken küçükbaşta sınır 50 başta 

tutuldu. Oysa, bu sayı 200 baş 

olmalıydı. Ancak bu çok önemli bir 

ilktir. Küçükbaş hayvancılık bu ül-

kenin sigortasıdır.  Önemli olan 

adım atılmasıdır. Bu nedenle Cum-

hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan ile Tarım ve Orman Baka-

nımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye 

teşekkür ediyoruz.” 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN HAYVAN SATIŞ YERLERİ 

DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 

A 
nkara-19.07.2020-

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Or-

man Bakanlığının bugün Resmi 

Gazete yayımlanarak yürürlüğe 

giren Hayvan Satış Yerlerinin Ruh-

satlandırılma ve Denetleme Usul 

ve Esasları Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-

meliğin Türkiye’nin önemli bir so-

rununa daha çözüm getirdiğini bil-

dirdi. 

 

Çelik, “Düzenleme hayvan satış 

yerlerine otel konforunda ortam 

getirilmesini amaçlıyor. Yetiştirici-

miz için insani şartlarda bir ortam 

sağlamayı hedefleyen düzenlemeyi 

çok yerinde buluyor ve takdir edi-

yoruz. Tertemiz, hiyjen şartları 

sağlanmış, kaba yem, kesif yem, 

su, gübre ve hayvansal atık depo-

ları bulunan, yeterli kapalı ve açık 

alanları olan, ısı ve iklimlendirme 

merkezi bulunan, hayvanların gece 

rahat konaklamasına imkan veren 

düzenleme faaliyete geçince, yetiş-

tiricimiz içi rahat bir şekilde hay-

van toplama ve satış yerlerini kul-

lanacaktır” dedi. 

 

“Tarım ve Orman Bakanımız Dr. 

Bekir Pakdemirli’nin birçok yaptığı 

ilkten sonra böyle düzenleme yap-

ması bizim için büyük bir jest ol-

muştur. Kurban Bayramını yetişti-

ricilerimiz daha güzel bir ortamda 

geçirecektir. Yetiştiricilerimiz, Av-

rupa standartlarına uygun dünya-

daki bir ülkeye de örnek olacak 

hizmetinden dolayı Sayın Bakana 

minnettardır” diyen Çelik, şunları 

kaydetti: 

“Artık hayvan toplama ve satış 

merkezlerinin kurulması için ihtiyaç 

duyulan kapalı alan, kapalı ve açık 

hayvan barınma alanları ile karan-

tina alanının büyüklüğü, hayvanla-

rın gece konaklamasına da imkân 

verecek şekilde, il tarım ve orman 

müdürü başkanlığında, il çevre ve 

şehircilik müdürlüğü temsilcisi, 

belediye başkanlığı temsilci-

si, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve 

su ürünleri şube müdürü/hayvan 

sağlığı ve yetiştiriciliği şube müdü-

rü, bir ziraat mühendisi (zootekni 

bölümü) ve bir resmi veteriner he-

kimden oluşan yer seçim komisyo-

nu marifetiyle belirlenecek. 

 -Hayvanların su ihtiyacını en az 48 

saat sağlayacak su deposu olacak 

 Hayvan toplama ve satış merkez-

lerine çalışma izni verilebilmesi için 

asgari teknik ve hijyenik şartlara 

ilave olarak, hayvanların günlük 

yem ihtiyacının karşılanması ve 

kötü hava koşullarında hayvanların 

yem ihtiyaçlarının depolanması 

amacıyla kaba yem deposu ve ke-

sif yem deposu bulunacak. Hay-

vanların günlük su ihtiyacının kar-

şılanması veya kötü hava koşulla-

rında su ihtiyacının en az 48 saat 

süreyle sağlanması amacıyla mev-

sim ve harici şartlara karşı koru-

naklı su deposu olacak. 

 -Klima merkezi bile var 

 Güvenlik noktası, tıbbi ve biyolojik 

atıkların depolanmasına imkân 

sağlayan kapalı ve muhafazalı de-

polama alanı, ısı ve iklimlendirme 

merkezi bulunacak. 

Yeteri kadar otomatik gübre sıyırıcı 

ile Çevre Kanunu ve bu Kanun 

uyarınca yürürlüğe 

konulan mevzuat-

ta belirtilen şartları 

taşıyan gübre ve 

hayvansal atıkların 

toplandığı depola-

ma alanı olacak. 

 -Atıklar ayrıştırıla-

cak 

 Farklı türdeki atıklar, kaynağında/

üretildiği yerde diğer atıklarla ka-

rıştırılmaksızın, sınıflandırılarak 

ayrı ayrı toplanacak ve bu atıklar 

Çevre Kanunu uyarınca çevre izin 

ve lisansı almış atık işleme tesisle-

rine gönderilecek. 

Hayvan toplama ve satış merke-

zinde yer alacak karantina alanı, 

işletmede bulunan diğer hayvan-

lardan izole, hayvan hastalıklarının 

bulaşmasını önleyecek mesafe ve 

yapıda ayrı bölme ve/

veya padoklara sahip olacak. 

Hayvan toplama ve satış merke-

zinde hayvanların muayene ve 

kontrolleri ile aşı tatbiki, işaretle-

me, numune alımı, tüberkülin testi 

uygulaması ve benzeri işlemlerinin 

yapılabilmesi için uygun bir bölüm 

ve bu bölümde de bu işlemlerin 

yapılabilmesi için hayvanları kont-

rol altına alabilecek bir sistem bu-

lunacak. 

 -Hayvan sahibi ve bakıcılara ko-

naklama yeri kurulacak 

 Hayvan sahiplerinin veya bakıcıla-

rının konaklama ve dinlenmelerine 

imkân sağlamak amacıy-

la hijyenik şartların sağlandığı ve 

sosyal ihtiyaçların karşılanacağı 

hizmetlerin sunulduğu konaklama 

yeri olacak. 

 

Resmi veteriner hekimin ziyaretle-

rinde kullanabileceği tam donanım-

lı (büro malzemesi, telefon, inter-

net ve benzeri) büro ve dinlenme 

odası bulunacak.” 
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T 
ürkiye Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, Tarım ve Orman 

Bakanlığının bugün Resmi Gazete 

yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvan 

Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve 

Denetleme Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmeliğin Türkiye’nin önemli 

bir sorununa daha çözüm getirdiğini 

bildirdi. 

Çelik, “Yapılan düzenleme hayvan 

satış yerlerine otel konforunda ortam 

getirilmesini amaçlıyor. Yetiştiricimiz 

için insani şartlarda bir ortam sağla-

mayı hedefleyen düzenlemeyi çok 

yerinde buluyor ve takdir ediyoruz. 

Tertemiz, hiyjen şartları sağlanmış, 

kaba yem, kesif yem, su, gübre ve 

hayvansal atık depoları bulunan, ye-

terli kapalı ve açık alanları olan, ısı ve 

iklimlendirme merkezi bulunan, hay-

vanların gece rahat konaklamasına 

imkan veren düzenleme faaliyete ge-

çince, yetiştiricimiz içi rahat bir şekil-

de hayvan toplama ve satış yerlerini 

kullanacaktır” dedi. 

“Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir 

Pakdemirli’nin birçok yaptığı ilkten 

sonra böyle düzenleme yapması bizim 

için büyük bir jest olmuştur. Kurban 

Bayramını yetiştiricilerimiz daha güzel 

bir ortamda geçirecektir. Yetiştiricile-

rimiz, Avrupa standartlarına uygun 

dünyadaki birçok ülkeye de örnek 

olacak hizmetinden dolayı Sayın Ba-

kana minnettardır” diyen Çelik, şunla-

rı kaydetti: 

“Artık hayvan toplama ve satış mer-

kezlerinin kurulması için ihtiyaç duyu-

lan kapalı alan, kapalı ve açık hayvan 

barınma alanları ile karantina alanının 

büyüklüğü, hayvanların gece konakla-

masına da imkân verecek şekilde, il 

tarım ve orman müdürü başkanlığın-

da, il çevre ve şehircilik müdürlüğü 

temsilcisi, belediye başkanlığı temsil-

cisi, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su 

ürünleri şube müdürü/hayvan sağlığı 

ve yetiştiriciliği şube müdürü, bir zi-

raat mühendisi (zootekni bölümü) ve 

bir resmi veteriner hekimden oluşan 

yer seçim komisyonu marifetiyle belir-

lenecek. 

-Hayvanların su ihtiyacını en az 48 

saat sağlayacak su deposu olacak 

Hayvan toplama ve satış merkezlerine 

çalışma izni verilebilmesi için asgari 

teknik ve hijyenik şartlara ilave ola-

rak, hayvanların günlük yem ihtiyacı-

nın karşılanması ve kötü hava koşulla-

rında hayvanların yem ihtiyaçlarının 

depolanması amacıyla kaba yem de-

posu ve kesif yem deposu bulunacak. 

Hayvanların günlük su ihtiyacının kar-

şılanması veya kötü hava koşullarında 

su ihtiyacının en az 48 saat süreyle 

sağlanması amacıyla mevsim ve harici 

şartlara karşı korunaklı su deposu 

olacak. 

-Klima merkezi bile var 

Güvenlik noktası, tıbbi ve biyolojik 

atıkların depolanmasına imkân sağla-

yan kapalı ve muhafazalı depolama 

alanı, ısı ve iklimlendirme merkezi 

bulunacak. 

Yeteri kadar otomatik gübre sıyırıcı 

ile Çevre Kanunu ve bu Kanun uyarın-

ca yürürlüğe konulan mevzuatta belir-

tilen şartları taşıyan gübre ve hayvan-

sal atıkların toplandığı depolama alanı 

olacak. 

-Atıklar ayrıştırılacak 

Farklı türdeki atıklar, kaynağında/

üretildiği yerde diğer atıklarla karıştı-

rılmaksızın, sınıflandırılarak ay-

rı ayrı toplanacak ve bu atıklar Çevre 

Kanunu uyarınca çevre izin ve lisansı 

almış atık işleme tesislerine gönderile-

cek. 

Hayvan toplama ve satış merkezinde 

yer alacak karantina alanı, işletmede 

bulunan diğer hayvanlardan izole, 

hayvan hastalıklarının bulaşmasını 

önleyecek mesafe ve yapıda ayrı böl-

me ve/veya padoklara sahip olacak. 

Hayvan toplama ve satış merkezinde 

hayvanların muayene ve kontrolleri ile 

aşı tatbiki, işaretleme, numune alımı, 

tüberkülin testi uygulaması ve benzeri 

işlemlerinin yapılabilmesi için uygun 

bir bölüm ve bu bölümde de bu işlem-

lerin yapılabilmesi için hayvanları 

kontrol altına alabilecek bir sistem 

bulunacak. 

-Hayvan sahibi ve bakıcılara konakla-

ma yeri kurulacak 

Hayvan sahiplerinin veya bakıcılarının 

konaklama ve dinlenmelerine imkân 

sağlamak amacıyla hijyenik şartların 

sağlandığı ve sosyal ihtiyaçların karşı-

lanacağı hizmetlerin sunulduğu ko-

naklama yeri olacak. 

Resmi veteriner hekimin ziyaretlerin-

de kullanabileceği tam donanımlı 

(büro malzemesi, telefon, internet ve 

benzeri) büro ve dinlenme odası bulu-

nacak.” 

HAYVAN SATIŞ YERLERİNE OTEL KONFORUNDA 

ORTAM 
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, YAKACIK KURBAN 

PAZARINI ZİYARET ETTİ 

A 
nkara – 20.07.2020 – 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Ankara Yeni-

mahalle’deki Yakacık Kurban Satış 

ve Kesim Alanını ziyaret etti. Yetiş-

tiricilerle bir araya gelen, onların 

sorunlarını dinleyen Çelik, Anadolu 

Ajansı, İhlas Haber Ajansı, TGRT, 

CNN TÜRK ve SHOW TV muhabir-

lerinin kurbanlıklarla ilgili sorularını 

da yanıtladı. 

Kurbanlıklarla ilgili hiçbir sıkıntımız 

olmadığını, halkın istediği kadar 

kurban kesebileceğini, oluşacak 

talebin çok üzerinde kurbanlığa 

ayrılan küçükbaş hayvan bulundu-

ğunu söyleyen Çelik, şöyle konuş-

tu: 

“Türkiye, çok büyük bir ülke... Ra-

kamlarıyla da büyüklüğünü ortaya 

koyuyor. Öyle ki kurbanlığa ayrılan 

küçükbaş sayısı 138 ülkenin ko-

yun, keçi sayısından fazla. Kurban 

Bayramı organizasyonu bile bunu 

gösteriyor. Dünya çapında bir Kur-

ban Bayramı organizasyonumuz 

var. 

Yetiştiricimiz aylardır Kurban Bay-

ramı için hazırlanıyor. Dile kolay 

6,5 milyar liralık 5 milyon küçük-

başı kurbanlık için hazır etti. Bun-

lardan 4,55 milyar lira değerindeki 

3,5 milyon küçükbaşı kurbanlık için 

ayırdı. 

Geçen yıl 800 bin büyükbaş, 2,7 

milyon küçükbaş kurbanlık kesildi. 

Bu yıl kesilecek kurbanlık sayısı 

bunun çok üzerinde olacaktır. 

Çünkü, koronavirüs salgını nede-

niyle birçok kişi tatil planını ertele-

di. Mahallesinde, evinde Kurban 

Bayramı’nı geçirecek. Bu kişilerin 

önemli bir bölümü de kurban kese-

cektir. 

Suudi Arabistan da bu yıl yurt dı-

şından hacı kabul etmeyeceğini 

açıkladı. Kutsal topraklara hac fari-

zasını yerine getiremeyecek olan 

hacı adaylarımız da ülkemizde kur-

ban kesimi yapacak. 

Biz, küçükbaşta kesilecek kurban 

sayısının en az 300 bin artışla 3 

milyona çıkacağını tahmin ediyo-

ruz. Geçen yıla göre artış 1 milyo-

na kadar çıkabilir. Bu durumda 3,7 

milyon küçükbaş hayvanın kesimi 

yapılır. 

Geçen yıla göre küçükbaş hayvan 

kesimi isterse 1 milyon fazla artsın 

sorun yok. Talep olursa yetiştirici-

miz 5 milyona kadar küçükbaşı 

kurbanlık olarak pazarlayabilecek 

durumda.” 

 

İl birliklerinden veri aldıkları ve 

teknik elemanların hayvan pazarla-

rını düzenli olarak takip ettiği bilgi-

sini veren Çelik, şöyle devam etti: 

“Şu an için kurbanlık koyunda fi-

yatlar 1050-1500 lira arasında de-

ğişiyor. Koyunda ortalama fiyat 

1300 lira dolaylarında. Canlı koyun 

ortalama kilogram fiyatı kuyruklu 

koyunda 24-25, kuyruksuz koyun-

da 26-27 lira. Keçi de bu rakam 

1000-1100 lira arasında değişiyor. 

Tabii hem koyunda hem de keçide 

hayvanın koç, teke olmasına, vas-

fına göre fiyatlar yükseliyor. İyi bir 

koçta fiyat 3 bin-3 bin 500 liraya 

kadar çıkıyor. 

Kurbanlık alışverişinde hem yetişti-

ricilerin hem de alıcı konumundaki 

vatandaşların memnun olacağı bir 

süreç geçirilmesini temenni ediyo-

rum. 

Büyük zorluklarla ve özellikle de 

artan yem masraflarına rağmen 

kurbanlıklarını satmaya çalışan 

yetiştiricilerimizin değerinden ve 

mağdur olmayacakları fiyatlarla 

hayvanlarına alıcı bulmalarını arzu 

ediyoruz. 

Artan yem maliyetleriyle koronavi-

rüsün birtakım olumsuz etkileri göz 

önüne alındığında, küçükbaş kur-

banlık hayvan fiyatları geçen yıla 

göre yüzde 10 civarında artabilir. 

Tabii ki bölgesel farklılıklardan do-

layı da artış oranı illere göre farklı 

olacaktır. 

 

Biz satışların artacağını tahmin 

ediyoruz ama her ihtimalde kur-

banlık için ayrılan 5 milyon küçük-

başın tamamının satılamayacağını 

da öngörerek, geçen yıl olduğu gibi 

bu yıl da satılamayan ve elde kalan 

hayvanların Et ve Süt Kurumunca 

değerinden alınmasını talep ediyo-

ruz. Hem Cumhurbaşkanımız Re-

cep Tayyip Erdoğan hem de Tarım 

ve Orman Bakanımız Dr. Bekir 

Pakdemirli yetiştiricimizi mağdur 

etmeyeceklerdir. Bundan en ufak 

bir kuşku bile duymuyoruz.” 

 

Çelik, hayvan satış alanında üreti-

ciler sohbet etti, fiyat pazarlığı 

yaptı. 
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A 
nkara - 22.07.2020 - 

AK Parti Niğde Milletve-

killeri Yavuz Ergun, 

Selim Gültekin, Kara-

man Milletvekili Selman Oğuzhan 

Eser, Gaziantep Milletvekilleri 

Müslüm Yüksel, M. Sait Kirazoğlu, 

Nevşehir Milletvekili Yücel Menek-

şe, Kırşehir Milletvekili Mustafa 

Kendirli, Burdur Milletvekili Yasin 

Uğur, Ankara Milletvekili Hacı Tu-

ran ve İstanbul Milletvekili Fatih 

Süleyman Denizolgun, Türkiye 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği Genel Baş-

kanı Nihat Çelik'i 

ziyaret etti. 

Ziyarette küçük-

baş hayvancılık 

konuları ele alınır-

ken, Kurban Bay-

ramı öncesinde de 

sektörün değer-

lendirmesi yapıldı. 

Çelik, "Merkez 

Birliğimizi ziyaret 

eden 10 AK Partili Milletvekilleri-

mize ayrı ayrı teşekkür eder, ça-

lışmalarında başarılar dilerim." 

dedi. 

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ GENEL BAŞKAN ÇELİK'İ 

ZİYARET ETTİ 

ISLAH MERKEZ KURULU ANKARA’DA TOPLANDI 

S 
oykütüğü yürütme ça-

lışmaları kapsamında 

Hayvancılık Genel Mü-

dürlüğünce oluşturulan 

Islah Merkez Kurulu toplantısı 21 

Temmuz 2020 tarihinde Bakanlık-

ta gerçekleştirildi. 

Hayvancılık Genel Müdür Yardım-

cısı Salih Çelik başkanlığında ger-

çekleştirilen toplantıya Hayvancı-

lık Genel Müdürlüğü Islah Geliştir-

me Daire Başkanı Adem Bölükba-

şı, TÜDKİYEB Genel Başkanı 

Nihat Çelik, Hayvancılık Genel 

Müdürlüğü Islah Geliştirme 

Daire Başkanlığı persone-

li  Veteriner Hekim Necla Kal-

kay, Ziraat Mühendisi Yeşim 

Başkuş, Merkez Birliği Prog-

ram Danışmanı Prof. Dr. Tür-

ker Savaş ve Teknik İşler Şu-

be Müdürü İrfan Gündoğdu 

katıldı. Toplantıda; Soykütüğü 

kapsamında yapılan ve önümüz-

deki süreçte yapılacak olan çalış-

malar ele alındı. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, YOZGAT BİRLİK BAŞKANI 

YILDIRIM'I EVİNDE ZİYARET ETTİ 

Y 
ozgat - 04.08.2020 - 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Yozgat Birlik 

Başkanı Veteriner Hekim Nevzat 

Yıldırım'ı evinde ziyaret etti. 

Çelik, Yozgat Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yıldı-

rım'a geçirmiş olduğu trafik kazası 

sonrası geçmiş olsun dileklerini 

iletti, bayramını kutladı. 

Çelik, "Değerli 

Başkanımızın aile-

siyle birlikte daha 

nice sağlıklı bay-

ramlar geçirmesi-

ni diliyor, en kısa 

sürede sağlığına 

kavuşarak görevi-

nin başına dön-

mesini Yüce Al-

lah'tan niyaz edi-

yorum." dedi. 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, KANAL 5'İN CANLI YAYIN 

KONUĞU OLDU 

A 
nkara - 21.07.2020 - Tür-

kiye Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, Yekpa Ahmed modera-

törlüğünde Kanal 5'te yayınlanan 

"Merkez Ankara" programının canlı 

yayın konuğu oldu. 

Programda Yekpa Ahmed'in soruları-

nı yanıtlayan Çelik, Kurban Bayramı 

öncesinde küçükbaş hayvancılığın 

önemi, kurbanlık sayıları, kurbanlık 

fiyatları, marketlerin kurban eti satı-

şı, yetiştiricilerin sorunları, küçükbaş 

hayvancılığa verilen destekler ve 

vekalet yoluyla kurban kesimi hak-

kında bilgi verdi, değerlendirmelerde 

bulundu. 

Genel Başkan Nihat Çelik, talep 

olursa yetiştiricinin 5 milyon başa 

kadar küçükbaş hayvanı pazara kur-

banlık olarak indirebileceğini bildire-

rek, “Kurban bir ibadettir. Türkiye 

bu organizasyona çok güçlü bir şe-

kilde hazırlanıyor. Ülkemizdeki kur-

ban organizasyonu, dünyanın en 

büyük etkinliklerinden biri durumun-

dadır. Yaptığımız hesaplamalara 

göre, halen kurbanlık olarak ayrılan 

3,5 milyon küçükbaşın değeri 4 mil-

yar 550 milyon lirayı, 5 milyon kü-

çükbaşın değeri ise 6,5 milyar lirayı 

buluyor. Kurbanlığa ayrılan 3,5 mil-

yon küçükbaş hayvan sayımız, tek 

tek 138 ülkenin koyun, keçi toplam 

varlığından fazladır.” dedi. 

Koyun, keçi varlığıyla dünyanın önde 

gelen ülkelerinden biri olan Türki-

ye’nin koyun sayısında Avrupa'da 

1'nci dünyada 8’inci, keçi sayısında 

22’inci sırada bulunduğunu söyleyen 

Çelik, Türkiye’nin potansiyelini hare-

kete geçirmesi halinde, kısa bir za-

manda, koyun sayısında ilk 4’e, keçi 

sayısında ilk 12’ye girebileceğine ve 

orta vadede koyun keçi sayısını nü-

fus başına bir tane olacak şekilde 

artırmayı hedeflediklerine dikkati 

çekti. 

Çelik, Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü 

Bilgi Sistemi (SOYBİS) kapsamında 

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversite-

si Ziraat Fakültesi Zootekni Bölü-

mü'nde Sayın Prof. Dr. Türker Savaş 

ile çalıştıklarını ifade ederek, en az 

40 ilde uygulanacak ilk Islah Komite 

Toplantısını yaptıklarını bildirdi. 

Çelik, program kapsamında şu ko-

nulara değindi: 

" Geçen yıl 800 bin büyükbaş, 2,7 

milyon küçükbaş kurbanlık kesildi. 

Bu yıl kesilecek kurbanlık sayısı bu-

nun çok üzerinde olacaktır. Çünkü, 

koronavirüs salgını nedeniyle birçok 

kişi tatil planını erteledi. Kurban 

Bayramı’nı ilinde, ilçesinde, mahalle-

sinde, köyünde geçirecek. Bu kişile-

rin önemli bir bölümü de kurban 

kesecektir. Suudi Arabistan da bu yıl 

yurt dışından hacı kabul etmeyece-

ğini açıkladı. Kutsal topraklara hac 

farizasını yerine getiremeyecek olan 

hacı adaylarımız da ülkemizde kur-

ban kesimi yapacak. Biz, küçükbaşta 

kesilecek kurban sayısının en az 300 

bin artışla 3 milyona çıkacağını tah-

min ediyoruz. Geçen yıla göre artış 

1 milyona kadar çıkabilir. Bu durum-

da 3,7 milyon küçükbaş hayvanın 

kesimi yapılır. Geçen yıla göre kü-

çükbaş hayvan kesimi isterse 1 mil-

yon fazla artsın sorun yok. Talep 

olursa yetiştiricimiz 5 milyona kadar 

küçükbaşı kurbanlık olarak pazarla-

yabilecek durumda. 

Enflasyondaki artışa bağlı olarak %

10 civarında fiyatlar artmış durum-

da. Piyasada ortalama canlı kurban-

lığın kilogram fiyatı kuyruklu koyun-

da 24-25 lira, kuyruksuz koyunda 

26-27 lira. Kurbanlık fiyatlarının 

ortalama 1050-1500 lira olacağını 

tahmin ediyoruz. Tabii hayvanın 

koç, teke olmasına ve vasfına göre 

de fiyatlar çok daha yüksek seviye-

lere çıkabilir. Geçen yıl olduğu gibi 

bu yıl da satılamayan ve elde kalan 

hayvanların Et ve Süt Kurumunca 

değerinden alınmasını talep ediyo-

ruz." 

Genel Başkan Çelik, koyun ve keçi 

yetiştiriciliğinin tarihimizde ve kültü-

rümüzde ayrı bir yeri olduğunun 

altını çizerek,  "Atalarımıza keçi ço-

banı denirdi. Osmanlı devleti kurula-

na kadar atalarımız obaları ve sürü-

leri ile hayvanlarını otlatabilecekleri 

güvenli topraklar için göç etmişler-

dir. Bizler peygamber mesleği ile 

övünen, Osmanlı Devletini kuran 

keçi çobanı alperenlerin milletinde-

niz. 

Atalarımız küçükbaş hayvancılıkla 

geçinirler. Hayvanlarının etinden, 

sütünden, yününden faydalanırlardı. 

Hayvanların yününden yaptıkları 

kilimlerle dokumalarla kumaşlarla 

ticaret yaparlardı. Bu toprakların 

onların gayretleriyle, savaşarak yurt 

edindik. 

Bin yıl önce koyunla keçiyle başla-

yan Selçuklu’nun ardından Osman-

lı’nın ipekten, yüne, tiftikten kıla, 

kilimden dokumalara baskı kumaşla-

ra üretim araçları dokuma tezgahları 

ile yeryüzüne hakim olan atalarımı-

zın, keçi çobanlarının torunlarıyız." 

dedi. 

Marketlerin kurbanlık satışlarına 

tepki gösteren Çelik, marketlerin 

çeşitli kilogramlarda kurbanlık satışı 

yapılması hizmetini doğru bulmadık-

larını ve vatandaşların kurbanlıkları-

nı görerek, seçerek almalarının daha 

güzel olduğunu kaydetti. 

Genel Başkan Çelik, hayvan satış 

yerlerinin yeni düzenlemeye göre 

yapılanmasının en fazla bir yıl içinde 

gerçekleşeceğine inandıklarını bildir-

di. 

Programda çoban sorununa da deği-

nen Çelik, sorunun en kısa sürede 

çözülmesi gerektiğine dikkati çekti. 
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A 
nkara-22.07.2020- T.C 

Tarım ve Orman Bakanı 

Dr. Bekir Pakdemirli, 22 

Temmuz 2020 tarihinde 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik’i Bakan-

lıkta kabul ederek küçükbaş hay-

vancılıkta yaşanan gelişmelere dair 

birtakım değerlendirmelerde bulun-

dular. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, zi-

yarete ilişkin şunları söyledi: 

“Bugün Tarım ve Orman Bakanımız 

Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’yi ziyaret 

ettim.  Sayın Bakanımızla, küçükbaş 

hayvancılık sektörümüzü ele aldık. 

Sektörümüzün daha da büyüyüp 

gelişmesi, sorunların çözümü nokta-

sında yetiştiricilerimizin taleplerini 

Sayın Bakanımıza ilettim. Birlikleri-

mizin meselelerini dile getirdiğimiz 

görüşmemizde birliklerin daha aktif 

ve işlevsel olması için yapılması ge-

reken konuları paylaştık.  Yaklaşık 

bir saat süren ve oldukça verimli 

geçen görüşmeden dolayı, Merkez 

Birliğimiz nezdinde şahsıma verdiği 

bu fırsat ve samimi yaklaşımları için 

Sayın Bakanımıza sektörümüz ve 

sektörümüzün temel taşları olan 

yetiştiricilerimiz ile Birliklerimiz adı-

na teşekkür ediyor, çalışmalarında 

başarılar diliyoruz.” 

BAKAN PAKDEMİRLİ, GENEL BAŞKAN ÇELİK İLE 

SEKTÖREL GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ 

ÇELİK, TRT GAP RADYOSUNDA 'YÖREMİZDEN' 

PROGRAMINA KONUK OLDU 

A 
nkara - 22.07.2020 - Türki-

ye Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, TRT GAP Radyosunda 

yayınlanan 'Yöremizden' programının 

canlı yayın konuğu oldu. 

Çelik, programda TRT GAP Diyarbakır 

Radyosu Müdürü Fatih Yılmaz'ın soru-

larını yanıtladı. 

Kurbanlık sayısında bir sıkıntı bulun-

madığını vurgulayan Çelik, "Kurban 

Bayramı'nda, geçen yıl yaklaşık 

800 bin büyükbaş, 2,7 milyon kü-

çükbaş hayvan kesilmişti. Bu yıl 

küçükbaş hayvan kesiminin geçen 

yıla oranla yüzde 10 civarında arta-

rak 3 milyonu geçeceğini tahmin 

ediyoruz. Üreticilerimiz, ihtiyaç 

olduğunda 5 milyona kadar küçük-

baş hayvanı kurban pazarlarına 

indirebilir. Kurban kesecek vatan-

daşlarımızın için rahat olsun, kur-

banlık sayısında sıkıntı yok. Halkımız 

istediği kadar kurban kesebilir. Oluşa-

cak talebin çok üzerinde kurbanlığı-

mız var." diye konuştu. 
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ÇELİK, KON TV'DE TARIM MASASI'NIN CANLI YAYIN 

KONUĞU OLDU 

A 
nkara - 22.07.2020 - 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Recep Cin-

göz'ün  moderatörlüğünde KON 

TV'de yayınlanan "Tarım Masası" 

programının canlı yayın konuğu 

oldu. 

Mevlana şehri Konya'da Recep Cin-

göz'ün sorularını cevaplayan Çelik, 

Kurban Bayramı öncesinde küçük-

baş hayvancılığın önemi, kurbanlık 

sayıları, kurbanlık fiyatları, aracı-

lar, sözleşmeli tarım, küpe affı, 

marketlerin kurban eti satışı, yetiş-

tiricilerin sorunları, küçükbaş hay-

vancılığa verilen destekler ve ve-

kalet yoluyla kurban kesimi hak-

kında değerlendirmelerde bulundu. 

Genel Başkan Nihat Çelik, Tarım ve 

Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemir-

li, HAYGEM Genel Müdürü Zekeriy-

ya Erdurmuş ve Tarım Reformu 

Genel Müdürü Hasan Özlü ile bir 

görüşme yaptığını ve görüşmenin 

çok verimli geçtiğini belirterek, 

Birliklerin kurumsallaşması, küçük-

baş hayvancılık sektörünün sorun-

ları ve çözüm önerileri konularını 

aktardığını dile getirdi. 

 

Genel Başkan Çelik, hayvan satış 

yerlerinin yeni düzenlemeye göre 

yapılanmasının en fazla bir yıl için-

de gerçekleşeceğine inandıklarını 

bildirdi. 

Programın sonunda izleyicilerden 

gelen soruları yanıtlayan Genel 

Başkan Nihat Çelik, koronavirüs 

tedbirlerine uyacağımız bir Kurban 

Bayramı geçirilmesi temennileriyle 

tüm İslam aleminin Kurban Bayra-

mını kutladı.  

A 
nkara – 28.07.2020 - 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, küçük-

baş hayvancılığın bu toprakların 

hem geçmişi hem de geleceği 

olduğunu bildirerek, “Halkımız, 

küçükbaştan vazgeçmesin. Üre-

timde ve tüketimde olduğu gibi 

kurbanlıkta da tercih küçükbaştan 

yana kullanılmalı. Çünkü, kurban 

ibadeti koçla başladı” dedi. 

Çelik yaptığı açıklamada, Türkiye 

İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ve-

rilerine göre, 37,3 milyonu koyun, 

11,2 milyonu keçi olmak üzere 

48,5 milyon küçükbaş hayvan 

olduğunu bildirdi. Nihat Çelik, bu 

rakamın, 2020 yılında 55 milyona 

ulaşacağının Tarım ve Orman Ba-

kanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafın-

dan açıklandığını vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan’ın nüfus başına bir küçük-

baş hayvan olmasına yönelik tali-

matı bulunduğuna dikkati çeken 

Çelik, “ülke nüfusumuzun artaca-

ğını da hesaba katarsak en kısa 

zamanda küçükbaş sayısını 90-

100 milyona çıkarmalıyız” dedi. 

 

Çelik, küçükbaş etinin ve sütünün 

daha fazla tüketilmesi gerektiğini, 

Türkiye’nin kırmızı et açığının bu 

yolla rahatlıkla kapatılabileceğini 

bildirerek, “Halkımız tercihini kü-

çükbaştan yana kullanmalı. Kur-

ban alırken de küçükbaşı tercih 

etmeli. Kurban ibadetinin Hazreti 

İbrahim Peygamber ile koç kur-

ban edilerek başladığını unutma-

malıyız” dedi.  

GENEL BAŞKAN ÇELİK KÜÇÜKBAŞTAN VAZGEÇMEYİN 
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-

“Bu bayramda sosyal mesafeye 

azami dikkat göstermek zorunda 

olsak da gönüllerimiz bir olsun, 

başta büyüklerimiz olmak üzere 

saygımız, sevgimiz, hoşgörümüz, 

birlik ve beraberliğimiz aksama-

sın” 

-“Vatandaşlarımızın ve yetiştirici-

lerimizin kurban pazarlarında ko-

ronavirüs salgınına karşı belirle-

nen tedbirlere harfiyen uyması 

hayati önem taşıyor. Mutlaka 

bunlara uyulmalı. Salgınla müca-

deleye sekte vurulmamalıdır” 

-“Kurban kesim işlemi tecrübeli 

kişilerce, gerekli hijyen koşulları 

sağlanarak yapılmalı. Kesim iş-

lemlerinde çevreye zarar verilme-

meli ve Halkın sağlığına yönelik 

riskler ortadan kaldırılmalıdır” 

Ankara – 29.07.2020 - Türkiye 

Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-

leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, 

milli birliğimizin simgesi olan 

bayramın diğer yıllardan farklı 

bir şekilde yaşanacağını bildi-

rerek, “Yeni koronavirüs 

(COVID-19) salgınıyla uzunca 

bir süredir uğraştığımız bir dö-

nemde kutlayacağımız bu bay-

ramda sosyal mesafeye azami 

dikkat göstermek zorunda olsak 

da gönüllerimiz bir olsun, başta 

büyüklerimiz olmak üzere saygı-

mız, sevgimiz, hoşgörümüz, birlik 

ve beraberliğimiz aksamasın” de-

di. 

Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla 

yayımladığı mesajda, bayramlar-

da muhtaçlara el uzatmanın, yar-

dımda bulunmanın ayrı bir önemi 

bulunduğunu, Kurban Bayramının 

kurban keserek dini vecibenin de 

yerine getirilmesi gereken bir 

bayram olduğunu belirtti. 

GENEL BAŞKAN ÇELİKTEN KURBAN BAYRAMI MESAJI 

KURALLARA HARFİYEN UYULMALI 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, TARLADAN SOFRAYA 

PROGRAMININ CANLI YAYIN KONUĞU OLDU 

A 
nkara-29.07.2020- Tür-

kiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği Genel Başka-

nı Nihat Çelik, A Para TV'de Han-

de Özdemir'in sunduğu "Tarladan 

Sofraya" programının canlı yayın 

konuğu oldu. 

Çelik, Kurban Bayramı öncesinde 

kurbanlık sayıla-

rı,desteklemeler,kurban pazarla-

rında dikkat edilmesi gereken hij-

yen kuralları, sektörümüzün mev-

cut durumu, DİTAP ve sözleşmeli 

tarım konularında gündeme dair 

merak edilenleri yanıtladı.   

Programda, bayramın yaşadığımız 

diğer bayramlardan bir farkı oldu-

ğunu belirten Genel Başkan Çe-

lik,  "Koronavirüs ortamında bir 

bayram geçireceğiz. Vatandaşları-

mızın ve yetiştiricilerimizin kurban 

pazarlarında koronavirüs salgınına 

karşı belirlenen tedbirlere harfi-

yen uyması hayati önem taşıyor. 

Diyanet İşleri Başkanlığımızın, 

Kurban Hizmetlerinin Uygulanma-

sına Dair Tebliği yayımlandı. Teb-

liğe göre, kesimlerin daha düzenli 

yapılması, zaman kaybının ve kar-

maşanın önlenmesi ile Kovid-19 

bulaşma riskini en aza indirmek 

için kesim yerlerinde randevu sis-

temi uygulanacak, kesim işlemle-

rinin bayramın ilk gününde yo-

ğunlaşmaması için gerekli tedbir-

ler alınacak. 

Satıcılar ve müşteriler arasında 'el 

teması' olmayacak ve bu nedenle 

kurban pazarlığında, gelenekselle-

şen “tokalaşma” yapılmayacak. 

Hayvan pazarlarında kontrol ya-

pan kamu otoritelerimiz, hayvan-

ların sağlık kontrollerini eksiksiz 

yerine getirmeli, hayvanların kur-

banlık vasıfları taşıyıp taşımadığı-

na da dikkatli bir şekilde bakmalı 

ve amacımız sağ salim bir Kurban 

Bayramı geçirmek olmalıdır." de-

di. 

Kurbanlık hayvan sayısında bir 

sıkıntı olmadığını dile getiren Çe-

lik, geçen yıl 800 bin büyükbaş, 

2,7 milyon küçükbaş kurbanlık 

kesildiğini, bu yıl koronavirüs sal-

gını nedeniyle tatil planlarının er-

telenmesi, Suudi Arabistan’ın yurt 

dışından hacı kabul etmemesi gibi 

nedenlerle kesilecek küçükbaş 

kurbanlık sayısının en az 300 bin 

artışla 3 mliyona yükseleceğini 

tahmin ettiklerini bildirdi. 
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ÇELİK: "KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 55 MİLYONU 

GEÇTİ" 

A 
nkara – 07.08.2020 

– Türkiye Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, son yıllarda küçük-

baş hayvancılığa verilen des-

teklerin olumlu sonuçlarının 

alındığını bildirerek, “küçükbaş 

sayısı 55 milyonu aştı. Nüfus 

başına bir küçükbaş hayvan 

sayısı hedefine adım adım yak-

laşıyoruz” dedi. 

Çelik, yaptığı açıklamada hay-

vancılık üretim istatistiklerini 

değerlendirdi. Haziran ayı sonu 

itibarıyla koyun sayısının 2019 

Aralık ayı sonuna göre, 6 aylık 

sürede, koyun sayısının 5 mil-

yon 437 bin artarak 37 milyon 

276 binden 42 milyon 713 bi-

ne, keçi sayısının 1 milyon 145 

bin artışla 11 milyon 205 bin-

den 12 milyon 351 bine çıktığı-

nı belirten Çelik, küçükbaş 

hayvan varlığının 6 ayda 6 mil-

yon 582 bin artışla 48 milyon 

481 binden 55 milyon 63 bine 

yükseldiğini bildirdi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 

2009-2020 döneminde koyun 

sayısının 21,7 milyondan 42,7 

milyona, keçi sayısının 5,1 mil-

yondan 12,35 milyona ulaştığı-

nı belirtti. 

-Merinos koyunu sayısında 580 

binlik artış 

Nihat Çelik, koyunların 39 mil-

yon 56 bin başının yerli, 3 mil-

yon 656 bin başının merinos, 

keçilerin 12 milyon 88 bin ba-

şının kıl keçisi, 262 bin başının 

tiftik keçisinden oluştuğunu, 

özellikle yün sanayine ham-

madde sağlayan merinos ko-

yunu sayısındaki 580 bin başlık 

artışın önemli olduğuna dikkati 

çekti. 

Küçükbaş hayvan varlığının 

Tarım ve Orman Bakanlığının 

verdiği desteklerle olağanüstü 

bir hızla arttığını vurgulayan 

Çelik, şunları kaydetti: 

“2020 yılının ilk yarısında sığır 

sayısı yüzde 4,2, manda sayısı 

yüzde 2,5 artarken, büyüme 

keçi sayısında yüzde 10,2, ko-

yun sayısında yüzde 14,6 gibi 

çift haneli rakamlara ulaşıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, her nüfus başına bir 

küçükbaş hedefi koydu. Bu 

hedefe ulaşmak için de Tarım 

ve Orman Bakanlığımız küçük-

baş hayvancılığa daha önce 

olmayan destekler getirdi. Baş-

ta Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan, Tarım ve Or-

man Bakanımız Dr. Bekir Pak-

demirli’ye küçükbaş hayvancılı-

ğa verdikleri önem ve destek-

ler için teşekkür ediyoruz.” 

-Çelik; “Verilen desteklerin 

boşa gitmediği görüldü” 

Çelik, verilen desteklerin boşa 

gitmediğinin görüldüğünü bildi-

rerek, küçükbaş hayvancılıkta-

ki hızlı büyümenin devamı için 

yetiştiricinin mera ve çoban 

sorununun çözülmesi gerekti-

ğini bildirerek, “hayvancılıkta 

yem maliyetlerini düşürmenin 

yolu meraların ıslah edilmesin-

den, verimliliğinin artırılmasın-

dan, tamamının otlatmaya açıl-

masından, tek karış meranın, 

otlatma dışında kalmamasın-

dan geçiyor. Yetiştiricimiz 5-6 

bin lira maaşla çoban bulamı-

yor. Hayvan varlığı arttıkça 

çoban ihtiyacı da artacaktır. 

Çığ gibi büyüyen bu sorun çö-

zülmelidir” dedi. 

Nihat Çelik, tarım ve hayvancı-

lıkta genç nüfusun en önemli 

unsurlardan biri olduğunu, 

genç nüfusu tarımda tutabil-

mek için kır ile kent arasındaki 

ekonomik ve sosyal farklılıkla-

rın giderilmesi, genç nüfusa 

yönelik desteklerin artırılması 

gerektiğini bildirdi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 

bunlar yapıldığında destekler 

artırılarak devam ettirildiğinde 

yetiştiricinin rahatlıkla küçük-

baş hayvan sayılarını da hay-

vansal ürün üretimini de çok 

daha ileri rakamlara taşıyaca-

ğını, küçükbaş hayvancılıktan 

elde edilen gelire milyarlarca 

liralık gelir ekleyeceğini vurgu-

ladı. 
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A 
nkara- 09.08.2020-Türkiye 

Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, ATV'de et fiyatlarına iliş-

kin değerlendirmelerde bulundu. 

Çelik, artan hayvan varlığının aksine 

et fiyatlarının hala normal fiyatlara 

inmediğine dikkati çekerek, 

"Üretimimizde ciddi manada bir artış 

var ancak, et fiyatlarında bir düşüş 

yaşanmadı." dedi. 

Genel Başkan Çelik, yetiştirici-

lerin eti kilogram başına 45- 50 

liraya sattığı bilgisini vererek, 

marketlerdeki fiyatın etin bö-

lümlerine göre 60 ila 120 lira 

arasında değiştiğini ifade etti. 

Et fiyatlarının üreticiden tüketi-

ciye ulaşana kadar çok fazla 

arttığını vurgulayan Çelik, ülke-

mizde aracıların daha fazla 

kazandığını ve aracıların tamamen 

ortadan kaldırılarak yüksek et fiyatla-
rının önüne geçilmesi gerektiğini vur-

guladı. 

ÇELİK, ATV'DE ET FİYATLARINA İLİŞKİN 

DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU 

TÜRKİYE KOYUN SÜTÜ ÜRETİMİNDE DÜNYA 

ŞAMPİYON 

Ankara – 11.08.2020– Türkiye 

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Türkiye’nin 

1,5 milyon tona yakın koyun sütü, 

600 bin tona yakın keçi sütü üret-

tiğini bildirerek, “FAO verilerine 

göre Türkiye koyun sütü üretimin-

de dünya şampiyonu. Keçi sütü 

üretiminde ise altıncı sırada. Bu 

durum, küçükbaş hayvancılığımı-

zın büyüklüğünü gösteren en iyi 

örnektir” dedi.  

 

Çelik, yaptığı açıklamada, Birleş-

miş Milletler Gıda ve Tarım Örgü-

tü’nün (FAO) son verisi olan 2018 

rakamlarına göre, Türkiye’nin 1 

milyon 446 bin ton koyun sütü 

üretimiyle dünya birinciliğini aldı-

ğını, ülkemizi, 1 milyon 180 bin 

tonla Çin’in, 754 bin tonla Yuna-

nistan’ın, 647 bin tonla Suri-

ye’nin, 626 bin tonla Roman-

ya’nın, 545 bin tonla İspanya’nın, 

525 bin tonla İtalya’nın, 414 bin 

tonla Sudan’ın, 381 bin tonla Ma-

li’nin, 369 bin tonla Somali’nin 

takip ettiğini belirtti. 

 

Keçi sütü üretiminde 6 milyon 99 

bin tonla ilk sırada açık farkla Hin-

distan’ın bulunduğunu vurgulayan 

Çelik, “Sudan 1 milyon 151 bin 

tonla ikinci, Bangladeş 1 milyon 

122 bin tonla üçüncü, Pakistan 

915 bin tonla dördüncü, Fransa 

652 bin tonla beşinci, Türkiye 562 

bin tonla altıncı, Mali 526 bin ton-

la yedinci, İspanya 461 bin tonla 

sekizinci, Güney Sudan 459 bin 

tonla dokuzuncu, Yunanistan 398 

bin tonla onuncu sırada” dedi. 

 

Çelik, Dünya genelinde 81 ülkenin 

koyun sütü, 111 ülkenin keçi sütü 

üretimi verisinin yer aldığı listede, 

Türkiye’nin toplam koyun-keçi 

sütü üretiminde de 2 milyon 8 bin 

tonla Hindistan’ın ardından ikinci 

sırayı aldığına dikkati çekti. 
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TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN 1,5 MİLYON TON SÜTÜN 

YÜZDE 10'U VAN'DAN 

A 
nkara - 15.08.2020 - 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, üretilen 1,5 

milyon ton koyun sütünün yaklaşık 

yüzde 10'luk bölümünün Van'da 

elde edildiği belirterek, 2,7 milyon 

küçükbaş hayvan sayısı ile ülke 

birincisi olan Van'ın sektörde ayrı 

bir yeri olduğunu aktardı. 

Çelik, "TÜDKİYEB olarak sadece 

1,5 milyon ton koyun sütü üreti-

miyle Avrupa değil, dünya şampi-

yonu olmanın da haklı gururunu ve 

mutluluğunu yaşıyoruz. Biz küçük-

baş hayvan sayısında Avrupa'daki 

birincilikteki yerimizi hep koruduk. 

Tabii ki hedef küçükbaş hayvan 

sayısında da dünya şampiyonu 

olmaktır. Her nüfus başına bir kü-

çükbaş hayvan sayısına ulaşmayı 

ve dünya birinciliğine yerleşmeyi 

kendimize hedef olarak koyduk. 

Son yıllarda küçükbaş hayvan sa-

yısında ciddi bir artış gösterdik. 

Küçükbaş hayvan sayımız 2020'nin 

ilk yarısında 2019'a göre, 49 mil-

yondan 55 milyona yükseldi. Bu 

sayının 55 milyona çıkması ile bir-

likte biz Avrupa'da küçükbaş hay-

van sayısında birincilikteki yerimizi 

koruduk. Bu da bizi mutlu ediyor." 

dedi. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, KAHRAMANMARAŞ BİRLİK 

BAŞKANI KUZU'YU MAKAMINDA KABUL ETTİ 

A 
nkara - 20.08.2020 - 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, Kahra-

manmaraş İli Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vak-

kas Kuzu'yu kabul etti. 

Genel Başkan Çelik, makamında 

gerçekleşen kabulde, sektör adına 

önümüzdeki süreçte yapılacak 

çalışmaları ele aldıklarını belirtti. 

Kahramanmaraş'ta kü-

çükbaş hayvancılığın ge-

lişmesindeki katkıları ve 

yetiştiricilerimize yaptığı 

hizmetlerinden dolayı 

günün anısına Kuzu'ya bir 

plaket hediye eden Çelik, 

"Her zaman birlik ve be-

raberlik içinde çalışacağı-

mız temennisiyle şahsım 

ve sektörüm adına Başkanıma 

teşekkür ediyor, başarılı çalışma-

larının daim olmasını temenni edi-

yorum." dedi. 

TÜDKİYEB’DEN KARADENİZ DOĞAL GAZI İÇİN 

ŞÜKÜR KURBANI 

A 
nkara – 22.08.2020 – Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın müjde olarak 

duyurduğu Karadeniz Ereğli 

açıklarındaki Sakarya sahasında keş-

fedilen 320 milyar metreküplük doğal 

gaz için Türkiye Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB)  şükür kurbanı kestirdi. 

Çelik, Birlik Merkezinde yapılan kur-

ban kesim törenindeki konuşmasın-

da,  Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Merkez Birliği olarak bugü-

nü bayram gibi gördüklerini belirterek, 

“bayramımız kutlu olsun. Bulunan 

doğal gaz vatanımıza, milletimize ha-

yırlı olsun. Büyük bir emek ve gayret 

neticesinde Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan’ın önderliği ve öncülü-

ğünde Fatih sondaj gemimizin Karade-

niz açıklarında bulmuş olduğu 320 

milyar metreküplük doğal gaz kaynağı 

ülkemizin ekonomisine büyük katkılar 

sağlayacaktır. Ülkemizi şaha kaldıra-

caktır” dedi. 
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A 
nkara – 21.08.2020 – Tür-

kiye Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) ile Burdur 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

(MAKÜ) küçükbaş hayvancılıkta işbir-

liği yapma kararı aldı. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversite-

si Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, 

Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya 

Erdurmuş, Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Hüseyin Dalgar, Veteriner Fakül-

tesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Öner, 

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü 

Kurtuluş Candan ve İl Tarım ve Or-

man Müdürlüğü İdari ve Mali İşler 

Şube Müdürü Ali Özçelik, TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Nihat Çelik’i ziyaret 

etti. 

Ziyarette hayvancılık sektörü ele alı-

nırken, karşılıklı görüş alışverişinde 

bulunuldu. 

MAKÜ’nün Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan tarafından hayvancı-

lık konusunda bölgesel kalkınma üni-

versitesi olarak belirlenen ilk üniver-

sitelerden biri olduğunu bildiren Prof. 

Dr. Korkmaz, “Cumhurbaşkanımızın 

himayelerinde çalışmalarımızı yürütü-

yoruz. TÜDKİYEB ile işbirliği halinde 

iyi sürü belgesi veren akreditasyon 

kurumu haline gelmeyi amaçlıyoruz. 

Bu belgeye sahip olanların teşvikler-

de de öncelik almasını sağlamalıyız. 

Çünkü, hayvancılıkta ölçeği büyüt-

mek, verimliliğimizi artırmak zorun-

dayız” dedi. 

Prof. Dr. Korkmaz, şunları söyledi: 

“Hayvancılık, yetiştiricilik, hayvan 

hastalıklarıyla ilgili 60 milyon lira 

bütçeli 41 proje yürütüyoruz. Strateji 

ve Bütçe Başkanlığımızın destek ver-

diği 15 üniversiteden biriyiz. Projele-

rimiz yatırım programında yer alıyor. 

Bir üniversitenin hayvancılık sektörü-

ne kendini adamış olması önemli ama 

tek başımıza sorunları çözemeyiz. 

Kamunun ve Merkez Birliğimizin des-

tekleri çok önemlidir. 

Çok çeşitli projeler yürütüyoruz. Çift-

lik Belgelendirme Sistemi geliştirdik. 

175 kriter belirledik. 20 civarında 

çiftliği belgelendirdik. Belgelerimizi 

altın, gümüş, bronz olarak sınıflandır-

dık. Bu belgeyi alanlara iyi sürü bel-

gesi veriyoruz. İyi tarım uygulaması 

gibi. 2 yıl izliyoruz. Hayvancılık sektö-

ründe belgelendirme akreditasyon 

kurumu olmayı, iyi sürü belgesini 

yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bunun 

için işbirliğine hazırız. Belgeyi TÜDKİ-

YEB ile birlikte verebiliriz.” 

Genel Başkan Çelik, MAKÜ ile ortak 

akıl çalışması yaptıklarını belirterek, 

“çalışmamızdan işbirliği kararı çıktı. 

Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir 

Pakdemirli küçükbaş hayvancılığı 

destekliyor. Bize ne görev verilirse 

yapmaya hazırız. Küçükbaş hayvancı-

lık bu ülkenin geleceğidir. Bu toprak-

lar küçükbaş hayvancılığa uygundur” 

dedi. 

Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile bir-

likte üniversite kırsal işbirliğini sağla-

mak istediklerini bildiren Çelik, şunla-

rı söyledi: 

“Bu çerçevede söz konusu projeler 

pilot bölgelerle tüm Türkiye’ye yay-

gınlaştırılacak sadece Burdur ile sınırlı 

olmayacak. Köyden şehre değil şehir-

den köye göçü sağlamalı, insanları 

kırsalda tutarak üretimi artırmalıyız. 

Burdur Mehmet Akif Üniversitemiz ile 

işbirliği içinde çalışacağız. Amacımız 

ülkemize hizmet etmek, tarım ve 

hayvancılıkta uygulanan politikalar-

dan üreticimizin yararlanmasını sağ-

lamaktır. Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan’ın da bizden beklenti-

si bu yönde. Hayvancılıkta verimliliği, 

kaliteyi artırmak zorundayız. Hayvan 

ıslahını tamamlamak zorundayız. 

Atadan babadan kalma yöntemlerle 

hayvancılığımızı geliştiremeyiz. Üni-

versitelerle işbirliği yapmamız şart. 

Çalışmalarımızı üniversitelerle ortak-

laşa yapmak istiyoruz. Başta iyi sürü 

olmak üzere hayvancılığımıza, ekono-

mimize katkı sağlamak için ortak 

çalışma yapmaya karar verdik. Rek-

törümüzden gelen birlikte çalışma 

teklifini önemsiyor ve kendilerine 

teşekkür ediyorum.” 

Dekan Prof. Dr. Öner ise, Üniversite 

olarak Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği 

Islahı ve Yaygınlaştırılması projesini 

yürüttüklerini, Burdur’da bir köyü 

pilot bölge haline getirdiklerini, gebe-

likten doğuma ve doğum sonrasına 

beslenme takibini yaptıklarını, bir 

model oluşturmaya çalıştıklarını bil-

dirdi. 

Çelik, sektöre yaptıkları katkı dolayı-

sıyla Rektör Prof. Dr. Korkmaz ve 

Dekan Prof. Dr. Öner’e Hayvancılık 

Genel Müdürü Erdurmuş ile birlikte 

plaket takdim etti. 

TÜDKİYEB VE BURDUR ÜNİVERSİTESİ'NDEN 

HAYVANCILIK İÇİN İŞBİRLİĞİ KARARI 
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ÇELİK, GÜNDEM TARIM PROGRAMININ CANLI YAYIN 

KONUĞU OLDU 

A 
nkara - 24.08.2020 - 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Erhan Ekmen 

moderatörlüğünde Kanal 5'te ya-

yınlanan "Gündem Tarım" progra-

mının canlı yayın konuğu oldu. 

 

Programda Erhan Ekmen'in sorula-

rını yanıtlayan Çelik, küçükbaş 

hayvancılık sektörünün mevcut 

durumu, kırmızı et tüketiminin 

dünyadaki yeri, Dijital Tarım Paza-

rında Merkez Birliği ve İl  Birlikleri-

nin önemi,  güçlendirilmesi, aracı 

sorunu, sorunun ortadan kaldırıl-

ması için yapılması gerekenler ve 

çözüm önerileri hakkında bilgi ver-

di, değerlendirmelerde bulundu. 

 

Genel Başkan Çelik, küçükbaş hay-

vancılık sektörünün oldukça strate-

jik bir sektör olduğunu ifade ede-

rek, "Koyun, keçi bu ülkenin milli 

ekonomisi ve milli meselesidir. Kü-

çükbaş hayvan sayısında Avru-

pa'da birinci sıradayız ve bu yeri-

mizi koruyoruz. Bu yıl bir ilki daha 

gerçekleştirdik. Koyun sütünde 

Çin'i  geçerek dünya birincisi ol-

duk. Bu bizim için fevkalade gurur 

verici bir tablo. Küçükbaş hayvan-

cılık sektörünün bu derece geliş-

mesinde en önemli etken Cumhur-

başkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan ve Tarım Bakanımız Sayın 

Dr. Bekir Pakdemirli'nin sektörü 

önemsemesi ve desteklemesinden 

geçiyor. 

 

Devletimiz, hükümetimiz bizleri 

desteklerken bizler de pandemiye 

rağmen durmadan üretmeye de-

vam ettik. Şu an ciddi bir mesafe 

aldık ve almaya da devam ediyo-

ruz. Biliyorsunuz pandemiden do-

layı birçok sektör olumsuz etkilen-

di. Zamanında alınan tedbirler sa-

yesinde en az zarar gören sektör-

lerin başında biz geliyoruz. Bizim 

sektörümüzde 1 aylık bir zarar 1 

yıla mâl olabiliyor. Ancak Bakanı-

mız, Bakanlığımız ve ilgili birlikleri-

mizin el birliği, gönül birliği ve za-

manında aldığı tedbirlerle bu zor 

günlerin üstesinden geliyoruz." 

dedi. 

 

TÜİK'in, kırmızı et tüketimi içinde 

küçükbaş hayvan etinin payını yüz-

de 10 olarak verdiği bilgisini veren 

Çelik, şunları kaydetti: 

"Biz, kırmızı ette küçükbaşın payı-

nın yüzde 20’yi bulduğu kanısında-

yız. Özellikle koronavirüs dönemin-

de küçükbaş et tüketiminin arttığı-

nı görüyoruz. Son yıllarda küçük-

başa bir yönelme var. Çünkü, in-

sanlar daha sağlıklı beslenmek isti-

yor. Küçükbaş hayvan etinden da-

ha sağlıklısı yok. Çünkü besiye 

alınmıyor. Ülkemizde küçükbaş 

hayvancılık temel olarak mera 

hayvancılığına dayanıyor. Doğal 

besleniyor. Biz bundan dolayı, 

'Kuzu eti yiyin, koronayı yenin' 

diyoruz." 

 

Koyun ve keçi sütünün markalaş-

ması konusunda da açıklamalarda 

bulunan Çelik, sütün içerdiği pro-

tein, karbonhidrat, mineraller, vi-

tamin ve yağ nedeniyle bebekler-

den yaşlılara tüm insanoğlunun 

beslenmesinde vazgeçilmez bir 

öneme sahip olduğuna dikkati çek-

ti. 

TÜDKİYEB'in faaliyetleri ve projele-

ri kapsamında TARGEM ile birlikte 

Halk Elinde Islah Projesi yürüttük-

lerini ifade eden Çelik, üniversite-

lerden ve alanında yetkin kişiler-

den seçilen proje liderlerinin orta-

lama 45 projede görev aldığını ak-

tardı. 

A nkara - 02.09.2020 - Türkiye 

Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 

Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Birliği Başkanı Hasan Eyyüpoğ-

lu'nun babası ve Eski Şanlıurfa Millet-

vekili Sayın Seyit Eyyüpoğlu'nun ağa-

beyi merhum Hacı Sinan Eyyüpoğlu için 

taziye ziyaretinde bulundu. 

Çelik, eski Şanlıurfa Milletvekili Seyit 

Eyyüpoğlu'nun evinde gerçekleşen zi-

yarette baş sağlığı dileklerinde buluna-

rak, "Merhuma Allah'tan rahmet, Birlik 

Başkanımız Hasan Eyyüpoğlu başta 

olmak üzere tüm Eyyüpoğlu ailesi ve 

sevenlerine sabırlar diliyorum." dedi. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, MİLLETVEKİLİ 

EYYÜPOĞLU'NA TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU 
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E 
rciş – 06.09.2020 - Tür-

kiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, üni-

versite sınavında Malatya İnönü 

Üniversitesi Tıp Fakültesini kaza-

narak Erciş’in gururu olan Ercişli 

çoban Muhammet Taş’ı altınla 

ödüllendirdi. 

Çelik, Muhammet Taş’ı, Van İli 

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birliğinin Erciş Şubesinde kabul 

etti. 

Nihat Çelik, çobanlık yaparken Tıp 

Fakültesini kazanacak kadar da 

başarılı bir öğrenci olan Muham-

met Taş ile kendisi de bir Ercişli 

olarak gurur duyduğunu belirtti. 

Çobanlığın en önemli meslekler-

den biri olduğuna dikkati çeken 

Çelik, başta Peygamber Efendimiz 

olmak üzere hemen her peygam-

berin hayatlarının bir devresinde 

çobanlık yaptığını, Musa, Yakup 

ve İshak peygamberlerin asıl 

mesleklerinin de çobanlık olduğu-

nu belirtti. 

Buhâri’nin, Peygamber Efendimi-

zin de “Allah hiçbir peygamber 

göndermedi ki çobanlık yapmamış 

olsun” şeklinde buyurduğunu, 

dinleyenlerin, “Sen de mi Ey Al-

lah’ın Resûlü” diye sormaları üze-

rine, “Evet, ben de bir miktar kı-

rat mukabili Mekke ehline koyun 

güttüm” dediğini naklettiğine vur-

gu yapan Çelik, şunları söyledi: 

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan da 2016 yılında Beşte-

pe’te ‘Milli Tarım Projesi’nde yap-

tığı konuşmada, ‘peygamberlerin 

mesleği olan çiftçiliği ve çobanlığı 

teknolojinin tüm imkanlarıyla des-

tekleyerek doğru planlamayla, 

yönlendirmeyle, bilgilendirmeyle 

teşvik ederek ülkemizde hak et-

tikleri konuma getirmeliyiz. Ço-

banlık deyip hafife almayım. Ço-

banlığın felsefesini anlamayan, 

onun psikolojisini yaşamayan in-

san yönetemez. Ben de bir çoba-

nım’ demişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 

yılında AA fotoğraf yarışmasında, 

yaşam kategorisinde oyunu, foto 

muhabiri Hasan Namlı’nın koyun 

sürüsü içindeki bir çobanın yü-

zündeki huzuru kadraja sığdıran 

‘Huzur yaylası’ isimli eser için kul-

lanmıştı. 

-“Mera ve çoban sorunumuz çö-

züldüğünde hedefe çok daha hız-

lı ulaşırız” 

Bu vesileyle ülkenin mera ve ço-

ban sorununa da değinmek istedi-

ğini belirten Çelik, 

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan ve Tarım ve Orman Ba-

kanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin 

küçükbaş hayvancılığa önem ver-

mesi ve desteklemesi sonucu kü-

çükbaş hayvan sayımız 55 milyo-

nu aşmıştır. Bilindiği gibi 2,7 mil-

yon küçükbaş hayvan sayısı ile 

ülke birincisi olan Van ilimizin ve 

Erciş ilçemizin bu sektörde ayrı 

bir yeri vardır. Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere 

hedef koyduğu her nüfus başına 

bir küçükbaş hayvan sayısına, 90 

milyon baş küçükbaş hayvana en 

kısa sürede ulaşacağımızdan kim-

se kuşku duymamalıdır. Mera ve 

çoban sorumuz çözüldüğünde bu 

hedefe çok daha hızlı ulaşırız” 

dedi. 

-“Muhammet Taş gururumuz” 

Peygamberlerin, bu topraklarda 

Cihan imparatorluğuna giden yol-

da Selçukluyu, Osmanlıyı kuran 

ecdadın mesleğini icra eden ço-

banların bir mensubunun olan 

Muhammet Taş’ın dağda, taşta, 

bayırda, gece gündüz, son derece 

meşakkatli bir şekilde çobanlık 

yaparken, kıt imkanlarına rağmen 

aynı zamanda bu ülkenin en par-

lak öğrencileri arasına girmesinin 

kendilerini gururlandırdığını, 

onurlandırdığını belirten Çelik, 

“Senin bu toprakların bir evladı, 

halkın içinden gelen bir kişi olarak 

okulundan mezun olduktan sonra 

da ülkene, milletine, Van’a ve 

Erciş’e faydalı bir hekim olacağına 

yürekten inanıyorum. Başarıları-

nın devamını diliyorum” dedi. 

Sektöre ve bu ülkenin gençliğini 

desteklemek, yanında olmak ve 

sahiplenmek için Ankara’dan Er-

çiş’e geldiğini belirten Çelik, 

“anne ve babasına da ülkeye böy-

le hayırlı bir evlat yetiştirdikleri 

için teşekkür ediyorum. Ülke ça-

pında çobanlık yapan bütün genç-

lerimizin de Muhammet Taş’ı ör-

nek almalarını temenni ediyorum” 

dedi. 

Çelik, Muhammet Taş’ı eğitim 

hayatına bir katkıda bulunmak 

amacıyla altınla ödüllendirdi. 

GENEL BAŞKAN NİHAT ÇELİK, ERCİŞLİ ÇOBAN TAŞ’I 

ALTINLA ÖDÜLLENDİRDİ 
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ÇELİK “KÜÇÜKBAŞTA VERİMLİLİK ARTIŞI DAHA ÇOK 

SÜT VE ET DEMEK “ 

A 
nkara -09.09.2020– 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, tarım ve hay-

vancılıkta verimliliğin katma değer 

açısından en önemli unsurlardan 

biri olduğunu, gelişmiş ülkelerin 

verimliliği artırarak daha az sayıda 

hayvanla daha fazla süt ve et elde 

ettiğinin görüldüğünü belirterek, 

“FAO ve TÜİK verilerini esas alır-

sak, yıllık olarak, koyun keçide 

artırılacak her bir kilogram et ve-

rimliliğiyle 20 bin tondan fazla et, 

her 5 kilogram süt verimliliğiyle 

126 bin tondan fazla süt elde et-

mek mümkün” dedi. 

Çelik, yaptığı açıklamada, 2004-

2019 arasındaki 15 yıllık dönemde 

yıllar itibarıyla, sağılan hayvan ba-

şına yıllık süt veriminin koyunda 

76,6 kilogram ile 78 kilogram ara-

sında, keçide 104,6 kilogram ile 

105,7 kilogram arasında, kesilen 

hayvan başına et veriminin ise ko-

yunda 17,2 kilogram ile 21,7 kilog-

ram arasında, keçide 17 kilogram 

ile 19,8 kilogram arasında değişti-

ğini bildirdi.  

 

Küçükbaş hayvancılıkta et ve süt-

teki üretim artışlarının esas itiba-

rıyla hayvan varlığındaki yüksel-

meden kaynaklandığına dikkati 

çeken Çelik, şunları kaydetti: 

“Küçükbaş hayvan sayısı 2020 Ha-

ziran ayı verileriyle 2019 sonuna 

göre 6,5 milyon başlık artışla 48,5 

milyondan 55 milyonun üzerine 

çıktı. Bu dönemde koyun sayısı 

yüzde 14,6 artışla 37,3 milyondan 

42,7 milyona, keçi sayısı yüzde 

10,2 artışla 11,2 milyondan 12,35 

milyona yükseldi. Cumhurbaşkanı-

mız Recep Tayyip Erdoğan’ın nüfus 

başına bir küçükbaş hayvana ulaş-

ma konusunda talimatı var. Cum-

hurbaşkanımızın ve Tarım ve Or-

man Bakanımız Dr. Bekir Pakde-

mirli’nin destek ve gayretleriyle, 

Tarım ve Orman Bakanlığımızın 

küçükbaş hayvancılığa yönelik des-

teklemeleriyle adım adım hedefi-

mize yaklaşıyoruz.” 

 

Verimliliğin yapılacak ıslah çalış-

malarıyla kolaylıkla artırılabileceği-

ni, Anadolu’nun et ve sütte verimli 

koyun ve keçi ırkları bulunduğunu, 

bunların yaygınlaştırılması gerekti-

ğini bildiren Çelik, şöyle devam 

etti: 

“Ülkemizde bazı koyun ırklarında 

yıllık süt verimi 200 kilograma ka-

dar çıkmaktadır. Kültür ırkı keçiler-

de bu rakam 400 kilogramı aşmak-

tadır. Karkas ağırlık bazı koyun 

ırklarında 29-30 kilograma yaklaş-

maktadır. 

Buna göre, koyunda ve keçide süt 

verimini ıslahla en az ikiye katla-

mak mümkündür.  Et verimini ise 

yüzde 50 oranında artırma imkanı 

vardır. 

Islah çalışmaları daha fazla destek-

lenmeli, küçükbaş hayvan varlığı-

mızın tamamı ıslah edilmeli, et ve 

süt verimliliği artırılmalıdır. 

Memnuniyetle söylemeliyim ki artık 

küçükbaş hayvancılıkta soy kütüğü 

yürütme çalışmaları başlamıştır. 

Çalışmalar hızla devam etmekte-

dir. Önümüzdeki birkaç yılda ıslah 

çalışmalarının temelini oluşturan 

soy kütüğü kayıtları ile verimliliğin 

artırılması yolunda çok daha 

önemli mesafeler kaydedilecektir.” 

Verimlilik artışında bakım ve bes-

lenmenin de büyük önemi bulun-

duğu bildiren Çelik, “ıslah çalışma-

larının başarıyla uygulanabilmesi-

nin bir yolu da çevre şartlarının 

iyileştirilmesidir. Bu çerçevede ba-

kım ve besleme konuları da son 

derece önemlidir. Yetiştiricimiz 

yem maliyetleri nedeniyle hayvan-

larını yeterince iyi besleyememek-

tedir. Hayvancılığın en ucuz yem 

kaynağı mera ve çayırlardır. Ülke-

miz şartlarında meralar olmadan 

küçükbaş hayvancılık yapmak 

mümkün değildir. Halen 14,6 mil-

yon hektar olan mera ve çayırların 

alanı yetersizdir. Son 70 yılda me-

ra ve çayır alanının yüzde 60’dan 

fazlası orman ve tarım alanlarına 

dahil edilmiştir. Bitkisel üretim 

yapma imkanı olmayan ve alanı 

15,8 milyon hektarın üzerindeki 

diğer tarım arazileri de mera kap-

samına alınmalıdır. Çayır ve mera-

lar verimsizdir. Bu alanlar ıslah 

edilerek verimleri artırılmalıdır” 

dedi. 
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K 
onya - 14.09.2020 - 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, Konya 

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birliği Başkanı Fettah Öztürk'e 

taziye ziyaretinde bulundu. 

Genel Başkan Çelik, Fettah Öz-

türk'ün babası merhum Ali Feti 

Öztürk'ün taziyesine Aksaray Bir-

lik Başkanı Mahmut Aktürk, Kara-

man Birlik Başkanı Yücel Ya-

man, Nevşehir Birlik Başkanı 

Suat Soner Güven ve Niğde 

Birlik Başkanı Şuayip Demir-

kol ile birlikte katıldı. 

Çelik, "Konya Birlik Başkanı-

mız Fettah Öztürk'e babası Ali 

Feti Öztürk'ün vefatı nedeniy-

le baş sağlığı ziyaretinde bu-

lunduk. Merhuma Allah'tan 

rahmet, ailesi ve sevenlerine 

sabırlar diliyorum." dedi. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, KONYA BİRLİK BAŞKANI 

ÖZTÜRK'E TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU 

K 
onya - 14.09.2020 - 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, Konya 

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birliği tarafından kurulan damızlık 

koç- teke üretim merkezinde in-

celemelerde bulundu. 

Genel Başkan Çelik, Konya Da-

mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birliği Başkanı Fettah Öztürk'e 

babasının ölümü dolayısıyla yap-

mış olduğu taziye ziyaretinden 

sonra Konya Birliği tarafından 

kurulan damızlık koç-teke üretim 

merkezinde gerçekleştirilen çalış-

maları yerinde inceledi. 

"BİRLİK ÇALIŞMALARI HAYATİ 

ÖNEME SAHİP" 

Üretim merkezinde 2020 yılı koç 

katım döneminde 312 üyesine 

1087 adet damızlık koç satışı ger-

çekleştirildiğini belirten Çelik, bir-

lik çalışmalarının hayati öneme 

sahip olduğunu vurguladı. 

Konya Birliği tarafından 2021 yılı 

koç katımı için üstün vasıflı  Ak-

karaman ve Merinos ırkı damızlık 

kuzu tedariği yapıldığının da altını 

çizen Genel Başkan Çelik, 

"Birliğimizin gerek sağlık koşulla-

rına gerekse bakım beslemeye 

özen göstererek yetiştiricilerine 

hizmet için çalıştığını görmekten 

mutluluk duydum. Gerek sektörü-

müze gerekse Konyamıza iftihar 

edilecek bir işletme kazandıran 

başta Birlik Başkanımız Fettah 

Öztürk olmak üzere emeği geçen 

herkese teşekkür ediyor, başarıla-

rının devamını diliyorum." dedi. 

ÇELİK, KONYA'DAKİ DAMIZLIK KOÇ- TEKE ÜRETİM 

MERKEZİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU 
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ÇELİK “CARİ AÇIĞIN İLACI KÜÇÜKBAŞ 

HAYVANCILIKTA” 

A 
nkara - 16.09.2020 - 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, doların 7,5 

liraya yükseldiği, döviz geliri elde 

etmenin ekonomi açısından en 

önemli unsurlardan biri haline gel-

diği bu ortamda, cari açığın kapa-

tılması açısından ihracatın ayrı bir 

anlam kazandığını bildirerek, “cari 

açığın ilacı küçükbaş hayvancılıkta. 

Dünyada koyun keçide 10 milyar 

doların üzerinde canlı hayvan ve et 

ihracatı yapılıyor. Talebin gittikçe 

arttığı bu alanda, milyarlarca do-

larlık bir potansiyelimiz olduğu 

gözden kaçırılmamalıdır” dedi. 

Çelik, “eğer Avustralya 3 milyar 

dolara, Yeni Zelanda 2,7 milyar 

dolara yakın ihracat yapıyorsa, 

ithalat pazarlarının tam ortasında 

yer alan Türkiye’nin ihracatı çok 

uzun olmayan bir zamanda bu ra-

kamlara ulaşabilir” görüşünü pay-

laştı. 

 

Koyun eti ihracatında 487 milyon 

dolarla İngiltere’nin üçüncü, 359 

milyon dolarla İrlanda’nın dördün-

cü sırayı aldığı, 5. olan Hollan-

da’nın bu başarıyı 1 milyon baştan 

daha az koyun varlığıyla, ithal etti-

ği ürünü ihraç ederek gerçekleştir-

diği bilgisini veren Çelik, “Hollanda 

347 milyon dolarlık koyun eti ihra-

catını gerçekleştirmek için 413 mil-

yon dolarlık ithalat yapıyor. İngil-

tere de bundan farklı değil. 487 

milyon dolarlık koyun eti ihracatı 

için 483 milyon dolarlık ithalat ya-

pıyor. Yeni Zelanda, 2 milyar 633 

milyon dolarlık canlı koyun ve ko-

yun eti ihracatını 27,3 milyon ko-

yun varlığıyla gerçekleştiriyor. Bi-

zim ise son rakamlara göre 42,7 

milyon başa ulaşan koyun,12,35 

milyon keçi varlığımıza rağmen 

ihracatımız neredeyse yok 

denecek kadar az düzeyde 

kalıyor. 4 milyon dolarlık 

ihracatımız, 62,5 milyon 

dolarlık ithalatımız var. 

İhracata odaklı üretime 

geçmemiz gerekiyor” dedi. 

 

2018 yılında çok sayıda ülke 7 mil-

yar 694 milyon dolarlık koyun eti, 

335 milyon dolarlık keçi eti, 1 mil-

yar 696 milyon dolarlık canlı ko-

yun, 319 milyon dolarlık canlı keçi 

olmak üzere 10 milyar 44 milyon 

dolarlık ithalat yaptı. Biz, bu pazar-

dan neden en az yüzde 10 pay 

almayalım? Dünyanın diğer ucun-

daki Yeni Zelanda Ortadoğu ülkele-

rine ihracat yaparken, biz neden 

yapamıyoruz diye kendimize sora-

lım.”  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan ve Tarım ve Orman Bakanı 

Dr. Bekir Pakdemirli’nin hayvancılı-

ğa gereken önem ve desteği ver-

diklerini, hayvan varlığında son 

yıllarda görülen hızlı artışın da bu-

nu göz önüne koyduğunu belirten 

Çelik, Türkiye’nin kırmızı et soru-

nunun çözümünün de hem kırmızı 

etteki ithalata ebediyen son vere-

rek hem de büyük miktarlarda ih-

racat rakamlarına ulaşarak cari 

açığı belli bir oranda kapatmasının 

da yolunun küçükbaş hayvancılık-

tan geçtiğine dikkati çekti. 

 

Küçükbaş hayvancılıkta 90 milyon 

başa ulaşma hedefleri olduğunu 

bildiren Çelik, şunları kaydetti: 

“Sadece sayıyı artırmamız yetmez. 

Verimliliği de artırmak zorundayız. 

Bir hayvandan daha fazla et, süt, 

kuzu, oğlak almalıyız. En kısa sü-

rede hayvan ağırlığında optimal 

ağırlığa ulaşmak zorundayız. Bitki-

sel üretim yapma imkanı olmayan 

ve alanı 15,8 milyon hektarın üze-

rindeki diğer tarım arazilerini de 

mera kapsamına almak, çayır ve 

meraları ıslah ederek verimlerini 

artırmak zorundayız. Sulama yatı-

rımlarını tamamlamak zorundayız. 

Sulanan alanların bir kısmını yem 

bitkileri üretiminde kullanmak zo-

rundayız. Yem maliyetlerini aşağı 

çekmek zorundayız. Kısaca, üretim 

artışı ve ihracat için destekler artı-

rılarak sürdürülmeli, ihracata yö-

nelik özel destekler verilmeli, ço-

ban sorunu çözülmeli, mera alanla-

rı artırılmalı ve ıslah edilmeli, mali-

yetler aşağı çekilmelidir.”  
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B 
olu - 

18.09.2020 

- Türkiye 

Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştirici-

leri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, 

Tarım ve Orman Bakan 

Yardımcısı Fatih Me-

tin'in babası İsmail 

Metin'in cenaze törenine katıldı. 

Bakan Yardımcısı Metin'in babası 

İsmail Metin, Bolu Sağlık Mahalle-

si Saygılı Camii'nde Cuma nama-

zına müteakiben kılınan cenaze 

namazı sonrası Şehitler Mezarlı-

ğı'nda defnedildi. 

Çelik, cenaze töreninde 

Bakan Yardımcısı Fatih 

Metin'i yalnız bırakmadı. Tören 

sonunda Genel Başkan Nihat Çe-

lik, "Tarım ve Orman Bakan Yar-

dımcımız Sayın Fatih Metin'in kıy-

metli babası İsmail Metin, Hakk'ın 

rahmetine kavuşmuştur.  Merhu-

ma Allah'tan rahmet, Bakan Yar-

dımcımız başta olmak üzere ke-

derli ailesi ve sevenlerine sabırlar 

diliyorum." dedi. 

ÇELİK, BAKAN YARDIMCISI METİN'İ ACI GÜNÜNDE 

YALNIZ BIRAKMADI 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, TKDK BAŞKANI ADAK'I 

ZİYARET ETTİ 

A 
nkara - 02.10.2020- 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım 

ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu (TKDK) Başkanı Muham-

med Adak'ı ziyaret etti. 

TKDK Başkanı Adak ile küçükbaş 

hayvancılık sektöründe hayata 

geçirilebilecek projelerle ilgili fikir 

alış verişinde bulunan Çelik, gö-

rüşme sonrası önümüzdeki 

süreçte sektörün daha fazla 

gelişmesi için yapılacak iş 

birliği ve güç birliğinin çok 

önemli olduğunu vurguladı. 

Çelik ziyaretle ilgili olarak, 

"TKDK Başkanı Sayın  Mu-

hammed Adak'ın yakın ilgile-

rinden dolayı kendilerine te-

şekkür ediyor, başarılı çalış-

malarının devamını diliyo-

rum." dedi. 

A 
nkara - 14.10.2020 - Türkiye 

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Bingöl Da-

mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başka-

nı Ali Kaysadu, Elazığ Birlik Başkanı Mah-

mut Sezer ve Muş Birlik Başkanı Nimet 

Salkım'ı makamında kabul etti. 

Çelik, Birlik başkanlarıyla Doğu Anadolu 

bölgesine küçükbaş hayvancılıkla ilgili yapı-

lan çalışmalar ve projeler hakkında çeşitli 

istişarelerde bulundu. 

Ziyaretten sonra Çelik, " Ziyaretlerinden ve 

küçükbaş hayvancılığın gelişmesindeki kat-

kılarından dolayı Bingöl, Elazığ ve Muş Birlik 

Başkanlarıma şahsım ve sektörüm adına 

teşekkür ediyor, daima birlik beraberlik 

içinde sürdüreceğimiz başarılı çalışmaların 

daim olmasını diliyorum." dedi.   

BİNGÖL, ELAZIĞ VE MUŞ BİRLİK BAŞKANLARINDAN 

GENEL BAŞKAN ÇELİK'E ZİYARET 
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ÇELİK “DOĞU ANADOLU’NUN ZENGİN MERALARI 

DEĞERLENDİRİLMELİ” 

A 
nkara - 21.09.2020 - Tür-

kiye Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, Doğu Anadolu’nun zengin 

meralarının daha iyi değerlendirilmesi 

gerektiğini bildirerek, “Bölgedeki 14 il, 

ülke mera toplamının yüzde 37,1’ine 

sahip. Buna karşın koyun sayısında 

payı yüzde 26,8’de, keçide yüzde 

14,1’te kalıyor” dedi. 

 

Çelik, yaptığı açıklamada, Doğu Anado-

lu’da 2019 yılında 10 milyona yakın 

koyun 1,6 milyona yakın keçi varlığı 

bulunduğunu, 2020 yılında 55 milyon 

başa çıkan küçükbaş varlığı düşünüldü-

ğünde, bu sayıların 2020 yılında koyun 

sayısının 11,4, keçi sayısının 1,7 milyo-

nu, toplamda 13,1 milyonu aşacağını 

tahmin ettiklerini belirtti.  

Mera varlığı dikkate alındığında bölge-

deki küçükbaş varlığının mevcut verile-

re göre en az 20 milyon olması gerekti-

ğini vurgulayan Çelik, “bu durumda 

mevcut mera varlığı ve verimiyle kü-

çükbaş hayvan sayısı sadece Doğu 

Anadolu’da 7 milyondan fazla artırılabi-

lir. Bu rakam mera alanları ve verimi 

artırılır, ülke küçükbaş hayvan varlığı 

90 milyona çıkarsa Doğu Anadolu’nun 

küçükbaş hayvan varlığı rahatlıkla 30 

milyonu geçer ” dedi. 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine 

göre Doğu Anadolu’da 4 milyon 337 bin 

580 hektar mera alanı bulunduğu bilgi-

sini veren Çelik, şunları kaydetti: 

“Bu rakam 1970 yılında Doğu Anado-

lu’da 9 milyon 162 bin 100 hektardı. 

Meraların önemli bir bölümü kaybedildi. 

Yine de mevcut mera alanı açısından 

bölge, İç Anadolu’nun önünde bölgeler 

açısından birinci sırada. Bölgedeki me-

ralar İç Anadolu’dan 170 bin 946 hek-

tar daha fazla. Bölgenin Karadeniz Böl-

gesinin 3,4, Güneydoğu Anadolu Bölge-

sinin 5,5, Akdeniz Bölgesinin 7,5, Mar-

mara Bölgesinin 15,2, Ege Bölgesinin 

15,7 katı mera alanı var. Bu zenginlik 

daha iyi değerlendirilmelidir.” 

 

Doğu Anadolu Bölgesindeki meraların 

verimlilik açısından da dikkat çektiğini 

bildiren Çelik, “İç Anadolu, Doğu Ana-

dolu’ya yakın bir mera alanı olmakla 

birlikte verimliliği düşüktür. Buna kar-

şın Doğu Anadolu Bölgesindeki meralar 

kuru ot verimi açısından zengindir. 

Hektar başına kuru ot verimi, İç Ana-

dolu ve Güneydoğu Anadolu’da 450, 

Akdeniz Bölgesinde 500, Ege ve Mar-

mara Bölgelerinde 600 kilogramda ka-

lırken, Doğu Anadolu Bölgesinde 900 

kilogramı bulmaktadır. Kuru ot veri-

minde bölgeler arasında sadece Kara-

deniz Bölgesi 1000 kilogramla Doğu 

Anadolu Bölgesini geride bırakmakta-

dır. Karadeniz Bölgesinden sonra en 

verimli meraların bulunduğu bölge çok 

daha fazla koyun ve keçi besleyebilir” 

dedi.  

 

Tarım alanları açısından sınırlı olan 

Doğu Anadolu Bölgesinin, küçükbaş 

hayvancılıkla önemli bir gelir artışı sağ-

layabileceğini bildiren Çelik, şu bilgileri 

verdi: “Doğu Anadolu Bölgesi, zor iklim 

ve arazi koşullarına sahip, nüfus yo-

ğunluğu düşük, büyük pazarlara uzak, 

sanayinin gelişmediği bir bölgemiz. 

Ancak zengin su kaynaklarına ve mera 

alanlarına sahip, madencilik açısından 

potansiyel arz eden bir bölge. Gelişme-

ye müsait. Potansiyel üstünlükleri iyi 

değerlendirilirse bölgenin geleceği par-

lak olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı 

Dr. Bekir Pakdemirli’nin tarım ve hay-

vancılığa inanmaları, kırsala, tarım ve 

hayvancılığa, özellikle küçükbaş hay-

vancılığa verilen destekleri artırmaları 

bizleri daha da umutlandırıyor. Bu ala-

na destek verilmesi bu ülkenin en 

önemli sorunlarının da çözüm yolların-

dan biri olacaktır.” 

 

Türkiye’nin tarım ve hayvancılık potan-

siyeli çok büyük bir ülke olduğunu vur-

gulayan Çelik, şunları kaydetti: 

“Mülteci ve yabancılarla birlikte 88 mil-

yonluk bir ülkenin gıda güvencesini 

çiftçimiz, yetiştiricimiz sağlıyor. Yakın 

çevrede tarım ve hayvancılıkta bizimle 

yarışacak bir ülke de yok. Bu ülkenin 

hala yeterince kullanılmayan tarlaları, 

otlakları var. Suya kavuşturulmamış 

1,9 milyon hektar alan bulunuyor. Tür-

kiye, verimli tarım alanlarını korumalı, 

sulama yatırımlarını tamamlamalı, kır-

salda nüfusu tutacak kırsal kalkınma 

projeleri uygulamaya koymalı, tüm 

tarım arazilerini tarımsal üretim için 

kullanmalıdır. Hayvancılığın en ucuz 

yem kaynağı mera ve çayırlardır. Ülke-

miz şartlarında meralar olmadan kü-

çükbaş hayvancılık yapmak mümkün 

değildir. Mevcut mera ve çayırların 

alanı yetersizdir. Son 70 yılda mera ve 

çayır alanının yüzde 60’dan fazlası or-

man ve tarım alanlarına dahil edilmiş-

tir. Bitkisel üretim yapma imkanı olma-

yan ve alanı 15,8 milyon hektarın üze-

rindeki diğer tarım arazileri de mera 

kapsamına alınmalıdır. Çayır ve mera-

lar ıslah edilerek verimleri artırılmalı-

dır.” 
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A 
nkara – 25.09.2020 – 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, hava 

şartlarını anlık takibin çiftçi ve 

yetiştiriciyi yağış, sel, su baskını, 

don, kırağı gibi doğal afetlerin 

sebep olacağı zarardan önemli 

oranda koruyacağını bildirerek, 

“dünyamızdaki iklim değişikliği 

nedeniyle, doğal afetlerin çok sık 

görüldüğü ve tarımsal üretim ile 

hayvancılığı olumsuz etkilediği 

günümüzde, afet yaşanmadan 

haberdar olup önlem almak haya-

ti önem kazanmıştır. Bu açıdan 

Meteoroloji Genel Müdürlüğümü-

zün mobil uygulaması sektörümüz 

açısından çok yararlı olacaktır” 

dedi. 

Çelik, şunları kaydetti: “Doğa, 

insanoğlu olarak yaptıklarımızın 

hesabını bize soruyor. Dünya ça-

pında bir iklim değişikliği yaşıyo-

ruz. Doğal afetler, hiç olmadığı 

kadar arttı. Dünyamızda neredey-

se yılın her günü bir doğal afet 

görülüyor. İnsanoğlunun faaliyet-

leri nedeniyle geçmişe nazaran 

çok daha fazla fırtına, kasırga, 

yağış, sel, su baskını, toprak kay-

ması, don, kırağı, aşırı soğuk, 

aşırı sıcak, hortum, erozyon, ku-

raklık yaşanıyor. Bunun tarım ve 

hayvancılığı etkilememesi müm-

kün değil. Gelişmiş ülkelerde çift-

çiler, yetiştiriciler artık meteorolo-

jik verileri teknolojinin imkanlarını 

kullanarak anlık takip ediyorlar. 

Meteorolojik verilerde yaşanacak 

olumsuz durumlara karşı önlemle-

rini vakit kaybetmeden alıyorlar. 

Ürünlerini, hayvanlarını yaşanan 

doğal afetlerden koruyorlar. Ülke-

miz çiftçi ve yetiştiricilerinin de bu 

uygulamalardan yararlanması 

hem kendileri hem ülke ekonomi-

si açısından son derece yararlı 

olacaktır. Çiftçi ve yetiştiricilerimi-

zin, çobanlarımızın Meteoroloji 

Genel Müdürlüğümüzün mobil 

uygulamasını akıllı cep telefonları-

na indirmelerini tavsiye ediyo-

ruz.” 

 

Bu uygulamadan en fazla yararla-

nacak kesimin koyun keçi yetişti-

ricileri olacağına dikkati çeken 

Çelik, şöyle devam etti: “Genel 

Müdür Volkan Mutlu Coşkun’un 

şahsında Meteoroloji Genel Mü-

dürlüğümüze mobil uygulamadan 

dolayı sektörümüz ve yetiştiricile-

rimiz adına teşekkür ediyorum. 

Bu uygulamayı tüm yetiştiricileri-

mizin telefonlarında kullanmaları 

öncelikle kendileri ve sürüleri için 

önem arz etmektedir. Dağda ba-

yırda çok zor şartlarda görev ya-

pan çobanlarımız, bu uygulamayı 

kullanmaları halinde anlık hava 

durumundan haberdar olacak ve 

istenmeyen mağduriyetlerin önü-

ne geçilebileceklerdir. Televizyo-

nun, elektriğin olmadığı meralar-

da sürüleriyle baş başa kalan ço-

banlarımız için bu uygulama ha-

yati önem taşımaktadır.”  

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 

mobil uygulama ile çok önemli bir 

olaya imza attığını ifade eden Çe-

lik, “Genel Müdürlüğümüz kamuo-

yunun bütün kesimlerine hitap 

ederek hava raporlarıyla onların 

can ve mal emniyetini sağlamakla 

hayat kalitesini artırmak, başta 

bizim sektörümüz olmak üzere 

diğer sektörlerinde beklentilerini 

karşılamak, sosyoekonomik fay-

dalar sağlamak adına kaliteli ve 

güvenilir meteorolojik hizmetler 

sunmanın gayretindedir. Bu yö-

nüyle de takdire şayan çalışmala-

rına şahit oluyoruz” ifadelerine 

yer verdi.  Çelik, mobil uygulama-

yı kullanacak yetiştiricilerin sağla-

yacağı faydalara da dikkat çeke-

rek, “mobil uygulama sayesinde 

yetiştiricilerimiz il ve ilçe merkez-

lerinde bulundukları her yerde 

istediği noktanın anlık hava duru-

mu, sıcaklık, basınç, nem, saatlik 

tahminleri, tarımsal hava durumu 

tahminleri, zirai don risk tahmin-

lerini anında öğrenecekleri gibi 

anlık gözlem bilgilerine, kar kalın-

lıkları ve meteorolojik uyarı ve 

değerlendirmelere de ulaşabile-

cekler, uygulama içinde Meteoro-

lojinin Sesi radyosunu dinleyebi-

lecekler. Onun için yetiştiricileri-

miz için bu uygulama bir şanstır 

ve kullanmalarında büyük fayda-

lar olacaktır” dedi. 

ÇELİK: HAVA ŞARTLARINI TAKİP ÇİFTÇİMİZİ, 

YETİŞTİRİCİMİZİ AFETLERİN ZARARINDAN KORUR 
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK: SÜTTE TEK 

KAZANAN ARACI… 

A 
nkara - 30.09.2020 - 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, tüketiciye lit-

resi 11-12 liraya satılan keçi sü-

tünden üretim maliyetlerini karşıla-

yan üreticinin litrede 3,5-4 lira, 

aracıların 8-8,5 lira aldığını bildire-

rek, “Üreticinin aldığı paranın bü-

yük bölümü üretim maliyetlere 

gidiyor. İşin mağduru üretici, ka-

zananı her zamanki gibi aracı olu-

yor” dedi. 

 

Çelik, yaptığı açıklamada, aracıla-

rın kar marjları düşürülmeden ne 

üreticinin makul bir gelir elde ede-

bileceğini ne de tüketicinin uygun 

fiyatla koyun-keçi sütü ve süt 

ürünleri tüketebileceğini belirtti.  

Nihat Çelik, şunları kaydetti: 

“Özellikle sütte yeterli üretim var. 

İnek sütünde üretici-sanayici en-

tegrasyonunda belli bir disiplin 

sağlanmış durumda. Koyun ve keçi 

sütünde üretici fiyatları inek sütü-

ne göre yüksek olsa da üretilen 

ürünün pazarlanmasında sorunlar 

var. Üretici ile sanayinin entegras-

yonu inek sütündeki gibi değil. Ko-

yun ve keçi sütünde ve süt ürünle-

rinde üretici ürününü hızla tüketici-

ye ulaştıramıyor. Bu sorun yaratı-

yor. Büyük şehirlerde talep olması-

na rağmen tüketici, entegrasyonda 

yaşanan sorunlar nedeniyle koyun 

ve keçi sütüne ulaşmakta sıkıntı 

yaşıyor. Ulaştığında ise yüksek 

fiyatlarla karşılaşıyor. Keçi sütünün 

litresinin tüketiciye 11-12 liraya 

satıldığını görüyoruz. Üreticide 3,5-

4 lira olan bir fiyat, nasıl 11-12 

liraya, 3-3,5 katına çıkar anlamak 

mümkün değil. Aracı kalktığında, 

üretici doğrudan tüketiciye keçi 

sütünü sattığında, litre fiyatı 8-9 

lira oluyor. Üreticinin satış fiyatı 2-

2,5 katına çıkıyor ama tüketici 

yine de marketten litrede 3-4 lira 

daha ucuza keçi sütü alıyor. Hem 

üretici hem tüketici kazanıyor.” 

 

Üretici maliyetlerinin yüksekliği-

nin ayrı bir sorun kaynağı olduğu-

nu belirten Çelik, şunları kaydetti: 

“Hayvancılıkta en önemli maliyet 

olan hayvan yemi fiyatları ortala-

ma girdi fiyatlarının üzerinde artı-

yor. Veriler bunu açıkça ortaya 

koyuyor. Maliyetlerle mücadele 

eden yetiştiricimiz, ürününü pa-

zarlayamadığında büyük bir sıkın-

tıya giriyor. Yaptığı masrafın kar-

şılığını alamıyor. 2019 yılında ko-

yun sütü üretimimiz 1 milyon 521 

bin tonla 1,5 milyon tonu aştı. 

Ülkemiz Çin’i de geride bırakarak 

koyun sütünde dünya birincisi 

oldu. Keçi sütü üretimimiz de 577 

bin tonla 600 bin ton sınırına da-

yandı. Keçi sütünde dünya 6’ncı-

sıyız. Üretimde de talepte de bir 

sorun yok. Son yıllarda halkımız-

da keçi ve koyun sütüne yönelik 

büyük bir ilgi var. Sorun pazarla-

mada, tüketiciye ulaşmada…” 

 

Çelik, daha fazla pazara, ihracata 

dönük üretim yapılması, hem iç 

piyasanın hem ihracatın ürünle 

desteklenmesi, ürünü değerlendir-

me imkanı yeterince olmadığı için 

hızla elden çıkarılması gerektiğini 

açıklamasına ekledi.  
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A 
nkara -07.10.2020- 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, küçük-

baş hayvancılığın ülkemizde eko-

nomik hayatın önemli unsurların-

dan biri olduğunu bildirerek, 

“57,6 milyar liralık canlı hayvan 

ve hayvansal ürün üretimimizle 

ülke ekonomimizin hizmetindeyiz” 

dedi. 

Çelik, yaptığı açıklamada, küçük-

baş hayvan yetiştiricilerinin 

2019’da 37 milyar 247 milyon 

liralık koyun, kuzu, 9 milyar 234 

milyon liralık keçi, oğlak olmak 

üzere 46 milyar 481 milyon liralık 

canlı hayvan yetiştirdiğini, 

2019’da küçükbaş hayvancılıktan 

6 milyar 444 milyon liralık süt, 4 

milyar 456 milyon liralık et, 36,7 

milyon liralık deri, 124,9 milyon 

liralık yapağı, 7 milyon liralık kıl, 

6,3 milyon liralık tiftik olmak üze-

re 11 milyar 38 milyon liralık hay-

vansal ürün elde ettiğini belirtti. 

 “Canlı hayvanların 18 milyar 479 

milyon lirasını pazarlıyoruz. Pa-

zarladığımız 7 milyar 558 milyon 

liralık süt, et, deri, yapağı, kıl, 

tiftik de dahil edildiğinde piyasaya 

26 milyar 37 milyon liralık ürün 

sürüyoruz” diyen Çelik, şunları 

kaydetti: 

“Geçen yıl değer olarak canlı hay-

van üretimimiz yüzde 25,4, hay-

vansal ürün üretimimiz yüzde 

23,5 arttı. Sektörümüz enflasyo-

nun üzerinde reel olarak büyüdü. 

Küçükbaş hayvancılık her zaman 

bu ülke için önemli olmuştur. Ata-

larımız bin yıl önce bu topraklara 

koyun, keçi sürüleriyle gelmiştir. 

Bu sektörün potansiyeli yüksektir. 

Bu topraklar küçükbaş hayvancılık 

için biçilmiş kaftandır. Yetiştirici-

miz desteklendiği sürece üretim 

artışına devam ederiz. Üretim 

bizim işimiz.” 

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan ve Tarım ve Orman 

Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin 

hayvancılığa büyük destek verdi-

ğini bildirerek, desteklerin devamı 

ve mera, yem, çoban sorunlarının 

çözümü halinde küçükbaş hay-

vancılıktan elde edilen gelirin kat-

lanacağını belirtti. 

 GENEL BAŞKAN ÇELİK: KÜÇÜKBAŞ 

HAYVANCILIKTAN EKONOMİYE 58 MİLYAR LİRALIK 

DESTEK 
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BAKAN PAKDEMİRLİ: ANKARA TİFTİK KEÇİSİNE, 

ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEĞİNE İLAVE OLARAK 

HAYVAN BAŞINA 20 LİRA DESTEK ÖDEYECEĞİZ 

0 
8.10.2020-Ankara- Tarım 

ve Orman Bakanı Dr. Be-

kir Pakdemirli, Ankara 

Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğini 

Geliştirme Projesi ve tiftik keçisi 

dağıtım programına katıldı. Anka-

ra’nın Güdül ilçesinde gerçekleştiri-

len programa Türkiye Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik ve TÜDKİYEB Yönetim 

Kurulu Üyeleri de katılım sağladı. 

 

Burada bir konuşma yapan Bakan 

Pakdemirli, Türklerin Orta As-

ya'dan beri hayvancılığı sürdürdü-

ğünü ve Anadolu'da zenginleştirip 

büyüttüğünü belirterek, eti, sütü, 

yapağısı, tiftiği ve derisi ile en te-

mel ihtiyaçları karşılayan küçükbaş 

hayvancılık sektörünün katma de-

ğerinin oldukça yüksek bir alan 

olduğunu söyledi. 

 

Türkiye'de tiftik keçisi varlığının 

son 30 yılda azaldığını belirten 

Pakdemirli, "1991'de 1,2 milyon 

baş olan tiftik keçisi, 2009'da 147 

bin başa kadar düştü. Ancak son 

11 yılda sağladığımız destekler ve 

projeler sayesinde, bu azalışı dur-

durduk ve %64 artışla bu sayıyı, 

241 bin başa ulaştırdık. İnşallah bu 

artış bundan sonra da güçlü bir 

şekilde devam edecek." dedi. 

 

Bakan Pakdemirli, tiftik üretiminin 

de aynı şekilde giderek artmaya 

başladığını ve son 10 yılda, 2 kat-

tan fazla artışla 380 tona ulaştığını 

söyledi. 

 

Türkiye'deki Tiftik keçisinin %75'i 

ve üretilen tiftiğin de %77'sinin 

Ankara'da bulunduğuna dikkati 

çeken Pakdemirli, "Son 18 yılda, 

Ankara'da tiftik keçisi sayısı 2 kat-

tan fazla artışla 183 bin başa ulaş-

tı. Bu dönemde verim yaklaşık %

20 artışla 1,8 kilograma yükseldi." 

diye konuştu. 

 

Tiftik keçisi yetiştiricilerine bazı 

müjdeler vermek istediğini dile 

getiren Pakdemirli, "Ankara Tiftik 

keçisine, Anaç Koyun Keçi Desteği-

ne ilave olarak hayvan başına 20 

TL destek ödeyeceğiz. Bunun ya-

nında, sözleşmeli üretim kapsa-

mında tiftik üretimi yapan yetiştiri-

cilerimize Tiftik Desteğine ilave 

olarak kg başına 10 TL destek ve-

receğiz." dedi.  

 

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemir-

li, Ankara Keçisi Yetiştiriciliğini Ge-

liştirme Projemiz kapsamında; 146 

yetiştiriciye 676 damızlık teke da-

ğıtımı gerçekleştireceklerini söyle-

di. 

 

Proje kapsamında, kırkım makası 

dağıtımı ile üreticilere bakım, bes-

leme ve kırkım ile ilgili uygulamalı 

eğitim vererek tiftiğin kalitesini 

arttırmayı da hedeflediklerini dile 

getiren Pakdemirli, elde edilen tifti-

ğin mamul haline dönüştürülmesi 

ve ihracata konu edilmesi için ge-

rekli çalışmaları da sürdürdüklerini 

belirtti. 

 

Bakan Pakdemirli, Ankara Tiftik 

Keçisinin doğduğu topraklarda ye-

niden canlanacağını ifade ederek, 

Ankara tiftiğinin dünyada hak ettiği 

değeri yeniden alması için gerekli 

tüm desteği vereceklerine de söz-

lerine ekledi. 

 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 

Bakanlığın tiftik keçisi yetiştiriciliği-

ni geliştirmeye çalıştığını ve bunda 

da önemli oranda bir başarı yaka-

landığını ifade ederek “ Veriler bu-

nu gösteriyor. 2009 yılında 147 

bine kadar inen tiftik keçisi sayısı, 

hayvancılığa verilen desteklerle 

Haziran 2020’de 262 bini aştı. Tif-

tik keçisi sayısı 2009-2020 döne-

minde ise yüzde 78,6 oranında 

arttı. Bunun daha da artacağına 

inanıyoruz.” dedi. 

 

Program sonunda Bakan Pakde-

mirli ile TÜDKİYEB Genel Başkanı 

Nihat Çelik ve Yönetim Kurulu üye-

leri günün anısına fotoğraf çeki-

minde bir araya geldiler. 
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A nkara - 12.10.2020-

 Türkiye Damızlık Ko-

yun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, koyun ve 

keçi sütüyle yapılan peynirlerin 

tercih edilen ürünler olduğunu 

belirterek "Koyun ve keçi sütün-

den elde edilen ürünlerde üretimi-

nin artması sektörün katma değe-

rini yükseltecek, ülke ekonomisi-

ne de daha çok katkı sağlayacak." 

dedi. 

Çelik, AA muhabirine yaptığı açık-

lamada, son yıllarda sadece Tür-

kiye'de değil, dünyada tüketicile-

rin doğal koşullarda beslenmiş, 

sağlıklı hayvanlardan elde edilen 

et ve sütü daha fazla tercih ettiği-

ni söyledi. 

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin 

mera faaliyetlerine dayandığına 

dikkati çeken Çelik, bu hayvanla-

rın eti ve sütü ile bunlardan elde 

edilen ürünlerin sağlıklı ve doğal 

olduğunu bildirdi. 

Çelik, Türkiye'nin Avrupa'dan çok 

daha fazla endemik bitki türünü 

barındırdığına işaret ederek "Bu 

topraklarda otlamış küçükbaş 

hayvanların eti ve sütündeki do-

ğallık ve lezzet, hemen hemen 

hiçbir yerde bulunmaz. Bu sebep-

ten dolayı, küçükbaş hayvanlarda 

antibiyotik gibi ilaçlar hemen he-

men hiç kullanılmamakta." diye 

konuştu. 

Küçükbaş hayvan sütünün gıda 

sanayisinde daha çok peynir üre-

timinde kullanıldığını vurgulayan 

Çelik, şu değerlendirmede bulun-

du: 

"Doğrudan koyun ve keçi sütüyle 

veya bunların karıştırılmasıyla 

yapılan peynirler tercih edilen 

ürünler. Bu peynirlerin fiyatı, inek 

sütüyle yapılan 

kaliteli peynirler-

den ortalama 

yüzde 20 daha 

pahalıya satıl-

makta. Dünyada 

da belli süreler 

bekletilmiş özel 

peynirler çok 

yüksek fiyatlarla 

alıcı bulmakta. 

Koyun ve keçi sütünden elde edi-

len ürünlerde üretimin artması 

sektörün katma değerini yüksel-

tecek, ülke ekonomisine de daha 

çok katkı sağlayacak." 

- Süt verimi arttı 

Çelik, talebe bağlı olarak son yıl-

larda hayvan sayıları ve süt üreti-

minde de önemli artışlar görüldü-

ğünü belirterek 20 yılda koyun 

sütü üretiminin 774 bin tondan 

geçen yıl sonu itibarıyla 1 milyon 

521 bin tona, keçi sütü üretiminin 

220 bin tondan 577 bin tona yük-

seldiğini ifade etti. 

Söz konusu dönemde hayvan ba-

şına süt veriminin de arttığını dile 

getiren Çelik, Birleşmiş Milletler 

Gıda ve Tarım Örgütü verilerine 

göre Türkiye'nin koyun sütü üreti-

minde Çin'i geçerek dünyada bi-

rinci olduğunu bildirdi. 

Çelik, ülkenin keçi sütü üretimin-

de de dünya 6'ncısı olduğunu be-

lirterek "Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Or-

man Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 

bu sektöre verdikleri önem ve 

destekler bunu sağladı. Hedefi-

miz, 90 milyon küçükbaş hayvan 

sayısına ulaşmak. Bu sayıya ula-

şıp, hem et ve süt hem de doğum 

verimliliğini artırırsak çok daha 

fazla et ve süt üretimi yaparız. 

Hayvanları iyi besleyerek en kısa 

sürede optimal ağırlığa ulaşmak 

da hedeflerden biri." diye konuş-

tu. 

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SÜTÜ ÜRÜNLERİNDE ÜRETİM 

ARTIŞI HEDEFİ 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, DÜNYA GIDA GÜNÜ VE DÜNYA 

ÇİFTÇİ KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI YAYINLADI 

A 
nkara – 14.10.2020 – 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Baş-

kanı Nihat Çelik, dünyanın yaşadığı 

yeni coronavirus (Covid-19) salgı-

nının gıda ve sağlıktan daha stra-

tejik bir sektör olmadığını bir kez 

daha ortaya koyduğunu bildirdi. 

Çelik, 16 Ekim Dünya Gıda Günü 

ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta-

rım Örgütünün (FAO) 75. kuruluş 

yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açık-

lamada, bu yıl Dünya Gıda Gü-

nü’nün “Büyütelim, besleyelim, 

hep birlikte sürdürelim. Eylemleri-

miz geleceğimizdir’ temasıyla kut-

landığını belirtti. Kim ne derse de-

sin dünyanın en önemli sorununun 

açlık olduğunu vurgulayan Çelik, 

şunları kaydetti: 

“Ne yazık ki 21. yüzyılın neredeyse 

ilk çeyreğine yaklaştığımız günü-

müzde hala açlık sorununu çöze-

memiş bir dünya düzeniyle karşı 

karşıyayız. Afrika’da, Asya’da, Ka-

rayipler’de, Latin Amerika’da hala 

kadınları, yaşlıları, çocukları aç 

bırakıyor, ekmeğe muhtaç ediyor-

sak uzaya çıkmanın, teknolojide 

akla hayale sığmayan yeni buluşlar 

yapmanın anlamı ne? 

Büyütelim, besleyelim, hep birlikte 

sürdürelim. Eylemlerimiz geleceği-

mizdir’ temasıyla kutlanan Dünya 

Gıda Günü ve FAO’nun 75. kuruluş 

yıl dönümünde görüyoruz ki küçük 

aile çiftçi ve yetiştiricileri üretme-

den, büyütmeden, beslemeden, 

sürdürülebilir üretime geçmeden 

dünyada açlığı yok edemeyeceğiz. 

Bu en önemli sorunumuz. Diğer 

önemli bir sorun da sağlık hizmet-

lerine herkesin yeterince ulaşama-

masıdır. Bu iki sorunu çözmeden 

dünyada barıştan söz etmek müm-

kün değildir. “ 

 

Salgın sürecinde insanların mar-

ketlere hücum ettiğini ama çiftçi ve 

yetiştiricinin düzenli üretim yapa-

rak insanların gıda bulamama te-

dirginliğine kapılmasını önlediğini 

belirten Çelik, “bu süreçte iki mes-

lek grubunun önemini ve yaptıkları 

özveriyi daha net gördük. Bunlar-

dan biri sağlık çalışanları, diğerleri 

ise çiftçi ve yetiştiriciler. Gecelerini 

gündüzlere katarak canları pahası-

na yaptıkları çalışmalarla bu süre-

cin daha kolay atlatılmasını sağla-

yan her iki gruba da teşekkür edi-

yoruz. Dünyada gıdayı üreten in-

sanların yüzde 80’inin küçük aile 

çiftçileri olduğunu, onlar olmadan 

gıda güvencesinin sağlanamayaca-

ğını iyi biliyoruz. Bu süreçte Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

ve Gıda ve Tarım Bakanı Dr. Bekir 

Pakdemirli’nin özverili çalışmaları-

nın ve tarım ve hayvancılığa ver-

dikleri desteklerin de üretimin ak-

samadan sürmesinde büyük katkısı 

oldu. Kendilerine verdikleri destek 

için teşekkür ediyoruz” dedi.    

 

-15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler 

Günü 

 

Açıklamasında 15 Ekim Dünya Ka-

dın Çiftçiler Günü’nü de kutlayan 

Çelik, şunları kaydetti: 

“Tarım ve hayvancılıkta kadınların 

inkar edilemez bir yeri vardır. Çiftçi 

ve yetiştirici kadınlar olmadan ta-

rım ve hayvancılık sürdürülemez. 

Dünyada da ülkemizde de tarım ve 

hayvancılığı kadınlar sırtlarında 

taşımaktadır. Temmuz 2020 itiba-

rıyla Türkiye’de tarımda çalışan 5 

milyon 283 bin kişinin 2 milyon 

195 binini kadınlar oluşturmakta-

dır. Çalışan kadınların dörtte birin-

den fazlası tarımdadır. Kadınlar, 

çoğunluğu ücretsiz aile işçisi olarak 

tarıma hizmet etmekte, mülteci, 

yabancı, sığınmacılarla birlikte 88-

89 milyonu aşan ülke nüfusunun 

gıda güvencesini eksiksiz sağla-

maktadır. Bu vesileyle emektar, 

cefakar, çalışkan tüm çiftçi, yetişti-

rici kadınlarımızın 15 Ekim Dünya 

Kadın Çiftçiler Günü’nü kutluyo-

rum.” 
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A nkara - 28.10.2020 - 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Baş-

kanı Nihat Çelik, 2014-2018 dö-

nemindeki yıllık ortalama artış 

eğiliminin devamı halinde, 

2018’de 1 milyon 208 bin ton 

olan kırmızı et tüketiminin 

2030’da 2 milyon 71 bin tona, kişi 

başına yıllık kırmızı et tüketiminin 

ise 14,8 kilogramdan 23,4 kilog-

rama çıkacağını bildirdi. 

Çelik, yaptığı açıklamada, Tarım-

sal Ekonomi ve Politika Geliştirme 

Enstitüsünün (TEPGE) 2014-2018 

dönemini değerlendiren “Durum 

ve Tahmin Kırmızı Et 2018” rapo-

ru ve Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) verilerine göre, kırmızı et 

tüketiminin 2014-2018 dönemin-

de yıllık ortalama yüzde 4,6 arttı-

ğını belirtti. Nihat Çelik, bu artış 

eğiliminin devamı halinde, TÜİK 

yıl ortası nüfus ve Birleşmiş Mil-

letler 2030 nüfus tahminleri kulla-

nılarak yapılan hesaplamaya gö-

re, 2018’de 14,8 kilogram olan 

kişi başına kırmızı et tüketiminin 

2030 yılına kadar 8,6 kilogram 

artışla 23,4 kilograma yükselece-

ğini tahmin ettiklerini açıkladı. 

 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 

şunları kaydetti: 

“Kırmızı et tüketimimiz hızla artı-

yor. 2012’de 941 bin ton, 2014’te 

1 milyon 9 bin ton olan kırmızı et 

tüketimi, 2018’de 1 milyon 208 

bin tona çıktı. Tüketim, 6 yılda 

267 bin ton arttı. Ülkemizde gelir 

seviyesi arttıkça kırmızı et tüketi-

mi de artacak. Kırmızı et tüketimi 

2030’a kadar yüzde 70’den fazla 

artacak. Olağanüstü bir şekilde 

artan tüketimi karşılamak zorun-

dayız. Aksi takdirde döviz ödeye-

rek ithalat yapmak zorunda kalı-

rız. Bundan kurtulmanın yolu kü-

çükbaş hayvancılıktan geçiyor. 

Çünkü, ülkemizde küçükbaş hay-

vancılık besiden çok yaylıma da-

yanıyor. Hayvan sayısı hızla artırı-

labilir. Nitekim 2020 yılında kü-

çükbaş hayvan sayısı 55 milyonu 

aştı. Küçükbaş hayvan sayısının 

hedeflenen rakam olan 90 milyo-

na çıkması halinde, et veriminde 

hiç değişiklik olmasa bile küçük-

baş hayvan eti üretimi yüzde 64 

artacak. Islah ve iyi beslemeyle 

et veriminde yüzde 20’lik bir artış 

sağlanması halinde küçükbaş 

hayvan eti üretimi ikiye katlana-

cak. Birleşmiş Milletler Gıda ve 

Tarım Örgütü’ne (FAO) göre Tür-

kiye’nin küçükbaş hayvan eti üre-

timi 2018 rakamlarıyla 432 bin 

ton. Et üretimi ikiye katlanırsa 

üretim bu kadar daha artacak. 

Toplam kırmızı et tüketim artışı 

olan 863 bin tonun 432 bin tonu 

küçükbaş hayvan eti üretim artı-

şından karşılanabilir.” 

 

Tüketim artışının hayvancılığın 

desteklenmesiyle rahatlıkla karşı-

lanabileceğini, kaba yem açığının 

kapatılması, sulama yatırımları 

tamamlanarak sulama yapılacak 

bazı alanların yem bitkileri üreti-

mine ayrılması, tarımsal üretimde 

kullanılmayan 15,8 milyon hektar 

alanın meralara dahil edilmesi, 

sektörün çayır ve meraların ıslahı 

ile en ucuz yem kaynağına kolay-

ca ulaşmasının sağlanması, yem 

maliyetlerinin düşürülmesi ve ço-

ban sorununun çözülmesi gerekti-

ğini belirten Çelik, “hayvancılık 

sektörümüzü daha fazla destekle-

memiz gerekiyor. Bitkisel üretim-

de hayvancılığa yönelik mısır, 

arpa, fiğ, yonca gibi ürünlerin 

üretimini artırmamız zorunlu. So-

runlar ancak daha fazla üretim, 

daha fazla tüketim, daha fazla 

ihracat, daha fazla yerli ürün kul-

lanılarak çözülür. Zaten, Cumhur-

başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 

ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. 

Bekir Pakdemirli de bunun bilin-

cinde olarak hayvancılığa gereken 

önem ve desteği veriyorlar. Türki-

ye’nin kırmızı et sorununun çözü-

münün küçükbaş hayvancılıktan 

geçtiğini biliyorlar.” dedi.    

Çelik, 2010’da 781 bin, 2014’te 1 

milyon 8 bin ton olan kırmızı et 

üretiminin 2018’de 1 milyon 183 

bin, 2019’da 1 milyon 201 bin 

tona yükseldiğini de açıklamasına 

ekledi. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK: KIRMIZI ET 

TÜKETİM ARTIŞINI KÜÇÜKBAŞ İLE 

KARŞILAYABİLİRİZ 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK'TEN KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK 

DESTEKLERİ AÇIKLAMASI 

A 
nkara – 06.11.2020 – 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, küçük-

baş hayvancılıkta mevcut destek-

lerin sürdürülmesi, bazı destekle-

rin artırılması ve yeni desteklerin 

getirilmesinin sektörün gelişimine 

katkı sağlayacağını bildirerek, “Bu 

çerçevede anaç koyun başına 

desteğin 25 liradan 30 liraya, anaç 

keçi desteğinin ise 25 liradan 35 

liraya yükseltilmesini, bu yıl ilk 

defa göçer yetiştiricilerimize anaç 

koyun, anaç keçi başına 2 lira ilave 

destek ödemesi getirilmesini 

önemsiyoruz” dedi. 

 

Çelik, yaptığı açıklamada, dünkü 

Resmi Gazete’nin mükerrer sayı-

sında yayımlanan 2020 Yılında Ya-

pılacak Tarımsal Desteklemelere 

İlişkin Cumhurbaşkanı Kararını 

küçükbaş hayvancılık açısından 

değerlendirdi. 

 

Damızlık koyun, keçi yetiştiricileri 

birliklerine üye yetiştiricilerin, Ba-

kanlık kayıt sistemlerine kayıtlı 

anaç koyun başına verilen desteğin 

yüzde 20 artışla 25 liradan 30 lira-

ya, anaç keçi başına verilen deste-

ğin ise yüzde 40 artışla 25 liradan 

35 liraya çıkarıldığı, geçmiş yıllar-

dan farklı olarak koyun, keçi ayrı-

mına gidildiği bilgisini veren Çelik, 

anaç tiftik keçisi başına ilave 20 

lira desteğin geçen yıl sadece Mar-

din, Siirt ve Şırnak illerine verilir-

ken, bu yıl uygulama tüm illere 

yaygınlaştırıldığını belirtti. 

Çelik, bu yıl ilk defa, göçer yetişti-

ricilerin anaç koyun ve anaç keçi 

başına ilave 2 lira destek ödemesi 

getirilmesinin önemli olduğunu 

vurguladı. 

Küçükbaş hayvancılık destekleme-

lerinde, geçen yıl olduğu gibi, ço-

ban istihdam desteğinin 100 baş 

ve üzeri anaç koyun anaç keçi var-

lığına sahip işletmelere veya ço-

banlara 5 bin lira olarak ödenece-

ğini belirten Çelik, şunları kaydetti: 

“Bir önceki yılın anaç koyun, anaç 

keçi desteğini alan ve destekleme 

yılında anaç koyun anaç keçi sayı-

sını artıran işletmelere, bir önceki 

yılın kuzu ve oğlaklarının, destek-

leme yılında anaç koyun, anaç keçi 

vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça 

belirlenen artış oranını aşmamak 

kaydıyla hayvan başına 100 lira 

destek ödenecek. 

 

Islah programına dahil olan damız-

lık koyun ve keçi yetiştiricileri bir-

liklerine üye, Küçükbaş Soy Kütü-

ğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi 

(SOYBİS) ve Bakanlık Hayvan Bilgi 

Sistemi (HBS) sistemine kayıtlı 

yetiştiricilerin koyun ve keçilerine 

hayvan başına 100 lira, soy kütüğü 

işletmelerinde yetiştirilen koç ve 

tekeleri alan yetiştiricilere 500 lira 

hayvan başına destek ödemesi 

yapılacak. Sözleşmeli üretim kap-

samında üretilen tiftiğe de bu yıl 

ilk defa ilave 10 lira ödeme yapıla-

cak.” 

 

Çelik, bu yıl ilk defa Dijital Tarım 

Pazarı Platformu (DİTAP) desteği 

getirildiğini bildirerek, “Tarım ve 

Orman Bakanlığımızca belirlenen 

hayvansal ürünlerini DİTAP üzerin-

den doğrudan veya üyesi olduğu 

üretici/yetiştirici örgütü üzerinden 

pazarlayan üreticilere ve besilik 

hayvanını bu platform üzerinden 

temin eden ve kararnamedeki 

şartları sağlayan yetiştiricilere Ba-

kanlığımızca belirlenen dönem, 

birim fiyat ve kriterler üzerinden 

destek ödemesi yapılacak” dedi. 

Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılığa 

desteklerini esirgemeyen, sektörün 

sorunlarını çözmek için çalışan 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan ile Tarım ve Orman Bakanı 

Dr. Bekir Pakdemirli’ye teşekkür 

etti. 

 

2020 yılı Haziran ayı itibarıyla 55 

milyon başı aşan küçükbaş hay-

vancılığa desteklerin artırılarak 

sürdürülmesi, yem maliyetlerinin 

düşürülmesi, çayır ve meraların 

ıslah edilmesi, orman kapsamında 

olmayan, tarımsal üretimde de 

kullanılmayan 15,8 milyon hektar 

alanın mera kapsamına alınması, 

sulama yatırımlarının tamamlana-

rak yem bitkileri ekim alanlarının 

artırılması, çoban sorunun çözül-

mesi halinde sektörün hızla büyü-

yeceğine dikkati çeken Çelik, açık-

lamasını, “Küçükbaş hayvancılığı-

mızın gelişmesi kırmızı etteki açığı-

mızı kapatacak, koyun ve keçi sütü 

üretimimizi artıracaktır” şeklinde 

tamamladı. 
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A 
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Kazakistan'da faaliyetle-

rini sürdüren ve çoban-

ların atası anlamına ge-

len Şopan-Ata Milli Koyuncular 

Birliği Genel Başkanı Almasbek 

Sadırbay ve beraberindeki heyet, 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik’i maka-

mında ziyaret etti. 

Ziyaret esnasında iki ülkenin kü-

çükbaş hayvancılık konuları ele 

alındı, iş birliği yapılabilecek proje-

lerle ilgili görüş alışverişinde bulu-

nuldu. 

Sadırbay, Kazakistan’da birlik be-

raberliği sağladıktan sonra devlet 

yardımı almaya başladıklarını ve 

devletin küçükbaş hayvancılığa fon 

ayırdığını ifade ederek, “Şimdiki 

hedefimiz uluslararası alanda daha 

ileriye gitmektir. Bunun ilk adımını 

da Türkiye ile işbirliği olarak belir-

ledik. Buraya gelmeden önce ba-

kanımızla görüştük. Özellikle canlı 

hayvan alım satımı konusunda 

yardımlaşmak istiyoruz.” dedi. 

Almasbek Sadırbay, küçükbaş hay-

van sayılarının bağımsızlık öncesi 

10 milyona kadar düştüğünü an-

cak bugün tekrar 20 milyona ulaş-

tığını belirterek, “Türkiye’de çeşitli 

ırklar olduğunu duydum. İlmi araş-

tırmalar hususunda biraz zayıfız. 

Bu işe gönül verenler olarak yurt 

dışı çalışmalarımıza Türkiye’den 

başladık. Türkiye’de faydalanaca-

ğımız ırklar ve ülkemizdeki ırklar 

konusunda işbirliği yapabili-

riz”  dedi. 

Koyunculuktan et dışında elde et-

tikleri ürünleri gereği gibi değer-

lendiremediklerini de belirten Sa-

dırbay, bu konuda küçük ölçekli 

işleme tesislerine ihtiyaçları oldu-

ğunu söyledi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik de ziyaretin önemli ve an-

lamlı olduğunu ifade ederek, 

“Ülkemize yaptığınız ziyaretiniz ve 

bizi tercih etmeniz bizi birbirimize 

daha da yaklaştıracaktır. Ben de 

bu vesileyle 270 bin üyemiz, sek-

törümüz ve şahsım adına sizleri 

saygıyla selamlıyorum. Biz her 

zaman size yol gösterici oluruz. 

Dinimiz, inancımız bir. Farklı ülke-

lerden olabiliriz ama sizi kendimiz 

gibi görüyoruz. Bize düşen ne var-

sa yardımcı olmaya hazırız” dedi. 

“50’YE YAKIN IRKIMIZLA ISLAH 

YAPMA ÇABASINDAYIZ” 

Genel Başkan Çelik, Merkez Birliği-

nin kuruluşundan bugüne gelinen 

süreçte yaptığı faaliyetler hakkında 

özet bilgiler verdiği konuş-

masında, özellikle Halk Elin-

de Küçükbaş Hayvan ıslahı 

projeleri ile soykütüğü tut-

ma çalışmaları hakkında 

ayrıntılı paylaşımnda bulun-

du. Çelik, “ Mevcut küçük-

baş hayvan sayımız 55 mil-

yonu buldu. Bu rakamla 

halen Avrupa’da birinci, 

dünyada dokuzuncu sırada-

yız. 50’ye yakın koyun ve keçi ırk-

larımızla ıslah yapma çabasında-

yız” dedi. 

Küçükbaş hayvancılığın ata mirası 

olduğu bilgisini de veren Çelik, 

“270 bin üyemiz aileleriyle beraber 

4 milyon nüfusa tekabül ediyor. 

Elde ettiğimiz ürünlerden ekono-

miye sağladığımız katma değer 

ülke nüfusunun yüzde 100’üne 

yansıyor. Birlikler kurulmadan ön-

ce hayvancılık desteği vardı ama 

küçükbaş hayvancılığa destek yok-

tu. 2006 yılından bu yana destek 

veriliyor. Bizim bu bayrağı dalga-

landırmamız gerekiyor” şeklinde 

konuştu. 

Küçükbaş hayvan ürünlerinden 

özellikle koyun yününün değerlen-

dirilmesi noktasındaki projelerden 

bahseden Çelik, “Biz geçen yılı 

küçükbaş hayvancılıkta hamle yılı 

olarak ilan etmiştik. Önümüzdeki 

yıl da zirve yılı olabilir. Belirlediği-

miz hedeflere ulaşmak için var 

gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle 

kardeş ülkelerle işbirliği yaparak 

küçükbaş hayvancılığı zirveye taşı-

mak istiyoruz “ dedi. 

Genel Başkan Çelik, ziyaret sonun-

da Almasbek Sadırbay’a günün 

anısına koyun keçi çoban tasvirli 

bir maket hediyesinde bulunarak 

ziyaretlerinden dolayı kendisine 

teşekkür etti ve çalışmalarında 

başarılar diledi.  

KAZAKİSTAN KOYUNCULAR BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI 

SADIRBAY MERKEZ BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ 
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BEM-BİR-SEN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 

SEVİNÇ'TEN GENEL BAŞKAN ÇELİK'E ZİYARET 

A 
nkara - 06.11.2020 - 

Belediye ve Özel İdare 

Çalışanları Birliği Sendi-

kası (BEM-BİR-SEN) Ge-

nel Başkan Yardımcısı Medeni Se-

vinç ve Bayram Elik, Türkiye Da-

mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik'i makamında 

ziyaret etti. 

Görüşme sonrasında Genel Başkan 

Çelik, "Belediye ve Özel 

İdare Çalışanları Birliği Sen-

dikası (BEM-BİR-SEN) Ge-

nel Başkan Yardımcısı Me-

deni Sevinç ile Bayram 

Elik'in Merkez Birliğimizde 

şahsıma yapmış oldukları 

nezaket ziyaretinden dolayı 

teşekkür ediyor, çalışmala-

rında başarılar diliyorum." 

dedi.   

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK'İN ACI 

GÜNÜ 

V 
an - 10.11.2020 - Türki-

ye Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Bir-

liği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik'in babası Ab-

dülmecit Çelik Van'da vefat etti. 

Bir süredir Van Bölge Eğitim Araş-

tırma Hastanesi'nde tedavi gören 

Abdülmecit Çelik hayatını kaybetti. 

Abdülmecit Çelik, 10 Kasım 2020 

tarihinde Van'ın Erciş ilçesinde bu-

lunan Seyyid Muhammed Mezarlı-

ğı'nda son yolculuğuna uğurlandı. 

Dostları ve sevenleri TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Nihat Çelik ve aile 

üyelerini bu acı günlerinde yalnız 

bırakmadı. 

Genel Başkan Çelik, daha son-

ra yayınladığı mesajda 

“Ebediyete intikal eden Babam 

Abdülmecit Çelik’in vefatı mü-

nasebetiyle acımıza ortak olan, 

taziyemize gelen, arayan, çe-

lenk gönderen sosyal medya 

üzerinden taziyelerini bildiren, 

devlet büyüklerimize, Milletve-

killerimize, bürokratlarımıza, 

birlik başkanlarıma, oda baş-

kanlarıma, kurum amirlerime 

gönül dostlarıma ve tüm arka-

daşlarıma şahsım ve Çelik aile-

si adına teşekkür ediyor saygı-

larımı sunuyorum. Allah-u 

Teâlâ’mın bütün ölmüşlerimize 

rahmetiyle muamele etmesini dile-

rim.  “ dedi. 

TURGUTLU'DAN GENEL BAŞKAN ÇELİK'E TAZİYE 

ZİYARETİ 

A 
nkara - 13.11.2020 - 

T.C. Tarım ve Orman 

Bakanlığı Rehberlik ve 

Teftiş Başkanlığı Müfet-

tişlerinden Korhan Turgutlu, Türki-

ye Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-

leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Ge-

nel Başkanı Nihat Çelik'e vefat 

eden babası için taziye ziyaretinde 

bulundu. 

Genel Başkan Çelik, 

"Ebediyete intikal eden rah-

metli babam için bulunduğu 

taziye ziyaretlerinden dolayı 

Bakanlığımız Müfettişlerin-

den Sayın Korhan Turgut-

lu'ya teşekkür ediyor, saygı-

larımı sunuyorum." dedi. 
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 Türkiye'de küçükbaş 

hayvancılık sektöründe, 

sürü büyütme ve yeni-

leme çalışmaları yaparak çoban 

istihdamında bulunan işletmelere 

bu yıl toplam 239,5 milyon lira 

destek sağlandı. 

Yapılan derlemeye göre, küçük-

baş hayvancılıkta sürü büyütme 

ve yenileme desteğiyle küçükbaş 

hayvan varlığının artırıla-

rak yetiştirici gelirinin yükseltil-

mesi hedefleniyor. 

Söz konusu destek geçen yıl hay-

vancılık destekleri kapsamına 

alındı. "Küçükbaşta Sürü Büyüt-

me ve Yenileme Desteği" kapsa-

mında bu yıl 80 ilde, 71 bin 764 

işletmeye 1 milyon 869 bin 

359 küçükbaş hayvan için 186,9 

milyon lira destek ödemesi yapıl-

dı. 

Çoban istihdam desteği kapsa-

mında ise bu yıl 70 ilde, 10 bin 

530 işletmeye 52,6 milyon li-

ra ödeme gerçekleştirildi. Böyle-

ce, söz konusu destekler kapsa-

mında üreticilere toplam 239,5 

milyon lira destek verilmiş oldu. 

-"Küçükbaş hayvan sayısı 55 mil-

yonu aştı" 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 

Çelik, son yıllarda küçükbaş hay-

vancılığa verilen desteklerin 

olumlu yansımalarını sektör-

de gördüklerini belirte-

rek "Hayvan sayısı artışında hay-

vancılığa verilen desteklerin çok 

büyük payı var. Küçükbaş hayvan 

sayısı, haziran ayı itibarıyla 55 

milyonu aştı." dedi. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli'nin, bu yıl hayvancılık 

destek miktarının yıl sonu itiba-

rıyla 6,6 milyar lirayı bulacağını 

söylediğini anımsatan Çelik, şöyle 

konuştu: 

"En son açıklanan 2020 yılı hay-

vancılık destekleriyle anaç koyun 

desteği hayvan başına 25 liradan 

30 liraya, anaç keçi desteği ise 25 

liradan 35 liraya yükseltildi. Göçer 

yetiştiricilerimize anaç koyun, 

anaç keçi başına 2 lira ilave des-

tek ödemesi getirildi. Sadece 

Mardin, Siirt ve Şırnak'a verilen 

hayvan başına ilave 20 liralık 

anaç tiftik keçisi desteği, tüm ille-

re yaygınlaştırıldı. Sözleşmeli üre-

tim kapsamında üretilen tiftiğe de 

bu yıl ilk defa ilave 10 lira ödeme 

yapılmasına karar verildi." 

-DİTAP desteği de verilecek 

Çelik, bu yıl ilk defa Dijital Tarım 

Pazarı Platformu (DİTAP) desteği 

getirildiğine dikkati çeke-

rek bakanlıkça belirlenen hayvan-

sal ürünlerini DİTAP üzerinden 

pazarlayan üreticilere ve besilik 

hayvanını bu platform üzerinden 

temin eden yetiştiricilere, belirle-

nen dönem, birim fiyat ve kriter-

ler üzerinden destek ödemesi ya-

pılacağını söyledi. 

Çiftçilerin, yetiştiricilerin yeterli ve 

istikrarlı destek verildiğinde, girdi 

maliyetleri başta olmak üzere 

temel sorunları çözüldüğünde, 

herhangi bir aksama olmadan 

üretimine devam ettiğini vurgula-

yan Çelik, şunları kaydetti: 

"Ülkemiz, küçükbaş hayvancılıkta 

inanılmaz bir potansiyele sahip. 

Yeterli destek verildiğinde, mali-

yetler makul düzeye çekildiğinde 

üretim patlaması oluyor. Nitekim, 

küçükbaş hayvancılıkta bunu net 

olarak görüyoruz. Küçükbaş hay-

van sayımız son 10-11 yılda iki 

katına çıktı. Yeter ki küçükbaş 

hayvancılığa destekler artırılarak 

sürdürülsün, yem maliyetleri dü-

şürülsün, çayır ve meraların ıslahı 

tamamlansın, orman kapsamında 

olmayan, tarımsal üretimde de 

kullanılmayan 15,8 milyon hektar 

alan mera kapsamına alınsın, su-

lama yatırımları tamamlanarak 

yem bitkileri ekim alanları artırıl-

sın, çoban sorunu çözülsün. Sek-

törün sorunlarını çözmek için ça-

ba sarf eden Sayın Cumhurbaşka-

nımız Recep Tayyip Erdoğan ile 

Tarım ve Orman Bakanımız Bekir 

Pakdemirli'ye şahsım ve sektörüm 

adına teşekkür ediyorum." 

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA SÜRÜ BÜYÜTMEYE VE 

ÇOBAN İSTİHDAMINA 239,5 MİLYON LİRA DESTEK 
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DİKKATİMİZİ BÜYÜMEYE VERECEĞİZ, HEM BİZ HEM 

ÜLKEMİZ KAZANACAK 

A 
nkara – 29.11.2020 - 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Baş-

kanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman 

Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de ya-

yımlanan hayvan tanımlanması, 

tescili, izlenmesi, göçer hayvanla-

rın, yurt içinde canlı hayvan ve 

hayvansal ürünlerin nakli ile ilgili 

yönetmeliklerinin hayvancılıkta 

bürokrasiyi azaltacağını, tanımla-

ma ve bildirim işlemlerinde süreyi 

uzatarak hayvan sahiplerinin işleri-

ni kolaylaştıracağını bildirdi. 

Çelik, “Bakanlığımızın yönetmelik-

leri işimizi kolaylaştıracak, dikkati-

mizi büyümeye vereceğiz, hem biz 

hem ülkemiz kazanacak” dedi. 

Nihat Çelik, yaptığı açıklamada, 

mevcut durumda sığır cinsi hay-

vanlar yaşları 3 aylığa, koyun ve 

keçi türü hayvanlar ise 6 aylığa 

gelene kadar (göçer hayvanlar için 

bu süre 9 ay) küpelenerek kayıt 

altına alınırken, yetiştiricilerin idari 

para cezaları ile karşı karşıya kal-

maması için bu sürelerin sığır cinsi 

hayvanlarda 6 aya, koyun ve keçi 

türü hayvanlarda ve göçer hayvan-

larda 1 yıla çıkarılarak kimliklendir-

me ve kayıt altına alma işlemleri-

nin daha geniş zamana yayılması-

nın sağlandığını belirtti. 

Türkiye’de küçük ölçekli geleneksel 

aile işletmeciliğinin yaygın olması-

nın, göçer, yayla ve Kurban Bayra-

mı başta olmak üzere hayvan ha-

reketlerinin çok yoğun görülmesi-

nin, ağır kış şartları ve coğrafi ko-

şulların uygun olmamasının zaman 

zaman tanımlama süreleri içinde 

hayvanların küpelenerek kayıt altı-

na alınamamasına yol açtığını ha-

tırlatan Çelik, şunları kaydetti: 

“Yetiştiricilerimiz idari para cezaları 

ile karşı karşıya kalıyordu. Bu ne-

denle yönetmeliklerde yapılan de-

ğişiklik ile süreler sığırda 3 

aydan 6 aya, koyun ve keçide 

6 aydan 12 aya çıkarıldı. 

Ayrıca hayvan sahipleri tara-

fından yapılması gereken hay-

van giriş-çıkışı veya alım-

satımları için 7 gün olan bildi-

rim süresi 30 güne yükseltildi. 

İlin coğrafi yapısı, personel ve araç 

durumu, iklim şartları, doğal afet, 

idare kaynaklı gecikmeler veya 

mücbir sebepler nedeniyle yönet-

melik hükümlerine uygun olarak 

tanımlanamayan her yaştaki bü-

yükbaş ve küçükbaş hayvanların 

kimliklendirilerek kayıt altına alına-

bilmesi amacıyla İl Hayvan Sağlık 

Zabıtası Komisyonuna yetki veril-

di.” 

-“Pasaport ve nakil belgesi, il/ilçe 

müdürlüğüne gidilmesine gerek 

kalmadan e-Devlet üzerinden alı-

nabilecek” 

Yapılan düzenleme ile sığır cinsi 

hayvan pasaportu ve koyun keçi 

nakil belgesinin il/ilçe müdürlüğü-

ne gidilmesine gerek kalmadan 

yetiştiricilerimiz tarafından e-

Devlet üzerinden alınarak il içi na-

killerde kullanılmasının sağlandığını 

belirten Çelik, şöyle devam etti: 

“Yine işletme ziyaretleri ve aşılama 

çalışmaları sırasında, yeni mevzuat 

kapsamında işletmelerin güncel-

lenmesi daha kolay ve hızlı bir şe-

kilde yapılabilecek. 

Yönetmelik değişiklikleri ve yeni 

yayımlanan Göçer Hayvanların Ta-

nımlanması ve Nakilleri Hakkında 

Yönetmelik kapsamında, hayvancı-

lıkta özellikle kayıt ve nakil işlem-

leri için yerinden yönetim imkânı 

verildi. Her bölgenin kendi sorunla-

rını yerinde çözmesine imkân ta-

nındı. 

Göçer hayvancılık yapan vatandaş-

larımızın yaptıkları hayvancılığa 

uygun ihtiyaçlarını karşılayacak 

mevzuatla mağduriyetlerinin en 

aza indirilmesi amaçlandı. 

Yayımlanan Göçer Hayvanların Ta-

nımlanması ve Nakilleri Hakkında 

Yönetmelik kapsamında göçer hay-

van sevklerinde belirlenen gü-

zergâh üzerinde gidiş ve dönüş için 

tek veteriner sağlık raporu yeterli 

olacak. Göçer hayvanların nakli 

esnasında doğan kuzu ve oğlakla-

rın en yakın sevk kontrol noktasın-

da küpelenerek kayıt altına alın-

ması sağlanacak.” 

-“Düzenlemeler büyümeye 

odaklanmamızı sağlayacak” 

Bütün bu düzenlemelerin hayvan 

sahiplerinin işini kolaylaştıracağına 

dikkati çeken Çelik, 

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Or-

man Bakanımız Sayın Dr. Bekir 

Pakdemirli hayvancılığımızın sorun-

larını biliyorlar, her türlü desteği 

yapıyorlar. Verdikleri destek, hay-

van sayısının ve verimliliğinin artı-

şında da görülüyor. Kendilerine 

şahsım ve sektörümüz adına te-

şekkür ediyorum” dedi. 

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 

Pakdemirli’nin küçükbaş hayvancı-

lıkta çok önemli çalışmaları bulun-

duğunu, sektörün önünü açtığını, 

hayvan sayısının hızla artmasını 

sağladığını bildiren Çelik, “Tarım 

Bakanımız küçükbaş hayvancılıkta 

çalışmalarıyla birçok kez zirve yap-

tı. Bakanımızın yaptığı ilklerden biri 

de budur. Şahsımız, sektörümüz 

adına minnettarız” ifadelerini kul-

landı. 
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24. DÖNEM VAN MİLLETVEKİLİ BİLİCİ'DEN GENEL 

BAŞKAN ÇELİK'E TAZİYE ZİYARETİ 

A 
nkara - 30.11.2020 - 24. 

Dönem Van Milletvekili Mus-

tafa Bilici, Milletvekili Danış-

manı Erol Baykara ve Gazi 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Sekreteri Adnan Tahir Özyeşil, Türkiye 

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik'e, merhum babası Abdül-

mecit Çelik için taziye ziyaretinde bu-

lundu. 

Çelik, ziyaret sonrasında "Bugün Mer-

kez Birliğimizde şahsıma taziye ziyare-

tinde bulunan 24. Dönem Van Millet-

vekili Sayın Mustafa Bilici, Milletvekili 

Danışmanı Sayın Erol Baykara ve Gazi 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Sekreteri Sayın Adnan Tahir Özyeşil'e 

teşekkür ediyor, bizleri yalnız bırakma-

yan herkese saygılarımı sunuyorum." 

dedi. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, KAMİL CANTAYAN'I 

MAKAMINDA KABUL ETTİ 

A 
nkara - 03.12.2020 - Tüm 

Köy ve Mahalle Muhtarları 

Derneği (TMD) ve Türkiye 

Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Ge-

nel Başkanı Nihat Çelik, Van'ın Muradi-

ye ilçesine bağlı Aşağı Argit Mahallesi 

Muhtarı Kamil Cantayan'ı makamında 

kabul etti. 

Çelik, Cantayan ile Van'daki küçükbaş 

hayvancılığın sorunları ve çözüm öne-

rileri ile ilgili fikir alışverişinde bulun-

du, muhtarların sorunlarını ele aldı. 

Genel Başkan Çelik, pandemi sürecin-

de muhtarlara çok büyük sorumluluk 

ve görev düştüğünü de vurgulayarak, 

"Sayın Cantayan'a ziyaretleri için te-

şekkür ediyor, görevinde başarılar 
diliyorum." ifadelerini kullandı. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, TKDK ANKARA İL 

KOORDİNATÖRÜ YENİAY'I KABUL ETTİ 

A 
nkara-08.12.2020- Türkiye 

Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği Genel 

Başkanı Nihat Çelik, kısa bir 

süre önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumu Ankara İl Koordi-

natörlüğüne atanan Emre Yeniay'ı ka-

bul etti. 

Çelik ve Yeniay, önümüzdeki süreçte 

Merkez Birliği ve TKDK iş birliğinde 

yapılacak projelerle ilgili görüşmelerde 

bulundu.  

Genel Başkan Çelik, görüşme sonra-

sında "Ziyaretlerinden dolayı Emre 

Yeniay'a şahsım ve sektörüm adına 

teşekkür ediyor, çalışmalarında başarı-

lar diliyorum." ifadelerini kullandı. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, VAN ESOB BAŞKANI BERGE'Yİ 

KABUL ETTİ 

A 
nkara-10.12.2020- Türkiye 

Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Van 

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 

Başkanı İsa Berge'yi makamında kabul 

etti. Genel Başkan Çelik, Berge ile 

birlikte Van esnafına ilişkin sektörel 

sorunları değerlendirdi. 

Çelik, görüşme sonrasında "Çok değer-

li Başkanıma çalışmalarında başarılar 

diler, şahsında Van genelindeki Oda ve 

Birlik Başkanlarıma da en derin saygı-

larımı sunarım." dedi. 
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A 
nkara - 07.12.2020 - 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB)  

Genel Başkanı Nihat Çelik, hay-

vancılıkta çayır ve meraların yanı 

sıra kaba ve kesif yem kullanımı-

nın da büyük önem taşıdığını be-

lirterek, “Küçükbaş hayvan sayı-

mız planladığımız gibi 90 milyona 

çıkarsa, büyükbaş hayvan sayımız 

da artarsa, kanatlı sektörünü de 

düşündüğümüzde şu andaki tüke-

timden çok daha fazla yeme ihti-

yacımız olacak. ” dedi. 

 

Çelik, yaptığı açıklamada, koyun 

ve keçi rasyonlarının kaba yemler, 

kesif yemler, bunların yan ürünle-

rinde ve yem katkı maddelerinden 

meydana geldiğini, her ne kadar 

özellikle küçükbaş hayvancılıkta 

meralar çok önem taşısa da, iklim 

şartları nedeniyle kış aylarında 

ahır ve ağıllarda besicilik de yapıl-

dığını bildirdi.  

 

Yaygın meralara sahip Doğu Ana-

dolu ve İç Anadolu’da hayvanların 

ağır ve çetin geçen kış aylarını 

ağıl ve ahırlarda geçirdiğine, kesif 

ve kaba yem tükettiğine, iklim 

şartlarının daha ılıman olan Ege, 

Akdeniz, Güneydoğu Anadolu gibi 

bölgelerde ise yeterli alana sahip 

meraların bulunmadığına dikkati 

çeken Çelik, şunları kaydetti: 

“Hayvancılıkta üretim masrafları-

nın yaklaşık yüzde 70’ini yem 

masrafları teşkil ediyor. Kış ayları-

nı ağılda geçiren küçükbaş hay-

vanların günlük yemleme masrafı, 

hayvanın verimine rasyonda kul-

lanılan kaba yemin kalitesine ve 

kesif yemin miktarına, hayvanın 

verim dönemine bağlı olarak deği-

şiyor. Üretim masrafları özellikle 

küçükbaş hayvancılıkta 

mera ve kaba yem kul-

lanımı ile en alt düzeyde 

tutulabiliyor. 

Kuru maddelerinde yüz-

de 16 veya daha fazla 

ham selüloz içeren kaba 

yemler olmadan hayvan-

ların ekonomik ve sağlıklı 

beslenmeleri de mümkün 

değil. Hacimli olan çayır 

ve meralar, taze yeşil 

otlar, silajlar, kurutulmuş 

otlar ve sap-saman gibi 

materyallerden oluşan 

kaba yemler enerji de-

ğerleri ve sindirilebilirlik-

leri oransal olarak düşük 

kalmakla birlikte sağlıklı 

beslenme açısından 

önem taşımaktadır.” 

 

Çiftçinin en büyük soru-

nunun önemli oranda 

ithal girdiye dayalı kesif 

yem fiyatlarının dövizdeki artışa 

bağlı olarak yükselmesi olduğunu 

bildiren Çelik, bu durumun yetişti-

riciyi sıkıntıya soktuğunu, yem 

maliyetlerini düşürmek için çayır 

ve meraların büyük önem taşıdığı-

nın unutulmaması gerektiğini vur-

guladı. Çelik açıklamasını, “en 

ucuz besi kaynağı çayır ve mera-

lar. Bu potansiyelden yeterince 

yararlanamıyoruz. Çayır ve mera-

ları ıslah etmeli, ot verimini artır-

malıyız. Meraları ve çayırları koru-

malı, amacı dışında kullanılmasına 

müsaade etmemeliyiz. Münavebe-

li otlatma ile çayır ve meralardan 

daha verimli yararlanmalıyız. 15,8 

milyon hektarı bulan, tarım alanı, 

orman ve mera olarak kullanılma-

yan alanları hayvancılığa kazan-

dırmalıyız. Hala sulamaya açılma-

mış 1,9 milyon hektar alanı sula-

maya açmalı ve bu alanlarda yem 

olarak kullanılan tahılların, yağlı 

tohumların ve yem bitkilerinin 

ekimini desteklemeli ve teşvik 

etmeliyiz. 3,4 milyon hektarı bu-

lan nadas alanlarında kuruya 

ekim yöntemlerini geliştirmeli ve 

toprakları boş bırakmamalıyız” 

bilgilerini vererek tamamladı. 

ÇELİK ”BİTKİSEL ÜRETİMİ ARTIRMADAN 

HAYVANCILIKTA HEDEFLERİ TUTTURAMAYIZ” 
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A 
nkara-15.12.2020 - 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, Dünya 

Gazetesinden Mehmet Hanifi Gü-

lel’e kuyruk yağı ve fiyatlarına 

ilişkin bir açıklamada bulundu. 

Salgın döneminde fiyatı hızlı artış 

gösteren et ürünlerine, sakatat-

tan sonra kuyrukyağı da eklendi. 

Ağırlıkla, paket servise uygun 

döner ve diğer kebap çeşitleri ile 

pidede kullanılan kuyruk yağının 

fiyatı son üç ayda yüzde 100 ar-

tışla 50 liraya yükseldi. Kuyruk 

yağının zengin D vitamini içerdiği 

ve bu nedenle "COVID-19'a iyi 

geldiği" yönündeki algının da ta-

lepteki artışta etkili olduğu belirti-

liyor. Koyun türlerinin tamamının 

kuyruk yağının kullanılmadığına 

dikkat çeken kasaplar, bunun da 

belirli ölçüde arz açığı yarattığına 

işaret ediyor. Türkiye Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik de kuyruk yağı kulla-

nılan hayvan kesiminin, tüketim-

deki hızlı artışı karşılayacak ölçü-

de artmadığını söyledi. 

D VİTAMİNİ DEPOSU OLARAK 

BÜYÜK TALEP GÖRÜYOR 

Kuyruk yağında fiyat, eti yakaladı 

Pandemi sonrası talebin arttığı 

kuyruk yağında fiyat tavan yaptı. 

Üç ay önce 25 lira olan kuyruk 

yağının fiyatı 50 liraya çıktı. Tür-

kiye Kasaplar Federasyonu Baş-

kanı Fazlı Yalçındağ, kuyrukyağı 

üretiminin talebi karşılayamadığı-

nı ve fiyatların yükseldiğini söyle-

di. Özellikle döner ve pidede yo-

ğun olarak kullanılan kuyruk yağı-

nın, pandemide evlere paket ser-

visin artması ve COVID-19 ile 

mücadelede D vitamini bakımın-

dan zengin olması nedeniyle tü-

ketiminin arttığı belirtiliyor. 

Türkiye Kasaplar Federasyonu 

Başkanı Fazlı Yalçındağ, Türki-

ye'de toplam et üretiminin sadece 

yüzde 2'sinin kuyruk yağı olduğu-

nu ve talebin artması nedeniyle 

fiyatların aşırı yükseldiğini söyle-

di. Yalçındağ, "Kuyruk yağı Orta 

Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde akkaraman ve dağlıç 

türü hayvanların gövdelerinden 

elde ediliyor. Talep genelde Urfa, 

Antep ve Diyarbakır tarafında ke-

silen hayvanlardan karşılanıyor. 

Trakya ve iç Anadolu Bölgesinde 

genellikle merinos veya kıvırcık 

dediğimiz hayvanlar bulunuyor. 

Bunlardan kuyruk yağı elde edil-

miyor. Buna bağlı olarak talep 

kıvırcık hayvana olunca kuyruk 

yağı da değerleniyor" dedi. Ciğer 

fiyatları da arttı. Son dönemde 

ciğerin de etten daha pahalı hale 

geldiğine dikkat çeken Yalçındağ, 

özellikle sosyal medyada yayılan 

haberlerin kuyruk yağının tüke-

timde etkili olduğunu ifade ede-

rek, "Kuyruk yağı D vitamini bakı-

mından zengin bir besin türü. 

Özellikle sosyal medyada COVID-

19 ile mücadelede D vitaminin 

çok etkin olduğu bilgileri dolaştığı 

için tüketim de artmış oldu" diye 

konuştu. 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Baş-

kanı Nihat Çelik ise, ciğer fiyatla-

rıyla ilgili de benzer bir durumun 

yaşandığına değinerek şöyle ko-

nuştu: "Türkiye, pide ve döner 

gibi iki önemli yemeğin kültürüne 

sahip. Bu iki yemek de kuyruk 

yağı kullanılmadan lezzetli bir 

şekilde yapılamıyor. Bu nedenle 

kuyruk yağına ülkemizde her za-

man büyük talep oluşuyor. Bu yıl 

ayrıca COVID-19 nedeniyle evde 

gıda tüketimi arttı. Özellikle döner 

ve pide paket servisine çok uygun 

yiyecekler. Elimizde yemek tüke-

timiyle ilgili bir veri yok ama kuy-

ruk yağına talebin arttığını görü-

yoruz. Bunun da fiyatları artırdığı-

nı söyleyebiliriz. Çünkü kesilen 

hayvan sayısı tüketimdeki hızlı 

artışı karşılayacak ölçüde birden 

artmıyor. Tüketim artışı eğer üre-

tim artışı ile desteklenmezse fi-

yatlarda yükselmeyi beraberinde 

getirdiğine dikkat çeken Çelik, 

kesilen küçükbaş hayvan sayısı ile 

ilgili verilerde de tam isabet sağ-

layamadıklarını ifade etti. 2020 

Haziran ayı rakamlarına göre ko-

yun sayısının 42,7 milyona, keçi 

sayısı 12,35 milyona çıktığı bilgi-

sini veren Çelik, şunları söyledi: 

"Çok daha sağlıklı ve doğal yayılı-

ma dayanması nedeniyle son yıl-

larda koyun, keçi sütü ve etine 

ilgi de arttı. Zaten Türkiye'nin 

kırmızı et sorununun çözümü de 

küçükbaş hayvancılıkta yatıyor. 

Ne yapıp edip küçükbaş hayvancı-

lığın desteklenmeye devam edil-

mesi gerekiyor." 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, DÜNYA GAZETESİNE KUYRUK 

YAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU 
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MERKEZ BİRLİĞİMİZDE GÖÇER HAYVANCILIĞIN 

SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ 

A 
nkara-15.12.2020- Ta-

rım ve Orman Bakanlığı 

Gıda ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü Hayvan Sağ-

lığı ve Karantina Daire Başkanı 

Bayram Sertkaya ile aynı başkan-

lıkta görevli Veteriner Hekim Hüse-

yin Eş, Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 

Çelik'i makamında ziyaret etti. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik 

başkanlığında gerçekleştirilen Ara-

lık ayı mutad Yönetim Kurulu top-

lantısı sonrasında Yönetim Kurulu 

Üyeleriyle birlikte Daire Başkanı 

Bayram Sertkaya ve Veteriner He-

kim Hüseyin Eş ile göçer hayvancı-

lığın sorunlarıyla ilgili birtakım isti-

şarelerde bulunudu. Göçer hayvan-

cılıkta yaşanan sorunların çözüm 

önerilerinin ele alındığı görüşme 

yaklaşık iki saat sürdü. 

Toplantı sonrasında bir değerlen-

dirmede bulunan Genel Başkan 

Çelik, göçer hay-

vancılığın daha çok 

doğu ve güneydo-

ğu Anadolu bölge-

lerinde yaygın ol-

duğunu ve toplam 

küçükbaş hayvan 

sayısı bakımından 

bu bölgelerin 

önemli bir paya 

sahip olduğuna 

dikkat çekerek, göçer hayvancıla-

rın sorunlarının çözümü ile sektö-

rün daha da ileriye gideceğini ifade 

etti. 

Genel Başkan Çelik, değerlendir-

mesinde İl Birliklerinden Merkez 

Birliğine intikal eden başlıca sorun-

ların Bakanlık yetkili makamları ile 

paylaşıldığını ve her zaman gerekli 

ilgi ve alakayı gördüklerini belirte-

rek " Daire Başkanımız Sayın Bay-

ram Sertkaya ve Veteriner Hekim 

Hüseyin Eş’in Merkez Birliğimize 

yaptığı ziyaret ziyadesiyle bizleri 

memnun etmiştir. Sayın Başkanı-

mızın ziyareti kapsamlı bir toplan-

tıya dönüşmüş ve bu toplantıda 

Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlik-

te göçer hayvancılığımızın çözüm 

beklediği konular ele alınmıştır. 

Oldukça verimli geçen toplantıda 

özellikle göçer hayvancılığımızın 

sorunlarının çözümü noktasında 

gösterdiği yakın ilgiden dolayı Sa-

yın Başkanıma şahsım ve sektö-

rüm adına teşekkür ediyor, çalış-

malarında başarılar diliyorum." 

dedi. 

A 
nkara – 17.12.2020 – Ta-

rım ve Orman Bakanlığı, 

Eğitim ve Yayın Dairesi 

Başkanı Sürur Kır, Türkiye 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birli-

ği'ne (TÜDKİYEB) bir ziyarette bulu-

narak, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik ile birtakım istişarelerde bulun-

du. 

Genel Başkan Çelik, Daire Başkanı 

Kır’a TÜDKİYEB’in de paydaşı olduğu 

ve Bakanlıkça birkaç yıldır uygulanan 

“Sürü Yönetimi Elemanı Benim” proje-

si kapsamında düzenlenen çoban 

kurslarının pandemi şartları da göz 

önüne alınarak yapılmasına ilişkin 

düşüncelerini aktararak Birliklerde 

görev yapan Tarım Danışmanlarının 

da mevcut durumunda yaşanılan sı-

kıntıları dile getirdi. 

Çelik, tarım danışmanlarının Birlikler-

de işletme ziyaretleri dışında 

diğer işlerinde de görev yapma-

sını sağlayacak mevzuat düzen-

lemelerinin yapılması hususunu 

da Başkan Kır ile paylaştı. 

Genel Başkan Çelik, Eğitim ve 

Yayın Dairesi Başkanlığının çok 

güzel hizmetlere imza attığını 

vurgulayarak “ Şahsım ve ca-

miam adına başta çobanlarımı-

zın eğitimi olmak üzere başarılı çalış-

malarından dolayı Sayın Başkanımı 

kutluyor kendilerine teşekkür ediyo-

rum. Bundan böyle de güzel çalışma-

larının devam edeceğine inanıyorum. 

Önümüzdeki süreçte de işbirliği husu-

sunda üzerimize düşen her ne varsa 

her daim hazır olduğumuzun bilinme-

sini istiyorum. “ şeklinde konuştu. 

Görüşmelerin tamamlanması sonra-

sında Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı 

Sürur Kır, Başkanlıklarınca her yıl 

düzenlenen Tarım ve İnsan temalı 

Fotoğraf yarışmasında ödül alan Tar-

kın Taşkıran’a ait küçükbaş hayvancı-

lığı resmeden bir tablo hediyesinde 

bulundu. Genel Başkan Çelik de Kır’a 

hediyesinden dolayı teşekkür ederek 

günün anısına küçükbaş hayvancılığın 

simgesi haline gelen koyun keçi çoban 

maketi takdiminde bulundu. 

ÇELİK İLE KIR, ÇOBAN KURSLARI VE TARIM 

DANIŞMANLARI KONULARINI İSTİŞARE ETTİ 
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A 
nkara – 16.12.2020 – Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi 

(TBMM) AK Parti Grup Baş-

kanvekili ve Denizli Millet-

vekili Cahit Özkan, Türkiye Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çe-

lik’i ziyaret etti. 

Özkan, “Türkiye Koyun Keçi Yetiştirici-

leri Merkez Birliğimiz, hükümetimizin 

aldığı kararların ete kemiğe bürünme-

sine katkı sağlıyor” dedi. 

Cahit Özkan, ziyarette, Türkiye’nin 

sanayi toplumu olmasının yanı sıra 

aynı zamanda tarım toplumu da oldu-

ğunu, 2002 yılından bu yana tarımsal 

hasılanın 24,5 milyar dolardan 48,5 

milyar dolara çıktığını, Türkiye’nin 

sıralamada Avrupa’da İspanya, İtalya 

ve Fransa’nın ardından dördüncü iken 

birinciliğe yükseldiğini bildirdi. 

Özkan, şunları kaydetti: 

“Modern tarım tekniklerinin, gelişen 

teknoloji ve ürün çeşitliliğinin hayata 

geçirilmesiyle birlikte hem Birliklerimi-

zin ve hem de özellikle çiftçi kayıt 

sistemleri ve birlikler üzerinden hükü-

metimizin yaptığı çiftçilerimizi bilinç-

lendirme çalışmaları, çok daha büyük 

bir önem kazandı. Sizin yaptığınız 

çalışmalarla çiftçimizin tarımsal alan-

da eğitilmesi, kabiliyetinin geliştiril-

mesi, sorunların çözümü ve dünya 

çiftçisi ile rekabet edebilir noktaya 

gelmelerini sağlıyor. Dünyanın hiçbir 

yerinde hiçbir hükümet, sadece kendi 

gücüne, kudretine dayanarak çiftçile-

rimiz bu tür faaliyetlerde başarısını 

mümkün kılamaz. Türkiye Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliğimiz ve sa-

hada il teşkilatları, hükümetimizin 

aldığı kararların ete kemiğe bürünme-

sine katkı sağlıyor. Kamusal olarak da 

büyük bir görev ifa ediyor. Artık, dün-

yanın ileri tarım toplumlarının liginde 

Türkiye ön sıralarda yerini alıyor. Ba-

şarı, her zaman, hükümetin doğru 

tarım politikalarıyla beraber, birliklerin 

çiftçilerin kabiliyetlerinin geliştirilmesi-

ne dair çalışmalarıyla anlam kazanı-

yor. Sizlerin başarısı bizim başarımız-

dır.” 

Türkiye coğrafyasının hayvanının ko-

yun ve keçi olduğunu vurgulayan Öz-

kan, 

“Hollanda gibi 

büyükbaş 

hayvan üre-

temeyiz. Ül-

kemizde en 

büyük çiftlik 

dağlar, bayır-

lar. Bu mes-

lek, peygam-

berlerin mes-

leğidir. Millet-

vekili olma-

sam çobanlık 

yapardım” 

dedi. 

Özkan, şöyle konuştu: 

“Eğer dünden bugüne koyun keçi ye-

tiştiriciliğinde gerek et ve gerek süt 

üretimi iki katın üzerine çıkmış ise bu, 

son 18 yıllık süre zarfında, başta sizin 

gayretleriniz ve çiftçilerimizin müca-

delesiyle çıkmıştır. İnşallah bundan 

sonraki dönemde bugüne kadar oldu-

ğu gibi sizlerin imkanlarının artırılması 

için elimizden gelen gayreti, gerek 

yasama faaliyeti olarak gerekse Cum-

hurbaşkanımız liderliğinde hükümeti-

miz ve AK Parti olarak göstereceğiz. 

Gerekli destekleri sağlayacağız. So-

runlarınızın çözümü ve taleplerinizin 

yerine getirilmesi için beraber çalışa-

cağız. 2021’de daha önemli destekler 

sağlayacağız” dedi. 

-TÜDKİYEB Genel Başkanı; “Küçükbaş 

hayvancılık sektörünün tamamı-

nı temsil ediyoruz” 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik de 

ziyarette yaptığı açıklamada, küçük-

baş hayvancılığın öneminden bahsetti, 

peygamber mesleği olduğunu vurgu-

ladı. 

Çelik, şunları kaydetti: 

“15 yıldır küçükbaş hayvancılık sektö-

rünün tamamını temsil ediyoruz. Kü-

çükbaş hayvancılığımızın yeniden can-

landırılmasında etkili olduk. Cumhur-

başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-

ğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Dr. 

Sayın Bekir Pakdemirli’nin destekleri 

çok önemli. Bu destekler neticesinde, 

aradan geçen sürede küçükbaş hay-

van sayımız 31 milyon baştan 55 mil-

yon başa çıktı. Ülke olarak koyun, 

keçi sayısında hızlı bir artış gerçekleş-

tirdik. Küçükbaş hayvan sayısında 

Avrupa’da ilk sıradayız. Koyun sütü 

üretiminde Çin’i geride bırakarak dün-

ya birincisi olduk. 

Cumhurbaşkanımızın, Tarım ve Or-

man Bakanımızın, Hükümetimizin 

verdiği destekler sonuç veriyor. Hükü-

metimizin desteğinin devamı önemli-

dir. Çünkü, tarım ve hayvancılığa sağ-

lanan destek, sadece belli bir kesime 

değil, tüm nüfusa katkı sağlıyor. Ziya-

retiniz aynı zamanda Merkez Birliğimi-

ze, Grup Başkanvekilliği düzeyinde 

yapılan ilk ziyaret. Bu ziyaret, hükü-

metimizin bizlere ve sektörümüze 

desteğinin açık bir ifadesidir. Bu açı-

dan da çok önemli buluyoruz. Teşek-

kür ediyoruz.” 

Merkez Birliği olarak vatandaşla dev-

let arasında köprü vazifesi görevi yap-

tıklarını bildiren Çelik, “en büyük so-

runumuz çoban sorunu. Bizim yolu-

muzu açın. Tek isteğimiz bu. Bürokra-

siyi azaltın” dedi. 

Genel Başkan Çelik, ziyaretin sonunda 

günün anısına Grup Başkan Vekili 

Özkan’a çoban, koyun, keçi motifinin 

işlendiği bir maket takdim etti. 

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ CAHİT ÖZKAN, 

TÜDKİYEB’İ ZİYARET ETTİ 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, KANAL 5’TE “KERİM AKBAŞ 

İLE A PLANI” PROGRAMINA KATILDI 

A 
nkara – 19.12.2020 –

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Kanal 5 tele-

vizyonunda “Kerim Akbaş ile A Pla-

nı” programına konuk oldu. 

 

Sektörün pandemi sürecinde 

önemli bir işlevi yerine getirdiğini 

belirten Çelik, şunları kaydetti: 

“Pandemi sadece ülkemizi değil 

tüm dünyayı etkiledi. Fakat, Tarım 

ve Orman Bakanımız Sayın Dr. 

Bekir Pakdemirli’nin zamanında ve 

yerinde müdahaleleriyle Cumhur-

başkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’ın destekleriyle bu süreçte 

en az zarar gören kesim, bizim 

sektörümüz oldu. Pandemiye rağ-

men hayvan sayısında artış görül-

dü. Üretime ara verilmeden devam 

edildi.  Bunlar önemli gelişmeler. 

Zaten bu süreçte halkımız da daha 

sağlıklı gıdaların tüketimine önem 

verdi. Son derece sağlıklı olan kü-

çükbaş hayvan etine yönelik talep 

arttı. “  

 

Destekleme miktarlarının artırılma-

sı gerektiğine dikkati çeken Çelik, 

şöyle devam etti: 

“Küçükbaşa verilen 30 liralık des-

teği yeterli bulmuyoruz. Bu artırıl-

malı. Özellikle hayvan varlığı 100 

başın altında olan aile işletmelerine 

daha fazla destek verilmeli. Dolaylı 

destek yerine doğrudan destekler 

artırılmalı. Destekleme miktarları-

nın artırılması olmazsa olmazımız. 

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerimi-

zin elini güçlendirmek zorundayız. 

Bakanlığımızın ana hedefi ithalatı 

durdurmak, ihracatı da sürdürüle-

bilir kılmak. Bu konuda biz de ben-

zer düşünceler içindeyiz. Bunun 

yolu destekten geçiyor. Mera ko-

misyonlarında birlikler görev alma-

lıdır. Küçükbaş hayvancılığımızın 

gelişmesi için çoban sorunumuzun 

da giderilmesi şarttır. Sektörümü-

zün en büyük sorunu çoban soru-

nudur. Çoban sorunu çözülmeden 

sektörün sorunu çözülmez.” 

 

Çelik, yetiştirici ile market fiyatları 

arasında yüzde 100’e yakın fiyat 

farkı görüldüğünü bildirerek, 

“Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) kurul-

du. Bu işi yapmak isteyen birlikler, 

bu pazarda satış yapabilecek. Böy-

lece aracı ortadan kaldırılabilecek. 

Aracı aradan çıkarılırsa, sadece 

tüketici değil, yetiştiricimiz de ko-

runur. Yetiştiricimiz bir yıl emek 

veriyor hayvanı yetiştiriyor ama 

maliyetler nedeniyle yeterince gelir 

elde edemiyor” dedi. 

 

Türkiye’nin 100 milyon küçükbaş 

hayvanı besleyecek mera, çayır, 

atıl hazine arazisi bulunduğunu 

belirterek, “otlatılmayan meramız 

kalmamalı. Meraları ıslah edip ve-

rimliliğini artırmalıyız. Yem açığını 

ithalatla kapatamayız. İhtiyacımız 

olan yemi kendimiz üretmeliyiz. 

Bunun için hala sulamaya açılma-

mış alanları sulamaya açmalıyız. 

Atıl alanlarda üretim yapmalıyız” 

diye konuştu. 

 

En son yapılan düzenlemeyle kü-

peleme süresinin 6 aydan bir yıla, 

el değiştirmede bildirim süresinin 

bir haftadan bir aya çıkarıldığını 

vurgulayan Çelik, “tüm ülkede kü-

pesiz hayvan kalmamalıdır. Valilik-

lerimizde oluşturulan komisyonlar-

da bu sorun cezasız halledilebilir. 

Bu sorunu çözmeliyiz” dedi. 

Çelik, çalışmalarda, bürokrasi en-

geline takılmak istemediklerini, 

2006-2009 döneminde birliklerin 

AB hibesiyle küpelemeyi yaptığını 

ama daha sonra Tarım Bakanlı-

ğı'nın bu işi üzerine aldığını, birlik-

lerin bu işi rahatlıkla gerçekleştire-

bileceğini kaydetti. 

 

Büyükşehir yasanın da sektöre 

zarar verdiğini bildiren Çelik, 

“büyükşehir belediye sınırları için-

de hayvancılık yapılmaz demek 

yanlış olur. Tarım alanlarının imara 

açılması da doğru değil. Büyükşe-

hir de olsa kırsalda hayvancılık da 

tarım da yapılmalı. Tarım alanları 

korunmalı. Ülkemiz için vazgeçil-

mez olan hayvancılığın yapılması 

engellenmemeli” dedi. 

Çelik, 2021 ile ilgili temennilerini 

ise “2021’in 2020’yi çiğneyerek 

geçmesini diliyorum. 2020 çok kö-

tü geçti. Depremden sele, yangın-

dan koronavirüse kadar her şeyi 

yaşadık. Fakat her sorunda her 

yerde bakanlarımızı sahada gör-

dük. Bu kadar zorluk yaşadık ama 

hükümetimiz hep yanımızda dur-

du. Küçükbaşta 2021’i zirve yılı 

yapacağız” dedi.    

 

Kanal 5 televizyonu adına program 

moderatörü Kerim Akbaş, Nihat 

Çelik’e Türk bayrağı ve Kur’an-ı 

Kerim takdim etti. 
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METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRÜ COŞKUN, GENEL 

BAŞKAN ÇELİK'İ ZİYARET ETTİ 

A 
nkara-17.12.2020- Meteoro-

loji Genel Müdürü Volkan 

Mutlu Coşkun, Türkiye Da-

mızlık Koyun Keçi Yetiştirici-

leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik'e taziye ziyaretin-

de bulundu. 

Görüşmede Genel Başkan Çelik ve 

Genel Müdür Coşkun, küçükbaş hay-

vancılık sektörü açısından meteorolojik 

olayları da değerlendirdi. 

Çelik, Meteoroloji Genel Müdürlü-

ğü'nün mobil uygulamasının çiftçi ve 

yetiştiricilerin anlık hava durumunu 

takip edebilmeleri için akıllı cep tele-

fonlarına indirmelerinin don, sel, su 

baskını gibi doğal afetlerin sebep ola-

cağı zarardan önemli oranda koruya-

cağını bildirdi.  

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, top-

lantı sonrasında "Babamın vefatı dola-

yısıyla taziye ziyaretinde bulunan Me-

teoroloji Genel Müdürümüz Sayın Vol-

kan Mutlu Coşkun'a nazik ziyaretlerin-

den dolayı şahsım ve ailem adına te-

şekkür ediyor, çalışmalarında üstün 

başarılar diliyorum." dedi. 

A nkara-21.12.2020- Türkiye 

Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çe-

lik, Şanlıurfa Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birlik Başkanı Hasan Eyyüpoğlu ve 

Avukat Mehmet Eyyüpoğlu'nu maka-

mında kabul etti. Genel Başkan Çelik, 

illerinde küçükbaş hayvancılık sektö-

ründe karşılaştığı sorunlarla ilgili gö-

rüşmek üzere Merkez Birliği'ne ziyaret-

te bulunan Şanlıurfa Birlik Başkanı 

Eyyüpoğlu ile çözüm önerileri nokta-

sında istişarelerde bulundu. 

Çelik, "Şanlıurfa Birlik Başkanım Hasan 

Eyyüpoğlu ve Avukat Mehmet Eyyü-

poğlu'na Merkez Birliğimize yapmış 

oldukları ziyaretlerinden dolayı teşek-

kür ediyor, çalışmalarında üstün başa- rılar diliyorum." dedi. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, ŞANLIURFA BİRLİK 

BAŞKANINI KABUL ETTİ 

A 
nkara-10.12.2020- Türkiye Da-

mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 

Çelik, Van Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği Başkanı İsa Berge'yi makamın-

da kabul etti. Genel Başkan Çelik, Berge ile 

birlikte Van esnafına ilişkin sektörel sorunları 

değerlendirdi. Çelik, görüşme sonrasında 

"Çok değerli Başkanıma çalışmalarında başa-

rılar diler, şahsında Van genelindeki Oda ve 

Birlik Başkanlarıma da en derin saygılarımı 

sunarım." dedi. 

ÇELİK, KOYUN KEÇİ DÜNYASI GENEL YAYIN 

YÖNETMENİ BULUT'U KABUL ETTİ 

T 
ürkiye Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, Kırıkkale Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı 

Mehmet Kürşat Ulusoy, Başkan Yar-

dımcısı İsmail Erdal ve Süerler Group 

Yönetim Kurulu Başkanı, Vanlı iş adamı 

Ali Süer'i, taziye ziyareti dolayısıyla 

makamında kabul etti.  Kırıkkale Birlik 

Başkanı Ulusoy ve Başkan Yardımcısı 

Erdal, Genel Başkan Çelik'e babasının 

vefatı nedeniyle üzüntülerini dile getir-

di. Vanlı iş adamı ve Süerler Group 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer ise 

Çelik'e baş sağlığı dileklerini iletti. Gö-

rüşme sonrasında Genel Başkan Çelik, 

"Merkez Birliğimize taziye ziyaretinde 

bulunan Kırıkkale Birlik Başkanıma, 

Başkan Yardımcısına ve Süerler Group 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer'e şah-

sım ve ailem adına gönülden teşekkür 

ediyor, bu vesileyle tüm geçmişlerimi-

zin mekanının cennet olmasını Yüce 

Rabbimden niyaz ediyorum." dedi. 

KIRIKKALE BİRLİK BAŞKANI ULUSOY'DAN TAZİYE 

ZİYARETİ 
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GENEL BAŞKAN NİHAT ÇELİK’E “YILIN HİZMET 

ADAMI” ÖDÜLÜ VERİLDİ 

A 
nkara – 

19.12.2020 

– News Ti-

me ve News 

Türk Medya Grubu, 

sektördeki merkez 

birlikleri arasından 

2020 yılının “Yılın Hiz-

met Adamı” ödülünü, 

Türkiye Damızlık Ko-

yun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik’e verdi. 

Çelik’e, ödül plaketini News Time 

ve News Türk Medya Grubu Genel 

Müdürü Amina Mirzayeva, ödül 

beratını Medya Grubu Genel Yayın 

Yönetmeni Kerim Akbaş takdim 

etti.  

 

Nihat Çelik, Medya Grubunda ger-

çekleştirilen ödül töreninde yaptığı 

konuşmada, Türk milletinin güzel 

bir geleneğe sahip olduğunu, sava-

şa gidene barut, hizmete koşana 

ödül verildiğini belirtti. Ödülü, 80 il 

birliği ve 270 bin yetiştirici adına 

kabul ettiğini bildiren Çelik, şunları 

söyledi: 

“Ödül için News Time ve News 

Türk Medya Grubu’na şahsım ve 

sektörüm adına teşekkür ediyo-

rum. Ödülü il birliklerimiz ve yetiş-

tiricilerimiz adına alıyorum. Çünkü 

asıl başarı onların, sahada 

gece gündüz, yağmur, ça-

mur, soğuk, sıcak demeden 

çalışan, alın teri ile ekmeğini 

kazanan yetiştiricilerimiz ve il 

birliklerimizindir. Onlar adına 

bu ödülü almam benim için 

şereftir. Başarımızda Tarım 

ve Orman Bakanımız Sayın 

Dr. Bekir Pakdemirli ile uyum 

içinde çalışmamız ve Cum-

hurbaşkanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan’ın sektörü-

müze verdiği desteğin büyük 

payı vardır. Bu ödülde, Merkez Bir-

liğimiz ve il birliklerimizin güzel bir 

birliktelik göstermesi, uyum ve 

hizmet yarışı içinde olmasının da 

payı büyüktür. Bu açıdan da benim 

için çok değerli bir ödül.” 

Kerim Akbaş ise, sıkı bir araştırma-

ya dayalı, ayrıntılı bir çalışma so-

nucu ödül alanları belirlediklerini, 

merkez birlikleri içinde de Nihat 

Çelik’i bu ödüle ülke ve çiftçi yara-

rına yaptığı çalışmalar dolayısıyla 

layık gördüklerini belirtti. Akbaş, 

“bu ödül çiftçimiz ve ülkemiz adına 

çalışmalarınızın devamı için veril-

miş bir ödüldür” dedi. 

A nkara-23.12.2020-Türkiye 

Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet 

Bayram'ı makamında kabul etti. Geçti-

ğimiz aylarda Karaman Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne yapılan ziya-

ret sonrasında Karaman Ziraat Odası 

Başkanı Mehmet Bayram ile de görüş-

me yapan Çelik'e iade-i ziyarette bulu-

nan Bayram, tarımda Karaman'ın rolü 

ve önümüzdeki süreçte yapılacak pro-

jelerini aktardı. Genel Başkan Çelik ise, 

Karaman'ın tarım ve küçükbaş hayvan-

cılık alanında oldukça önemli bir yeri 

olduğunu vurguladı. Çelik ziyaret son-

rasında, "Sayın Bayram'ın şahsında 

Karaman'daki tüm çiftçilere teşekkür 

ediyor, Başkanımıza çalışmalarında 

başarılar diliyorum." dedi. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, KARAMAN ZİRAAT ODASI 

BAŞKANI BAYRAM'I KABUL ETTİ 
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HAYGEM GENEL MÜDÜRÜ ERDURMUŞ, GENEL 

BAŞKAN ÇELİK'İ ZİYARET ETTİ 

A 
nkara- 22.12.2020- Tarım 

ve Orman Bakanlığı Hayvan-

cılık Genel Müdürü Zekeriy-

ya Erdurmuş, Türkiye Da-

mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Ni-

hat Çelik'e bir ziyarette bulundu. 

Genel Başkan Çelik, Genel Müdür Er-

durmuş ile küçükbaş hayvancılığa iliş-

kin mevcut konular üzerinde değerlen-

dirmelerde bulunurken, ziyarette özel-

likle Koyun Keçi Bilgi Sistemi'nin 

(KKBS) yetiştiricilerin mağduriyetleri-

nin giderilmesi adına bir süreliğine 

tekrar açılmasıyla ilgili birtakım istişa-

relerde bulundu. 

Genel Müdür Ze-

keriyya Erdurmuş, 

konunun Bakanlık 

tarafından değer-

lendirileceği me-

sajını verirken, 

Genel Başkan 

Çelik ise, mağdu-

riyetlerin ve so-

runların çözümü 

noktasında ilgileri 

ve ziyaretlerinden 

dolayı Genel Mü-

dür Erdurmuş'a 

teşekkür etti. 

A 
nkara - 23.12.2020 - 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Koyun Keçi 

Bilgi Sistemi'ne (KKBS) çeşitli ne-

denlerle başvuru yapamayan yetiş-

tiriciler için sistemin bir süreliğine 

tekrar açılacağı bilgisini verdi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan-

cılık Genel Müdürü Zekeriyya Er-

durmuş ile yaptığı görüşmede neti-

ceye ulaştıklarını kaydeden Genel 

Başkan Çelik, "Özellikle Covid-19 

nedeniyle 2020 Yılı Anaç Koyun 

Keçi Destekleme başvurularını za-

manında yapamayan ve başvuru 

sürecini geçiren yetiştiricilerimizin 

mağduriyetlerinin giderilmesi ve 

desteklemelerden yararlanabilme-

leri için Koyun Keçi Bilgi Sistemi 

(KKBS) 17-24 Şubat 2021 tarihleri 

arasında tekrar açılacak." dedi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapı-

lan başvurunun Dr. Bekir Pakde-

mirli tarafından uygun görülerek 

onaylandığını ve Koyun Keçi Bilgi 

Sistemi'nin 17- 24 Şubat 2021 ta-

rihleri arasında açılmasına ilişkin 

Bakanlık Olur’u alındığını ifade 

eden Çelik, sözlerini şöyle sürdür-

dü: 

"Destekleme şartlarını taşımış ol-

malarına rağmen, çeşitli nedenler-

den dolayı zamanında başvuru ya-

pamamış olan yetiştiricilerimizin 

belirtilen tarihler arasında başvur-

ması halinde, 6 Kasım 2020 tari-

hindeki Hayvan Bilgi Sistemi'nden 

(TÜRKVET) alınan KKBS'deki işlet-

me ve hayvan bilgileri esas olmak 

üzere yürürlükte 

olan mevzuat hü-

kümleri çerçevesin-

de 2020 Yılı Anaç 

Koyun Keçi Destek-

leme Başvuruları İl 

Birliklerimizce kay-

dedilebilecektir. 

Tüm Birliklerimiz ve 

yetiştiricilerimiz için 

hayırlı uğurlu olma-

sı dileklerimle, sorunlarımızın çö-

zülmesi ve mağduriyetlerimizin 

giderilmesi noktasında bizleri her 

zaman destekleyerek yanımızda 

olan Tarım ve Orman Bakanımız 

Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye ve 

HAYGEM Genel Müdürümüz Sayın 

Zekeriyya Erdurmuş'a şahsım ve 

sektörüm adına teşekkür ediyor, 

saygılarımı sunuyorum. 

80 İl Birliği, 270 bin yetiştirici ve 

Merkez Birliği olarak bizler de, hü-

kümetimiz ve  Bakanlığımızın des-

tekleriyle üretmeye devam ediyo-

ruz." 

ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEĞİ BAŞVURULARINDA BİR 

ŞANS DAHA 
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TARIMSAL ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ DEĞERLENDİRME 

ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

A 
nkara -  29.12.2020 – 

T.C Tarım ve Orman 

Bakanlığı Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğünce 

Bakan Yardımcısı Fatih Metin Baş-

kanlığında “Tarımsal Üretici Örgüt-

leri Değerlendirme Çalıştayı” video 

konferans yöntemiyle gerçekleşti-

rildi. Prof. Dr. Haşim Özüdoğru 

moderatörlüğünde gerçekleştirilen 

Çalıştaya Türkiye Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik de katı-

lım sağladı. 

Başta Bakanlık üst düzey bürokrat-

ları, İl Tarım Orman Müdürleri, 

Kooperatif ve Birliklerin Genel Baş-

kanları olmak üzere 126 katılımcı-

nın sorunları dile getirdiği çalıştay-

da tarımsal üretici örgütlerinin 

mevcut sorunları ve çözüm öneri-

leri ile birlikte genel değerlendir-

melerde bulunuldu. Çalıştayda 

özellikle de mevcut acil çözüm 

bekleyen sorunların tespiti ve des-

teklemelerin üretici örgütleri üze-

rinden etkin bir şekilde verilmesi 

için çözüm önerilerinin ortaya ko-

nulması amaçlandı. 

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan 

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı 

Fatih Metin, tarımın öneminin Dün-

yada ve Türkiye’de artmakta oldu-

ğunu söyleyerek üretimden pazar-

lamaya kadar güç birliği yapılması 

gereğine işaret etti. Küçük işletme-

lerin birleşmesi gerektiğine vurgu 

yapan Bakan Yardımcısı Metin, 

üretici örgütlerinin market rafların-

daki payının Avrupa’ya göre daha 

az olduğunu belirterek “ Üretilen 

ürünlerde kalite, miktar ve fiyat 

istikrarında önemli olan Üretici ör-

gütlerinin ekonomik yapıda kendi-

lerini daha fazla temsil etmesini 

istiyoruz. ”dedi. 

Çalıştay görüşmeleri kapsamında 

bir konuşma yapan TÜDKİYEB Ge-

nel Başkanı Nihat Çelik de Türkiye 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği olarak 80 ilde örgütlü 270 

bin üye ile çok geniş bir aile olduk-

larını belirterek Bakanlıkla uyum 

içerisinde çalıştıklarını söyledi. 

Pandemi döneminde Bakan Pakde-

mirli’nin talimatları doğrultusunda 

üretime devam ettiklerine dikkat 

çeken Çelik, 2020 yılının sonuna 

kadar küçükbaş hayvancılıkta 6,5 

milyon artış sağlanarak 55 milyona 

ulaştıklarını ifade etti. Mevzuat 

konusunda da yapılması gereken 

değişikliklere değinen Genel Baş-

kan Çelik,  özellikle Birliklerin yap-

tığı intibak genel kurullarının za-

man kaybı ve masraflara yol açtı-

ğını söyledi. Çelik ayrıca destekle-

me ödemelerinin özellikle İl Birlik-

leri üzerinden yapılmasını talep 

ederek “ Küçükbaş hayvancılıkta 

çığır açan hedeflerimize emin 

adımlarla yürüyoruz. Bu kutlu gö-

revde en büyük desteği gördüğü-

müz Sayın Cumhurbaşkanımız ve 

Sayın Bakanımıza minnet borçlu-

yuz. Biz birlikte güçlüyüz “ dedi. 

Tüm katılımcıların görüşlerini bil-

dirmesi sonrasında ise Tarım Re-

formu Genel Müdürü Hasan Özlü, 

yaptığı değerlendirmede; destekle-

me ödemelerinin birlikler üzerin-

den yapılması ile ilgili taleplerin 

ağırlık kazandığını belirterek çalış-

tayda önerilen hususlar üzerinde 

çalışacaklarını söyledi. Genel Mü-

dür Özlü ’nün değerlendirme ko-

nuşması sonrasında çalıştayı so-

nuçlandırdı. 

A 
nkara - 09.12.2020 – Niğde İli 

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birliği Sorumlu müdürü Namık 

Kemal Demirdoğan, Covid-19 

nedeniyle tedavi görmekte olduğu Niğde 

Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma ve 

Eğitim Hastanesinde 08 Aralık 2020 tarihinde 

vefat etti. Gerek Niğde tarım ve hayvancılık 

camiasında gerekse Damızlık Koyun Keçi İl 

Birlikleri nezdinde çalışkanlığı ve yaptığı 

hizmetleriyle tanınan ve sevilen merhum 

Namık Kemal Demirdoğan, 15 gün boyunca 

tedavi görmekte olduğu hastanede covid-19 

virüsüne yenik düşerek 08 Aralık 2020 tari-

hinde ebediyete intikal etti. TÜDKİYEB Genel 

Başkan Nihat Çelik, Demirdoğan’ın vefatın-

dan duyduğu üzüntüyü dile getirerek “ Pan-

demi illeti bir değerli canımızı daha aldı. 

Namık Müdürümün vefatından büyük üzüntü 

duymaktayım. Niğde ilimiz özelinde sektörü-

müze vermiş olduğu güzel hizmetlerin şahi-

diyiz. Namık Kemal Müdürüme Allah’tan 

rahmet dile-

rim. Nur içinde 

yatsın. Mekânı 

cennet olur 

inşallah. Başta 

ailesi olmak 

üzere sevenle-

rine ve camia-

mıza baş sağlı-

ğı dilerim.  “ 

dedi. 

NİĞDE KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİMİZİN 

ACI KAYBI  
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, KON TV’DE TARIM MASASINA 

KONUK OLDU 

A 
nkara - 31.12.2020 - Türki-

ye Damızlık Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, Recep Cingöz moderatör-

lüğünde KON TV'de yayınlanan "Tarım 

Masası" programının canlı yayın konu-

ğu oldu. 

Programa videokonferans yönetmiyle 

bağlanan Çelik, küçükbaş hayvancılık 

sektörü açısından 2020 yılının son de-

ğerlendirmesini yaparken,  2021 yılı 

hedeflerini de aktardı.   

Çok zor ve olumsuz olaylarla dolu bir 

yılın geride bırakıldığığını ifade eden 

Çelik,  konuşmasının başında "2021 

yılının dünyadaki tüm insanlara, ülke-

mize ve dolayısıyla vatandaşlarımıza, 

üreticilerimize, yetiştiricilerimize, çift-

çilerimize ve ailelerine sağlık, mutlu-

luk, huzur getirmesini temenni ediyor, 

bereketli bir yıl olmasını diliyor, şahsı-

nızda KON TV ailesinin de yeni yılını 

kutluyorum." dedi. 

Genel Başkan Çelik, 2020 yılının de-

ğerlendirilmesiyle ilgili şu ifadelere yer 

verdi: 

"Sadece ülke olarak değil tüm dünya 

açısından 2020 yılı çok zor geçti. Son 

verilere göre Dünyada Türkiye nüfusu 

kadar yani 82 milyona yakın insan 

Covid-19’a yakalandı, 1 milyon 800 

bin civarında insan da hayatını kaybet-

ti. İşin insani boyutu 2. Dünya Sava-

şı'ndan bu yana görmediğimiz kadar 

vahim. Ekonomik ve sosyal boyutuna 

gelince, tüm dünya büyük bir krize 

girdi. İnsanlar eve kapandı. Ekonomik 

faaliyetler hastalığın pik noktasına 

kadar geldi. Milyonlarca insan işsiz 

kaldı. Gıda ve sağlık hizmetlerine ulaş-

ma dünyanın en büyük sorunu haline 

geldi. 

Sektörümüz açısından bakarsak, 2020 

yılında tarım ve hayvancılık olumsuz 

söylentilerin tersine pandemiden çok 

fazla etkilenmedi. Sektörümüz yılın ilk 

çeyreğinde yüzde 2,1, ikinci çeyreğin-

de yüzde 4,3, üçüncü çeyreğinde yüz-

de 6,2 büyüdü. Esasen 2018’in ikinci 

çeyreğinden bu yana 9 çeyrektir büyü-

yen bir tarım ve hayvancılık sektörü-

müz var. 

Sektörümüz 2018 yılında yıllık bazda 

yüzde 2,1, 2019 yılında yüzde 3,7 

büyüme gösterdi. 2018 yılında Türkiye 

ekonomisi yüzde 3, geçen yıl yüzde 

0,9 büyümüştü. Görüldüğü gibi sektör 

olarak genel ekonominin üzerinde bir 

büyümeye sahibiz. 

Bu yıl 9 aylık dönemde de tarım ve 

hayvancılıkta büyüme pandemiye rağ-

men yüzde 5,3 gibi bir artış sağlan-

mıştır." 

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin, 

pandemi sürecinin başlamasıyla birlik-

te üretime ara verilmemesi yönünde 

talimat verdiğinin altını çizen Genel 

Başkan Nihat Çelik, üreticinin de artan 

girdi maliyetleri başta olmak üzere her 

türlü zorluğa rağmen hükümetin ve 

Bakanlığın destekleriyle üreterek ülke 

nüfusunun gıda güvencesini sağladığını 

belirtti.   

Çelik, 2020 yılının küçükbaş hayvancı-

lık sektörü açısından hamle yılı olduğu-

nu bildirerek, "2021 yılının da küçük-

baş hayvancılıkta zirve yılı olacağını 

düşünüyoruz. Umuyoruz ki öyle olur." 

dedi. 

Çelik sözlerine şöyle devam etti: 

"Asıl teşekkürü sıcak, soğuk, kar, kış, 

yağmur, çamur demeden gecesini 

gündüzüne katarak çalışan 83 milyon 

ülke nüfusunun ve ülkemize gelen 14-

15 milyon turistin gıda güvencesini 

sağlayan tüm üretici, yetiştirici ve çift-

çilerimize etmeliyiz. Onlara minnet 

borçluyuz. 

Bunun yanı sıra hükümetimizin ve 

Bakanlığımızın da verdikleri destekle 

2020 yılında insanlığa musallat olan bu 

salgın sürecini şimdilik olumlu bir şe-

kilde atlattık. 

Programda Merkez Birliği'nin 2021 

hedeflerini de aktaran Çelik, konuşma-

sını şu şekilde sonlandırdı: 

"Son olarak diyoruz ki, biz birlikte da-

ha güçlüyüz, ne olursa olsun tek yum-

ruk olmalıyız. Üretim artarsa ülkemiz 

büyür, ülke tarımı artarsa Türkiye bü-

yür. Hedefimiz dışa bağımlı kalmadan 

kendi kendine yeten bir ülke olmamız-

dır. Ülke ekonomisinin büyümesine 

katkı sağlamak, 83 milyon nüfusumu-

zun gıda güvencesini sağlamak bizim 

için her şeyden önemlidir. 

Koyun keçi ülkemizin milli meselesidir. 

2019 yıl sonundan 2020 yılı Haziran 

sonuna kadar, küçükbaş hayvan sayı-

mızı pandemiye rağmen 6,5 milyon 

baş artırdık. 

Biz, 80 İl Birliğimiz, ilçelerdeki irtibat 

bürolarımız ve 270 bin yetiştiricimizle 

bir bütünüz. İl Tarım Müdürlüklerimiz-

le, Bakanlığımızla uyum içinde çalışı-

yoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle ekran başın-

da değerli vakitlerini bizlere ayıran 

izleyicilerimize, benden sonraki bütün 

konuklara sevgilerimi ve saygılarımı 

sunuyorum. 2021' in ülkemiz için be-

reketli, huzurlu ve her şeyden önemlisi 

sağlıklı bir yıl olmasını temenni ediyo-

rum." 

Programa telefon bağlantısıyla katılan 

Konya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Başkanı ve aynı zamanda TÜDKİ-

YEB Denetleme Kurulu Üyesi olan Fet-

tah Öztürk ise 2020 yılı değerlendir-

mesinin Genel Başkan Nihat Çelik ta-

rafından yapıldığını belirterek Konya 

özelinde yaptıkları çalışmalar hakkında 

çeşitli bilgiler verdi. 



  

 15 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2020 FAALİYETLER 

BAKAN PAKDEMİRLİ GENEL BAŞKAN ÇELİK VE 

BERABERİNDEKİ HEYETİ KABUL ETTİ 

A 
nkara - 29.12.2020 

- Tarım ve Orman 

Bakanı Dr. Bekir 

Pakdemirli Türkiye 

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik ve beraberinde-

ki  Yönetim ve Denetleme Ku-

rulu üyelerini makamında ka-

bul etti. 

Tarım ve Orman Bakan Yar-

dımcısı Mehmet Hadi Tunç ve 

Hayvancılık Genel Müdürü Ze-

keriyya Erdurmuş’un da hazır 

bulunduğu kabulde, küçükbaş 

hayvancılık sektörüne ilişkin 

konular ele alınarak çeşitli 

değerlendirmelerde bulunul-

du.   Bir saati aşkın süren ka-

bulde, Genel Başkan Çelik, 

Bakan Pakdemirli’ye sektörel 

gelişmeler ve yapılan çalışma-

ların yanısıra sektörün sorun-

ların çözümü noktasında ta-

leplerini dile getirdi. 

Genel Başkan Çelik, görüşme-

lerin sonunda, Bakan Pakde-

mirli’ye çiftçi, üretici ve yetiş-

tirici dostu olması nedeniyle 

önce kutsal kitabımız olan 

Kur’an-Kerim ve ardından Sul-

tan Alparslan’ın bir maketini 

takdim etti. Çelik takdiminde 

“  Sayın Bakanım, 270 bin 

yetiştiricim, 80 il birliğim ve 

sektörüm adına yönetim kuru-

lu üyelerim olarak buradayız. 

Size 270 bin yetiştiricinin se-

lamlarını saygılarını getirdim. 

Sektörümüze vermiş oluğunuz de-

ğerli katkıların anısına bu güzel 

vatanı bizlere emanet eden Sultan 

Alparslan'ın bir maketini takdim 

ediyorum. İnşallah daha güzel hiz-

metlere vesile olur. Tabiki siz bizim 

için çok değerlisiniz. Bizim için çok 

başarılı bir bakansınız ve şunu da 

açıkça ve samimi olarak ifade edi-

yorum,  siz 270 bin küçükbaş hay-

van yetiştiricisinin gönlündeki tari-

hi bakansınız. Sizi sektörüm adına 

kutluyorum. Bu hediyemizi kabul 

ettiğiniz için de ayrıca teşekkür 

ediyorum. “ dedi. 

Bakan Pakdemirli’de “ Teşekkür 

ediyorum. Sultan Alparslan hakika-

ten benim için çok önemli. 2020 

yılında Muş'taki Malazgirt kutlama-

ları çerçevesinde Sultan Alpars-

lan'ın 400 dönümlük bir araziye 

çizilmiş dünyanın en büyük portre-

sini bir traktörün otomatik kontrol 

sistemiyle çizmiştik. Bir dünya re-
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koruna imza atmıştık. Hem onu 

hatırladım bugün hem de bu de-

ğerli  hediyeyi sizden alıyorum. 

Teşekkür ederim. “ şeklinde ko-

nuştu. 

Genel Başkan Çelik ayrıca Bakan 

Pakdemirli’ye küçükbaş hayvancılık 

sektörünü sembolize eden bir kuzu 

takdiminde bulunarak “ Sayın Ba-

kanım, sektörümüze verdiğiniz 

katkı ve desteklerden dolayı teşek-

kür ediyor, saygılarımı sunuyorum. 

Her zaman emrinizde ve hizmeti-

nizde olacağımızı bilmenizi istiyo-

rum. 2021 yılının ülkemiz ve sek-

törümüz için çok daha başarılı geç-

mesi temennilerimle yeni yılınızı 

kutluyorum.” dedi. 
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, SEKTÖRÜN 2020 

YILINI DEĞERLENDİRDİ, 2021 HEDEFLERİNİ 

AÇIKLADI 

 Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)  Genel Başkanı Nihat ÇELİK, sektörün 2020 yılını 

değerlendirerek 2021 beklenti ve hedeflerini açıkladı. Açıklama Basın kuruluşlarında geniş bir şekilde yer aldı. 


