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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2018-2019 FAALİYETLER 

GENEL BAŞKAN ÇELİK’DEN ET SORUNUNA          
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÇÖZÜMÜ 

T ürkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Genel Başkanı Çelik, kü-

çükbaş hayvan sayısında artış ol-
duğunu belirterek, "Küçükbaş hay-
van sayısının artmasının kırmızı et 
sorununa çare olacağına inanıyo-
ruz." dedi. 
 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, küçük-
baş hayvan sayısında artış olduğu-
nu belirterek, "Küçükbaş hayvan 
sayısının artmasının ve istenilen 
düzeye gelmesinin kırmızı et soru-
nuna çare olacağına inanıyoruz." 
dedi. 
Çelik, AA muhabirine, geçen yıl 
sonu itibarıyla 33 milyon 677 bin 
636'sı koyun, 10 milyon 634 bin 
672'si keçi olmak üzere toplam 
küçükbaş hayvan sayısının 44 mil-
yon 312 bin 308 baş olarak kayıt-
lara geçtiğini söyledi. 
Bu yıl haziran verilerine göre ko-
yun sayısının 36 milyon 177 bin 
28'e yükseldiğini, keçi sayısının ise 
11 milyon 185 bin 253 başa çıktı-
ğını vurgulayan Çelik, "Haziran 
sonunda küçükbaş hayvan varlığı-
mız, geçen yılın sonuna göre yak-
laşık 3 milyon artarak 47 milyon 
362 bin 281'e ulaştı. Söz konusu 
artış sektörümüz adına memnuni-
yet verici olmuştur." diye konuştu. 
 
Çelik, Türkiye'de toplam hayvan 
varlığının yüzde 72,9'unu küçükbaş 
hayvanların oluşturduğuna işaret 
ederek, bu oranın küçükbaş hay-

vancılığın önemini gösterdiğini dile 
getirdi. 
 
TÜDKİYEB olarak her platformda 
küçükbaş hayvancılığın ülke hay-
vancılığı için en uygun ve en 
önemli sektörlerden biri olduğunu 
anlattıklarını ifade eden Çelik, şöy-
le konuştu: 
"Küçükbaş hayvancılığın daha çok 
desteklenmesi ve çözüm bekleyen 
birtakım sorunlarımızın giderilme-
siyle önümüzdeki süreçte küçük-
baş hayvan sayımız daha da artıra-
caktır. Küçükbaş hayvan sayısının 
artmasının ve istenilen düzeye gel-
mesinin kırmızı et sorununa çare 
olacağına inanıyoruz. Bu düşünce-
den hareketle çalışmalarımıza de-
vam ediyoruz. Başta Tarım ve Or-
man Bakanlığımız olmak üzere 
sektörümüzün diğer paydaşlarıyla 
el ele vererek çok daha iyi sonuç-
lar alacağımıza inanıyoruz. Daha 
iyi sonuçlara ulaşmamız ülkemizin 
ve vatandaşlarımızın menfaatine 
olacaktır." 
Çelik, küçükbaş hayvancılıkla uğra-
şan yetiştiricilerin emeklerinin kar-
şılığını almaları ve tüketicilerin uy-
gun fiyatlarla küçükbaş hayvan et 
ve süt ürünlerini tüketebilmeleri 
için çalıştıklarını anlattı. 
En fazla keçi Mersin'de, koyun 
Van'da 
AA muhabirinin Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerinden yaptığı derle-
meye göre, Türkiye'de en çok keçi 
757 bin 251 ile Mersin'de bulunur-
ken, bu ili 737 bin 461 ile Antalya, 
477 bin 868 ile Siirt izledi. Koyun 

sayısında ise 2 milyon 516 bin 437 
ile Van ilk sırada, 1 milyon 973 bin 
605 ile Konya ikinci, 1 milyon 841 
bin 470 ile Şanlıurfa üçüncü sırada 
yer aldı. 
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K anada Büyükelçiliğinden 
ve Alberta Eyaletinden 
uzmanların yer aldığı 

Kanada heyeti 21 Eylül 2018 tari-
hinde Merkez Birliğimize ziyarette 
bulunarak Genel Başkan Nihat 
Çelik ile özellikle küçükbaş hay-
vancılık ile ilgili bir takım bilgi 

alışverişinde bulundular. 
Genel Başkan Çelik, Kanada tarı-
mı küçükbaş hayvancılığı ile ilgili 
heyetten bilg alırken ülkemizdeki 
küçükbaş hayvancılıkla ilgili Mer-
kez Birliğinin çalışmaları ile yürü-
tülen projelerle ilgili bilgilendir-
mede bulundu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
ÇELİK, ziyaretin sonunda Kanada 
heyetine ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür ederek her zaman gö-
rüşmelere hazır olduklarını, dost-
luk ve diyalogların bundan sonra 
da devam edeceğini söyledi. 

KANADA HEYETİNDEN TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI 
ÇELİK’E ZİYARET 

KARS BİRLİK BAŞKANIMIZ SADIKOĞLU MERKEZ 
BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ 

K ars İli Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Ali Gürbüz Sadı-

koğlu 27 Eylül 2018 tarihinde Tür-
kiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-
kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Baş-
kanı Nihat Çelik’i makamında zi-
yaret ederek Kars ilinde küçükbaş 
hayvancılığın mevcut durumu ve 
geleceği hakkında bilgiler verdi. 

Ziyaret kapsamında 
küçükbaş hayvancılık 
sektörüne ilişkin bir 
takım konular da ele 
alınırken Genel Baş-
kan Çelik, oldukça 
verimli geçen ziya-
retten duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirdi.  

AYDIN BİRLİK BAŞKANI VE TEKNİK 
ELEMANLARINDAN MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

A ydın İli Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Nazmi Koşar ve 

beraberindeki proje teknik ele-
manlarından oluşan heyet, 8 Ekim 
2018 tarihinde Türkiye Koyun Ke-
çi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik’i makamında ziyaret ederek 
Aydın Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği kapsamında yapılan ıslah 
çalışmaları ve küçükbaş hayvancı-

lığın genel sorunları-
na ilişkin birtakım 
istişarelerde                   
bulundu. Son derece            
verimli geçen              
görüşmeler sonrasın-
da Genel Başkan             
ÇELİK, Aydın heyeti-
ne teşekkür ederek   
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirdi.  
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ZİRAAT BANKASI GENÇ ÇİFTÇİ AKADEMİSİ TANITIM 
TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

T arım ve hayvancılıkta bi-
linçli çiftçi yetiştirmek 
amacıyla hayata geçirile-

cek olan Ziraat Bankası Genç Çiftçi 
Akademisi’nin tanıtım töreni 26 
Eylül 2018 tarihinde gerçekleştiril-
di. 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik’in de katıldığı 
törende konuşan Ziraat Bankası 
Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 
"2019-2020'de bu sektöre yönelik 
kredilerimiz, eğitimlerimiz daha 
yoğun bir şekilde olacak" dedi. 
Aydın, "Tarımı işin göbeğine yer-
leştirmemiz gerekiyor. Doğru an-
latmamız gerekiyor. Türkiye her 
sene cari açık için 60 milyar dolar 
bulmak zorunda. Yeni hükümetle-
rimiz bu sermaye birikimi alanları-
na enerjiyi gösterdi. Dönem bu 
tarım sektörüne büyük oyuncuları 
getirme dönemidir. Biz bir girişimci 
motive edeceğiz" ifadelerini kulla-
narak  ‘’Eksikliklerimizi biliyoruz. 
2019-2020'de bu sektöre yönelik 
kredilerimiz, eğitimlerimiz daha 
yoğun bir şekilde olacak. İş ortak-
larımızla daha sıkı yapacağız bu 
işi. Sahada gidip göreceğiz. En 
iyisini yapmaya çalışacağız. Bu işi 
yapmaya hevesli olanlara pozitif 
ayrımcılık yapacağız." dedi. 
Ziraat Bankası Genel Müdür Yar-

dımcısı Cengiz Göğebakan ise, 
Türkiye'nin gerek tarımsal üretim 
imkânları, gerekse insan kaynağı 
açısından önemli bir potansiyele 
sahip olduğunu kaydederek, 
"Bilimsel bilgi ile pratik bilgi ve 
deneyimi birleştirince tarımsal üre-
timde daha doğru üretim olacağı-
na, verimlilik ve karlılık oranlarının 
yükseleceğine, büyümenin müm-
kün olacağına inanıyoruz. Gençle-
rin tarıma olan ilgisini artırmak, 
gençlere belirli konularda tarımsal 
üretim ve yatırım yapmayı öğret-
mek, tarımsal ve finansal eğitim 
almış, finansal okuryazarlık kazan-
mış bilinçli gençler yetiştirmek ve 
gençlere tarım alanında girişimcilik 
kazandırmayı amaçlayan Ziraat 
Bankası Genç Çiftçi Akademimiz 
bu amaçlarla dizayn edilmiştir. " 
şeklinde konuştu. 
 
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Erkan İbiş ise bilinçli tarımın 
ve çağdaş tarım eğitiminin ön 
planda tutulması gerektiğini vur-
gulayarak, "Gıda üretimi için akıl, 
bilim ve bilgi gerekli. Bilinçli tarı-
mı, çağdaş tarım eğitimini ön 
planda tutmamız gerekiyor. Buna 
uygun politikalar ve strateji de çok 
önemli. Ülkemiz tarım ver hayvan-
cılık ülkesidir. Verilere baktığım 
zaman hiç o tabloyu görmüyorum. 

Büyük önder Mustafa Kemal Ata-
türk milli ekonominin temeli zira-
attır demişti. Üreten insanın başı-
mızın üzerinde yeri var. Burada 
üretimi teşvik etmek için çok güzel 
bir çalışma var. Kadınları teşvik 
etmemiz lazım. Kadınların girişim-
cilik ruhu, onların kararlılığı, cesa-
reti bizlerden daha yüksek. Kadın-
ların öncelikli olarak teşviğini doğ-
ru politika olarak görüyorum" de-
ğerlendirmelerinde bulundu.  
 
Ziraat Bankası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Genç de Türki-
ye'nin tohumda iyi bir noktaya 
geldiğini ve tohumun büyük bir 
kısmının artık Türkiye'de üretildiği-
ni ifade ederek, geleneksel tarım-
dan modern tarıma geçildiğini be-
lirtti. 
 
Konuşmaların ardından Ziraat 
Bankası Genel Müdürü Hüseyin 
Aydın ve Ankara Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Erkan İbiş protokolü 
imzaladılar. 
 
Diğer yandan TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik, tören sonra-
sında, Ziraat Bankası Genel Müdü-
rü Hüseyin Aydın ve üst düzey 
yetkilileri ile sektörün finansal so-
runlarına ilişkin birtakım görüşme-
lerde bulundu. 
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K ırsal Kalkınma Programla-
rında belirlenen hedefleri 
desteklemek ve uygula-

mada yer alan tüm paydaşlar ara-
sında bilgi ve tecrübe paylaşımını 
sağlamak ve birlikte öğrenmeyi 
kolaylaştırmak amacıyla Tarım ve 
Orman Bakanlığı bünyesinde kuru-
lum çalışmaları devam eden 
‘’Ulusal Kırsal Ağ Çalıştayı’’ 10 
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uzmanlarınca yapılan sunumlar 
sonrasında katılımcıların bir ara-
da olduğu aile fotoğrafı çekildi. 
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eylem grupları ve kırsal girişimcile-
rin temsilcileri katılırken,                                    

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliğini temsilen de 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik katılım sağladı. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK ‘’ULUSAL 
KIRSAL AĞ ÇALIŞTAYI’’ NA KATILDI 

KAHRAMANMARAŞ VE OSMANİYE BİRLİK 
BAŞKANLARINDAN MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

T ÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’e, Kahramanmaraş Birlik Başkanı Vakkas Kuzu ve Osmaniye Bir-
lik Başkanı Mustafa Saygılı tarafından yapılan ziyaretler kapsamında küçükbaş hayvancılık sektörüne 
ilişkin bir takım konular görüşülürken, durum değerlendirmesi yanında geleceğe dair bir takım konu-

larda görüş alışverişinde bulunuldu. Genel Başkan Çelik, oldukça verimli geçen ziyaretlerden duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek Başkanlara çalışmalarında başarılar diledi.  
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2018-2019 FAALİYETLER 

MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARETLER DEVAM EDİYOR 

K ilis İli Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Mehmet Cirna-

vuk ile Nevşehir İli Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Suat 
Soner Güven, Başkan Yardımcısı 
Göksun Karakuş ve Birlik Müdürü 
Mustafa Ertürk, TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik’i makamında 

ziyaret ederek Kilis ve Nevşehir 
illerinde küçükbaş hayvancılığın 
mevcut durumu ve geleceği hak-
kında görüş alışverişinde bulundu-
lar. 
 
Genel Başkan Çelik, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek Kilis Birlik Başkanı ve Nevşehir 

Birlik Başkanına teşekkür etti. 
Diğer yandan Van Erciş Deliçay 
Mahalle Muhtarı Rafet Çelik ile 
Keklikova Mahallesi eşrafından 
Kutbettin Turalı, TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik’e bir nezaket 
ziyaretinde bulundular. Genel Baş-
kan Çelik, kendilerine ziyaretlerin-
den dolayı teşekkür etti. 

G iresun İli Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Yahya Torunoğ-

lu 16 Ekim 2018 tarihinde TÜDKİ-
YEB Genel Başkanı Nihat Çelik’i 
makamında ziyaret ederek Gire-

sun’da küçükbaş hayvancılık ile 
ilgili yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi paylaşımında bulundular. 
 
Ayrıca, Van Erciş Derimevi eski 
mahalle muhtarı Salih Fidan, 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik’e bir nezaket ziyaretinde 
bulundu. Genel Başkan Çelik, zi-
yaretlerden duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek kendilerine te-
şekkür etti. 

T ÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat 
Çelik’e, Çankırı 

Birlik Başkanı Ahmet 
Susam ve Tarım ve 
Orman Bakanlığı Eğitim 
ve Yayın Dairesi Baş-
kanlığı İnsan Kaynakla-
rı Çalışma Sorumlusu 
Rıfat Tiryaki 18 Ekim 
2018 tarihinde bir ziya-
rette bulundular.  

Ziyaretler kapsamında 
küçükbaş hayvancılık 
sektörüne ilişkin bir 
takım konular görüşü-
lürken, Genel Başkan 
Sayın Çelik, oldukça 
verimli geçen ziyaret-
ten duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek ken-
dilerine çalışmalarında 
başarılar diledi.  
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T ürkiye Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Nihat Çelik ve 

beraberindeki Yönetim ve Denetim 
Kurulu üyelerinin Tarım ve Orman 
Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli nez-
dinde yapmış oldukları girişimler 
sonucunda Hayvancılık Destekle-
meleri Uygulama Tebliğinde yer 
alan anaç koyun keçi destekleme-
lerinden yararlanılacak hayvan 
yaşına ait 15-90 ay ibaresi 15-120 
ay olarak değiştirilerek uygulama-

ya konuldu. Değişikliğe ilişkin teb-
liğ 17 Ekim 2018 tarihinde yayım-
lanarak yürürlüğe girdi. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
yapılan bu olumlu değişiklik nede-
niyle Bakan Pakdemirli ve Bakanlık 
yetkililerine teşekkür ederek tüm 
yetiştiricilere hayırlı uğurlu olması-
nı diledi. 
8 Mayıs 2018 tarihinde yayımla-
nan Hayvancılık Desteklemeleri 
Uygulama Tebliğinin 3. Maddesin-
de ‘’ Anaç koyun ve keçi: 

2/11/2018 tarihi itibari ile TÜRK-
VET’ ten KKBS’ye aktarılan kayıt-
larda 15-90 ay arası yaşta olan 
dişi koyun ve keçiyi’’ olarak tanım-
lanmış, bu da birçok yetiştiricilerin 
desteklemelerden mağdur olabile-
ceği hususunu beraberinde getir-
mişti. 17 Ekim 2018 tarihinde ya-
yımlanan bu tebliğ ile koyun keçi 
hayvan yaşının 15-120 ay olarak 
değiştirilmesi yetiştiricilerin yaşa-
yabileceği mağduriyeti de ortadan 
kaldırmış oldu. 

DESTEKLEMELERDEN MAĞDUR OLABİLECEK 
YETİŞTİRİCİLERİMİZE 120 AY MÜJDESİ! 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2018-2019 FAALİYETLER 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, 300 KOYUN 
PROJESİNE START VERDİ 

K amuoyunda  “300 Koyun 
Projesi olarak bilinen 
“Üretici Şartlarında Söz-

leşmeli Küçükbaş Hayvancılık Pro-
jesi’ kapsamında TÜDKİYEB tara-
fından tedariki gerçekleştirilecek 
olan koyun ve koçların yetiştirici-
lere temin ve teslimi için 18 Ekim 
2018 tarihinde Ankara’da bir hay-
vancılık işletmesinde start verildi. 
Proje için Aksaray ili Eskil ilçesin-
den başvuru yapan Orbay Tarhan 
ve Ercan Çekinmez adlı yetiştirici-
lere, seçim heyetince teknik şart-
lara uygunluğunu tespit edildikten 
sonra seçilen damızlık hayvanları 
teslim edildi.   
 
Seçim sonrası bir açıklama yapan 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik şunları söyledi. ‘’ Başta ye-
tiştiricilerimiz olmak üzere ülkemiz 
hayvancılığına hayırlı olmasını di-
lerim. Tarım ve Orman Bakanlığı-
mızın start verdiği, ülkemiz hay-
vancılığı için çok önemli olan bu 
proje Ziraat Bankası, Tarım İşlet-
meleri Genel Müdürlüğü ve Tarım 
Sigortaları Havuzu arasında yapı-
lan protokol ile hayata geçirilmiş-
tir. 
Bu proje için Merkez Birliğimize 
duydukları güvenden dolayı Başta 
Cumhurbaşkanımız sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Or-
man Bakanımız Sayın Dr. Bekir 
Pakdemirli olmak üzere TİGEM 
Genel Müdürü Sayın Ayşe Ayşin 
IŞIKGECE ve ekibine, Ziraat Ban-
kası Genel Müdürü Sayın Hüseyin 
Aydın ve TARSİM Genel Müdürü 
Sayın Yusuf Cemil Satoğlu’na te-
şekkür ediyorum. 
 
Bu proje çerçevesinde 300 baş 
hayvan ağılına sahip yetiştiricilere 
300 başa kadar yerli ırklardan da-
mızlık koyun ve koç tedariki yapı-

larak teslim edilecek ve yetiştiri-
ciler proje şartları çerçevesinde 
kredilendirilecektir. Projenin fi-
nansman kısmını Ziraat Bankası, 
tedarik kısmını TİGEM ve tarım-
sal sigorta kısmını da TARSİM 
üstlenmiştir. 
 
Tedarik kısmını üstlenen TİGEM 
ile Merkez Birliğimiz arasında ise 
damızlık koyun – koç tedariki 
sözleşmesi imzalanmıştır. Bu 
sözleşmeye göre bütün Türki-
ye’de proje kapsamında talep 
edilen hayvanların tedarik ve 
teslimi Merkez Birliğimiz tarafın-
dan yapılacaktır. 
 
Bu proje çerçevesinde ilk etapta 
50.000 koyun koç tedariki sağla-
nacak olup önümüzdeki günler-
de küçükbaş hayvan teslimatları 
başlayacak, Merkez Birliğimiz 
tarafından tedariki yapılacak 
hayvanlar talep sahibi yetiştirici-
lere teslim edilecektir. 
 
Projenin temel amacı küçükbaş 
hayvancılığı geliştirmek ve kırsa-
la dönüşümü sağlamaktır. Bu 
projenin hayata geçirilmesi ve 
sürdürülmesi ile ülkemiz hay-
vanlığı büyük ivme kazanacaktır. 
Dolayısıyla bu projenin uygulan-
masında başta üreticilerimiz çok 
kazançlı çıkacaklar ve ülke hay-
vancılığımız gelişecektir. 
 
Tekrar başta yetiştiricilerimiz ol-
mak üzere ülkemiz hayvancılığına 
hayırlı olmasını dilerim.’’ 
 
Hayvanlarını teslim alan yetiştirici-
ler Orbay Tarhan ve Ercan Çekin-
mez ise memnuniyetlerini ifade 
ederek bu projede katkısı olan 
kuruluşlar ile Genel Başkan Nihat 
Çelik’e teşekkür ettiler. 



9

 

 8 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2018-2019 FAALİYETLER 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, 300 KOYUN 
PROJESİNE START VERDİ 

K amuoyunda  “300 Koyun 
Projesi olarak bilinen 
“Üretici Şartlarında Söz-

leşmeli Küçükbaş Hayvancılık Pro-
jesi’ kapsamında TÜDKİYEB tara-
fından tedariki gerçekleştirilecek 
olan koyun ve koçların yetiştirici-
lere temin ve teslimi için 18 Ekim 
2018 tarihinde Ankara’da bir hay-
vancılık işletmesinde start verildi. 
Proje için Aksaray ili Eskil ilçesin-
den başvuru yapan Orbay Tarhan 
ve Ercan Çekinmez adlı yetiştirici-
lere, seçim heyetince teknik şart-
lara uygunluğunu tespit edildikten 
sonra seçilen damızlık hayvanları 
teslim edildi.   
 
Seçim sonrası bir açıklama yapan 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik şunları söyledi. ‘’ Başta ye-
tiştiricilerimiz olmak üzere ülkemiz 
hayvancılığına hayırlı olmasını di-
lerim. Tarım ve Orman Bakanlığı-
mızın start verdiği, ülkemiz hay-
vancılığı için çok önemli olan bu 
proje Ziraat Bankası, Tarım İşlet-
meleri Genel Müdürlüğü ve Tarım 
Sigortaları Havuzu arasında yapı-
lan protokol ile hayata geçirilmiş-
tir. 
Bu proje için Merkez Birliğimize 
duydukları güvenden dolayı Başta 
Cumhurbaşkanımız sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Or-
man Bakanımız Sayın Dr. Bekir 
Pakdemirli olmak üzere TİGEM 
Genel Müdürü Sayın Ayşe Ayşin 
IŞIKGECE ve ekibine, Ziraat Ban-
kası Genel Müdürü Sayın Hüseyin 
Aydın ve TARSİM Genel Müdürü 
Sayın Yusuf Cemil Satoğlu’na te-
şekkür ediyorum. 
 
Bu proje çerçevesinde 300 baş 
hayvan ağılına sahip yetiştiricilere 
300 başa kadar yerli ırklardan da-
mızlık koyun ve koç tedariki yapı-

larak teslim edilecek ve yetiştiri-
ciler proje şartları çerçevesinde 
kredilendirilecektir. Projenin fi-
nansman kısmını Ziraat Bankası, 
tedarik kısmını TİGEM ve tarım-
sal sigorta kısmını da TARSİM 
üstlenmiştir. 
 
Tedarik kısmını üstlenen TİGEM 
ile Merkez Birliğimiz arasında ise 
damızlık koyun – koç tedariki 
sözleşmesi imzalanmıştır. Bu 
sözleşmeye göre bütün Türki-
ye’de proje kapsamında talep 
edilen hayvanların tedarik ve 
teslimi Merkez Birliğimiz tarafın-
dan yapılacaktır. 
 
Bu proje çerçevesinde ilk etapta 
50.000 koyun koç tedariki sağla-
nacak olup önümüzdeki günler-
de küçükbaş hayvan teslimatları 
başlayacak, Merkez Birliğimiz 
tarafından tedariki yapılacak 
hayvanlar talep sahibi yetiştirici-
lere teslim edilecektir. 
 
Projenin temel amacı küçükbaş 
hayvancılığı geliştirmek ve kırsa-
la dönüşümü sağlamaktır. Bu 
projenin hayata geçirilmesi ve 
sürdürülmesi ile ülkemiz hay-
vanlığı büyük ivme kazanacaktır. 
Dolayısıyla bu projenin uygulan-
masında başta üreticilerimiz çok 
kazançlı çıkacaklar ve ülke hay-
vancılığımız gelişecektir. 
 
Tekrar başta yetiştiricilerimiz ol-
mak üzere ülkemiz hayvancılığına 
hayırlı olmasını dilerim.’’ 
 
Hayvanlarını teslim alan yetiştirici-
ler Orbay Tarhan ve Ercan Çekin-
mez ise memnuniyetlerini ifade 
ederek bu projede katkısı olan 
kuruluşlar ile Genel Başkan Nihat 
Çelik’e teşekkür ettiler. 

  

 9 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2018-2019 FAALİYETLER 

T ürkiye Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, 22 Ekim 2018 tarihin-
de Çiftçi TV de yayınlanan ve Ta-
ner Öztürk’ün sunduğu Çiftçi Ha-
ber programında 300 koyun proje-
si ve desteklemelere ilişkin bir ta-
kım değerlendirmelerde bulundu. 
 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, konuşmasının başında ka-
muoyunda 300 Koyun Projesi ola-
rak bilinen projenin üretici şartla-
rında sözleşmeli küçükbaş hayvan-
cılık projesi olduğunu ve yerli bir 
proje olduğunu söyleyerek ‘’ 300 
koyun projesi ile küçükbaş hay-
vancılığın optimum büyüklüğe sa-
hip işletmelerde yetiştiriciliğin ya-
pılması ve böylelikle verimliliğin 
sağlanması hedeflenmiştir. Bu pro-
je ile bir işletmede en az 300 ko-
yun ile üretim yapılması sağlana-
rak verimliliğin artırılması sağlana-
caktır. Bu projenin temel hedefi; 
ülkemiz hayvancılığının geliştiril-
mesi, yetiştiricilerimizin verimlilik 
esasları gözetilerek üretim yapma-
larının sağlanması, kırsaldan göçün 
önlenmesi ve kırsala dönüşün sağ-
lanması, üretimin artırılarak ülke-
mizde et açığının kapatılması ve et 
ithalatının önüne geçilerek ülke-
mizden döviz çıkışının durdurulma-
sı, tüketicilerimizin ucuz ve kaliteli 
et ihtiyacının sağlanması ve yetiş-
tiricilerimizin karlılık ve verimlilik 
ilkelerine göre üretim yapma 
imkânlarının sağlanabilmesidir. 
‘’dedi. 
 
Genel Başkan Çelik, bir ay önce-
sinde TİGEM ile bir protokol imza-
ladıklarını ve geçen bir aylık süre-
de bazı işletmelerde dağıtıma baş-
landığını ve önümüzdeki günlerde 
hız kazanacağını ifade ederek pro-

je kapsamında bir takım aksayan 
durumlardan da bahsetti. 
Çelik, yetiştiricilerin kredi konu-
sunda teminat verme güçlüğü ya-
şadıklarını bu manada verilen ko-
yun ve koçların teminat olarak ka-
bul edilmesi beklentisinde oldukla-
rını belirterek diğer yandan güven-
lik soruşturmalarının işlemleri ge-
ciktirdiğini ve bu nedenle halen 
soruşturması tamamlanan 15 ilden 
70 işletme bulunduğunu bunun da 
şu an için tatmin edici bir sonuç 
olmadığını, soruşturma konusunda 
hızlı hareket edilmesi ve bu kararın 
yeniden gözden geçirilmesi gerek-
tiğini kaydetti. 
 
Projenin bir koyunculuk projesi 
olduğuna dikkat çeken Genel Baş-
kan Çelik, bu projede keçinin de 
yer almasını arzuladıklarını belirte-
rek ‘’ Bazı bölgelerimizde keçi ye-
tiştiriciliği vazgeçilmezdir. Allah 
nasip ederse önümüzdeki yılda 
keçiyi de bu projeye dâhil edece-
ğiz’ ’dedi. 
 
Genel Başkan Çelik, koyun temini-
nin Merkez Birliği üzerinden yapıl-
masının yetiştiricilere KDV avantajı 
sağlayacağına işaret ederek ‘’ Ko-
yun temini Merkez Birliğimiz üze-
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2018-2019 FAALİYETLER 

HAYGEM HEYETİNDEN MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

T arım ve Orman 
Bakanlığı Hay-
vancılık Genel 

Müdürlüğü Islah ve 
Geliştirme daire Baş-
kanlığından bir heyet 
Daire Başkanı Adem 
Bölükbaşı ile birlikte 1 
Kasım 2018 tarihinde 
Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez 
Birliğine (TÜDKİYEB) 
bir ziyarette bulunarak 
bir takım konularda 
çeşitli istişarelerde bu-
lundular. 
Ziyaret kapsamında 
özellikle SOYBİS çalış-
maları ile anaç koyun 
keçi desteklemeleri 
hakkında yapılan çalış-

malar karşılıklı olarak 
değerlendirilirken 
TÜDKİYEB Genel Baş-
kanı Nihat Çelik ziyaret 
çerçevesinde çok ve-
rimli görüşmelerde bu-
lundukları ifadesiyle 
HAYGEM heyetini Mer-
kez Birliğinde ağırla-
maktan mutlu oldukla-
rını dile getirdi. Bundan 
sonraki süreçte de 
HAYGEM ile sıkı bir iş-
birliği halinde çalışma-
larına devam edecekle-
rini belirten Genel Baş-
kan Çelik, Daire Başka-
nı Adem Bölükbaşı nez-
dinde HAYGEM heyeti-
ne ziyaretlerinden dola-
yı teşekkür etti. 

KARAMAN BİRLİĞİ VE ZİRAAT ODASINDAN MERKEZ 
BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

K araman Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Yücel Yaman ve Karaman Ziraat Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Recep Muğlu ile Ziraat Odası Meclis 

Başkanı Mustafa Kansız, 25 Ekim 2018 tarihinde TÜDKİ-
YEB Genel Başkanı Nihat Çelik'i makamında ziyaret ederek 
küçükbaş hayvancılık sektörüne dair birtakım görüşmeler-
de bulundular. Birlik ve Oda Başkanları sektörün selameti 
açısından Merkez Birliğinin çalışmalarına destek verecekle-
rini ifade ederlerken, Genel Başkan Çelik ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür 
etti.    

KÜTAHYA BİRLİK BAŞKANI ATAKAN MERKEZ 
BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ 

T ÜDKİYEB Genel Başkanı Sayın Nihat Çelik’e, Kü-
tahya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Bahattin Atakan ve Başkan Yardımcısı Yavuz Tu-

ran 1 Kasım 2018 tarihinde bir ziyarette bulundular. 
Birlik Başkanı Atakan, Merkez Birliği nezdinde Genel 
Başkan Nihat Çelik’in sektöre yaptığı başarılı hizmetle-
rin takdire şayan olduğunu ve daima Birlik olarak des-
tekçileri olacaklarını ifade etti. Genel Başkan Çelik ise 
oldukça verimli geçen ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek Birlik başkan ve Yardımcısına çalışmala-
rında başarılar diledi.  
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2018-2019 FAALİYETLER 

T arım İşletmeleri (TİGEM) 
Genel Müdürü Ayşe Ayşin 
Işıkgece ve Genel Müdür 

Yardımcısı Recep Semiz tarafından 
5 Kasım 2018 tarihinde Türkiye 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik’e makamında yapılan 
ziyarette, Küçükbaş Hayvancılığı 
Geliştirme Projesi çerçevesinde 
500 bin baş küçükbaş hayvan te-
mini konusunda yapılan ve yapıla-
cak çalışmalar hakkında birtakım 
görüşmelerde bulunuldu. 
TİGEM ile TÜDKİYEB arasında im-
zalanan ve geçtiğimiz günlerde 
yetiştiricilere teslimatına başlanan 
‘’Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme 
Projesi Çerçevesinde 500 bin baş 
Hayvan Temini ‘’ protokolü kapsa-
mında yapılan çalışmalar ile önü-
müzdeki günlerde yapılacak çalış-
maların masaya yatırıldığı görüş-
me sonrasında TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik, ziyaretten 
onur duyduklarını ifade ederek  ‘’ 
TİGEM Genel Müdürümüz Sayın 
Ayşe Ayşin Işıkgece ve Genel Mü-
dür Yardımcımız Sayın Recep Se-

miz’i Merkez Birliğimizde ağırla-
maktan büyük onur duyduk. İm-
zaladığımız protokol kapsamında 
küçükbaş hayvan temini noktasın-
da yaptığımız çalışmaları birlikte 
gözden geçirdik. Ziyaret oldukça 
verimli geçen bir toplantıya dö-
nüştü. Projenin sağlıklı yürümesi 
adına üzerimize düşen görev ve 
sorumluluğu en iyi şekilde yapmak 
için çalışıyoruz. Küçükbaş hayvan-
cılığın gerçek adresi olan Merkez 
Birliğimize Bakanlığımız ve Tarım 
İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz 

’ün duydukları güveni boşa çıkar-
mamak için yoğun bir şekilde ça-
lışmalarımıza devam ediyoruz. Bu 
çerçevede Tarım ve Orman Baka-
nımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli 
beyefendi ile TİGEM Genel Müdü-
rümüz Sayın Ayşe Ayşin Işıkgece 
hanımefendiye tüm yetiştiricileri-
miz adına bir kez daha teşekkürü 
borç biliyorum. Bizleri Merkez Bir-
liğimizde onurlandırdıkları için tek-
rar kendilerine teşekkür ediyorum 
’ dedi. 

TİGEM GENEL MÜDÜRÜ AYŞE AYŞİN IŞIKGECE 
MERKEZ BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ 

KOYUN KEÇİ TÜRÜ HAYVANLAR İÇİN 31 MART 
2019’A KADAR KÜPE AFFI GETİRİLDİ 

T arım ve Orman Bakanlığı tarafından koyun ve keçi türü hayvanlara küpe affı getirildi. Koyun ve Keçi 
Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile her yaştaki 
koyun ve keçi türü hayvanların küpelenmesi için 31 Mart 2019 tarihine kadar af getirildi. 

Yönetmelik değişikliğinin 3 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlandığını söyleyen Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik "31 Mart 2019 tarihine kadar küçükbaş     
hayvanlara yaş sınırı olmaksızın küpe takılabilecektir. Ayrıca bu tarihe kadar işletmelerdeki hayvanların sayı-
ları güncellenebilecektir" dedi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 31 Mart 2019 tarihine kadar küpe taktırmayan yetiştiriciler için herhangi bir 
cezai işlem yapılmayacağını belirterek yetiştiricilerin belirtilen tarihe kadar mağdur olmamaları için duyarlı 
davranmaları ve İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiğini söyledi. Genel Başkan Çelik, söz                
konusu küpe affının 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olmasına rağmen yeni yönetmelikte bu tarihin 31 
Mart 2019 tarihine çekilmesiyle bu konuda mağdur olan yetiştiricilere bir şans daha verildiğini ifade ederek 
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye küçükbaş hayvancılık sektörü adına teşekkür etti. 



12

 

 12 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2018-2019 FAALİYETLER 

300 KOYUN PROJESİNİN PAYDAŞLARI MERKEZ 
BİRLİĞİMİZDE BİRARAYA GELDİ 

T İGEM Genel Müdürü Ayşe 
Ayşin Işıkgece, Genel Mü-
dür Yardımcısı Recep Se-

miz, T.C Ziraat Bankası Kredi Poli-
tikaları Genel Müdür Yardımcısı M. 
Cengiz Göğebakan, Tarım Politika-
ları Bölüm başkanı Ferhat Pişmaf 
ve Kredi Süreçleri Bölüm Başkanı 
Mehmet Turgut,  13 Kasım 2018 
tarihinde Türkiye Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB)  Genel Başkanı Nihat 
Çelik’i makamında ziyaret ettiler. 
 
Ziyaret çerçevesinde; kamuoyun-
da 300 koyun projesi olarak bili-
nen “Üretici Şartlarında Sözleşmeli 
Küçükbaş Hayvancılık Projesi’ kap-
samında ‘’ yapılan faaliyetler de-
ğerlendirilerek mevzuatta yaşanı-
lan sıkıntıların giderilmesine yöne-
lik birtakım çalışmalarda bulunul-
du. 
Ziyaret sonrasında bir açıklamada 
bulunan TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik, projenin Ziraat Banka-

sı, Tarım İşletmeleri Genel Müdür-
lüğü ve Tarım Sigortaları Havuzu 
arasında yapılan bir protokol ile 
hayata geçirildiğini ve Türkiye Ko-
yun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birli-
ğinin de TİGEM ile yapılan protokol 
gereğince hayvan temini noktasın-
da projenin bir paydaşı olduğunu 
hatırlatarak çalışmaların gayet 
başarılı bir şekilde yürütülmesinde 
büyük gayretleri olan TİGEM Genel 
Müdürü Işıkgece ve Genel Müdür 
Yardımcısı Semiz ile Ziraat Bankası 
Genel Müdür Yardımcısı Göğeba-
kan ve beraberindeki Bölüm Baş-
kanlarını Merkez Birliğinde ağırla-
maktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek kendilerine teşekkür etti. 
 
Proje kapsamında kredi şartlarına 
uyan yetiştiricilere 300 başa kadar 
yerli ırklardan damızlık koyun ve 
koç temini yapılarak teslim etme 
işlemlerinin aralıksız olarak devam 
ettiğini ifade eden Genel Başkan 
Çelik, TÜDKİYEB olarak bu proje 

vesilesiyle yetiştiricilere hizmet 
etmek açısından büyük mutluluk 
duyduklarını söyledi. 
TİGEM ve Ziraat Bankası yetkilileri 
de projenin önemine vurgu yapa-
rak TÜDKİYEB ile birlikte projeyi 
yürütmekten duydukları memnu-
niyeti dile getirerek Genel Başkan 
Çelik’e çalışmalarından dolayı te-
şekkürlerini ilettiler. 
 
Samimi bir ortamda gerçekleşen 
ziyaretin bir bölümünde de TÜDKİ-
YEB Genel Başkanı Nihat Çelik ta-
rafından Birliklerin ve yetiştiricile-
rin Ziraat Bankası nezdinde yaşa-
makta olduğu birtakım sorunlar 
dile getirildi.   
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E lazığ Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Başkanı 
Mahmut Sezer ve 

Eski Başkan Merkez Birliği 
üst delegesi Cemal Yıldırım, 
Kars Koyun Keçi Yetiştiricileri Birli-
ği Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğ-
lu,  Kırşehir Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Birlik Başkanı Erol Doğan ile 
Birlik Muhasip Üyesi Ramazan Ka-
ya, Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal 
Ilgar ve Sami Turan 13 Kasım 
2018 tarihinde Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB)  Genel 
Başkanı Nihat Çelik’i 
makamında ziyaret 
ettiler. 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ 

TOKAT BİRLİK BAŞKANI SALDIRICIER’DEN MERKEZ 
BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

T okat İli Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birli-
ği Başkanı Turan Saldı-

rıcıer, 6 Kasım 2018 tarihinde 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik’i 
makamında ziyaret etti. Sek-
törün sorunlarının da görüşül-
düğü ziyarette Tokat ilindeki 
küçükbaş hayvancılığın duru-
mu hakkında da bilgi paylaşı-
mında bulunuldu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çe-
lik, ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek Birlik 
Başkanı Saldırıcıere’e teşek-
kür etti ve Birlik beraberlik 
mesajları vererek önümüzde-
ki süreçte Birliğin yapacağı 
çalışmalarda başarılar diledi. 
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dolayısıyla da sektörün gelişi-
mine katkı vermeye devam 
edeceklerini ifade etti. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, UŞAK BİRLİK 
BAŞKANI KÜÇÜKAKIN’I MAKAMINDA KABUL ETTİ 

U şak İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Asım Küçükakın ve Birlik Sorumlu Mü-
dürü Erol Ulusoy, 15 Kasım 2018 tarihinde Tür-

kiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında 
ziyaret etti. Sektörün sorunlarının da görüşüldüğü zi-
yarette Uşak ilindeki küçükbaş hayvancılığın durumu 
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek Birlik Başkanı Küçükakın’a 
teşekkür etti. Uşak Birlik Başkanı Küçükakın ise Mer-
kez Birliğinin çalışmalarının takdire şayan olduğunu 
dolayısıyla her türlü desteği vereceklerini söyleyerek 
Genel Başkan Çelik’e teşekkür etti. 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2018-2019 FAALİYETLER 

KOYUN KEÇİ IRKLARIMIZ TANITIM KILAVUZU 
İKİNCİ BASKISI YAYIMLANDI 

T ürkiye Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) tarafından 

2015 yılında yayımlanan Koyun 
Keçi Irklarımız Tanıtım Kılavuzu 
ikinci baskısı yeniden yayınlanarak 
ilgili kesimlere ulaştırıldı. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çe-
lik kitapçığın önsözünde; TÜDKİYEB 
ve İl Birliklerinin asli amacı ve gö-
revinin, küçükbaş hayvancılığı daha 
iyi noktalara getirmek ve bu amaç-
la da yerli koyun keçi ırklarının ısla-
hı çalışmalarını başarıyla yürütmek 
olduğunu belirterek kitapçık ile ilgili 
şu ifadelere yer verdi.  ‘’ Kitapçığı 
hazırlamamızdaki amacımızı da; 
özellikle sahada kayıt çalışmalarını 
yürüten teknik personel ile konuyla 
ilgili tüm kesimlerin kullanabileceği 
bir rehber niteliği taşıması olarak 
belirlemiştik. “Koyun ve Keçi Irkları 
Tanıtım Kılavuzu” kitapçığının yo-
ğun ilgi görmesi karşısında kısa 
zamanda tükenmesi ve sonrasında 
ilgili kesimlerden ısrarla talep edil-

mesi nedeniyle kitapçığın 
yeniden güncellenmesi 
sonucunda yeni tasarı-
mıyla birlikte ikinci baskı-
sını tamamlayarak yayım-
lamış bulunuyoruz. 
Rehber niteliğindeki bu 
kitapçığın hazırlanmasın-
da desteklerini esirgeme-
yen TAGEM yetkilileri ve 
personeline teşekkür edi-
yor, özellikle küçükbaş 
hayvancılık alanında gö-
rev yapan teknik personel 
ile Ziraat ve Veteriner 
Fakültelerinde okuyan 
öğrencilerimiz başta ol-
mak üzere ilgili tüm ke-
simler ve sektörümüz için 
faydalı olmasını temenni 
ediyorum’’ dedi. 
Koyun Keçi Irklarımız Ta-
nıtım Kılavuzu yeni baskısının da 
sınırlı sayıda olması nedeniyle fay-
dalanıcılar için ayrıca TÜDKİYEB 
Resmi web sitesinde erişime açıldı. 

92 sayfadan ibaret olan kitapçığa 
‘’ http://turkiyekoyunkeci.org/tr/
Yayinlar’’ linkinden ulaşılabilecektir. 

ZONGULDAK BİRLİK BAŞKANIMIZ AZİZ 
KARAKURT’UN ACI GÜNÜ 

Z onguldak Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Aziz Karakurt’un babası Ömer Karakurt 18 Kasım 
2018 tarihi akşamı vefat etti. Merhumun cenazesi 19 Kasım 2018 tarihinde Beycuma Merkez Cami-
inde öğle namazına müteakip defnedildi. Cenaze merasimine TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 

de katılarak Birlik Başkanı Aziz Karakurt’u bu acı gününde yalnız bırakmadı. 

Genel Başkan Çelik, merhuma Allah’tan rahmet, Birlik Başkanı Aziz Karakurt ve kederli ailesine sabırlar ve 
başsağlığı dileklerinde bulundu. 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2018-2019 FAALİYETLER 

T ürkiye Koyun 
Keçi Yetiştiri-
cileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat 
Çelik, 19 Kasım 2018 
tarihinde Karabük 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve 
aynı zamanda TÜDKİYEB Denetle-
me Kurulu Üyesi olan İsmail Bağ-
çe’ye bir ziyarette bulunarak Birli-
ğin çalışmaları hakkında bilgiler 
aldı. 
Ziyaret sonunda Karabük’te kü-

çükbaş hay-
vancılığın 
gelişimine 
özverili ça-
lışmaları ile 
verdiği katkı nedeniyle Başkan 
İsmail Bağçe, Genel Başkan Çelik 

tarafından bir şükran plaketiyle 
ödüllendirildi.  

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’DEN KARABÜK 
ZİYARETLERİ 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, YOZGAT BİRLİK 
BAŞKANI YILDIRIM’I MAKAMINDA KABUL ETTİ 

M uş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Ali Erikli 22 Kasım 2018 
tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştirici-

leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik’i makamında ziyaret ederek çalışma-
ları hakkında bilgilendirmede bulundu.   

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, ziyaret 
dolayısıyla Birlik Başkanı Erikli’ ye teşekkür ede-
rek yetiştiriciler için yapmış olduğu hizmetlerin 
bundan böyle de devam etmesini diledi. Birlik 
Başkanı Ali Erikli de Genel Başkan Çelik’e teşek-
kür etti ve Merkez Birliği ile el ele vererek daha 
güzel çalışmalara imza atacaklarına inandıklarını 
söyledi. 

T ÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 
Yozgat İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Birliği Başkanı Nevzat Yıldırım’ı 20 

Kasım 2018 tarihinde makamında kabul ede-
rek sektöre ilişkin bir takım görüşmelerde bu-
lundu. 

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ve 
TÜDKİYEB Genel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş’ın 
da yer aldığı ziyaret için Genel Başkan Çelik, 
Yozgat Birlik Başkanı Yıldırım’a ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür ederek Birlik çalışmalarında 
kendisine başarılar diledi. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’E, MUŞ BİRLİK 
BAŞKANI ERİKLİ’DEN ZİYARET 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2018-2019 FAALİYETLER 

NİĞDE BİRLİĞİMİZ HEYET HALİNDE GENEL BAŞKAN 
ÇELİK’E ZİYARETTE BULUNDU 

N iğde İli Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Şuayip Demirkol 

ve beraberindeki heyet 20 Kasım 
2018 tarihinde Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik’i makamında ziyaret etti. 
Niğde Birlik heyetinde Başkan De-
mirkol’un yanısıra Başkan Yardım-
cısı Erkan Aydın, Muhasip Üye Hil-
mi Özkan Yönetim Kurulu Üyesi 
Ömer Çalta, Denetleme Kurulu 
Başkanı İsmail Koyun ve Birlik So-
rumlu Müdürü Namık Kemal De-
mirdoğan yer aldı. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Merkez Birliğine ziyarette 
bulunan heyete Birlik Başkanı Şua-
yip Demirkol nezdinde teşekkür 
ederek Birlik çalışmalarında başa-
rılar diledi. Genel Başkan Çelik, 

Birliğin yapacağı faaliyetlerde her 
zaman yanlarında olacaklarını söy-
lerken Niğde Birlik Başkanı Şuayip 
Demirkol ise Genel Başkan Nihat 
Çelik’in şahsında Merkez Birliğinin, 

Birlikleri ve yetiştiricileri en iyi şe-
kilde temsil ettiklerini ve bu ne-
denle de her zaman her göreve 
hazır olduklarını ve destek vere-
ceklerini ifade etti. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, EDİRNE BİRLİK 
BAŞKANI GÜNDAY’I MAKAMINDA KABUL ETTİ 

E dirne İli Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Birliği Başkanı Şenol Gün-
day ve Birlik Üyeleri Siyami Arıtaşı 

ile Osman Aydoğdu, 23 Kasım 2018 tari-
hinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik’i makamında ziyaret etti.  

Küçükbaş hayvancılık sektörünün genel 
sorunlarının da görüşüldüğü ziyarette 
Edirne ilindeki küçükbaş hayvancılığın du-
rumu hakkında da bilgi paylaşımında bu-
lunuldu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek Birlik 
Başkanı Günday’a teşekkür etti ve kendi-
sine canla başla çalışarak sektöre yapmış 
olduğu hizmetlerin devamını diledi. Edirne 
Birlik Başkanı Şenol Günday ise yetiştirici-
ler adına Genel Başkan Çelik’e şükranları-
nı sundu. 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2018-2019 FAALİYETLER 

T ÜDKİYEB Genel Baş-
kanı ve Tüm Köy ve 
Mahalle Muhtarları 

Derneği Genel Başkanı Nihat 
Çelik, 22 Kasım 2018 tari-
hinde, Van’ın Erciş İlçesin-
den Belediye Başkan Aday 
Adayı olan Mehmet Salih 
Yaşar ve Erciş Sabanbüken 
Mahallesi Muhtarı Mustafa Yaşar’ı, 
23 Kasım 2018 tarihinde ise Erciş 
Deliçay Mahallesi Muhtarı Rafet 
Çelik ile Erciş Kocapınar Mahallesi 
Muhtarı Zeynel Abidin Çiçek’i ma-

kamındaki kabulünde küçük-
baş hayvancılık ve yerel yönetim-
lere dair bir takım konularda gö-
rüşmelerde bulundu. 
Genel Başkan Çelik, misafirlerini 

Merkez Birliğinde ağırlamaktan 
büyük mutluluk duyduğunu ifade 
ederek kendilerine başarı dilekle-
riyle birlikte teşekkür etti. 

ERCİŞLİ MUHTARLAR GENEL BAŞKAN ÇELİK’İ 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİLER 

AKSARAY BİRLİK BAŞKANIMIZ AKTÜRK’ÜN MUTLU 
GÜNÜ 

A ksaray İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk’ün oğlu Melih ile Celal- 
Ayten Öngün çiftinin kızı Gül 24 Kasım 2018 tarihinde Aksaray’da dünya evine girdiler. Gül ve Melih 
Çiftinin Nikâhlarını Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı kıyarken düğünün şeref konuğu ve 

nikah şahitlerinden biri ise Türkiye Damızlık Koyun Keçi yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çe-
lik oldu. 

Düğüne; TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’in yanısıra bazı Koyun Keçi Yetiştiricileri İl Birliklerinin Baş-
kanları ile İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, Ticaret 
Borsası Başkanı Hamit Özkök, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Süt Birliği Başkanı Esat Zengin, Ziraat Mü-
hendisleri Başkanı Serkan Koray Zeybek ve çok sayıda davetli katıldı. 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2018-2019 FAALİYETLER 

BALIKESİR, DİYARBAKIR VE DENİZLİ BİRLİK 
BAŞKANLARI GENEL BAŞKAN ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ 

B alıkesir Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Birliği Başkanı Av. 
Ufuk Çallıoğlu, Diyarbakır 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Abdullah Çetinkaya, De-
nizli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik 
Başkanı Kadir Özdemir ve berabe-

rindeki heyet ile 27 Kasım 2018 
tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik’i maka-
mında ziyaret ettiler. 
 
Ziyaret çerçevesinde; küçükbaş 

hayvancılıkla ilgili yapılan çalışma-
lar değerlendirildi. TÜDKİYEB Ge-
nel Başkanı Nihat ÇELİK, ziyaret 
sonrasında Birlik Başkanları ve Be-
raberindeki üyelerine ziyaretlerin-
den dolayı teşekkür ederek çalış-
malarında başarılar diledi. 

BİLECİK VE ESKİŞEHİR BİRLİK BAŞKANLARI MERKEZ 
BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ 

B ilecik İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemil İnce ve Birlik üyesi Mesut Kök ile Eskişehir İli 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Köksal, 3 Aralık 2018 tarihinde Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)  Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret ettiler. 

Ziyaret çerçevesinde; Bilecik ve Eskişehir illerinde küçükbaş hayvancılıkla ilgili yapılan çalışmalar ele alına-
rak önümüzdeki süreçte yapılabilecek faaliyetler değerlendirildi. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, ziya-
ret sonrasında Bilecik Birlik Başkanı İnce ve Eskişehir Birlik Başkanı Köksal’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ederek başarılar diledi.  



19

 

 18 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2018-2019 FAALİYETLER 

BALIKESİR, DİYARBAKIR VE DENİZLİ BİRLİK 
BAŞKANLARI GENEL BAŞKAN ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ 

B alıkesir Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Birliği Başkanı Av. 
Ufuk Çallıoğlu, Diyarbakır 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Abdullah Çetinkaya, De-
nizli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik 
Başkanı Kadir Özdemir ve berabe-

rindeki heyet ile 27 Kasım 2018 
tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik’i maka-
mında ziyaret ettiler. 
 
Ziyaret çerçevesinde; küçükbaş 

hayvancılıkla ilgili yapılan çalışma-
lar değerlendirildi. TÜDKİYEB Ge-
nel Başkanı Nihat ÇELİK, ziyaret 
sonrasında Birlik Başkanları ve Be-
raberindeki üyelerine ziyaretlerin-
den dolayı teşekkür ederek çalış-
malarında başarılar diledi. 

BİLECİK VE ESKİŞEHİR BİRLİK BAŞKANLARI MERKEZ 
BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ 

B ilecik İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemil İnce ve Birlik üyesi Mesut Kök ile Eskişehir İli 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Köksal, 3 Aralık 2018 tarihinde Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)  Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret ettiler. 

Ziyaret çerçevesinde; Bilecik ve Eskişehir illerinde küçükbaş hayvancılıkla ilgili yapılan çalışmalar ele alına-
rak önümüzdeki süreçte yapılabilecek faaliyetler değerlendirildi. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, ziya-
ret sonrasında Bilecik Birlik Başkanı İnce ve Eskişehir Birlik Başkanı Köksal’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür 
ederek başarılar diledi.  

  

 19 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2018-2019 FAALİYETLER 

G ümrük ve Ticaret Eski 
Bakan Yardımcısı Fatih 
Çiftçi, 3 Aralık 2018 tari-

hinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik’i Merkez 
Birliğinde ziyaret etti. 
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cısı Çiftçi, Merkez Birliği nezdinde 
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yakından takip ettiğini ve küçük-
baş hayvancılık sektörüne önemli 
hizmetlerde bulunduğunu söyledi. 

TÜDKİYEB Ge-
nel başkanı Ni-
hat Çelik ise 
Bakan Yardım-
cısı Çitçi’yi Mer-
kez Birliğinde 
ağırlamaktan 
onur duydukla-
rını ifade ede-
rek kendisine 
ziyaretlerinden 
dolayı şükranla-
rını iletti. 

BAKAN YARDIMCISI FATİH ÇİFTÇİ GENEL BAŞKAN 
NİHAT ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ 

KIRIKKALE BİRLİK BAŞKANI ULUSOY’DAN MERKEZ 
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K araman İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Birliği Başkanı Yücel Yaman ve Ga-
zete Anadolu’nun sahibi Hüseyin Oğuz 

19 Aralık 2018 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Baş-
kanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret etti. 
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Birliğine ziyarette bulunan Karaman Birlik Baş-
kanı Yücel Yaman’a ziyaretlerinden dolayı teşek-
kür ederek çalışmalarında başarılar dilerken Ka-
raman’ın yerel gazetelerinden Gazete Anado-
lu’nun sahibi Hüseyin Oğuz’a da yayın hayatında 
başarı temennilerinde bulundu. 

K ırıkkale Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Baş-
kanı M. Kürşat Ulusoy 6 Aralık 2018 tari-
hinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik’i makamında ziyaret etti. 

Ziyaret çerçevesinde; Kırıkkale ilinde küçükbaş 
hayvancılıkla ilgili yapılan çalışmalar değerlendiril-
di. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat ÇELİK, ziyaret 
sonrasında Birlik Başkanı Ulusoy’a ziyaretinden 
dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar 
diledi. 

KARAMAN BİRLİK BAŞKANI YAMAN, GENEL BAŞKAN 
ÇELİK’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ 
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDA ‘’5 ARALIK DÜNYA 
TOPRAK GÜNÜ’’ DÜZENLENDİ 

2 013 yılında, Birleşmiş Mil-
letler 68. Genel Kurulu'nda, 
Gıda ve Tarım Örgütü'nün 

talebiyle, kutlanan 5 Aralık Dünya 
Toprak Günü bu yıl Tarım ve Or-
man Bakanı Dr. Bekir Pakdemir-
li'nin katılımıyla Bakanlık binasında 
düzenlenen etkinlikle kutlandı. 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik Başkanlığında-
ki Merkez Birliği Yönetim ve De-
netleme Kurulu Üyeleri de etkinli-
ğe iştirak ettiler. Merkez Birliği 
tarafından açılan stantta küçükbaş 
hayvan ürünleri ikramında bulu-
nuldu. 
5 Aralık Dünya Toprak Günü etkin-
liklerinde bir konuşma yapan Ta-
rım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli, küresel ısınma, yanlış 
gübreleme ve erozyon gibi sebep-
lerle tarıma elverişli arazilerde 
azalma olduğunu belirterek, 
"Türkiye nüfusunun 2020 yılında 
82 milyonu aşacağı tahmin edili-
yor. Bu yeni nüfusun gıda ihtiyacı 
için yalnızca tahıl üretimi dikkate 
alındığında bile, 1 milyon ton üre-
tim artışı gerekiyor. Bunun için ek 
400 bin hektar, yaklaşık 535 bin 
futbol sahası büyüklüğünde tarım 
alanına ihtiyaç duyulacak." dedi. 
Bakan Pakdemirli bu seneki slo-
ganlarının 'Toprak Kirliliğine Çare 
Ol' olarak belirlendiğini ifade ede-
rek "Toprak vatandır, toprak bö-
lünmez ve toprak cömerttir. Top-
rak varsa biz varız. Bu yüzden ço-
cuklarımızı erken yaşta toprakla 
buluşturmalıyız. Ziraatla ilgili öğ-
rencilerimizi sahaya sürmeliyiz ve 
onların toprakla buluşmasını sağla-
malıyız" dedi. 
2010'ları da düşünerek toprak ko-
nusunda gereken tedbirlerin alın-
ması gerektiğinin altını çizen Pak-

demirli "Bizler genellikle, toprakla-
rın günlük yaşamlarımızdaki rolü-
nü görmezden geliyoruz. Toprağı, 
sınırsız bir kaynak gibi kullanıyo-
ruz. Birçoğumuz, binlerce yılda 
oluşmuş toprakların, çok kısa sü-
rede kaybedilmesinin ya da bozul-
masının sonuçlarını düşünmüyo-
ruz. Oysa aldığımız her nefesteki 
oksijenden, içtiğimiz her yudum 
suya ve yediğimiz her lokmaya, 
toprağa muhtacız" değerlendirme-
sinde bulundu. 
Milli ekonomimizin temelinin zi-
raat, ziraatın temelinin de toprak 
olduğunu belirten Pakdemirli " Gı-
da ihtiyacımızın yüzde 95'ini top-
raktan karşılıyoruz. Artık, Mars'ta 
tarım yapmaya odaklanmış bir 
dünyada yaşıyoruz. Toprağın varlı-
ğında zenginlik, yokluğunda ise 
çölleşme ve sefalet vardır. Kısaca-
sı; toprak varsa,  biz varız" açıkla-
masını yaptı. 
Dünyada tarımın ekonomik değeri 
artan bir sektör olduğunu söyleyen 
Bakan Pakdemirli "Dünya genelin-
de, nüfus artışı, kentleşme, sana-
yileşme ve göç çözüm bekleyen 
sorunlar. Bunun yanında iklim de-

ğişikliği ve çölleşme tüm dünyamı-
zı tehdit eden en büyük sorun ko-
numunda. 2050 yılında dünya nü-
fusu 10 milyar olacak. Kentleşme 
yüzde 68 artış gösterecek. Buna 
bağlı olarak gıda üretimi yüzde 60 
artış göstermek zorunda" diye ko-
nuştu. 
Dünyada, geleneksel tarımın yüz-
leştiği son problemin ise yiyecek 
artıkları olduğunu vurgulayan Pak-
demirli "Evrensel olarak üretilen 
gıdalar, yüzde 33 ile yüzde 50 ora-
nı arasında hiç yenilmemektedir. 
Bir tarafta gıda ürünleri yüksek 
oranda israf edilirken, dünyanın 
diğer bir ucunda 800 milyon insan 
aç uyumaktadır" dedi. 
Türkiye'de 2050 yılında nüfusun 
100 milyon olacağının tahmin edil-
diğini belirten Bakan Pakdemirli " 
Kentleşme oranımız yüzde 86 ci-
varlarında olacak. Konunun daha 
iyi anlaşılabilmesi açısından Türki-
ye nüfusunun 2020 yılında 82 mil-
yonu aşacağı tahmin ediliyor. Bu, 
2015'ten 2020 yılına kadar 5 mil-
yonluk bir nüfus artışına denk geli-
yor. Bu yeni nüfusun gıda ihtiyacı 
için yalnızca tahıl üretimi dikkate 
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alındığında bile, 1 milyon ton 
üretim artışı, bunun için de ek 
400 bin hektar, yaklaşık 535 
bin futbol sahası büyüklüğün-
de, tarım alanına ihtiyaç du-
yulmasıdır" değerlendirmesin-
de bulundu. 
Toprağı daha değerli ve daha 
verimli hale getirebilmek için 
önemli çalışmalar yürüttükle-
rinin altını çizen Bakan Pakde-
mirli " Bu kapsamda, tarım 
topraklarını korumak ve yasal 
boşluğu gidermek amacıyla, 
2005 yılında, Toprak Koruma 
ve Arazi Kullanımı Kanunu 
çıkarıldı. Düzenlemeyle, 655 
bin hektar tarım alanının 
amaç dışı kullanımı engellen-
di. Ayrıca tarım arazilerinin 
miras yoluyla bölünmesini 
önlemek amacıyla da yasal 
düzenleme yaptık. Parçalı ta-
rım arazilerini birleştirmek 
için, arazi toplulaştırma çalış-
malarına hız verdik. 2003-
2017 döneminde 5 milyon 
700 bin hektar ve toplamda 6 
milyon 150 bin hektar alanda 
toplulaştırma gerçekleştirdik. 
7 milyon hektar alanda ise 
258 ovamızı tarımsal sit alanı 
ilan ettik" açıklamasını yaptı. 
1970'li yıllarda ülkemizde 
erozyon sebebiyle yılda 500 
milyon ton toprağın denizlere 
taşındığını söyleyen Pakde-
mirli "Yürütülen başarılı ağaç-
landırma, erozyon kontrolü ve 
mera ıslahı çalışmalarımız ne-
ticesinde, bu miktar 154 mil-
yon tona düşürüldü. İnşallah, 
erozyonla taşınan toprak mik-
tarını,2023'deki hedefimiz 
olan 130 milyon tonun altına 
indireceğiz" dedi. 
Yine topraklarımızı korumak 
adına, 2023 yılına kadar 7 
milyar fidanı toprakla buluştu-
racaklarını vurgulayan Pakde-

mirli "Toprağı korumak ve 
tarımsal üretimimizi daha ile-
riye taşımak için, başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere, 
tüm bakanlık görevlileriyle 
beraber yoğun mesai sarf edi-
yoruz. Toprak, tüm kesimleri 
ilgilendiren en değerli varlığı-
mızdır. Toprağın korunması 
konusunda tüm paydaşlara 
sorumluluk düşmektedir" di-
yerek sözlerini tamamladı. 
Tarım Reformu Genel Müdürü 
Hasan Özlü ise yaptığı konuş-
mada bir santimetre toprağın 
bin yılda oluştuğunu anımsa-
tarak, "Toprağın korunmasını 
çevreci yaklaşımların da öte-
sinde milli bir yaklaşımla ele 
almalıyız. 8 milyon 625 bin 
alanda detaylı toprak etüt 
analizlerini tamamladık. Yanlış 
ve fazla gübrelemeyle toprak-
ların tahrip olmasına engel 
olmak için ülke genelindeki 
istasyonlarda ölçüm yapıyo-
ruz. Ulusal Toprak Bilgi Siste-
mi'nin oluşturulması için çalış-
malarımız yürütülüyor." dedi. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) Türkiye 
Temsilcisi Viorel Gutu da top-
rak kirliliğinin küresel bir so-
run olduğuna dikkati çekerek, 
" Toprak Kirliliğine Çözüm Ol" 
kampanyasıyla farkındalığı 
artırmayı amaçladıklarını ve 
insanlara "Toprak kirliliğini 
durdurun" çağrısında bulun-
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T arım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
(TKDK) Ankara İl Koordinatörü Güzin Oyman 

ve TKDK Ankara İl Koordinatörlüğünde görevli Uzman 
Cihan Sezer, 19 Aralık 2018 tarihinde Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret ederek küçük-
baş hayvancılık sektörüne ilişkin bir takım konularda 
fikir alışverişinde bulundular. 
Ziyaret kapsamında küçükbaş hayvancılık ile ilgili ko-
nuların yanında kırsal kalkınma projelerine ilişkin gö-
rüşmeler de yapılırken TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
TKDK Ankara İl Koordinatörü Oyman ve Uzman Sezer’e teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.   

TKDK ANKARA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN MERKEZ 
BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

BİNGÖL BİRLİK BAŞKANI KAYSADU’DAN MERKEZ 
BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

B ingöl Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Birlik Başkanı Ali 
Kaysadu, 25 Aralık 2018 

tarihinde Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Ni-
hat Çelik’i makamında ziyaret 
etti. 

Ziyaret çerçevesinde; Bingöl 
ilinde küçükbaş hayvancılıkla 
ilgili yapılan çalışmalar değer-
lendirildi. TÜDKİYEB Genel Baş-
kanı Nihat ÇELİK, ziyaret son-
rasında Birlik Başkanı Kaysa-
du’ya ziyaretinden dolayı teşek-
kür ederek çalışmalarında ba-
şarılar diledi. 

AHLAT KAYMAKAMI AKGÜL İLE HAKKARİ, ÇANKIRI 
VE ÇORUM BİRLİK BAŞKANLARINDAN ZİYARET 

B itlis İli Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ile 
Hakkari Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Baş-
kanı Reşit Akman, Çankırı Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Susam ve Çorum 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve aynı za-
manda TÜDKİYEB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi 
Şevket Avcı ve beraberindeki heyet, 21 Aralık 2018 
tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’i Mer-

kez Birliğinde ziyaret ederek küçükbaş hayvancılık 
sektörüne dair birtakım görüşmelerde bulundular. 
Oldukça verimli geçen ziyaretler sonrasında TÜDKİ-
YEB Genel başkanı Nihat Çelik, ziyaretlerden duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür 
etti ve küçükbaş hayvancılık sektörüne daha iyi bir 
şekilde hizmet etme yolunda çalışmaların birlik be-
raberlik içerisinde devam etmesi temennilerinde 
bulundu. 
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6 .Tarımsal Araştırma 
Danışma Kurulu 
(TADAK) Toplantısı 

25 Aralık 2018 tarihinde 
Ankara Anadolu Otel’de ger-
çekleştirildi. Tarım ve Or-
man Bakan Yardımcısı Meh-
met Hadi Tunç’un başkanlı-
ğında gerçekleştirilen top-
lantıya Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik ve Teknik İşler 
Müdürü Veysel Ören de işti-
rak etti. 
Toplantı; Tarımsal Araştır-
malar ve Politikalar 
(TAGEM) Genel Müdürü Öz-
kan Kayacan ve Bakan Yar-
dımcısı Mehmet Hadi 
Tunç’un yaptıkları açılış ko-
nuşmaları ile başladı. TA-

GEM Daire Başkanı Doç.Dr. 
Cengizhan Mızrak tarafından 
5. TADAK kararlarının de-
ğerlendirilmesi sonrasında 
katılımcıların AR-GE ihtiyaç-
ları ve önceliklerine ilişkin 
konuların görüşülmesine 
geçildi. 
Toplantıya verilen ara esna-
sında TÜDKİYEB Genel Baş-
kanı Nihat Çelik, Bakan Yar-
dımcısı Mehmet Hadi Tunç 
ve TAGEM Genel Müdürü 
Özkan Kayacan ile küçükbaş 
hayvancılık sektörüne ilişkin 
bir takım görüşmelerde bu-
lundu. Toplantı, öğleden 
sonra da devam ederken 
son bölümde yapılan genel 
değerlendirme ile sonuçlan-
dırıldı. 

6.TARIMSAL ARAŞTIRMA DANIŞMA KURULU (TADAK) 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN TİGEM GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI KIYAK’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ 

T ürkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Mer-
kez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başka-
nı Nihat Çelik ve berabe-
rinde Genel Sekreter Ve-
kili Vedat Koç, 25 Aralık 
2018 tarihinde Tarım İş-
letmeleri (TİGEM) Genel 
Müdür Yardımcılığı görevi-
ne atanan Ali Osman Kı-

yak’ı makamında ziyaret 
etti ve yeni görevinin ha-
yırlı olması temennileriyle 
birlikte başarılar diledi. 
Genel Başkan Çelik, Tİ-
GEM Genel Müdür Yar-
dımcısı Ali Osman Kı-
yak’a, göstermiş olduğu 
yakın ilgi ve alakasından 
dolayı teşekkür etti.  

YOZGAT BİRLİK BAŞKANI YILDIRIM’DAN MERKEZ 
BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

T ÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat 
Çelik, 27 Aralık 

2018 tarihinde Yozgat 
Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Veteriner 
Hekim Nevzat Yıldırım’ı 
makamında kabul ederek 
sektör hakkında fikir alış-
verişinde bulundu. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Çelik, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getire-

rek Birlik Başkanı Yıldı-
rım’a teşekkür ederken 
Yozgat Birlik Başkanı Yıl-
dırım ise Merkez Birliğinin 
çalışmalarının takdire şa-
yan olduğunu, aynı ama-
ca hizmet eden büyük bir 
aile olduklarını dolayısıyla 
bu ailenin bir parçası ola-
rak her türlü desteği ve-
receklerini söyleyerek 
Genel Başkan Çelik’e te-
şekkür etti. 

IĞDIR BİRLİK BAŞKANI MALGAZ, TÜDKİYEB GENEL 
BAŞKANI ÇELİK’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ 

T ÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çe-
lik, Iğdır İli Da-

mızlık Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Birliği Başkanı 
Mustafa Malgaz’ı 28 Aralık 
2018 tarihinde makamın-
da kabul ederek sektöre 
ve Iğdır’daki küçükbaş 
hayvancılık faaliyetlerine 
ilişkin bir takım görüşme-

lerde bulundu. 
Karşılıklı birlik ve beraber-
lik mesajlarının verildiği 
ziyarette Genel Başkan 
Çelik, Iğdır Birlik Başkanı 
Malgaz’a ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür ederek 
Birlik çalışmalarında ken-
disine başarılar diledi. 
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T ürkiye Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş 
hayvancılık sektörünün 2018 yılını 
Anadolu Ajansına değerlendirdiği 
açıklamada; 2018 yılında küçük-
baş hayvancılık sektöründe çok 
önemli gelişmeler yaşandığına dik-
kat çekerek mevcut potansiyel ile 
önümüzdeki birkaç yılda sektörün 
yıldızının daha da parlayacağını 
söyledi. 
 
300 KOYUN PROJESİNDE     
MERKEZ BİRLİĞİNE ÖNEMLİ                
GÖREV! 
 
2018 yılının en önemli gelişmele-
rinden birinin kamuoyunda 300 
Koyun Projesi olarak bilinen 
“Üretici şartlarında sözleşmeli kü-
çükbaş hayvancılık projesi” oldu-
ğuna vurgu yapan Genel başkan 
Çelik, ‘’ Ülkemiz küçükbaş hayvan-
cılığı için çok önemli olan 300 ko-
yun projesi Ziraat Bankası, Tarım 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve 
Tarım Sigortaları Havuzu arasında 
yapılan protokol ile hayata geçiril-
miş bir projedir.  
 
Tedarik kısmını üstlenen TİGEM ile 
Merkez Birliğimiz arasında ise 19 
Eylül 2018 tarihinde damızlık ko-
yun ve koç tedariki sözleşmesi 
imzalanmıştır.  
 
Sözleşmenin imzalanması sonra-
sında bütün Türkiye’de proje kap-
samında talep edilen hayvanların 
tedarik ve teslimi Merkez Birliğimiz 
tarafından yapılmaktadır. Bu proje 
çerçevesinde ilk etapta 50 bin ko-
yun tedariki sağlanacak olup, Tİ-

GEM tarafından hazırlanan teknik 
şartname doğrultusunda Merkez 
Birliğimiz tarafından tedariki yapı-
lan hayvanlar talep sahibi yetiştiri-
cilere teslim edilmekte olup, halen 
çalışmalar ülkemiz genelinde yo-
ğun bir şekilde devam etmektedir. 
Proje 30 Haziran 2019 tarihinde 
sona erecek olup bu tarihe kadar 
tedarik ve dağıtımlar planlandığı 
gibi tamamlanacaktır. 
 
Üreticilerimizin çok kazançlı çıka-
cakları ve ülke hayvancılığımızı 
geliştirecek olan bu proje için Mer-
kez Birliğimize duydukları güven-
den dolayı Başta Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
ve Tarım ve Orman Bakanımız Sa-
yın Dr. Bekir Pakdemirli olmak 
üzere TİGEM Genel Müdürü Sayın 
Ayşe Ayşin IŞIKGECE ve ekibine, 
Ziraat Bankası Genel Müdürü Sa-
yın Hüseyin Aydın ve TARSİM Ge-
nel Müdürü Sayın Yusuf Cemil Sa-
toğlu’na teşekkür ediyorum.’’ dedi. 
 

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 
SON YILLARDA SÜREKLİ ARTIŞ 
EĞİLİMİNDE… 
 
Genel Başkan Çelik, Merkez Birliği 
ve İl Birliklerinin kurulduğu 2006 
yılından itibaren küçükbaş hayvan 
sayısının sürekli artışlar kaydetti-
ğini ifade ederek 2018 yılı Haziran 
ayı TÜİK verilerine göre küçükbaş 
hayvan sayısının 36 milyonu ko-
yun, 11 milyonu da keçi olmak 
üzere toplamda 47 milyon seviye-
sine ulaştığını ve toplam hayvan 
varlığımız içerisinde küçükbaş 
hayvan sayısı oranının yüzde 72,9 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, 2018 YILINI 
DEĞERLENDİRDİ. 2019 YILINDAN BEKLENTİLERİNİ 
DİLE GETİRDİ 



26

 

 26 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2018-2019 FAALİYETLER 

olarak gerçekleştiğini ancak 
bu rakamların yılsonu itibariy-
le daha da artacağını bekle-
diklerini söyledi. 
Çelik, ayrıca iller bazındaki 
koyun sayısında 2 milyon 516 
bin baş ile Van’ın, keçi sayı-
sında ise 757 bin baş ile Mer-
sin’in birinci sırada olduklarını 
kaydetti. 
 
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN                
ISLAHI ÇALIŞMALARI             
BÜTÜN HIZIYLA DEVAM                
EDİYOR 
 
Genel Başkan Çelik, Merkez 
Birliği ve 80 ilde faaliyet gös-
teren Birliklerin asli görevleri-
nin ıslah çalışmalarını yürüt-
mek olduğuna dikkat çekerek 
‘’ Bakanlığımız ve Üniversite 
hocalarımızın liderliğinde Bir-
liklerimizde 1 milyon 250 bin 
hayvanda ıslah yapıyoruz. 
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan 
Islahı Ülkesel Projesi olarak 
bilinen proje ile hem hayvan 
ırklarımızın verimlerini artırma 
hem de ürünlerin kalitesini 
artıma yönüyle ciddi mesafe-

ler alınmıştır. Bunun yanısıra 
tarihimizde bir ilk olarak yet-
kisini aldığımız soykütüğü yü-
rütme konusunda da Bakanlı-
ğımızla bir protokol imzaladık. 
Şu ana kadar müracaatta bu-
lunan Birliklerimizi yetkilendir-
dik. Ulusal Islah Programı ve 
soykütüğü sisteminin hayata 
geçirilmesi ile ülkemizin da-
mızlık koç teke ihtiyacı karşı-
lanacaktır’’ dedi. 
 
31 MART 2019’A KADAR 
KÜPE AFFI GETİRİLDİ 
 
Genel Başkan Çelik, ilgili yö-
netmelikte yapılan değişiklik 
ile her yaştaki koyun ve keçi 
türü hayvanların küpelenmesi 
için 31 Mart 2019 tarihine 
kadar af getirildiğine dikkat 
çekerek "31 Mart 2019 tarihi-
ne kadar küçükbaş hayvanla-
ra yaş sınırı olmaksızın küpe 
takılabilecektir. Ayrıca bu tari-
he kadar işletmelerdeki hay-
vanların sayıları güncellenebi-
lecektir" dedi. 
 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çe-
lik, 31 Mart 2019 tarihine ka-
dar küpe taktırmayan yetişti-
riciler için herhangi bir cezai 
işlem yapılmayacağını belirte-
rek yetiştiricilerin belirtilen 
tarihe kadar mağdur olmama-
ları için duyarlı davranmaları 
ve İl ve İlçe Müdürlüklerine 
müracaat etmeleri gerektiğini 
söyledi. Genel Başkan Çelik, 

söz konusu küpe affının 31 Aralık 2017 
tarihine kadar geçerli olmasına rağmen 
yeni yönetmelikte bu tarihin 31 Mart 
2019 tarihine çekilmesiyle bu konuda 
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olarak gerçekleştiğini ancak 
bu rakamların yılsonu itibariy-
le daha da artacağını bekle-
diklerini söyledi. 
Çelik, ayrıca iller bazındaki 
koyun sayısında 2 milyon 516 
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BÜTÜN HIZIYLA DEVAM                
EDİYOR 
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netmelikte yapılan değişiklik 
ile her yaştaki koyun ve keçi 
türü hayvanların küpelenmesi 
için 31 Mart 2019 tarihine 
kadar af getirildiğine dikkat 
çekerek "31 Mart 2019 tarihi-
ne kadar küçükbaş hayvanla-
ra yaş sınırı olmaksızın küpe 
takılabilecektir. Ayrıca bu tari-
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tarihe kadar mağdur olmama-
ları için duyarlı davranmaları 
ve İl ve İlçe Müdürlüklerine 
müracaat etmeleri gerektiğini 
söyledi. Genel Başkan Çelik, 

söz konusu küpe affının 31 Aralık 2017 
tarihine kadar geçerli olmasına rağmen 
yeni yönetmelikte bu tarihin 31 Mart 
2019 tarihine çekilmesiyle bu konuda 
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mağdur olan yetiştiricilere bir 
şans daha verildiğini ifade 
ederek Tarım ve Orman Baka-
nı Pakdemirli’ye küçükbaş 
hayvancılık sektörü adına te-
şekkür etti. 
 
DESTEKLEMELERDEN     
MAĞDUR OLABİLECEK              
YETİŞTİRİCİLERİMİZE    
120 AY MÜJDESİ! 
 
Genel Başkan Çelik, yaptıkları 
girişimler sonucunda Hayvan-
cılık Desteklemeleri Uygulama 
Tebliğinde yer alan anaç ko-
yun keçi desteklemelerinden 
yararlanılacak hayvan yaşına 
ait 15-90 ay ibaresinin 15-120 
ay olarak değiştirilerek uygu-
lamaya konulduğunu söyleye-
rek ‘’ Değişikliğe ilişkin tebliğ 
17 Ekim 2018 tarihinde ya-
yımlanarak yürürlüğe girdi. 90 
ile 120 ay arasında mevcut 
anaç hayvan varlığı içinde 
yaklaşık yüzde 20 civarında 
hayvan bulunmaktaydı. Bu 
konuda İl Birliklerimizden 
Merkez Birliğimize yazılı ve 
sözlü talepler olarak ciddi şe-
kilde mağduriyetler yaşanaca-
ğı dile getirildi. Konuyu Sayın 
Bakanımıza izah ettik. Kendi-
leri de ikna oldular. Değişiklik 
ile binlerce yetiştiricimizin 
mağduriyeti önlenmiş oldu 
‘‘dedi. 
 
2018 YILI KÜÇÜKBAŞ                         
HAYVANCILIK                         
DESTEKLEMELERİ 
 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Ni-
hat Çelik, 2018'de yapılan 
tarımsal desteklere ilişkin de-
ğerlendirmelerde de buluna-
rak, "Anaç koyun keçi, aşıla-
ma ve küpe desteği ile çoban 
istihdamına getirilen destekler 

küçükbaş hayvan üretimini 
artıracak." dedi. 
Bakanlar Kurulunca karar-
laştırılarak yürürlüğe giren 
tarımsal desteklemeler ka-
rarnamesinin, sektör açısın-
dan 2017 yılına göre mev-
cut durumunu koruduğunun 
görüldüğünü belirten Çelik, 
"Geçen yıl 25 lira olan anaç 
koyun keçi desteği 2018 yılı 
için de aynen devam ediyor. 
Geçen yıla göre aynı kalma-
sını, Bakanlığımızın bütçe 
imkânları dâhilinde olabile-
ceğini düşünüyoruz. Ancak, 
sektörümüze bundan sonra-
ki süreçte de imkânlar ölçü-
sünde daha fazla destek 
olacağına yürekten inanıyo-
ruz. 
Ayrıca anaç koyun keçi des-
teklemesinde son yıllarda 
hem yetiştirici sayısının 
hem de hayvan sayılarının 
artması sektörümüz adına 
olumlu gelişmeler olmuştur. 
" değerlendirmesinde bulun-
du. 
Çelik, söz konusu kararna-
meyle getirilen önemli bir 
desteğinde çoban istihdamı 
konusunda olduğunu vurgu-
layarak, "5 bin lira olan des-
tek aynen kalırken, 250 baş 
olan hayvan sayısı şartı 200 
başa indirilmiş, köy ortak 
sürüleri de destek kapsamı-
na dahil edilmiştir. Bu deği-
şikliğin de yine sektörümü-
ze olumlu yansıyacağını dü-
şünüyoruz. Zaten çoban 
istihdam desteğinde hayvan 
sayısının düşürülmesi husu-
sunda Merkez Birliği olarak 
Bakanlığımıza yaptığımız 
önerimiz de bu yöndeydi. 
Bu önerimizin gerçekleşmiş 
olması da bizi mutlu etmiş-
tir." dedi. 

 

KÜPE BEDELİ ARTIK                            
YETİŞTİRİCİDEN  ALINMAYACAK 
 
Genel Başkan Çelik, 2018 yılının önemli 
bir gelişmesi olarak küpe bedeli konusu-
na değinerek, 29 Haziran 2018 tarihinde 
Resmi gazetede yayımlanan Koyun ve 
Keçi türü hayvanların tanımlanması, 
tescili ve izlenmesi yönetmeliğinde deği-
şikliğe gidilerek yetiştiricilerden küpe 
bedeli alınmayacağını ve bu durumda 
yetiştiricilerin rahat bir nefes aldıklarını 
söyledi ve küpeleme yetkisinin Birliklere 
devredilmesi gerektiğini vurguladı. 
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YAYLALARA ÇIKMA                 
YASAĞININ                              
KALDIRILMASI SEKTÖRÜ 
OLUMLU ETKİLEDİ 
 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Ni-
hat Çelik, terör olayları nede-
niyle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde uygula-
nan yaylalara çıkma yasağının 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
talimatlarıyla birlikte ilkbahar-
da kaldırılması ile ülkedeki 
küçükbaş hayvan sayısındaki 
artışta önemli rol oynadığını 
belirterek, "Yetiştiricilerimizin 
dört gözle beklediği meraların 
koyunlarımıza keçilerimize 
açılması bizim için en güzel 
bahar olmuştur." dedi. 
 
Diğer yandan küçükbaş hay-
vancılığın desteklenmesi adına 
Tarım ve Orman Bakanlığınca 
22.3 milyon hektar olan or-
man alanlarının yüzde 53’ünü 
yani yaklaşık 12 milyon hek-
tarlık alanının otlatmaya açıl-
mış olmasının da memnuniyet 
verici olduğunu söyleyen Çe-
lik." Yem maliyetlerini de 
olumlu etkileyecek olması açı-
sından bu kararı memnuniyet-
le karşılıyor Sayın bakanımıza 
tüm yetiştiricilerimiz adına 
teşekkür ediyorum.’’ dedi. 
 
KIRSAL KALKINMAYA             
YÖNELİK                                      
YETİŞTİRİCİLERE                       
ÜCRETSİZ HİBE                
PROJELERİ… 
 
Kırsal kalkınmaya yönelik hibe 
projelerinde çok önemli bir 
adıma ilk imzayı attıklarına 
dikkat çeken Genel Başkan 
Çelik, Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü, Eğitim Yayım ve 
Yayınlar Dairesi Başkanlığı ve 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu (TKDK) 

ile TÜDKİYEB arasında Şubat 2018 de 
eğitim ve proje hazırlama işbirliği pro-
tokolü imzaladıklarını ve protokol son-
rasında Koyun Keçi Birliklerinde çalışan 
personele yönelik Antalya’da 5 günlük 
eğitim verildiğini söyledi. 
 
Projeden 270 bin işletmenin faydalana-
cağına dikkat çeken Çelik, ‘’Bu önemli 
bir rakam. Her talep edene her türlü 
projesini yapacağız. Protokol yetiştirici-
lerimiz açısından çok önemliydi çünkü 
bu protokol ile yetiştiricilerimize mali 
külfet gelmeden mahallinde birlikleri-
miz tarafından projeleri ücret alınma-
dan bedava yapılacaktır. Bunun da 
ülkemiz hayvancılığına katkısı ve geti-
rileri büyük olacaktır. " dedi. 
 
BAKAN PAKDEMİRLİ KÜÇÜKBAŞ 
HAYVANCILIK İÇİN OLUMLU                   
MESAJLAR VERDİ 
 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Yöne-
tim ve Denetleme Kurulu ile birlikte 
Eylül ayı içerisinde Tarım ve Orman 
Bakanı Pakdemirli’yi makamında ziya-
ret ettiklerini ve Bakan Pakdemirli’nin 
küçükbaş hayvancılık sektörüne olumlu 
yaklaşımı açısından son derece mutlu 
olduklarını ifade ederek Bakan Pakde-
mirli’nin de küçükbaş hayvancılık için 
gerekli çalışmaların yapılacağını ifade 
etmesini sektör açısından önemli bul-
duklarını söyledi. 
 
Görüşmede sektörün birçok sorunlarını 
dile getirdiğini ifade eden Genel Baş-
kan Çelik, ‘’ Sayın Bakanımız sorunları-
mıza karşı duyarlı davranarak el birliği 
ile sorunların aşılacağı müjdesini verdi. 
Bu da 270 bin yetiştiricimiz adına biz-
leri mutlu etti. Küçükbaş hayvancılığın 
ülkemiz şartları için çok önemli olduğu 
ve mutlaka daha fazla desteklenmesi 
gerektiği noktasında görüş birliğine 
vardık. Dolayısıyla bu görüş birliğimizin 
neticesinde hedef olarak da kısa vade-
de küçükbaş hayvan sayımızı en az 60 
milyona çıkarmak için yoğun çaba har-
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belirterek, "Yetiştiricilerimizin 
dört gözle beklediği meraların 
koyunlarımıza keçilerimize 
açılması bizim için en güzel 
bahar olmuştur." dedi. 
 
Diğer yandan küçükbaş hay-
vancılığın desteklenmesi adına 
Tarım ve Orman Bakanlığınca 
22.3 milyon hektar olan or-
man alanlarının yüzde 53’ünü 
yani yaklaşık 12 milyon hek-
tarlık alanının otlatmaya açıl-
mış olmasının da memnuniyet 
verici olduğunu söyleyen Çe-
lik." Yem maliyetlerini de 
olumlu etkileyecek olması açı-
sından bu kararı memnuniyet-
le karşılıyor Sayın bakanımıza 
tüm yetiştiricilerimiz adına 
teşekkür ediyorum.’’ dedi. 
 
KIRSAL KALKINMAYA             
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Kırsal kalkınmaya yönelik hibe 
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adıma ilk imzayı attıklarına 
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eğitim ve proje hazırlama işbirliği pro-
tokolü imzaladıklarını ve protokol son-
rasında Koyun Keçi Birliklerinde çalışan 
personele yönelik Antalya’da 5 günlük 
eğitim verildiğini söyledi. 
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bir rakam. Her talep edene her türlü 
projesini yapacağız. Protokol yetiştirici-
lerimiz açısından çok önemliydi çünkü 
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külfet gelmeden mahallinde birlikleri-
miz tarafından projeleri ücret alınma-
dan bedava yapılacaktır. Bunun da 
ülkemiz hayvancılığına katkısı ve geti-
rileri büyük olacaktır. " dedi. 
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MESAJLAR VERDİ 
 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Yöne-
tim ve Denetleme Kurulu ile birlikte 
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ret ettiklerini ve Bakan Pakdemirli’nin 
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olduklarını ifade ederek Bakan Pakde-
mirli’nin de küçükbaş hayvancılık için 
gerekli çalışmaların yapılacağını ifade 
etmesini sektör açısından önemli bul-
duklarını söyledi. 
 
Görüşmede sektörün birçok sorunlarını 
dile getirdiğini ifade eden Genel Baş-
kan Çelik, ‘’ Sayın Bakanımız sorunları-
mıza karşı duyarlı davranarak el birliği 
ile sorunların aşılacağı müjdesini verdi. 
Bu da 270 bin yetiştiricimiz adına biz-
leri mutlu etti. Küçükbaş hayvancılığın 
ülkemiz şartları için çok önemli olduğu 
ve mutlaka daha fazla desteklenmesi 
gerektiği noktasında görüş birliğine 
vardık. Dolayısıyla bu görüş birliğimizin 
neticesinde hedef olarak da kısa vade-
de küçükbaş hayvan sayımızı en az 60 
milyona çıkarmak için yoğun çaba har-

  

 29 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2018-2019 FAALİYETLER 

cayacağımızı ifade ettik.  Neti-
ce itibariyle Sayın Bakanımızın 
sektörümüze yaklaşımı ve 
verdiği olumlu mesajlar bizi 
ziyadesiyle memnun etmiş-
tir.’’ dedi. 
 
2018 YILI KURBAN                  
BAYRAMI BİLANÇOSU 
 
Genel Başkan Çelik, 2018 yı-
lında kurban bayramı için pa-
zarlara her yıl olduğu gibi ihti-
yaç fazlası kadar kurbanlık 
küçükbaş hayvanların sunul-

duğunu, geçen yıla oranla 
hemen hemen aynı miktarda 
küçükbaş hayvan satıldığını 
belirterek,‘’ Ülkemizde her yıl 
kurban bayramlarında 3- 3,5 
milyona varan sayıda küçük-
baş hayvan kurban ediliyordu. 
Ancak iki yıldır bu sayı 2,5 - 3 
milyon civarında kaldı. Bunun 
sebeplerinden birisinin tatil 
döneminin uzun olması diğeri-
nin de ekonomik nedenlerden 
dolayı olduğunu düşünüyoruz. 
Tüketici açısından durum böy-
leyken yetiştiricilerimiz açısın-
dan da durum daha farklı bir 
boyuta geldi. Başta yem mali-
yetleri olmak üzere diğer gir-
dilerde olan yüzde otuzlara 
varan artışlara rağmen hay-
vanların fiyatları geçen yıla 
göre çok fazla artış gösterme-
di. Her şeye rağmen bu bay-
ramda küçükbaş hayvanları 
tercih eden vatandaşlarımıza 
sektörümüz adına teşekkür 
ediyor ve kestikleri kurbanla-
rın Allah katında kabul ve rıza 
görmesini temenni ediyorum.’’ 
dedi. 
 
 
 

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK SEKTÖR 
TOPLANTISINA BÜYÜK İLGİ 
Merkez Birliği olarak en önemli görev-
lerinden birinin Bakanlık ve sektörün 
diğer paydaşları ile Birlikler arasında 
köprü vazifesi kurmak olduğunu belir-
ten Genel Başkan Çelik, Merkez Birliği 
olarak Antalya’da 2018 Mart ayında 
Küçükbaş Hayvancılık Sektör toplantı-
sını gerçekleştirdiklerini ve toplantıya 
yaklaşık 300 kişinin katıldığını, Tarım 
Bakanlığının çeşitli birimlerinden Ba-
kanlık Bürokratları ile birlikte İl Birlik-
lerinin Başkanları, Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve personelinin iştirak ettiğini, 
üç gün süren toplantıda küçükbaş 
hayvancılığın her yönüyle ele alındığını 
söyleyerek toplantı süresince katılım-
cılarla birlikte sorunlara çözüm aradık-
larını ve istişareler sonunda olumlu 
sonuçlar elde edildiğini ifade etti. 
 
KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK                    
SEKTÖRÜNÜN 2019  YILINDAN                                 
BEKLENTİLERİ… 
 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 
2019 yılında küçükbaş hayvancılık 
sektöründen beklentilerini de dile geti-
rerek şunları söyledi. 
‘’ 2019 yılındaki en büyük beklentimiz, 
mevcut olan bazı sorunlarımızın çözü-
me kavuşturulmasıdır. Beklentilerimi-
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zin başında öncelikle sektörü-
müzün olmazsa olmazı olan 
nitelikli çoban bulma ve çalış-
tırma sorununun çözüm bul-
masıdır. Diğer yandan yem 
maliyetleri oldukça yüksektir. 
Ama ülkemizde küçükbaş 
hayvancılığın meraya dayalı 
yapıldığı gerçeği de vardır. 
Meralarımız koyunlarımız ve 
keçilerimizindir. Ama ne yazık 
ki meraların kullanımında bu 
işle uğraşanların söz hakkı 
yoktur. Onun için biz sürekli İl 
Mera Komisyonlarında Birlikle-
rimizin de doğal üye olarak 
bulunmasını istiyor ve bu ko-
nuda mevzuatta yeni bir dü-
zenleme yapılmasını istiyoruz. 
Bu arada meralarımızın ıslah 
edilerek koyun keçi yetiştirici-
lerine kayıtsız şartsız tahsis 
edilmesini ısrarla talep ediyo-
ruz. 
 
Küçükbaş hayvancılığın daha 
çok desteklenmesi gerektiğini 
her zaman ve her yerde söy-
lüyoruz. Koyun ve keçi bu 
ülkenin milli meselesi olmakla 
beraber ekonomik anlamda da 
bu ülkenin sigortasıdır. İnsan-
ların köylerinde kalması için, 
köyden kente göçlerin önlen-
mesi için sosyal açıdan da 
önemli bir sektördür. Onun 
için küçük aile işletmelerinin 
2019 yılında daha çok destek-
lenmesini bekliyoruz. 
 
2019 yılından en büyük bek-
lentilerimizden biri de insanla-
rın doğal, organik beslenmesi-
ne hizmet etmektir. Bunun 
için de koyun ve keçiyi güçlü 
ve sağlıklı nesiller yetiştirme-
nin bir aracı olarak görüyoruz. 
Küçükbaş hayvancılık daha 
çok meraya dayalı yapıldığın-
dan koyun keçi ürünlerinin 
doğal olması sebebiyle küçük-
baş hayvancılığın da organik 

hayvancılığı destekleme kap-
samına alınmasını istiyoruz. 
 
Halen uygulanmakta olan 
anaç koyun keçi destekleme-
lerinin önümüzdeki süreçte de 
devam etmesi,  ancak son 2 
yıldır 25 lira olarak verilen 
Anaç koyun keçi destek mik-
tarının hayvan başına en az 
50 lira olması, Anaç koyun 
keçi destekleme ödemelerinin 
yetiştiricilerin paraya en çok 
ihtiyaç duyduğu Mart veya 
Nisan ayları içerisinde yapıl-
ması, tüm küçükbaş hayvan-
ların destekleme kapsamına 
alınması, yürürlüğe konulan 
ve çalışmaları devam eden 
SOYBİS kapsamında soy kü-
tüğü tutma ile ilgili yetiştirici-
lere destek verilmesi gibi bek-
lentilerimizin de 2019 yılında 
gerçekleşmesini umuyor ve 
Bakanlığımızdan talep ediyo-
ruz. 

2019 ve ileriki yıllar için ana hedefimiz kü-
çükbaş hayvan sayısının artırılmasıdır. Bu-
gün 47 milyonluk küçükbaş hayvan varlığı-
mızla Avrupa’da birinci sırada olmamıza 
rağmen biz bu sayının yetersiz olduğunu ve 
bu rakamın orta vadede 60-70 milyona çı-
karılmasını hedefliyoruz. Onun için de hay-
vancılık politikalarının bundan böyle ağırlıklı 
olarak küçükbaş hayvancılık üzerinden 
planlanması gerektiğini söylüyoruz. Böyle-
likle kırmızı et açığının kapatılabileceğini 
iddia ediyoruz. 
Hayvancılığa genel manada baktığımızda 
önemli bir beklentimiz de canlı hayvan ve 
et ithalatına son verilmesidir. Bizim daha 
çok üretmemiz ve bu alanda ihracatçı bir 
ülke olmamız lazım. Üstelik ülkemizde var 
olan küçükbaş hayvancılık potansiyeli göz 
önüne alındığında bizim daha çok üretecek 
politikalara ve çözümlere ihtiyacımız bulun-
maktadır. 
 
Birliklerimizin yetiştiricilerimize daha iyi 
hizmet verebilmesi açısından gelirlerinin 
artırılarak güçlendirilmeleri son derece 
önemlidir. Bu nedenle 2019 tarımsal des-
tekleme kararnamesinde çiftçi örgütlerini 
güçlendirme payının artırılarak Birliklerimi-
zin daha güçlü hale getirilmesini bekliyoruz. 
 
2019 yılı için son sözümüz; Coğrafyamız, 
iklimimiz ve mera yapımız tamamen küçük-
baş hayvancılığa uygun bir durumdadır. 
Ülkemizin bu avantajlardan mutlaka fayda-
lanması gerekmektedir. Bu nedenle küçük-
baş hayvancılığın çok daha iyi yerlere gel-
mesi için Merkez Birliğimiz ve İl Birlikleri 
olarak her zaman var olacağız.’’ 
 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, değerlen-
dirmesinin sonunda yeni yıl mesajı vererek 
‘’ Yeni yılın tüm insanlığa barış, huzur ve 
mutluluk getirmesi ‘’ temennilerinde bulun-
du. 
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T arım Reformu Genel Mü-
dürlüğü tarafından düzen-
lenen Ulusal Kırsal Ağ bil-

gilendirme toplantısı 10 Ocak 2019 
tarihinde Tarım ve Orman Bakan 
Yardımcısı Mustafa Aksu’nun da 
katılımıyla Bakanlık Mehmet Akif 
Ersoy Konferans Salonunda ger-
çekleştirildi. 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik’in de katılım 
gösterdiği toplantı sonrasında fua-
ye salonunda ‘’Kırsalın Düşleri Ağ-
larla Örülsün. YEG Sokağı’’ Bakan 
Yardımcısı Mustafa Aksu, Tarım 
Reformu Genel Müdürü Hasan Öz-
lü, Avrupa Birliği Yetkilileri ile 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik tarafından kurdele kesimiyle 
açıldı. Daha sonra kurulan stantlar 
protokol tarafından ziyaret edildi. 
Ziyaretler esnasında ise TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım 
ve Orman Bakan Yardımcısı Mus-
tafa Aksu ile sektör hakkında kısa 
bir görüşme gerçekleştirdi. 
Toplantıda bir konuşma yapan Ba-
kan Yardımcısı Aksu, kırsal politi-
kaları belirlemede çok titiz olduk-
larını, tüm paydaşların ve yerel 
dinamiklerin fikirlerini aldıklarını 
söyledi. Türkiye'de bugüne kadar 
pek çok kırsal kalkınma programı 
uygulandığı belirten Aksu, bakanlık 
koordinasyonunda ve ilgili paydaş-
ların katılımıyla 2014-2020 yıllarını 
kapsayan Ulusal Kırsal Kalkınma 

Strateji Belgesi'nin hazırlandığını 
bildirdi. 
Aksu, bu belgeyle genel olarak 
dünyadaki eğilimleri yakından ta-
kip ederek, Avrupa Birliği (AB) 
uyum sürecinin gerekleri doğrultu-
sunda kırsal kalkınma faaliyetleri-
nin oluşturulmasını hedeflediklerini 
dile getirdi. Ulusal kırsal ağ saye-
sinde bu alandaki kalkınma politi-
kalarının ilgili tüm paydaşlar tara-
fından benimsenmesini sağlamayı 
öngördüklerine işaret eden Aksu, 
paydaşların bunlara katılımını teş-

vik ettiklerine dikkati çekti. 
 
Aksu, politikaların geliştirilmesinde 
aidiyet duygusunun çok önemli 
olduğunu vurgulayarak, şunları 
kaydetti: "Bakanlık olarak kırsal-
daki gelişimin iş birliği ve karşılıklı 
güvenle sürdürülebileceğini çok iyi 
biliyoruz. Katılımcı ve birleştirici 
bir stratejiyle deneyimlerin payla-
şılmasını benimseyerek insanları-
mızın sahip olduğu birikim ve po-
tansiyelin ortaya çıkmasına vesile 
olmayı amaçlıyoruz." 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, ULUSAL KIRSAL AĞ 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI 
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK’TEN BAKAN 
PAKDEMİRLİ’YE KÜPE TEŞEKKÜRÜ 

T ürkiye Damızlık Koyun Ke-
çi Yetiştiricileri Merkez Bir-
liği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, küpe bedelle-
riyle ilgili Bakan Pakdemirli’nin 
küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 
büyük bir müjde verdiğini ifade 
ederek ‘’Sayın Bakanımızın yaptığı 
açıklamada "Küçükbaş küpe bede-
lini de artık, bakanlık olarak biz 
karşılayacağız" şeklindeki açıkla-
masını 260 bin yetiştiricimiz adına 
memnuniyetle karşılıyoruz. Küpe 
bedellerinin Bakanlığımız tarafın-
dan karşılanacak olması yetiştirici-
lerimizi önemli bir külfetten kurta-
racaktır. Sayın Bakanımız yetiştiri-

cilerimize adeta 
bu müjdeli açıkla-
masıyla bayram 
havası yaşatmış-
tır. Daha da 
önemlisi bu uygu-
lama ile kayıt al-
tında olmayan 
hayvanlar da kü-
pelenerek kayıt 
altına alınmış ola-
caktır. Bu nedenle 
bu uygulamayı 
önemsiyor ve destekliyoruz. Sek-
törümüze vermiş olduğu değerden 
ötürü Birliklerimiz ve tüm yetiştiri-
cilerimiz adına Sayın Bakanımıza 

ve Bakanlığımızın değerli yetkilile-
rine  şükranlarımızla birlikte teşek-
kür ediyoruz.’’ dedi.  

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, GENEL BAŞKAN 
YARDIMCISI İLBAŞ’A BAŞARILAR DİLEDİ 

T ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik Başkanlığında 
Yönetim Kurulu Ocak ayı toplantısı 9 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında ise 
AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı olan TÜDKİYEB Genel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş’a, TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Nihat Çelik tarafından bir şükran plaketi verilerek Belediye Başkanlığı için çıktığı yol-
da  başarılar diledi.  
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T ekirdağ İli Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Cemalettin Tolu-

ca, Başkan Yardımcısı Rahmi Se-
zen, Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi 
Şen ve SS Tekirdağ Tarım Koope-
ratifleri Birliği Başkanı Ramazan 
Demirkıran’dan oluşan heyet, 16 
Ocak 2019 tarihinde Türkiye Ko-
yun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birli-
ği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Ni-
hat Çelik’i makamında ziyaret ede-
rek çalışmaları hakkında bilgilen-
dirmede bulundular. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, ziyaret dolayısıyla Birlik 
Başkanı Toluca nezdinde Tekirdağ 
heyetine teşekkür ederek yetiştiri-

ciler için yapılan başarılı hizmetle-
rin bundan böyle de devam etme-
sini diledi. Tekirdağ Birlik Başkanı 
Cemalettin Toluca da Genel Baş-
kan Çelik’e çalışmalarından dolayı 
teşekkür etti ve Merkez Birliği ile 
el ele vererek daha güzel çalışma-
lara birlikte imza atacaklarına 
inandıklarını söyledi. 
 

Ziyaretin bir bölümünde ise 300 
koyun projesi ile ilgili olarak Mer-
kez Birliği ile Tekirdağ Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği arasında kü-
çükbaş hayvan tedarik protokolü 
imzalandı. Genel Başkan Nihat 
Çelik ve Birlik Başkanı Cemalettin 
Toluca’nın birlikte imzaladığı pro-
tokol sonrasında hayırlı olması 
temennilerinde bulunuldu. 

TEKİRDAĞ HEYETİNDEN TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI 
ÇELİK’E ZİYARET 

GAZİANTEP BİRLİK BAŞKANI TÜRKMAN'DAN 
TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’E ZİYARET 

B olu İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Mustafa Gülkaya, 23 Ocak 2019 tarihinde Genel Başkan 
Nihat Çelik’i makamında ziyaret etti. Ziyarette yapılan ça-
lışmalar değerlendirilirken önümüzdeki süreçte yapılacak 
çalışmalara ilişkin birtakım görüşler hakkında fikir alışveri-

şinde bulunuldu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, ziyaret dolayısıyla Birlik Baş-
kanı Gülkaya’ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. 

G aziantep İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Osman Türkman, Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Mehmet Seyit Bay, Menderes ya-

şar ve Veli Sulakdağ, 22 Ocak 2019 tarihinde Türkiye 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret ederek 
çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundular. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, ziyaret dolayı-
sıyla Birlik Başkanı Türkman ve yönetim kurulu üyele-
rine teşekkür ederek göreve yeni seçilmiş olmaları 
nedeniyle başarı dileklerinde bulundu. Birlik Başkanı 
Osman Türkman da Genel Başkan Çelik’e çalışmaların-
dan dolayı teşekkür etti ve Merkez Birliği ile el ele ve-
rerek daha güzel çalışmalara birlikte imza atacaklarına 
inandıklarını söyledi. 

BOLU BİRLİK BAŞKANI GÜLKAYA’DAN MERKEZ 
BİRLİĞİMİZE ZİYARET 
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GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR 
TÜDKİYEB TARAFINDAN TEDARİK EDİLECEK 

T arım ve Orman 
Bakanlığına bağlı 
Tarım İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü (TİGEM) 
ile Türkiye Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) arasın-
da 23 Ocak 2019 tarihinde 
Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünde Genç Çiftçi 
Hibe Projeleri kapsamında 
yurt içi hayvan tedariki 
protokolü imzalandı. 
TİGEM Genel Müdürü Ayşe 
Ayşin Işıkgece ile TÜDKİ-
YEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik tarafından imza altı-
na alınan protokol gereğin-
ce Merkez Birliğince İl Bir-
liklerine üye yetiştiriciler-
den temin edilecek olan 
küçükbaş hayvanlar TİGEM 
kanalıyla genç çiftçilere 
dağıtılacak. 

TİGEM Genel Müdür Yar-
dımcıları Sait Kocabay ve 
Ali Osman Kıyak’ın da ha-
zır bulunduğu protokolün 
imzalanması sonrasında 
taraflarca hayırlı olması 
temennilerinde bulunuldu. 
2016 yılında uygulanması-
na başlanan ve 2019 yılın-
da da devam edecek olan 
proje ile girişimciliğin des-
teklenmesi, gelir düzeyinin 
yükseltilmesi, alternatif 
gelir kaynaklarının oluştu-
rulması, kırsalda genç nü-
fusun istihdamına katkı 
sağlayacak tarımsal üreti-
me yönelik projelerin des-
teklenmesi ve bu sayede 
tarımda sürdürülebilirliğin 
sağlanması amaçlanıyor.   

HATAY BİRLİK BAŞKANI GEZER, TÜDKİYEB GENEL 
BAŞKANI ÇELİK’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ 

H atay İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Gezer, 29 Ocak 2019 tarihinde 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgilendir-
mede bulundu. Ziyaret çerçevesinde TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ve Hatay Birlik Başkanı 

Ahmet Gezer Genç Çiftçi projesi kapsamında küçükbaş hayvan temini protokolünü imzaladılar. 

Protokolün imzalanması sonrasında hayırlı olması temennilerinde bulunan Genel Başkan Çelik, Birlik Baş-
kanı Gezer’e çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretinden dolayı teşekkür etti. 
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T ürkiye Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, AA muhabiri-
ne yaptığı açıklamada, hayvan 
başına 25 lira olan anaç koyun 
keçi desteklemesinden faydalan-
mak için 2018'de yaklaşık 190 bin 
yetiştiricinin başvuru yaptığını be-
lirtti. 
 
Destekten yararlanabilmek için 
üreticilerin KKBS üzerinden müra-
caat yapmaları gerektiğini hatırla-
tan Çelik, destek başvurularının 2 
Kasım 2018'de sona erdiğini dile 
getirdi. 
 
Çelik, anılan tarihe kadar KKBS'ye 
başvuru yapamayan yetiştiricilerin 
zor durumda kaldıklarına işaret 
ederek, müracaat yapamayan ye-
tiştiriciler tarafından sistemin yeni-
den açılması için çok sayıda talep 
geldiğini ifade etti. 
 
Tarım ve Orman Bakanlığı Hay-
vancılık Genel Müdürlüğünce 2018 
yılı anaç koyun keçi desteği baş-
vuruları için KKBS'nin 18-27 Şubat 
tarihleri arasında yeniden açılaca-
ğını bildiren Çelik, şu bilgileri ver-
di: 
"Geçen yıl 2 Kasım'a kadar des-
tekleme başvurusunda bulunama-
yan yetiştiriciler söz konusu tarih-
ler arasında hayvanlarını sisteme 
kaydedebilecek. Zamanında baş-
vuru dilekçelerini il birliklerine 
yapmış ancak çeşitli sebeplerden 
dolayı KKBS'ne kaydedilememiş 
veya başvuru süresini geçirmiş 
yetiştiricilerin 2 Kasım 2018 tari-
hindeki Hayvan Bilgi Sistemi'nden 
(TÜRKVET) alınan işletme ve hay-
van bilgileri esas olmak üzere yü-
rürlükte olan mevzuat hükümleri 

doğrultusunda 2018 yılı anaç ko-
yun keçi destekleme başvuru ka-
yıtları il birliklerince tekrar yapıla-
bilecek." 
 
Çelik, sistemin on günlüğüne yeni-
den açılması kararını büyük bir 

memnuniyetle karşıladıklarının 
altın çizerek, bu karar neticesinde 
yaklaşık 10 bin yetiştiricinin daha 
desteklemelerden faydalanabilece-
ğini, 500 bin civarında küçükbaş 
hayvanın da sisteme girileceğini 
kaydetti. 
 
Desteğin bu yılın ilk 6 ayında öde-
neceğine işaret eden Çelik, deste-
ğin mümkün olduğunca erken 
ödenmesinin yetiştiriciler açısından 
önemine dikkati çekti. 
 
Çelik, süre uzatım talebini dikkate 
alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli'ye de teşekkür etti. 

ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEĞİ İÇİN YENİDEN BAŞVURU 
İMKÂNI SAĞLANDI 
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BURSA BİRLİK BAŞKANI VETERİNER HEKİM 
YILDIRIM ORAN’DAN, GENEL BAŞKAN ÇELİK’E    
PROJE SUNUMU 

B ursa İli Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Birliği Başkanı 

Veteriner Hekim Yıldırım 
Oran, 01 Şubat 2019 tari-
hinde TÜDKİYEB Genel Baş-
kanı Nihat Çelik’i makamın-
da ziyaret ederek çalışmaları 
hakkında bilgilendirmede 
bulundu. 
Birlik Başkanı Oran, 4 mev-
sim şartlarına uygun olarak 
hazırlanan koyun keçi ağılla-
rı ve ekipmanları ile ilgili bir 
sunum gerçekleştirdi. Genel 
Başkan Çelik, sunumundan 
dolayı Başkan Oran’a teşek-
kür ederek projenin Birlikler 
genelinde uygulanabilmesi 
için gerekli çalışmaları birlik-
te yapacaklarını söyledi. Su-
numun ardından Genel Baş-
kan Çelik tarafından Başkan 
Oran’a günün anısı ve proje 
sunumu nedeniyle bir üze-
rinde koyun keçi çoban tas-
virli bir başarı plaketi verdi. 
Görüşmelerin bir bölümünde 
ise TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik ve Bursa Birlik 

Başkanı Veteriner Hekim 
Yıldırım Oran, hayırlı olması 
temennileriyle birlikte 300 
koyun projesi kapsamında 
küçükbaş hayvan temini 
protokolünü imzaladılar. 
Diğer yandan Genel Başkan 
Çelik ve Başkan Oran, Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destek-
leme Kurumu (TKDK) Anka-
ra il Koordinatörü Güzin Oy-
man’ı makamında ziyaret 
ederek bazı projelerle ilgili 
görüşmelerde bulundular. 
Görüşme sonunda Başkan 
Oran, Koordinatör Oyman’a 
Özbek şapkası hediyesinde 
bulundu. 
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D ünya Gazetesinde tarım 
ve hayvancılıkla ilgili köşe 
yazılarıyla dikkat çeken 

gazeteci Ali Ekber Yıldırım, 6 Şu-
bat 2019 tarihli Dünya Gazetesin-
deki Tarım Dünyasından isimli kö-
şesinde; küçükbaş hayvancılıkta 
sağlık problemlerine değinerek, 
özellikle, Genç Çiftçi Projesi kapsa-
mında geçmişte yapılan koyun 
ithalatının hastalığın kaynağı oldu-
ğu iddia edilirken, sektör temsilci-
leri koyun vebası ve çiçek hastalı-
ğının bu iki proje uygulanmadan 
önce de zaman zaman ortaya çık-
tığının ifade edildiğini yazdı. 
Genç çiftçi projesi kapsamında 
hastalıkların ithal hayvanlar nede-
niyle olabileceğine dikkat çekilen 
yazıda ‘’Koyun vebası ve çiçek 
hastalığı ile ilgili tartışmalar sürer-
ken hafta TİGEM ile Türkiye Da-
mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) arasın-
da "Genç Çiftçi Hibe Projeleri" kap-

samında yurt içi hayvan tedariki 
protokolü imzalandı. TİGEM Genel 
Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece ile 
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 
Çelik tarafından imzalanan proto-
kol ile genç çiftçilere bundan sonra 
hibe olarak ithal koyun verilmeye-
cek.’’ bilgisine yer verdi. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik’in de görüşlerine yer veren 
Ali Ekber Yıldırım, yazısını şu şekil-
de bitirdi. ‘’TÜDKİYEB Genel Baş-
kanı, iddialara yanıt vererek, kü-
çükbaş hayvanlarda görülen has-
talığın sadece projelere bağlanma-
sının doğru olmadığını belirterek 
Dünya’ya şu bilgileri verdi: 
"Büyükbaşlardaki gibi küçükbaş 
hayvanlarda da hastalıklar görülü-
yor. Birlik olarak 300 koyun proje-
sinde başından beri görev aldık. 
Bu proje kapsamında 30 bin koyun 
dağıttık ve bir tek koyun ithal edil-
medi. Türkiye'nin ithalata ihtiyacı 
var mı? Damızlık materyalinde elit 

sürülerden temin etmek şartıyla 
ithalata ihtiyacı var. Fakat birlik 
olarak bunu yapmadık. Roman-
ya'dan, Bulgaristan'dan ithalat 
yapılmasına karşıyız. Genç çiftçi 
projesindeki koyun temininde dü-
ne kadar biz yoktuk. Ama kimseyi 
suçlayamayız. Yanlışlar yapılmış 
olabilir. Önemli olan bunları tespit 
ederek sektöre zarar vermeden 
ilerlemektir. TİGEM ile bir protokol 
yaptık. Genç Çiftçi Projesi kapsa-
mında ihtiyaç olan küçükbaş hay-
vanları yurtiçinden temin edece-
ğiz. Bir tek ithal koyun vermeye-
ceğiz." 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’’ GENÇ ÇİFTÇİLERE 
YERLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR VERİLECEK’’ 

T rabzon İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Arslan 
Çalık ve Başkan Yardımcısı Necdet Dil, 11 Şubat 2019 tarihinde 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret ederek 

çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundular. Ziyaret çerçevesinde 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ve Trabzon Birlik Başkanı Arslan Ça-
lık, 300 koyun projesi kapsamında küçükbaş hayvan temini protokolüne 
imza attılar. 

Protokolün imzalanması sonrasında hayırlı olması temennilerinde bulunan 
Genel Başkan Çelik, Birlik Başkanı Çalık’a çalışmalarında başarılar dileyerek 
ziyaretinden dolayı teşekkür etti. 

Genel Başkan Çelik, Trabzon Koyun Keçi Birliği ile önümüzdeki süreçte da-
ha güzel çalışmalara imza atacaklarını ifade ederek, sektör için emek ve-
ren, varını yoğunu ortaya koyan herkese Merkez Birliğinin kapısının sonuna 
kadar açık olacağını söyledi. 

Trabzon Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Arslan Çalık ise geçmişte 
birtakım şahıslar tarafından ekilen nifak tohumlarının sektöre zarar verdiğini ancak bundan böyle fitne fesa-
da meydan vermeden Merkez Birliği ile el ele vererek yola devam edecekleri mesajını verdi. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, TRABZON BİRLİK 
BAŞKANI ÇALIK’I MAKAMINDA KABUL ETTİ 
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ÇANKIRI’LI KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ 
SUSAM İLE YOLA DEVAM DEDİ 

Ç ankırı İli Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliğinin 
Olağan Genel Kurul Toplan-

tısı 3 Şubat 2019 tarihinde Koç 
AVM Gökkuşağı Toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik ve Merkez Birliği Muha-
sip Üyesi ve Çorum DKKYB Başka-
nı Şevket Avcı da katıldı. 
 
Olağan Genel Kurul, Çankırı İli Da-
mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Ahmet Susam’ın 
yaptığı açılış konuşması ile başladı. 
Başkan Susam konuşmasında ge-
nel Kurula katılımından dolayı 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik’e teşekkür ederek ‘’ Sayın 
Genel Başkanım gece demeden 
gündüz demeden sektörümüzün 
gelişmesi için canla başla çalışıyor. 
İyi günümüzde de kötü günümüz-
de de hep yanımızda oluyor. Ben 
bay pass ameliyatı olduğumda 
hastane kapısında sabaha kadar 
beklediğini biliyorum. Allah razı 
olsun. Biz de Çankırı Birlik olarak 
Genel Başkanımızın yanındayız ve 
ona destek olacağız’’ dedi. 
 
Birlik Başkanı Ahmet Susam’ın 
yaptığı konuşmada Çankırı Koyun 
Keçi Birliğini 2007 yılında büyük 
zorluklarla kurduklarına vurgu ya-
parak ‘’ O zamanlar İyi mi yaptım 
kötümü yaptım diye düşünüyor-
dum. Şimdi diyorum ki iyi ki kur-
muşum. Allah hepinizden razı ol-
sun’’ şeklinde konuştu. Susam, 
Çankırı ilindeki sorunları ve talep-
lerini dile getirdiği konuşmasında 
taleplerinin çözümü noktasında 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik’in yoğun çaba sarf ettiğine 
şahit olduklarını belirtti. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik de yaptığı konuşmada; 
Çankırılı yetiştiricilerin arasında 
bulunmaktan duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek küçükbaş 
hayvancılığın gelişmesi için 
çalıştıklarını ve bundan böyle 
de çalışacaklarını ifade etti. 
Genel Başkan Çelik, küpe be-
delleri konusuna işaret ederek 
Bakanlık nezdinde yaptıkları 
girişimler sonucunda yetiştirici-
lerin küpe parası ödemeyecek-
lerini söyledi ve Tarım ve Or-
man Bakanı Pakdemirli’ye te-
şekkür etti. TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Çelik, yetiştiricilere 
bazı hatırlatmalarda da buluna-
rak, küpe affında son tarihin 
31 Mart 2019 tarihi olduğunu 
ve Anaç koyun keçi desteğinde 
başvuruda bulunamayan yetiştiri-
cilerin hayvanlarını sisteme kayıt 
ettirecekleri tarihin de 18-27 Şu-
bat 2019 olduğunu söyledi. 
 
Konuşmaların ardından TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik’in Baş-
kanlığında Divan heyeti oluşturul-
du. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı-
nın okunması sonrasında Genel 

Kurul gündem maddelerine geçildi. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Divan 
Başkanlığına seçildikten sonra ha-
ziruna teşekkür ederek yetiştirici-
lerin her türlü sorusuna cevap ve-
receklerini ifade etti ve Genç çiftçi 
projesinden bahsederek 2019 yılı 
için Bakanlık tarafından hayvan 
tedariki ve organizasyonu görevi-
nin Merkez Birliğine bir protokol ile 
verildiğini bu konuda genç çiftçile-
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ÇANKIRI’LI KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ 
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rin adreslerine hayvanların 
teslim edileceğini söyledi. Bir-
lik Başkanından ve Yetiştirici-
lerden gelen talepleri her za-
man yerine getirmekle mükel-
lef olduklarını belirten Çelik, 
yetiştiricilere gece gündüz 
demeden hizmet etmenin bo-
yunlarının borcu olduğunu 
söyledi. Genel Başkan Çelik, 
genel kurulun hayırlara vesile 
olması temennilerinde bulun-
du. 
 
Daha sonra Divan Başkanı 
Nihat Çelik’ten söz alarak kısa 
bir selamlama konuşması ya-
pan TÜDKİYEB Muhasip Üyesi 
ve aynı zamanda Çorum Ko-
yun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Şevket Avcı da ko-
nuşmasında geçmiş yıllara 
göre bugün kuzu karkas ağır-
lıklarının 16-17 kilogramdan 
20 kilogram seviyelerine çıktı-
ğını ifade ederek ‘’ Bu demek-
tir ki Merkez Birliğimizden 
İllerdeki Birliklerimize kadar, 
köylerdeki üreticilere kadar 
bir şeylerin gelişmesine katkı-
da bulunmuşlar. İnşallah Ge-
nel Başkanımız sayesinde de 
Birlik Başkanımızın bahsettiği 
konular için gece gündüz ça-
lışmaya devam edeceğiz’’ de-
di. 
 
Divan Başkanlığını yürüten 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Ni-
hat Çelik tarafından gündem 
maddelerinin tek tek okutulup 
ibra edildikten sonra seçim 
maddesine geçildi. Seçime tek 
liste ile giren mevcut Başkan 
Ahmet Susam, oy birliği ile 
yeniden Birlik Başkanlığına 
seçildi. 
Birlik Başkanlığına yeniden 
seçilen Susam, TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik 
başta olmak üzere genel kurul 

delegelerine bir teşekkür ko-
nuşması yaptı. 
 
Genel Kurulun sona ermesi 
sonrasında ise Çankırı Birlik 
Başkanı Ahmet Susam, üze-
rinde ‘’ Türkiye’de küçükbaş 
hayvancılığın gelişmesinde ve 
yetiştiricilerin refah seviyesi-
nin artırılmasında yapmış ol-
duğunuz özverili, başarılı ve 
üstün çalışmalarınızdan dolayı 
Çankırılı yetiştiriciler adına 
teşekkür eder çalışmalarınızda 
başarılarınızın devamını dile-
rim’’ yazılı bir plaketi TÜDKİ-
YEB Genel Başkanı Nihat Çe-
lik’e takdim etti. Genel Baş-
kan Çelik, plaketten dolayı 
Birlik Başkanı Susam’a teşek-
kür ederek hayırlı olması te-
mennileriyle başarılar diledi. 
 

Olağan Genel Kurul, TÜDKİYEB Genel Baş-
kanı Çelik ve Birlik yönetimine seçilen Baş-
kan ve üyelerle hatıra fotoğrafı çekimiyle 
sona erdi. 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK'TEN BASIN AÇIKLAMASI 
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI DESTEKLERLE ARTTI 

T ÜDKİYEB Genel Baş-
kanı Çelik, "Tarım ve 
Orman Bakanlığının 

verdiği destekler sektöre ve 
dolayısıyla küçükbaş hayvan 
sayısının artmasına olumlu 
yansıdı." dedi. 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik, küçükbaş hayvan sa-
yısının 46,1 milyona ulaştığını be-
lirterek, "Tarım ve Orman Bakanlı-
ğının verdiği anaç koyun keçi ve 
gen kaynaklarını koruma gibi des-
tekler sektöre ve dolayısıyla kü-
çükbaş hayvan sayısının artmasına 
olumlu yansıdı." dedi. 
Çelik, AA muhabirine, 2018 yılı 
küçükbaş hayvancılık verilerini 
değerlendirdi. 
Küçükbaş hayvan sayısının geçen 
yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,1 
artarak 46 milyon 117 bine ulaştı-
ğını aktaran Çelik, koyun sayısının 
yüzde 4,5'lik artışla 35 milyon 195 
bine, keçi sayısının da yüzde 
2,7'lik artışla 10 milyon 922 bine 
yükseldiğini bildirdi. 
Çelik, küçükbaş hayvan sayısının 
artmasının sektör adına artı değer 
taşıdığını ifade ederek, 
"İnsanlarımızın daha sağlıklı ve 
daha doğal beslenmesini milli me-
sele olarak değerlendiriyoruz. Tür-
kiye'nin kırmızı et ihtiyacının karşı-
lanmasında küçükbaş hayvancılık 
çok önemli. Küçükbaş hayvan sa-
yısının kısa vadede 60 milyona 
çıkarılması gerekli. Bunun için yo-
ğun çaba harcıyoruz." diye konuş-
tu. 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafın-
dan yürütülen "Genç Çiftçi" ve 
"300 Koyun" projelerinin küçükbaş 
hayvan sayısının artmasına katkı-
da bulunduğunu vurgulayan Çelik, 
şunları kaydetti: 

"Bu türden çalışmaları hem küçük-
baş hayvan sayılarının artması 
hem de kırsalı canlandırma yönün-
de önemli faktörler olarak görüyo-
ruz. Yetiştirici sayısının artması 
için verilen destekler çok önemli. 
Tarım ve Orman Bakanlığının ver-
diği anaç koyun keçi ve gen kay-
naklarını koruma gibi destekler 
sektöre ve dolayısıyla küçükbaş 
hayvan sayısının artmasına olumlu 
yansıdı." 
Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı 
Hayvancılık Genel Müdürlüğünce, 
2018 yılı anaç koyun keçi desteği 
başvuruları için Koyun Keçi Bilgi 
Sistemi'nin 18-27 Şubat dönemin-
de yeniden açılacağını dile getirdi. 
5 yılda 4,6 milyon artış 
Türkiye İstatistik Kurumu verileri-
ne göre, 5 yıllık dönemde koyun 
sayısı yüzde 13 artarken keçi sayı-
sı yüzde 5,6 yükseldi. Bu dönemde 
toplam küçükbaş hayvan sayısı da 
yüzde 11,2'lik artışla 4 milyon 632 
bin 219 arttı. 
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KONYA BİRLİK BAŞKANI FETTAH ÖZTÜRK’DEN 
MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

T ÜDKİYEB Denetleme Kuru-
lu Üyesi ve aynı zamanda 
Konya İli Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Birlik Başkanı Fettah Öz-
türk ve Birlik Muhasip Üyesi Meh-
met Uğur 15 Şubat 2019 tarihinde 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik’i makamında 
ziyaret ettiler. 
Ziyaret çerçevesinde; Konya ilinde 
küçükbaş hayvancılıkla ilgili yapı-

lan çalışmalar değerlendi-
rildi. TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat ÇELİK, ziya-
ret sonrasında Birlik Baş-
kanı Öztürk ve Muhasip 
Üye Uğur’a ziyaretinden 
dolayı teşekkür ederek 
ülke genelinde küçükbaş 
hayvan sayısı bakımından 
Konya’nın ikinci sırada yer 
almasında yapmış olduğu 
katkılardan dolayı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. 

TUNCELİ VE ELAZIĞ BİRLİK BAŞKANLARI MERKEZ 
BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ 

T unceli İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Zeynel 
Erdoğan ve Elazığ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Mahmut Sezer 25 Şubat 2019 tarihinde Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Baş-
kanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret ederek çalışmalar 

hakkında çeşitli istişarelerde bulundular. 

Ziyaret çerçevesinde; Tunceli ve Elazığ illerindeki küçükbaş 
hayvancılıkla ilgili yapılabilecek proje ve çalışmalar değerlendirilirken TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat ÇELİK, 
ziyaret sonrasında Birlik Başkanları Erdoğan ve Sezer’e başarı dilekleriyle birlikte İllerinde küçükbaş hayvan-
cılığına yaptıkları katkılarından dolayı teşekkür ederek birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edi-
leceği mesajını verdi. 

ÇANAKKALE BİRLİĞİMİZ İLE 300 KOYUN VE GENÇ 
ÇİFTÇİ HİBE PROJESİ İÇİN PROTOKOL İMZALANDI 

Ç anakkale İli Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Doç.Dr. Ferhan 

Savran ve Başkan Yardımcısı İlhan 
Ulus, 19 Şubat 2019 tarihinde 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik’i makamında ziyaret ederek 
çalışmalar hakkında bir takım de-
ğerlendirmelerde bulundular. 
Daha sonra TÜDKİYEB Genel Baş-
kanı Nihat Çelik ve Çanakkale Bir-
lik Başkanı Doç Dr. Ferhan Savran, 
300 koyun projesi ile Genç Çiftçi 
Hibe projesi kapsamında küçükbaş 
hayvan temini protokolüne imza 
attılar. 
Protokolün imzalanması sonrasın-

da hayırlı olması temenni-
lerinde bulunan Genel 
Başkan Çelik, Çanakkale 
ilinde Birliği ve Merkez 
Birliğini layıkıyla temsil 
eden çalışmalarda bulunan 
Başkan Savran’a teşekkür 
ederek 300 koyun projesi 
ile Genç çiftçi hibe projele-
ri kapsamında Çanakkale’li 
yetiştiricilere en uygun 
vasıftaki küçükbaş hayvanların 
temin edilerek dağıtılacağını söyle-
di. 
Genel Başkan Çelik, projelerin ba-
şarıyla yürütülmesi için hayvan 
temini noktasında firmalara naza-

ran en doğru adresin Merkez Birliği 
ve İl Birlikleri olduğunu ifade ede-
rek bu sorumluluğu Merkez Birliği-
ne veren Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı ile TİGEM yetkililerine teşekkür 
etti.  
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KONYA BİRLİK BAŞKANI FETTAH ÖZTÜRK’DEN 
MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

T ÜDKİYEB Denetleme Kuru-
lu Üyesi ve aynı zamanda 
Konya İli Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Birlik Başkanı Fettah Öz-
türk ve Birlik Muhasip Üyesi Meh-
met Uğur 15 Şubat 2019 tarihinde 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik’i makamında 
ziyaret ettiler. 
Ziyaret çerçevesinde; Konya ilinde 
küçükbaş hayvancılıkla ilgili yapı-

lan çalışmalar değerlendi-
rildi. TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat ÇELİK, ziya-
ret sonrasında Birlik Baş-
kanı Öztürk ve Muhasip 
Üye Uğur’a ziyaretinden 
dolayı teşekkür ederek 
ülke genelinde küçükbaş 
hayvan sayısı bakımından 
Konya’nın ikinci sırada yer 
almasında yapmış olduğu 
katkılardan dolayı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. 

TUNCELİ VE ELAZIĞ BİRLİK BAŞKANLARI MERKEZ 
BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ 

T unceli İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Zeynel 
Erdoğan ve Elazığ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Mahmut Sezer 25 Şubat 2019 tarihinde Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Baş-
kanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret ederek çalışmalar 

hakkında çeşitli istişarelerde bulundular. 

Ziyaret çerçevesinde; Tunceli ve Elazığ illerindeki küçükbaş 
hayvancılıkla ilgili yapılabilecek proje ve çalışmalar değerlendirilirken TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat ÇELİK, 
ziyaret sonrasında Birlik Başkanları Erdoğan ve Sezer’e başarı dilekleriyle birlikte İllerinde küçükbaş hayvan-
cılığına yaptıkları katkılarından dolayı teşekkür ederek birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edi-
leceği mesajını verdi. 

ÇANAKKALE BİRLİĞİMİZ İLE 300 KOYUN VE GENÇ 
ÇİFTÇİ HİBE PROJESİ İÇİN PROTOKOL İMZALANDI 

Ç anakkale İli Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Doç.Dr. Ferhan 

Savran ve Başkan Yardımcısı İlhan 
Ulus, 19 Şubat 2019 tarihinde 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik’i makamında ziyaret ederek 
çalışmalar hakkında bir takım de-
ğerlendirmelerde bulundular. 
Daha sonra TÜDKİYEB Genel Baş-
kanı Nihat Çelik ve Çanakkale Bir-
lik Başkanı Doç Dr. Ferhan Savran, 
300 koyun projesi ile Genç Çiftçi 
Hibe projesi kapsamında küçükbaş 
hayvan temini protokolüne imza 
attılar. 
Protokolün imzalanması sonrasın-

da hayırlı olması temenni-
lerinde bulunan Genel 
Başkan Çelik, Çanakkale 
ilinde Birliği ve Merkez 
Birliğini layıkıyla temsil 
eden çalışmalarda bulunan 
Başkan Savran’a teşekkür 
ederek 300 koyun projesi 
ile Genç çiftçi hibe projele-
ri kapsamında Çanakkale’li 
yetiştiricilere en uygun 
vasıftaki küçükbaş hayvanların 
temin edilerek dağıtılacağını söyle-
di. 
Genel Başkan Çelik, projelerin ba-
şarıyla yürütülmesi için hayvan 
temini noktasında firmalara naza-

ran en doğru adresin Merkez Birliği 
ve İl Birlikleri olduğunu ifade ede-
rek bu sorumluluğu Merkez Birliği-
ne veren Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı ile TİGEM yetkililerine teşekkür 
etti.  
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V an’ın Erciş Ziraat Odası 
Başkanlığı genel kurul 
seçimleri mahalle temsil-

cilerinin katılımıyla 23 Şubat 2019 
tarihinde gerçekleştirildi. Aynı za-
manda TÜDKİYEB Genel Başkanlı-
ğı, Van İli Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanlığı ve Tüm Köy ve 
Muhtarlar Derneği Genel Başkanlı-
ğı görevlerini de yürüten Nihat 
Çelik tek başkan adayı olarak gir-
diği Ziraat Odası Başkanlığını seçi-
mini 6. kez kazandı. 
 
Zeylan Caddesi Erciş Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Çok Amaçlı 
Salonu’nda gerçekleşen seçime 
101 mahalledeki delegeler katıldı. 
Geçici Divan Başkanlığını Kemal 
Yıldız‘ın yaptığı genel kurul, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okun-
masının akabinde Türkiye Ziraat 
Odaları Genel Başkanı Şemsi Bay-
raktar’ın göndermiş olduğu telgra-
fın okundu.  
Genel Kurulda bir konuşma yapan 
Erciş Ziraat Odası Başkanı Nihat 
Çelik, oda olarak ilçeye yapmış 
oldukları hizmetleri anlatarak 
amaçlarının ilçeyi tarım ve hay-
vancılık alanında daha da ileriye 
götürmek olduğunu, her zaman 
çiftçinin, üreticinin yanında yer 
alacaklarını söyledi. 
 
Konuşmanın ardından rakipsiz ola-
rak seçime katılan Nihat Çelik de-
legelerin tamamının oyunu alarak 
6. kez Erciş Ziraat Odası Başkanlı-
ğına seçilirken, Yönetim Kurulu 
Üyeliklerine ise, Mehmet Delibaş, 
Sıddık Çiftci, Mehmet Güze, Abdül-
cebbar Şahin, Barış Çelik ve Fadli 
Türkmen seçildi. Seçimi 6. kez 
kazanan Erciş Ziraat Odası Başka-
nı Nihat Çelik, delegelere hitaben 
yaptığı teşekkür konuşmasında, 

1999 yılından beri Erciş Ziraat 
Odası Başkanlığı görevini yürüttü-
ğünü anımsatarak zaman zaman 
çok adaylı seçimlerin gerçekleştiği-
ni, ancak bugün ise rakipsiz olarak 
mahalle delegelerinin önüne yüzü-
nün akıyla çıktığını söyledi. 
Geçmiş yıllarda yapmış olduğu 
hizmetlere çiftçinin, üreticinin canlı 
şahidi olduğunu belirten Çelik, 
“Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle 
vicdan rahatlığı içinde yüzümüzün 
akıyla bugün de sizlerin karşısına 
çıktık. Geçmişten bugüne kadar 
bana vermiş olduğunuz helal oyla-
rınızla boynuma bir vebal yükledi-
niz. Ekibim ile birlikte dün olduğu 
gibi, bundan sonra da Allah ömür 
verdiği müddetçe sizlere hizmet 

etmeye devam edeceğim. Bundan 
sonraki süreçte de, birlik beraber-
lik kardeşlik hukuku içerisinde hiz-
metlerimize kaldığımız yerden de-
vam edeceğiz. El birliği ile ilçemi-
zin cefakar üreticisine hizmet et-
meyi sürdüreceğiz. Ülkemizin bü-
yümesini, gelişmesini istemeyen 
bir takım şer güçler vardır. Birlik 
ve beraberliğimizi koruyarak, çok 
üreterek bu problemi aşacağız. 
Bizler birlikte Türkiye’yiz. Hiçbir 
zaman güveninizi boşa çıkartma-
dım, çıkartmayacağımda. Odamı-
zın kuruluşundan bu yana ebedi-
yete göç eden başkan ve üyeleri-
mizi bir kez daha rahmetle anar-
ken, bu vesileyle şahsımı tekrar-
dan bu göreve layık gördüğünüz 
için siz mahalle delegelerimize 
şükranlarımı sunuyorum. Şunu iyi 
bilmelisiniz ki, kazanan şahsım 
değil, Erciş’in çiftçisi, üreticisi ve 
sizler olmuşsunuzdur. Bu yüzden 
ben sizleri tebrik ediyorum. Bu 
duygu ve düşüncelerle buraya ka-
dar gelen genel kurul delegeleri-
mizin ziraat odasına sahip çıkma-
ları ve bu konuda katkısı olan her-
kese bir kez daha teşekkür ediyor 
en derin saygılarımı sunuyorum” 
dedi. 
 
Diğer yandan TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik, Genel Kurul 
öncesinde Erciş Kaymakamı Nuri 
Mehmetbeyoğlu’nu makamında 
ziyaret ederek ilçenin genel duru-
mu hakkında bilgi alışverişinde 
bulundu. Daha sonra Erciş Şoförler 
ve Otomobilciler odasında Başkan 
Hüsamettin Çelik İle birtakım gö-
rüşmeler yapan Çelik, akşam saat-
lerinde de Erciş Ziraat Odasında 
Genel Kurul ile ilgili olarak mesai 
arkadaşları ile birlikte durum de-
ğerlendirmesi gerçekleştirildi. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK, ERCİŞ 
ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞINI 6.KEZ KAZANDI 
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SİİRT KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ 
BAŞKANI ŞENGÖZ MERKEZ BİRLİĞİMİZİ ZİYARET 
ETTİ 

S iirt İli Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Birliği Başkanı Meh-
met Ali Şengöz 26 Şubat 

2019 tarihinde Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik’i makamında ziyaret ederek 
çalışmalar hakkında bilgi alışveri-
şinde bulundular. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
ÇELİK, ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek Siirt ilinde 
küçükbaş hayvancılığın gelişmesi-
ne yaptığı katkılarından dolayı 

üzerinde ‘’Yetiştiricilerimize 
yapmış olduğunuz hizmetler 
daima takdirle anılacaktır’’ 
yazılı bir plaket verdi. 
Siirt Birlik Başkanı Şengöz, 
manevi değeri paha biçilmez 
plaketi yetiştiriciler adına 
aldığını ifade ederek Genel 
Başkan Çelik’e teşekkür etti 
ve Merkez Birliği ile ele ele 
vermek suretiyle hizmetleri-
ne devam edileceği mesajını verdi. 
Genel Başkan Çelik ise başarının 
anahtarının birlik ve beraberlik 

olduğunu belirterek birlikte daha 
güzel çalışmalara imza atacakları-
na olan inancını dile getirdi. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK İLE YOZGAT BİRLİK BAŞKANI 
YILDIRIM’DAN GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ İMZASI 

Y ozgat İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Veteriner Hekim Nevzat Yıldırım, 28 Şubat 2019 tarihinde 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret 

ederek çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Ziyaret çer-
çevesinde TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik ve Yozgat Birlik Başkanı 
Yıldırım, Genç Çiftçi projesi kapsamında Kahramanmaraş için kü-
çükbaş hayvan temini protokolünü imzaladılar. 

KOCAELİ BİRLİK BAŞKANI ÇAKIR İLE 300 KOYUN 
PROJESİ KAPSAMINDA PROTOKOL İMZALANDI 

T ÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik ile Kocaeli İli 
Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birliği Başkanı Mustafa Çakır, 28 
Şubat 2019 tarihinde Merkez Birli-
ğinde 300 koyun projesi kapsa-
mında küçükbaş hayvan temini 
protokolünü imzaladılar. 
Genel Başkan Çelik, imzalanan 
protokolün yetiştiriciler için hayırlı 
olması temennilerinde bulunarak 
yetiştiricilere yapmış olduğu hiz-
metler anısına Başkan Mustafa 
Çakır’a bir plaket verdi. 
Çelik ‘’ Başkanımız en zor günleri-

mizde bile başta şahsım ol-
mak üzere Merkez Birliğimi-
zin her zaman yanında ol-
muş ve çalışmalarıyla daima 
bizlere destek vermiştir. Biz-
de savaşa gidene barut, hiz-
met edene ödül verilir. Baş-
kanımız Mustafa Çakır’da 
sektörümüze verdiği katkı-
larla bu manevi ödülü fazla-
sıyla hak etmiştir. Kendisine 
teşekkür ediyor, birlikteliği-
mizin ve başarılarının daim 
olmasını diliyorum’’ dedi. 
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V an Erciş eski 
Cumhuriyet 
Başsavcısı ve 

halen Kahramanmaraş 
Cumhuriyet Savcısı gö-
revinde bulunan Mehmet 
Topal 4 Mart 2019 tari-
hinde Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik’e 
nezaket ziyaretinde bu-
lundu. 
TÜDKİYEB Genel Başka-

nı Nihat Çelik, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek ‘’ Sayın 
Cumhuriyet Savcımız 
Mehmet Beyin Merkez 
Birliğimizi şereflendir-
mesinden dolayı onur 
duydum. Nezaketen 
yapmış olduğu ve son 
derece mutlu olduğum 
ziyaretinden dolayı ken-
disine teşekkür ediyor 
çalışmalarında başarılar 
diliyorum ‘’ dedi. 

K.MARAŞ CUMHURİYET SAVCISI MEHMET TOPAL’DAN 
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E NEZAKET ZİYARETİ 

TKDK ANKARA İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLE IPARD 
GÖRÜŞMELERİNDE BULUNULDU 

T okat İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Baş-
kanı Turan Saldırıcıer, 13 Mart 2019 tarihin-
de Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çe-
lik’i makamında ziyaret ederek yapılan ça-

lışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundular. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat ÇELİK, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tokat ilinde 
küçükbaş hayvancılığın gelişmesine yaptığı katkıla-
rından dolayı Birlik Başkanı Saldırıcıer’e teşekkür 
ederek çalışmalarında başarılar diledi. 

T arım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru-
mu (TKDK) Ankara İl Koordinatörü Güzin 
Oyman ve Proje Yönetim Birim Amiri Ahmet 

Bircan Şahin, 11 Mart 2019 tarihinde Türkiye Ko-
yun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret 
ederek TKDK tarafından IPARD II programı kapsa-
mında 5. Başvuru Çağrı ilanı ile ilgili bir takım ko-
nularda görüşmelerde bulundular. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik  TKDK Anka-
ra İl Koordinatörü Oyman ve Şahin’e teşekkür 
ederek kırsal kalkınmaya yönelik projeler içerisin-
de küçükbaş hayvancılığa yönelik projelerin uygu-
lamaya geçirilmesi konusunu önemsediklerini dolayısıyla da planlanan bilgilendirme toplantısı için kendile-
rine yardımcı olacaklarını ayrıca Merkez Birliği olarak IPARD programlarının başarıya ulaşmasında TKDK’ya 
her türlü desteği vereceklerini söyledi.   

TOKAT BİRLİK BAŞKANI SALDIRICIER’DEN GENEL 
BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET 
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T ürkiye Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği’nde 

(TÜDKİYEB) 13 Mart 2019 tarihin-
de DAP, GAP, DOKAP ve KOP Pro-
jelerinde yer alan ağıl inşaatı yapı-
mına % 50 hibe kapsamında 100 
ve 200 başlık ağıl projeleri ve ma-
liyetleri konusunda bir bilgilendir-
me sunumu gerçekleştirildi. 
Hayvancılık Genel Müdürlüğü Alt-
yapı ve Çevre İzleme Daire Başka-
nı Emre Gürçay, Ziraat Mühendis-
leri Nejat Aydın ve Remzi Bayar ile 
Veteriner Hekim Şifai Şerif Tarayı-
cı’nın katılım gösterdiği sunumda 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik ve Teknik İşler Müdürü Vey-
sel Ören tarafından ağıl çeşitleri, 
Merkez Birliğince hazırlanan 100 
ve 200 başlık ağıl projeleri ile ağıl 
maliyetlerine ilişkin bilgilendirme-
de bulunuldu. 
Merkez Birliğinde gerçekleştirilen 
bilgilendirme toplantısında Bursa 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Veteriner Hekim Yıldı-
rım Oran da yer alarak görüş-
lerini dile getirdi. 
Sunum sonrasında Daire Baş-
kanı Emre Gürçay, bilgilendir-
meden ve konukseverliğinden 
dolayı Genel Başkan Nihat 
Çelik’e teşekkür ederek yapı-
lan sunumdan faydalı bilgiler 
elde ettiklerini ve özellikle 
DAP, GAP, DOKAP ve KOP pro-
jelerindeki ağıl yapımına ilişkin 
% 50 hibe desteği kapsamın-
da, sunumdan edindikleri bil-
gileri çalışmalarında göz önü-
ne alacaklarını dile getirdi. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik ise kendilerini Merkez Birli-
ğinde ağırlamaktan memnuniyet 
duyduklarını ifade ederek küçük-
baş hayvancılık sektörünün isteni-
len seviyeye gelmesi adına yeni 
projeler ve çalışmaların Bakanlıkla 

birlikte yürütülmesinde her zaman 
hazır olduklarını söyledi. Dolayısıy-
la Merkez Birliğince hazırlanan ağıl 
projeleri ve maliyetleri sunumuna 
gösterdikleri yakın ilgi nedeniyle 
Daire Başkanı Gürçay ve çalışma 
arkadaşlarına teşekkür etti. 

MERKEZ BİRLİĞİMİZDE YÜZDE 50 HİBE AĞIL 
PROJELERİ VE MALİYETLERİ KONUSUNDA SUNUM 
YAPILDI 
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T arım İşletmeleri genel Mü-
dürlüğü’nde (TİGEM) 13 
Mart 2019 tarihinde kü-

çükbaş hayvancılıkla ilgili yapılabi-
lecek projelerle ilgili bir toplantı 
gerçekleştirildi. 
TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin 
Işıkgece, Genel Müdür Yardımcısı 
Ali Osman Kıyak ve Ticaret Daire 
Başkanı Ramazan Kaya ile TÜDKİ-
YEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 
Bursa Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Veteriner Hekim 
Yıldırım Oran ve Genel Sekreter 
Vekili Vedat Koç’un bir araya gele-
rek bilgi paylaşımında bulunulan 
toplantıda; Genel Başkan Çelik ve 
Bursa Birlik Başkanı Onan tarafın-
dan küçükbaş hayvancılıkla ilgili 
TİGEM ile işbirliğinde yapılabilecek 
yeni ve alternatif projeler hakkın-
da bilgilendirmede bulunuldu. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, TİGEM Genel Müdürü Ayşe 
Ayşin Işıkgece’nin göreve geldiğin-
den itibaren kısa zamanda kuruma 
adapte olarak gayret ve çalışmala-
rıyla sektöre katkılar verdiğini be-
lirterek başta koyun yetiştiriciliği 
olmak üzere ülke hayvancılığı için 
son derece olumlu çalışmaları ne-
deniyle kendisine teşekkür etti. 
Küçükbaş hayvancılığın daha da 
geliştirilmesi için birlikte ele alın-

mamış alternatif projeleri yapabi-
leceklerini vurgulayan Genel baş-
kan Çelik, sağlıklı hamleler yap-
mak adına yeni projelere yönelik 
hazırlanan raporu Genel Müdür 
Işıkgece’ye takdim etti. 
Diğer yandan Türkiye’nin kırmızı 
et probleminin çözümü ve kırmızı 
et ihraç edebilir hale gelmesi ko-
nusunda da bilgilendirmede bulu-
nan Genel Başkan Çelik, yine bu 
hususta hazırlanan raporu Genel 
Müdür Işıkgece’ye değerlendiril-
mesi temennileriyle sundu. 
TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin 
Işıkgece ise TÜDKİYEB Genel Baş-
kanı Nihat Çelik’e yaptıkları yeni 

projeler sunumundan dolayı teşek-
kür ederek, elbirliği ile çok iyi pro-
jeler yapılmasına vurgu yaptı ve 
yapılacak çalışmalarda yerli koyun 
ırklarını koruyup verimliliği artır-
mak üzerine yoğunlaşılması gere-
ğine işaret etti. 
Genel Müdür Işıkgece, üzerinde 
çalıştıkları bazı projeler olsa da 
kendilerine sunulan yeni projelerin 
değerlendirilebileceği mesajını ve-
rirken küçükbaş hayvan sayısını ve 
verimliliği artırıcı çalışmalarla iler-
leme kaydedileceğini bu nedenle 
de yeni projelere her zaman açık 
olduklarını sözlerine ekledi. 

TİGEM’DE ALTERNATİF VE YENİ PROJELER KONULU 
BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

2 018 yılı anaç koyun keçi destekleme ödemeleri 15 Mart 2019 
tarihi akşamından itibaren yetiştiricilerin hesabına yatırılmaya 
başlanacak. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafın-

dan yapılan açıklamada 187 bin 209 küçükbaş hayvan yetiştiricisinin 
21 milyon 495 bin hayvanı için 537 milyon 385 lira anaç koyun keçi 
destekleme ödemesi yapılacağı belirtilmişti. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, konuya ilişkin olarak ‘’ 2018 yılı 
Anaç Koyun Keçi Destekleme ödemeleri için Bakanlığımızca ilgili Ziraat 
Bankası Şubelerine talimat verilmiş olup, ödemeler yarın akşamdan 
(15 Mart 2019) itibaren yetiştiricilerimizin hesabına yatırılacaktır. Tüm yetiştiricilerimiz adına Sayın Bakanı-
mıza teşekkür ediyor Hayırlı olmasını temenni ediyorum’ ’dedi.   

2018 ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEKLEME ÖDEMELERİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
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ANKARA'DA DÜZENLENEN ÇALIŞTAYDA ANKARA 
KEÇİSİ VE TİFTİK MASAYA YATIRILDI 

A nkara keçisi yetiştiriciliği-
nin yaygınlaşması, tiftik 
verim ve kalitesinin yük-

seltilerek tiftik üreticilerinin gelir 
düzeyinin artırılması amacıyla dü-
zenlenen "Ankara Keçisi ve Tiftik" 
konulu çalıştayın sonuç değerlen-
dirme toplantısı 20 Mart 2017 tari-
hinde gerçekleştirildi. 
Ankara Valiliği ve Ankara İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğünce düzenle-
nen "Ankara Keçisi Doğduğu Top-
raklarda Yeniden Canlanıyor" ko-
nulu Ankara Keçisi ve Tiftik Çalış-
tayına Türkiye Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik de katılım gösterirken çalış-
taya; yetiştiriciler, sivil toplum 
örgütlerinden temsilciler ve akade-
misyenler katıldı. 
Ankara keçisi yetiştiriciliğinin yay-
gınlaştırılması, tiftik verim ve kali-
tesiyle farkındalığının artırılması 
amacıyla düzenlenen çalıştayda, 
ürünlerin dünya pazarlarına taşın-
ması önerileri değerlendirildi. 
Toplantıda konuşan Ankara Vali 
Yardımcısı Recep Erkılıç, bazı böl-
gelerin, ülkelerin, şehirlerin kendi-
lerine has bir takım değerleri oldu-
ğunu belirterek, "Ankara keçisi de 
gerek ismiyle, gerek tiftiğiyle diğer 
yerlere göre en belirleyici özellikle-
rinden bir tanesidir. Bu bugünden 
yarına aktarmamız gereken hem 
ekonomik hem de kültürel bir mi-
rasımızdır" diye konuştu. 
Bu konunun öneminin son yıllarda 
geri plana atıldığını, çiftçilerle bir-
likte son zamanlarda yapılan çalış-
malarla bu değerin artmakta olsa 
dahi yeterli görülmediğini belirten 
Erkılıç, "Biz yıllar öncesinde Anka-
ra keçisinin haiz olduğu yeri tekrar 
eski haline ulaştırmak için böyle 
bir çalıştayı sayın valimizin katkıla-
rıyla gündeme getirdik. Bu çalışta-

yın amacı tiftik keçisi-
nin dünyadaki değerini 
arttırmak ve çiftçileri-
mizin gelir düzeyini 
yükseltmektir" ifadele-
rini kullandı. 
Tarımsal Araştırmalar 
ve Politikalar Genel 
Müdür Yardımcısı Doç. 
Dr. İlhan Aydın da An-
kara keçisinin çok eski 
zamanlardan beri var 
olduğunu, ekonomik 
boyutta da çok kıymet-
li bir değer olduğunu 
vurgulayarak, Bakanlık 
olarak 2005 yılından 
beri çalıştıklarını kay-
detti. 
Ankara İl Tarım ve Or-
man Müdürü Bülent 
Korkmaz ise "İlimiz 
başkent olmasının yanı 
sıra sahip olduğu tarım 
potansiyeliyle de ülke-
mizdeki önemli illerden 
bir tanesidir. Ankara 
büyükbaş ve küçükbaş 
hayvan sayısı olarak 
ülkede ilk 5 ilden biri-
dir. Her yıl ilimizde 
sektöre ortalama ola-
rak 300 milyon TL hibe 
verilmektedir. Ziraat 
Bankası ve Tarım Koo-
peratif aracılığıyla da 
çiftçilerimiz desteklen-
mektedir" şeklinde ko-
nuştu. 
Konuşmaların ardından 
Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Zoo-
tekni Bölümü Öğretim 
Görevlisi Prof. Dr. Gür-
sel Dellal tarafından Ankara keçisi 
ve tiftik üretimine ilişkin bir sunum 
gerçekleştirildi. 
Çalıştayda, TÜDKİYEB Genel Baş-

kanı Nihat Çelik ile birlikte proto-
kol tarafından 17 ilçeye ultrason 
cihazı ve 6 ilçeye suni tohumlama 
tankı teslimi gerçekleştirildi. 
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T arım ve Orman Bakanlığı 
Meteoroloji Genel Müdürü 
Volkan Mutlu Coşkun, 20 

Mart 2019 tarihinde Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Genel Başkanı Nihat Çelik’e bir 
nezaket ziyaretinde bulundu. 
Eski adıyla Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığında bir dönem Müs-
teşar Yardımcılığı görevini de yü-
rütmüş olan Meteoroloji Genel Mü-
dürü Volkan Mutlu Coşkun, ziyaret 
esnasında TÜDKİYEB Genel Başka-
nı Nihat Çelik ile küçükbaş hay-
vancılık hakkında da bilgi paylaşı-
mında bulundu. 
Genel Başkan Çelik, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek ‘’ Bakanlığımızda Müsteşar 
Yardımcısı olarak çok değerli hiz-
metlerde bulunmuş ve halen de 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde 
başarılı hizmetleriyle anılacak olan 

Genel Müdürümüzün Merkez Birli-
ğimizi nezaketen şereflendirmesin-
den onur duydum. Kendisine te-
şekkür ediyor çalışmalarında başa-
rılar diliyorum’’ dedi. 

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRÜ COŞKUN’DAN GENEL 
BAŞKAN ÇELİK’E NEZAKET ZİYARETİ 

Z onguldak İli Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Birliği Başkanı Aziz 
Karakurt’un, 14 Mart 2019 
tarihinde Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 

Genel Başkanı Nihat Çelik’i maka-
mında ziyaretinde küçükbaş hay-
vancılıkla ilgili birtakım görüşmeler-
de bulunuldu. 

Ziyaret sonunda Başkan Karakurt, 
Genel Başkan Çelik’e güç sembolü 
olarak kabul edilen Devrekani yapı-
mı Şahin başlı bir baston hediyesin-
de bulundu. 

Başkan Karakurt, hediye takdimin-
de; ‘’ 40 yaşından sonra baston 
kullanmak peygamber efendimizin 
sünnetidir. Baston bir güç sembolüdür. Sayın Genel Başkanımızın daha güçlü olması ile birlikte daha güzel 
hizmetlere imza atmasına vesile olması temennisiyle bu bastonu kendisine takdim ediyorum’’ derken, Genel 
Başkan Çelik ise hediyenin kendisi için özel bir anlam ifade ettiğini söyleyerek ‘’ Benim için çok büyük bir 
manevi değeri olan böyle güzel bir hediyeye layık gördüğü için kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Ça-
lışmalarımda manevi gücünü daima hissederek evimin en güzel köşesinde saklayacağım’’ şeklinde konuştu. 

ZONGULDAK BİRLİK BAŞKANI KARAKURT’DAN 
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ANLAMLI HEDİYE 
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AKSARAY'DA 7.GELENEKSEL ÇOBANLAR BİLGİ 
YARIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Ü lkemizde sadece Aksaray'da 
düzenlenen 'Çobanlar Yarı-
şıyor' isimli bilgi yarışması-

nın 7'incisi 21 Mart 2019 tarihinde 
Aksaray Kültür Merkezinde gerçek-
leştirildi. 
Aksaray Valiliği, Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü ile Aksaray İli Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği iş-
birliğinde düzenlenen 7. Gelenek-
sel Çobanlar Yarışıyor Etkinliğine 
Aksaray Valisi Ali Mantı, Aksaray 
Milletvekilleri İlknur İnceöz, ve 
Ayhan Erel, Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Tarım Orman İl Müdürü Bü-
lent Saklav, kurum amirleri, STK 
temsilcileri, Aksaray Damızlık Ko-
yun Keçi Yetiştiricileri Birliği Baş-
kanı Mahmut Aktürk ve yetiştirici-
ler katıldı. 
Saygı duruşu ve İstiklal marşımı-
zın okunması ile başlayan etkinlik-
te bir konuşma yapan Aksaray 
Valisi Ali Mantı, "Türkiye'de tek 
yarışmadan ibaret, 7 yıldır yapılı-
yormuş. Zaten çiftçilerimizin ilgi-
sinden de belli. Bu yarışmalar dü-
zenlendikçe, Marifet iltifata tabidir. 
Güzelliklerimize daha fazla güzellik 

katmaya çalışacağız. Zaten Aksa-
ray'ımız tarım ve hayvancılıkta 
Türkiye'de çok iyi bir yerde. Dere-
ce alan bir yer. İnşallah bu yarış-
malarda devam ettiği sürece dev-
letimizin hem imkanlarından ya-
rarlanacağız, hem de ürettiğimiz 
ürünlerimizi güzel bir şekilde pa-
zarlayacağız" dedi. 
Aksaray Milletvekilleri İlknur İn-
ceöz ve Ayhan Erel ile Tarım ve 
Orman İl Müdürü Bülent Saklav’ın 
yarışmaya ve küçükbaş hayvancılı-
ğa dair yaptıkları konuşmalar son-
rasında kürsüye davet edilen 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, çobanlığın önemine değine-
rek ’’ Bana göre bugün burada 
yapılacak bir çoban yarışmasından 
çok Çobanlığı gündeme getirerek 
farkındalık oluşturmak etkinliğidir. 
Bugün 8-10 yarışmacı çobanımızın 

değil 260 bin çobanımızın sesi ve 
yüreği bu salondadır. Bugün, Ülke-
mizde örnek ve tek olan ve birkaç 
yıldır devam ettirilen bu etkinliğe 
imza atan Aksaray’ın Sektörümüze 
damgasını vurduğu gündür. Dola-
yısıyla bir kez daha emeği geçen-
leri candan yürekten kutluyorum. 
Önümüzdeki yıllarda da devamını 
diliyorum.’’ dedi. 
Genel Başkan Çelik, çobanlarla 
gurur duyduğunu ifade ederek 
‘Kendinizi hafife almayın, kendiniz-
le gurur duyun. Bin bir zorluğa 
rağmen bu peygamber mesleğini 
devam ettirdiğiniz için kendinizle 
ne kadar gurur duysanız azdır. 
Sizler her türlü övgüye layıksınız.’’ 
İfadelerine yer verdi. 
 Genel Başkan Çelik, konuşmasının 
sonunda ise yarışmada kazananın 
265 bin çobanın olacağına vurgu 
yaparak etkinliğe emeği geçenlere 
teşekkür etti. 
Aksaray İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mah-
mut Aktürk ise, " Bu yarışmadaki 
amacımız çobanların bir şeyler 
yapabildiğini, üretebildiğini ve bu 
işi bilimsel metotlarla yaptığını, bu 
konuda bilgilerinin olduğunu orta-
ya koymaya çalışıyoruz. Küçükbaş 
hayvancılığın ülkemizde ne kadar 
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AKSARAY'DA 7.GELENEKSEL ÇOBANLAR BİLGİ 
YARIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Ü lkemizde sadece Aksaray'da 
düzenlenen 'Çobanlar Yarı-
şıyor' isimli bilgi yarışması-

nın 7'incisi 21 Mart 2019 tarihinde 
Aksaray Kültür Merkezinde gerçek-
leştirildi. 
Aksaray Valiliği, Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü ile Aksaray İli Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği iş-
birliğinde düzenlenen 7. Gelenek-
sel Çobanlar Yarışıyor Etkinliğine 
Aksaray Valisi Ali Mantı, Aksaray 
Milletvekilleri İlknur İnceöz, ve 
Ayhan Erel, Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Tarım Orman İl Müdürü Bü-
lent Saklav, kurum amirleri, STK 
temsilcileri, Aksaray Damızlık Ko-
yun Keçi Yetiştiricileri Birliği Baş-
kanı Mahmut Aktürk ve yetiştirici-
ler katıldı. 
Saygı duruşu ve İstiklal marşımı-
zın okunması ile başlayan etkinlik-
te bir konuşma yapan Aksaray 
Valisi Ali Mantı, "Türkiye'de tek 
yarışmadan ibaret, 7 yıldır yapılı-
yormuş. Zaten çiftçilerimizin ilgi-
sinden de belli. Bu yarışmalar dü-
zenlendikçe, Marifet iltifata tabidir. 
Güzelliklerimize daha fazla güzellik 

katmaya çalışacağız. Zaten Aksa-
ray'ımız tarım ve hayvancılıkta 
Türkiye'de çok iyi bir yerde. Dere-
ce alan bir yer. İnşallah bu yarış-
malarda devam ettiği sürece dev-
letimizin hem imkanlarından ya-
rarlanacağız, hem de ürettiğimiz 
ürünlerimizi güzel bir şekilde pa-
zarlayacağız" dedi. 
Aksaray Milletvekilleri İlknur İn-
ceöz ve Ayhan Erel ile Tarım ve 
Orman İl Müdürü Bülent Saklav’ın 
yarışmaya ve küçükbaş hayvancılı-
ğa dair yaptıkları konuşmalar son-
rasında kürsüye davet edilen 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, çobanlığın önemine değine-
rek ’’ Bana göre bugün burada 
yapılacak bir çoban yarışmasından 
çok Çobanlığı gündeme getirerek 
farkındalık oluşturmak etkinliğidir. 
Bugün 8-10 yarışmacı çobanımızın 

değil 260 bin çobanımızın sesi ve 
yüreği bu salondadır. Bugün, Ülke-
mizde örnek ve tek olan ve birkaç 
yıldır devam ettirilen bu etkinliğe 
imza atan Aksaray’ın Sektörümüze 
damgasını vurduğu gündür. Dola-
yısıyla bir kez daha emeği geçen-
leri candan yürekten kutluyorum. 
Önümüzdeki yıllarda da devamını 
diliyorum.’’ dedi. 
Genel Başkan Çelik, çobanlarla 
gurur duyduğunu ifade ederek 
‘Kendinizi hafife almayın, kendiniz-
le gurur duyun. Bin bir zorluğa 
rağmen bu peygamber mesleğini 
devam ettirdiğiniz için kendinizle 
ne kadar gurur duysanız azdır. 
Sizler her türlü övgüye layıksınız.’’ 
İfadelerine yer verdi. 
 Genel Başkan Çelik, konuşmasının 
sonunda ise yarışmada kazananın 
265 bin çobanın olacağına vurgu 
yaparak etkinliğe emeği geçenlere 
teşekkür etti. 
Aksaray İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mah-
mut Aktürk ise, " Bu yarışmadaki 
amacımız çobanların bir şeyler 
yapabildiğini, üretebildiğini ve bu 
işi bilimsel metotlarla yaptığını, bu 
konuda bilgilerinin olduğunu orta-
ya koymaya çalışıyoruz. Küçükbaş 
hayvancılığın ülkemizde ne kadar 
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önemli olduğunu duyurmaya 
çalışıyoruz. Hayvancılık nokta-
sında ülkemizin et ve süt açı-
ğının kapatılması noktasında 
küçükbaş hayvancılığın gelişti-
rilmesi gerektiğine inanıyo-
ruz.’’ şeklinde konuştu. 
Yarışmada birinciye 5 bin TL, 
ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 
bin TL ve diğer yarışmacılara 
birer küçük altın verilerek 
herkesin ödüllendirildiği yarış-
ma sonunda 8 çoban bilgi ya-
rışmasında 15 soruya ce-
vap verirken yarışmacılardan 
Mustafa Uzun birinci, Yasin 
Üçkulak ikinci, Ali Siltav ise 
rakibi ile aynı puanda tamam-
ladıkları yarışta kura çekimi 
ile üçüncü oldu. 
Birinci yarışmacının ödülü Vali 
Ali Mantı, ikinci olan yarışma-
cının ödülü Milletvekilleri İlk-
nur İnceöz ve Ayhan Erel ta-

rafından verilirken kura 
çekimi sonucunda 
üçüncü olan yarışmacı-
nın ödülü TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat 
Çelik tarafından verildi. 
Genel Başkan Çelik 
ödülü verirken yaptığı 
konuşmada her iki ya-
rışmacının da üçüncü-
lüğü hak ettiğini söyle-
yerek ‘’ Gönlüm iki ya-
rışmacının da üçüncü 
ilan edilmesinden ya-
nadır.’’ dedi.  Genel 
Başkan Çelik’in bu söz-
leri salonda coşkuyla 
alkışlandı. 
7. Geleneksel Çobanlar 
Yarışıyor etkinliği sa-
natçı Hüseyin Kağıt’ın 
konseri ile sonuçlandı-
rıldı.  
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK, BEREKET 
TV’DE GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ 

T ürkiye Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, 21 Mart 2019 tarihin-
de Bereket TV de Mehmet Sar-
can’ın sunduğu Hayvan Pazarı 
programına konuk olarak katıldı ve 
gündeme dair birtakım değerlen-
dirmelerde bulundu. 
    Genel Başkan Çelik, küçükbaş 
hayvancılığın önemine işaret ede-
rek başladığı konuşmasında ‘’ Kü-
çükbaş hayvancılık ülkemiz ekono-
misine büyük katkı sağlayan bir 
sektördür. Bu ülkenin sigortası, bu 
ülkenin milli meselesidir ve Sayın 
Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve 
ilgili bürokratlarımızın küçükbaş 
hayvancılığa olan yakın ilgisi ve 
alakaları ile hükümetimizin verdiği 
desteklerle şu anda zirvededir. 
Allah’a şükürler olsun ki bugünleri 
görmekten çok mutluyum‘’ dedi. 
Küçükbaş hayvancılığın piyasada 
24 ayar altın değerinde olduğuna 
vurgu yapan Çelik ‘’ Küçükbaş 
hayvanlarımız piyasada o kadar 
kıymetli ki büyük talebi vardır. 
Adeta şu an stoklarda satış bekle-
yen hayvanımız yok. Taleple bera-
ber ilgi var, sektöre bağlılık var, 
köye dönüş var. Bakanlığımız ve 
Hükümetimizin kırsalı destekleme 
yönünde köye dönüş projeleri ile 
sektörümüze büyük ilgi var’’ şek-
linde konuştu. 
    Küçükbaş hayvan etinin sanı-
landan daha fazla tüketildiğini de 
ifade eden Çelik, ‘’ Küçükbaş hay-
van et tüketiminin toplam tüketim 
içindeki payı olarak % 10-12 ora-
nında olduğu söyleniyor ancak bu 
gerçeği yansıtmamaktadır. Bu 
oran en az % 25 civarındadır. Üs-
telik küçükbaş hayvan eti tüketen 
insanlar sağlıklıdır, dinçtir. Küçük-
baş hayvanlar kimyasal madde 
tüketmez. Besi hayvanı değildir. 

Açık havada, meralarda beslenen 
hayvan türleridir.‘’ dedi. 
Küçükbaş hayvan sayısına da dik-
kat çeken Genel Başkan Çelik, ko-
nuşmasında ‘’2006 yılında Merkez 
Birliğimiz kuruldu. O zamanlarda 
küçükbaş hayvan sayımız 31-32 
milyon civarındaydı. Şu an 46 mil-
yona yükseldi. Bunda Birliklerimi-
zin payı da büyüktür. Çünkü Birlik-
lerimiz bu sektörün asıl sahipleri-
dir. Sürü sahibi sürüsünü terk ede-
mez. Şu anda genç çiftçi ve 300 
koyun projeleri devam etmektedir. 
2018 yılında verilmesi gereken 
hayvanlar çeşitli firmalar veya şa-
hıslar tarafından yerine getirileme-
diğinden dolayı sürülerin asıl sa-
hipleri olduğumuzdan bu görev 
2019 yılı için bize verildi. Bu ma-
nada Sayın Bakanımız Dr. Bekir 
Pakdemirli ve TİGEM Genel Müdü-
rümüz Sayın Ayşe Ayşin Işıkge-
ce’nin bize duydukları güveni hiç-
bir zaman boşa çıkarmayacağız. 
Bu projeleri oldu bittiğe getirip 
bugün verelim paramızı alalım he-
sabında değiliz. Biz yetiştiricimizin 
memnuniyetini gözeterek devleti-
mizin verdiği imkânları, aracılara 
peşkeş çekmeden direk yetiştirici-
ye ulaştırmak için gecemizi gündü-
zümüze katıp hizmet etmeye de-
vam ediyoruz.’’ İfadelerine yer 
verdi. 
    Genel Başkan Çelik, 31 Mart 
2019 tarihinde yapılacak olan ye-
rel seçimlerde birçok belediye baş-
kan adayının projelerini açıkladık-

larını, ancak küçükbaş hayvancılık 
sektörü ile ilgili dikkat çeken bir 
proje olmadığını söyleyen Genel 
Başkan Çelik, Belediye Başkan 
adaylarına seslenerek ‘’ Bu ülkeyi 
ayakta tutan hayvancılıktır. Bu 
ülkenin ekonomisini, sanayisini 
güçlendiren milli değerlerimizi 
ayakta tutan bu sektördür. Bunun-
la ilgili ne gibi projeleriniz vardır. 
Hayvan pazarları diyorsunuz.  Ama 
hayvan pazarları aracı kullanma-
dan yetiştiricinin direk hayvanını 
getirip satacağı yerler olmalıdır. 
Belediyeler beş kuruş almadan bu 
pazarlarda yetiştiricilerimizin sos-
yal ihtiyaçlarını karşılayıp hayvan-
larını değerinden satabileceği yer-
ler haline getirilmelidir. O zaman 
hem yetiştirici hem de tüketici ka-
zanacaktır.’’ mesajını verdi. 
    Konuşmasında küçükbaş hay-
vancılığın desteklenmesi hususuna 
da yer veren Çelik, ‘’ Anaç koyun 
keçi destekleme miktarı üç senedir 
25 liradır. Bu miktarın makul bir 
seviyeye yükseltilmesini istiyoruz. 
Sayın Bakanımız son bir hafta içe-
risinde çeşitli yerlerde kuzu ve 
oğlağa 100 lira destek verileceği 
açıklamasında bulundu. Böylece 
kırmızı et açığının kapatılmasında 
aktif rol oynanacaktır. Çünkü bizim 
kuzularımız oğlaklarımız karkas 
olarak 9-10 kilo iken kesime gidi-
yordu. 100 lira destekten dolayı 
kuzular ve oğlaklar 30-35 kilo ol-
duğunda kesime gidecekler. Biz 46 
milyon olan küçükbaş hayvan sa-
yımızı en az 60 milyona çıkarmayı 
hedefliyoruz. Kırmızı et açığımızı 
ancak bu şekilde kapatabiliriz.’’ 
diyerek, Tarım ve Orman Bakanı 
Pakdemirli şahsında Bakanlık bü-
rokrat ve çalışanları ile sektöre 
hizmet eden tüm paydaşlara te-
şekkür ederek konuşmasını son-
landırdı. 
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK, BEREKET 
TV’DE GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ 

T ürkiye Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, 21 Mart 2019 tarihin-
de Bereket TV de Mehmet Sar-
can’ın sunduğu Hayvan Pazarı 
programına konuk olarak katıldı ve 
gündeme dair birtakım değerlen-
dirmelerde bulundu. 
    Genel Başkan Çelik, küçükbaş 
hayvancılığın önemine işaret ede-
rek başladığı konuşmasında ‘’ Kü-
çükbaş hayvancılık ülkemiz ekono-
misine büyük katkı sağlayan bir 
sektördür. Bu ülkenin sigortası, bu 
ülkenin milli meselesidir ve Sayın 
Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve 
ilgili bürokratlarımızın küçükbaş 
hayvancılığa olan yakın ilgisi ve 
alakaları ile hükümetimizin verdiği 
desteklerle şu anda zirvededir. 
Allah’a şükürler olsun ki bugünleri 
görmekten çok mutluyum‘’ dedi. 
Küçükbaş hayvancılığın piyasada 
24 ayar altın değerinde olduğuna 
vurgu yapan Çelik ‘’ Küçükbaş 
hayvanlarımız piyasada o kadar 
kıymetli ki büyük talebi vardır. 
Adeta şu an stoklarda satış bekle-
yen hayvanımız yok. Taleple bera-
ber ilgi var, sektöre bağlılık var, 
köye dönüş var. Bakanlığımız ve 
Hükümetimizin kırsalı destekleme 
yönünde köye dönüş projeleri ile 
sektörümüze büyük ilgi var’’ şek-
linde konuştu. 
    Küçükbaş hayvan etinin sanı-
landan daha fazla tüketildiğini de 
ifade eden Çelik, ‘’ Küçükbaş hay-
van et tüketiminin toplam tüketim 
içindeki payı olarak % 10-12 ora-
nında olduğu söyleniyor ancak bu 
gerçeği yansıtmamaktadır. Bu 
oran en az % 25 civarındadır. Üs-
telik küçükbaş hayvan eti tüketen 
insanlar sağlıklıdır, dinçtir. Küçük-
baş hayvanlar kimyasal madde 
tüketmez. Besi hayvanı değildir. 

Açık havada, meralarda beslenen 
hayvan türleridir.‘’ dedi. 
Küçükbaş hayvan sayısına da dik-
kat çeken Genel Başkan Çelik, ko-
nuşmasında ‘’2006 yılında Merkez 
Birliğimiz kuruldu. O zamanlarda 
küçükbaş hayvan sayımız 31-32 
milyon civarındaydı. Şu an 46 mil-
yona yükseldi. Bunda Birliklerimi-
zin payı da büyüktür. Çünkü Birlik-
lerimiz bu sektörün asıl sahipleri-
dir. Sürü sahibi sürüsünü terk ede-
mez. Şu anda genç çiftçi ve 300 
koyun projeleri devam etmektedir. 
2018 yılında verilmesi gereken 
hayvanlar çeşitli firmalar veya şa-
hıslar tarafından yerine getirileme-
diğinden dolayı sürülerin asıl sa-
hipleri olduğumuzdan bu görev 
2019 yılı için bize verildi. Bu ma-
nada Sayın Bakanımız Dr. Bekir 
Pakdemirli ve TİGEM Genel Müdü-
rümüz Sayın Ayşe Ayşin Işıkge-
ce’nin bize duydukları güveni hiç-
bir zaman boşa çıkarmayacağız. 
Bu projeleri oldu bittiğe getirip 
bugün verelim paramızı alalım he-
sabında değiliz. Biz yetiştiricimizin 
memnuniyetini gözeterek devleti-
mizin verdiği imkânları, aracılara 
peşkeş çekmeden direk yetiştirici-
ye ulaştırmak için gecemizi gündü-
zümüze katıp hizmet etmeye de-
vam ediyoruz.’’ İfadelerine yer 
verdi. 
    Genel Başkan Çelik, 31 Mart 
2019 tarihinde yapılacak olan ye-
rel seçimlerde birçok belediye baş-
kan adayının projelerini açıkladık-

larını, ancak küçükbaş hayvancılık 
sektörü ile ilgili dikkat çeken bir 
proje olmadığını söyleyen Genel 
Başkan Çelik, Belediye Başkan 
adaylarına seslenerek ‘’ Bu ülkeyi 
ayakta tutan hayvancılıktır. Bu 
ülkenin ekonomisini, sanayisini 
güçlendiren milli değerlerimizi 
ayakta tutan bu sektördür. Bunun-
la ilgili ne gibi projeleriniz vardır. 
Hayvan pazarları diyorsunuz.  Ama 
hayvan pazarları aracı kullanma-
dan yetiştiricinin direk hayvanını 
getirip satacağı yerler olmalıdır. 
Belediyeler beş kuruş almadan bu 
pazarlarda yetiştiricilerimizin sos-
yal ihtiyaçlarını karşılayıp hayvan-
larını değerinden satabileceği yer-
ler haline getirilmelidir. O zaman 
hem yetiştirici hem de tüketici ka-
zanacaktır.’’ mesajını verdi. 
    Konuşmasında küçükbaş hay-
vancılığın desteklenmesi hususuna 
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yımızı en az 60 milyona çıkarmayı 
hedefliyoruz. Kırmızı et açığımızı 
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C umhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, 26 Mart 
2019 tarihinde Van'da 

düzenlenen mitingde halka hitap 
ederek küçükbaş hayvancılık sek-
törüne ilişkin önemli açıklamalarda 
bulundu ve küçükbaş hayvan ye-
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sektörüne hitaben şu ifadelere yer 
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çükbaş hayvan yetiştiriciliğini teş-
vik etmek için yeni destek progra-
mını hayata geçiriyoruz. Halen 
küçükbaş damızlıklar için hayvan 
başına 25 lira destek ödemesi ya-
pılıyor. Buna ilave olarak, önü-
müzdeki yıldan itibaren dişi kuzu 

ve oğlaklardan damızlık 
olarak sürüye katılan 
her bir hayvan için 100 
lira destekleme ödeme-
si yapmaya başlayaca-
ğız. Yeni projemizle 
küçükbaş hayvan varlı-
ğını 84 milyona yük-
seltmeyi, kişi başına da 
en az bir küçükbaş 
hayvan yetiştirilmesini 
hedefliyoruz. Yeni teş-
vik programının ülke-
mize şimdiden hayırlı 
olmasını diliyorum." 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KÜÇÜKBAŞ 
HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE YENİ DESTEK MÜJDESİ 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, KÜÇÜKBAŞTA YENİ DESTEK 
PROGRAMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU 

T ÜDKİYEB Genel Başkanı 
Çelik, "Bu destek progra-
mı 265 bin küçükbaş 

hayvan yetiştiricisi için bayram 
havasında bir müjde oldu" dedi. 
Mustafa Çalkaya – AA Ankara 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik, gelecek yıldan itibaren dişi 
kuzu ve oğlaklardan damızlık ola-
rak sürüye katılacak her bir hay-
van için 100 lira destekleme öde-
mesi yapılması kararıyla ilgili, "Bu 
destek programı 265 bin küçük-
baş hayvan yetiştiricisi için bay-
ram havasında bir müjde oldu." 
dedi. 
Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından açıklanan 
küçükbaş hayvancılığa yönelik 
yeni destek programını AA muha-
birine değerlendirdi. 
Halen küçükbaş damızlıklar için 
hayvan başına 25 lira destek ve-
rildiğini, gelecek yıldan itibaren 
bu desteğe ilaveten dişi kuzu ve 
oğlaklardan damızlık olarak sürü-
ye katılacak her bir hayvan için 
100 lira destekleme ödemesi ya-
pılacağını dile getiren Çelik, "Bu 
destek programı 265 bin küçük-
baş hayvan yetiştiricisi için bay-
ram havasında bir müjde oldu." 
dedi. 
Çelik, yetiştiricilere ödenen anaç 
koyun keçi desteğine ek olarak 
verilecek bu desteğin, sektörü 
daha iyi yerlere taşıyacağını ve 
hedeflere ulaşılması yolunda 
önemli katkı sağlayacağını ifade 
etti. 
Yeni destek programıyla erken 
kuzu kesimlerinin de önleneceği-
ne işaret eden Çelik, böylece Tür-
kiye'de kırmızı et üretiminin arta-
cağını söyledi. 
Çelik, desteklerin kuzu ve oğlak 

et fiyatlarını düşüreceğini belirte-
rek, "Nihayetinde üreticimizin ve 
tüketicimizin birlikte kazandığı bir 
ortamda insanlarımızın sağlıklı 
beslenmesi bizim arzu ettiğimiz 
en temel önceliğimiz." diye ko-
nuştu. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli'ye teşekkür etti. 
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A nkara Ticaret 
Odası’nda 22 
Nisan 2019 ta-

rihinde ATO, Türkiye 
Yem Sanayicileri Birliği, 
Tarım ve Orman Bakan-
lığı, Gıda ve Kontrol Ge-
nel Müdürlüğü ve Hay-
vancılık Genel Müdürlü-
ğü iş birliği ile ‘Et, Süt, 
Yem Kardeşliği’ adlı bir 
toplantı düzenlendi. 
Toplantıya TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat 
ÇELİK, Türkiye Yem Sa-
nayicileri Birliği Başkanı 
ve ATO Yönetim Kurulu 
üyesi M. Ülkü KARAKUŞ, 
Cumhurbaşkanlığı Sağ-
lık ve Gıda Politikaları 
Kurulu üyesi Prof. Dr. 
Zümrüt Begüm 
ÖGER,  Gıda ve Kontrol 
Genel Müdürü Mümtaz 
SİNAN, Hayvancılık Ge-
nel Müdürü Zekeriyya 
ERDURMUŞ, Bitkisel 
Üretim Genel Müdür 
Yardımcısı Burhan DE-

MİROK, TAGEM Genel 
Müdür Yardımcısı Doç. 
Dr. İlhan AYDIN, TÜSE-
DAD, TARIMKOOP, SET-
BİR, KÖY-KOOP, HAY-
KOOP, TÜKETBİR, TÜ-
YEKAD, TDSYMB ve 
SÜTBİR gibi sivil toplum 
kuruluşları Başkanları 
ve üyelerinin yanı sıra 
süt, kırmızı et, beyaz et, 
bitkisel üretim ve yem 
işiyle uğraşanlar katıldı. 
  
Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürü Mümtaz SİNAN 
açılış konuşmasında, 
her sorunun tartışılarak, 
konuşularak çözülebile-
ceğini, yeni politikaların 
oluşumunda, atılacak 
adımlarda mutlaka sek-
tör paydaşlarının da 
fikirlerinin alınacağını, 
sektörün önünü açmak, 
insan sağlığını korumak 
amacıyla birlikte hare-
ket etmeyi ilke edindik-
lerini vurguladı. 

ATO’DA ET, SÜT, YEM KARDEŞLİĞİ TOPLANTISI 
DÜZENLENDİ 

T arımsal örgütlerin yapı-
lanması ile ilgili Bakanlık 
bürokratları, yetiştirici, 

üretici ve kooperatiflerin Mer-
kez Birlik Başkanlarının katılımı 
ile Tarım Reformu Genel Mü-
dürlüğü’nde önemli bir toplantı 
gerçekleştirildi.  Toplantıda 
TÜRKİYEB Genel Başkanı Nihat 
ÇELİK tarafından ıslah birlikleri-
nin daha da güçlenerek kurum-
sal bir yapıya kavuşturulması 
noktasında yetiştirici Birlikleri-
nin sorunları dile getirildi.  

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE 
ÖRGÜTLERİN YAPILANMASI TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
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VAN İLİ VE İLÇE ZİRAAT ODA BAŞKANLARINDAN 
GENEL BAŞKAN ÇELİK'E ZİYARET 

T ÜDKİYEB Genel Baş-
kanı Sayın Nihat ÇE-
LİK'i makamında ziya-

ret ederek küçükbaş hayvan-
cılık sektörüne dair birtakım 
görüşmelerde bulundular. 
Van Ziraat Odaları İl Koordi-
nasyon ve Tuşba Ziraat Odası 
Başkanı Hasan ÖZGÖKÇE 
Başkale Ziraat Odası Başkanı 
Rahmi AŞKAN, Gürpınar Zi-
raat Odası Başkanı Faruk ŞA-
MiLOĞLU , Çaldıran Ziraat 
Odası Başkanı Nesim ERTOP-
ÇU, Erciş Ziraat Odası Başkan 
Vekili Barış ÇELİK, Muradiye 
Ziraat Odası Başkanı Nezir 
ÇAKAN katıldı. 

TDSYMB GENEL BAŞKANI ÖZCAN VE                               
BEREKET TV YÖN.KUR. BAŞKANI KASAP’TAN,                                    
MERKEZ BİRLİĞİNE ZİYARET 

T ürkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TDSYMS) Genel Başkanı Kamil ÖZCAN ve Bereket 
Tv Yönetim Kurulu Başkanı Halilullah KASAP   9 

Mayıs 2019 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’i 
Merkez Birliğinde ziyaret ederek küçükbaş hayvancılık 
sektörüne dair  görüşmelerde bulundular. 

Oldukça verimli geçen ziyaretler sonrasında TÜDKİYEB 
Genel başkanı Nihat Çelik, ziyaretlerden duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti ve küçük-
baş hayvancılık sektörüne daha iyi bir şekilde hizmet et-
me yolunda çalışmaların birlik beraberlik içerisinde devam 
etmesi temennilerinde bulundu. 

ANADOLU İZLENİMLERİ VE TAGYAD’DAN GENEL 
BAŞKAN NİHAT ÇELİK'E MAKAMINDA ZİYARET 

A nadolu İzlenimleri Medya ve Tanıtım Ajansı Genel 
Koordinatörü Sayın Muhammet OLUKLU ve Tarım 
Gazeteleri ve Yazarları Derneği Başkan Yrd. Sayın 

Asiye YILDIRIM   9 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başka-
nı Nihat Çelik’i Merkez Birliğinde ziyaret ederek küçükbaş 
hayvancılık sektörüne dair birtakım görüşmelerde bulun-
dular. Oldukça verimli geçen ziyaretler sonrasında TÜDKİ-
YEB Genel başkanı Nihat Çelik, ziyaretlerden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti ve küçükbaş hayvancılık sektörüne daha iyi bir şekilde 
hizmet etme yolunda çalışmaların birlik beraberlik içerisinde devam etmesi temennilerinde bulundu. 
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T ürkiye Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) tarafın-

dan ‘Tarımda Milli Birlik Projesi’ 
kapsamında 29 Nisan- 01 Mayıs 
tarihleri arasında Antalya'da Kü-
çükbaş Hayvancılık Şurası düzen-
lendi. 
 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
tarafından düzenlenen ve 3 gün 
süren programa Tarım ve Orman 
Bakanlığı Hayvancılık Genel Mü-
dürlüğü ile Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü yetkilileri, 80 ilden bir-
lik başkanları ve yaklaşık 350 tem-
silci katıldı. 
 
Etkinlikte ‘Yeni Ekonomi Programı’ 
hedefleri arasında da yer alan kü-
çükbaş hayvan sayısının 4 yıl için-
de 47 milyondan 100 milyona çı-
karılması için atılması gereken 
adımlar ele alınarak ‘Küçükbaş 
Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü Bü-
yütme ve Yenileme Destek Mode-
li’nin tanıtımı yapıldı ve sektörün 
sorunları tartışıldı. 
 
Programın açılış konuşmasını ger-
çekleştiren TÜDKİYEB Genel Baş-
kanı Nihat Çelik, birlikler olarak 
hükümet ile iş birliği içerisinde 
olmaktan duyduğu memnuniyeti 

dile getirdi. Çelik, küçükbaş hay-
van sayısının birlikler sayesinde 47 
milyona ulaşmasının da memnuni-
yet verici olduğunu kaydetti. 
"Hayvan sayısını en az 100 milyo-
na çıkarmak için yoğun çaba har-
cayacağız" 
 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, yaptığı açıklamada, küçük-
baş hayvancılığın ülkenin milli me-
selesi olduğunu vurgulayarak, 
‘Hayvancılık Şurası'nda Ulusal Is-
lah Programı kapsamında yürütü-
len çalışmaları ele alacak ve Türki-
ye'de hayvancılığın karşılaştığı 
sorunlara çözüm arayacağız. Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın talimatlarını yerine getir-
mek ve 4 yıl içinde küçükbaş hay-
van sayısını 47 milyondan en az 
100 milyona çıkarmak için yoğun 
çaba harcayacağız.’ diye konuştu. 
Bu hedefe ulaşmak için önerilerini 
sıralayan Çelik, ‘Öncelikli olarak 
koyunda ithalata son verilmeli, 
ihracatın önü açılmalı. İhracat ya-
pabilmek için de üretici bir ülke 
olmamız gerekiyor. Birliklerimize 
ihracat yetkisi verilirse ithalatı 
azaltarak ihracata yönelebiliriz.’ 
dedi. 
 
Genel Başkan Çelik, küçükbaş 
hayvancılığın ülkenin sigortası ve 
milli meselesi olduğunu, yaylala-

TÜDKİYEB TARAFINDAN ANTALYA’DA KÜÇÜKBAŞ 
HAYVANCILIK ŞURASI DÜZENLENDİ 
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rın, meraların güneşi, köylünün de 
altın bileziği olduğunu dile getirdi. 
‘Bizler yetiştiricinin ta kendisiyiz’ 
diyen Çelik, hayvanın doğumundan 
büyümesine, beslenmesine, sağlığı-
na, derisine kadar hepsiyle ilgilen-
diklerini aktardı. Çelik, ‘Biz hayvan 
sayımızı nasıl 100 milyona çıkarabi-
liriz diye çalışıyoruz. Güçlü bir üre-
tim için yetiştiriciye ve kırsala 
önem vererek burada da sorunları-
mızı dile getirdik’ şeklinde konuştu. 
 
"Mera ıslahının yapılması              
lazım" 
Kuzuya verilen 100 TL destekten 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Çelik, ‘Hazine ve Maliye 
Bakanımızın da belirlemiş olduğu 
küçükbaş hayvan sayısının 100 mil-
yona yükselmesi hedefine odakla-
nacağız. Bunun için köylerimizi sa-
hipsiz bırakmamamız lazım, yayla 
yasaklarının derhal kaldırılması la-

zım. Girdi maliyetleriyle birlikte 
yem sorununun tamamen orta-
dan kalkması lazım. 
 
Küçükbaş hayvancılık mera hay-
vancılığıdır. Meralarımız ve iklim 
şartlarımız buna müsaitken mera 
yasağı ile meralarımız kapalı tu-
tulursa sayıyı yükseltemeyiz. 
Mera ıslahının yapılması lazım. 
Biz ithalata artık dur diyoruz, 
özellikle küçükbaşta koyun keçi 
yetiştirici birliklerine ihracat izni 
verilmesi lazım. Biz sadece Tür-
kiye’nin değil dünyanın her yeri-
ne hayvan ihracatı yapacağız’ 
şeklinde konuştu. 
"5 bin Afgan çobanın önü açıl-
malı" 
Genel Başkan Çelik, çoban konu-
sunun önemli bir sorun olduğunu 
belirterek, bu sorunun çözülmesi 
gerektiğini aktardı. 
 

Çelik, ‘Biz ilk etapta 5 bin Af-
gan çobanın ülkemizde dene-
me amaçlı çalışmasının önü-
nün açılmasını istiyoruz. Üç 
Bakanlığın iş birliği içinde bu 
konuyu acil eylem kapsamına 
almaları lazım. İnsanlara böy-
le bir imkân tanınmalı. Çünkü 
bizim işletmelerimizde çalışan 
çobanlar oldukça verimli ve 
sadakatli insanlardır. Onlar 
bizim din kardeşlerimiz.’ çağ-
rısında bulundu. 
Çelik, Kurban Bayramı’na iliş-
kin tanzim merkez çağrısını 
da yineledi. Özellikle büyükşe-
hirlerde hayvan satışlarının 
yapılacağı ve aracının ortadan 
kaldırılacağı tanzim merkezler 
kurulması konusunda çağrıda 
bulundu. Çelik, bu uygulama-
nın bir ay boyunca sürdürül-
mesi ile yetiştirici ve alıcının 
fayda sağlayacağını kaydetti. 
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"Hayvan küpeleme yetkisi 
birliklere devredilmeli" 
Hayvanların kayıt altına alınması 
ve izlenmesi için yapılan küpele-
me işlemindeki sorunlara dikkat 
çeken Genel Başkan Çelik kürsü-
den, küpeleme yetkisinin birlikle-
re devredilmesi gerektiğini söyle-
di ve medyanın önünde bu konu-
da yetkililerden bir söz istedi. 
 
Küpeleme konusunu araçlardaki 
plakalara benzeten Çelik, trafikte 
plakasız araca cezai işlem uygu-
landığı gibi, küpesiz hayvana da 
cezai işlem uygulanması gerekti-
ği mesajını verdi. 
 
Çelik, kesime gönderilecek hay-
vanların da küpelendiğini belirte-
rek, ‘Bu durum kamu israfına yol 
açıyor. Kesimlik, kasaplık hay-
vanlara sadece tespit küpesi ta-
kılmalı.’ diye konuştu. 
 
"Aşı desteği istiyoruz" 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, hayvan hastalıklarıyla etkin 
mücadele için koruyucu hekimle-
re de önem verilmesi gerektiğini 
kaydetti. Çelik, ‘Bir destekleme 
kalemi olarak da aşı desteği isti-
yoruz. Devletin sırtındaki kambu-
ru hep birlikte ortadan kaldıraca-
ğız. Biz somut ve kalıcı çözümler 
istiyoruz’ diye konuştu. Çelik, 
göçer hayvan sevk ve hareketle-
rinde kolaylık sağlanması gerek-
tiğinin altını çizerek, ‘Küçükbaş 
hayvanlarımız kışın başka bir 
bölgede yazın başka bir bölgede. 
Hayvanın olduğu yerde tespit 
edilerek destekleme yapılması 
lazım.’ dedi. 
 
Çelik, ‘İl ve İlçe Tarım Müdürlük-
leri hem aşılamayı hem küpele-
meyi bir arada yapamaz. Küpele-
me birliklere devredilirse müdür-
lüklerin yükü de azaltılmış olur. 
Küpeleme yükünü kaldıramadığı-

mız sürece hayvan hastalıklarıyla 
etkin bir mücadele sürdürmemiz 
de mümkün değildir. Karma aşı-
ları da ithal etmekten ziyade ken-
di aşılarımızla yapmamız lazım. 
Türkiye'nin her türlü imkânı var.’ 
diye konuştu. 
 

"Yayla yasakları ivedilikle kal-
dırılmalı" 
Yayla yasaklarının hala uygulanı-
yor olmasından duyduğu üzüntü-
yü dile getiren Çelik, ivedilikle bu 
yasakların kaldırılması gerektiğini 
ve bu konunun takipçisi oldukla-
rını kaydetti. Hayvan sevkleri 
yapılırken işletmeden ayrılan 
hayvanların kulak numaraları 
işlemlerinin gelişigüzel yapıldığını 
ifade eden Çelik, ‘İşin içinden 
çıkamıyoruz. Bizim kayıtlarımızın 
hiçbiri güncel değil, biz güncel 
kayıt istiyoruz.’ çağrısında bulun-
du. 
 
Programda sektörün sorunlarını 
dinleyen ve bir konuşma gerçek-
leştiren Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı Hayvancılık Genel Müdürü Ze-
keriyya Erdurmuş, küçükbaşla 
ilgili çalışma yapılırken sektörün 
tüm paydaşlarıyla bir araya gelin-
diğini kaydetti. Türkiye'nin kü-
çükbaş hayvan varlığında artış 
meydana geldiğini ve 46 milyon 
seviyesinde olduğunu ifade eden 
Erdurmuş, aynı şekilde büyükbaş 
ve sütte de bir artış olduğunu 
aktardı. Erdurmuş, Türkiye'de 
canlı hayvan varlığındaki artışın 
dünya ülkelerinin hiçbirinde ol-
madığını söyledi.  
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Erdurmuş, "Bundan sonraki gün-
lerimiz geçmiş yaşadığımız gün-
lerden çok daha güzel olacak. 
Tabi bizler sektörün sorunlarıyla 
ilgilenirken gelecekle ilgili çalış-
malarımızı da sürdürüyoruz. Şu 
anda bir başarı hikayemiz var ve 
yerimizde sayamayız, kendimizi 
geliştirmemiz lazım. İlk çalışma-
mız küçükbaş üzerine, bu konuda 
projemizi hazırladık. Ülkenin ge-
leceğini coğrafyanın kaderine 
uygun olarak küçükbaş üzerine 
uygulamaya devam edeceğiz" 
dedi. 
 
 "Çoban ciddi bir sorun" 
Hayvancılık sektöründeki sorun-
lar üzerinden spekülasyon yapıl-
dığının altını çizen Erdurmuş, bu 
tür spekülasyonların üreticinin 
emeğine saygısızlık olduğunu 
söyledi. Erdurmuş, "Bu coğrafya 
kendi kaderini çizebilir, yeter ki 
biz inanalım, devlet üreticinin 
arkasında" mesajını verdi. Çoban 
konusunun ciddi bir sorun oldu-
ğunun altını çizen Erdurmuş, bu 
konuda girişimlerin başlatıldığını 
ve ilgili bakanlıklarla temasa ge-
çildiğini açıkladı. Bir diğer konu 
olan meranın önemli bir kültür 
olduğunu dile getiren Erdurmuş, 
bu konuyu sosyolojik yapıyla ele 
almak gerektiğini kaydetti. Er-
durmuş, "Küçükbaştaki hedefimi-
ze hep birlikte hızlı bir şekilde 
ulaşacağız" mesajını verdi. 
 
"14 buçuk milyon                       
küçükbaş" 
Programın ikinci gününe Tarım 
ve Orman Bakanlığı Gıda ve 
Kontrol Genel Müdürü Mümtaz 
Sinan da katıldı. Sektörün sorun-
larını dinleme fırsatı bulan Sinan, 
bir konuşma gerçekleştirdi. 
 
2016 yılında elektronik kimliklen-
dirilmeye geçildiğini anımsatan 

Sinan, 2018 yılında 14 buçuk 
milyon küçükbaş hayvanın ka-
yıt altına alındığını aktardı. Ay-
rıca hayvan hastalıklarıyla mü-
cadele konusunu ele alarak, bu 
konudaki çalışmaların hızla de-
vam ettiğini belirtti. 
 
"İhracat kapılarının açılması 
taraftarıyım" 
"Biz kendimizi sizin rakibiniz 
olarak değil ortağınız, kardeşi-
niz olarak görüyoruz" diyen 
Sinan, "Türkiye'nin en önemli 
konusu koyun ve keçidir. Bu 
kadar insanı ilgilendiren ve ge-
niş yelpazede iş yapan başka 

bir sektör yoktur." ifadesini kullandı 
ve sözlerine şunları ekledi: 
"Türkiye özellikle ihracatla ilgili, böl-
gesel potansiyelini, yılların tecrübesi-
ni, kabiliyetlerini sadece kendine ye-
ten bir ülke olmaktan çıkarıp bölgeye 
ağabeylik yapabilecek, yetiştirdiği 
ürünleri de paylaşabilme konumuna 
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gelmek zorundadır. Gecikmiş bir 
durumdur. Bunun bugünden tezi 
yok başlatılması gerektiğine ina-
nıyorum. İhraç eden pozisyona 
gelmek için el birliği ve iş birliği 
içerisinde bu adımı çok süratle 
atmalıyız. Küçükbaş hayvancılı-
ğın gelişmesi için ihracat kapıla-
rının açılması taraftarıyım." 
 
"Küpeleme birliklere                  
devredilecek" 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, 
hayvanların kayıt altına alınması 
ve izlenmesi amacıyla uygulanan 
‘küpeleme’ işlemi birliklere dev-
redilecek. 
 
Başkan Çelik'in küpeleme konu-
sundaki çağrısını ele alan Genel 
Müdür Sinan, birliklere küpeleme 
müjdesi verdi. Sinan, 
"Küpelemeden geri adım atmak 
hayvancılığa verilebilecek kural-
sızlık, bizi doğruya götürmez. 
Dünya bir konuda bir karar aldı 
ve bundan da netice aldıysa, bi-
zim de buna direnmememizin bir 
anlamı olmadığını düşünüyorum. 
Devlet eliyle yapılan küpeleme işi 
çok başarılı görünse bile sağlıklı 
netice alınamadığı kanısındayız. 
Küpeleme işini yapabileceğine 
kanaat getirdiğimiz birliklere bu 
işi devredeceğiz. Küpeleme kül-
fetinden devleti, küpeleme zah-
metinden de yetiştiriciyi kurtara-
cağız. Bu işi yapabilecek, altyapı-
sı uygun birliklerimizin bu işin 
içinde olmasından rahatsızlık 
duymuyoruz. Öte yandan, kesi-
me gidecek hayvanların küpelen-
mesi de gerçekten bir külfet. Bu 
anlamda yeni bir model üzerinde 
çalışıyoruz, buna da bir çözüm 
getireceğiz. Başkanımızla istişare 
halindeyiz. Bu işi yapamayacak-
larına kanaat getirdiğimiz birlik-
lere de vermeyeceğiz; açık ve 
net olacağız. Alt yapısı uygun 

olan ve akredite olan işletmele-
rin bu işe ortak olmasından 
memnuniyet duyacağız." açıkla-
masında bulundu. 
 
Program, birlik başkanlarının 
katılımında soru cevap bölümüy-
le devam etti. 

 
TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, ba-
sına kapalı gerçekleşen istişare top-
lantısının ardından ‘Küçükbaş Hay-
vancılık Şurası’ kapsamında genel 
değerlendirmede bulundu. 
Oldukça verimli ve başarılı bir şura 
gerçekleştiğini vurgulayan Çelik, 
ilgili genel müdürlerin çalışmalara 
ortak olup, sorunların çözümü nok-
tasında katılımlarının olduğunu söy-
ledi. 
 
"Hem yetiştirici hem de                  
tüketici kazanır" 
Bu yıl Kurban Bayramı için de çağrı-
da bulunan Çelik, aracıların aradan 
çıkarılması gerektiğini ifade etti. 
Çelik, ‘Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan bütün belediyelere 
talimat vermeli. Kurban kesimleri 
için satış merkezlerinin kurulması 
lazım, satış yerlerinde gelen hayvan 
bakıcılarına yer tesisi yapılması la-
zım. Tanzim noktalarından daha 
önemli bir konu bu. Bugün herkes 
nereden hayvan bulabilirim, kaç 
para diye arıyor. Ayrıca dini vecibe-
lere uymayan çok konu var. İnsan-
lar her şeyi satıyor ama vatan satıl-
maz. Belediyelerimiz satış merkez-
lerini kursun, yetiştiriciler de hay-
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vanlarını getirsin. Her beledi-
yenin bu anlamda tahsis ettiği 
bir yer olmalı. Böylelikle yetiş-
tirici fahiş fiyata satamaz; 
hem yetiştirici hem de tüketici 
kazanır’ dedi. 
 
Antalya’da 3 gün süreyle dü-
zenlenen Küçükbaş Hayvancı-
lık Şurası kapsamında Hay-
vancılık Genel Müdürlüğü Is-
lah ve Geliştirme Daire Başka-
nı Adem Bölükbaşı, aynı daire 
Başkanlığından Ziraat Mühen-
disi Bilgehan Özen ve Merkez 
Birliği Teknik İşler Müdürü 
Veysel Ören özellikle küçük-
baş hayvan ıslahı konularında 
birtakım sunumlar gerçekleş-
tirdiler. 
 
Program, katılımcıların toplu 
fotoğraf çekimi ile sonlandırıl-
dı. 
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T ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle verdiği iftar programına katılarak, 29 
Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen  Küçükbaş hayvancılık şurasında ki so-

nuç bildirgesini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. 
 
Genel Başkan Çelik, programda ayrıca küçükbaş hayvancılığın temel sorunları ve çözüm önerileri hakkında 
Erdoğan’a birtakım bilgiler sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sorunların takipçisi olacaklarını belirterek gö-
rüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’A KÜÇÜKBAŞIN SORUNLARINI İLETTİ 
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KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ŞURASI’NA MEDYADAN 
BÜYÜK İLGİ 

T ürkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından ‘Tarımda Milli Birlik 
Projesi’ kapsamında 29 Nisan- 01 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen ve 3 gün süren 
‘Küçükbaş Hayvancılık Şurası’ medyada büyük yankı uyandırdı.  
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KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ŞURASI’NA MEDYADAN 
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K ars İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin DÜZ-
GÜN ve Kars İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricile-
ri Birliği Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu 14 Mayıs 

2019 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’i Merkez Bir-
liğinde ziyaret ederek küçükbaş hayvancılık sektörüne 
dair  görüşmelerde bulundular. 
 
Oldukça verimli geçen ziyaret sonrasında TÜDKİYEB Ge-
nel başkanı Nihat Çelik, ziyaretlerden duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti ve küçükbaş hayvancılık sektörüne daha iyi bir şekilde hizmet 
etme yolunda çalışmaların birlik beraberlik içerisinde devam etmesi temennilerinde bulundu. 

KARS İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ DR. DÜZGÜN VE 
BİRLİK BAŞKANI SADIKOĞLU, MERKEZ BİRLİĞİNDE 

HAYGEM DAİRE BAŞKANI GÜRÇAY’DAN GENEL 
BAŞKAN ÇELİK’E NEZAKET ZİYARETİ 

H ayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) Alt Yapı ve 
Çevre İzleme Daire Başkanı Emre Gürçay ve AB Ge-
nel Müdürlüğü Eski Daire Başkanlarından Özkan 
Köylübey 25 Nisan 2019 tarihinde Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik’e bir nezaket ziyaretinde bulundular. 

Ziyaret kapsamında küçükbaş hayvancılık konuları da ele 
alınırken Bakanlık ve Merkez Birliği işbirliğinde yapılabilecek 
alternatif ve yeni projeler üzerinde istişarelerde bulunuldu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek ‘’ Daire Başkanlarımızın Merkez 
Birliğimizi şereflendirmesinden dolayı onur duydum. Ziyaret nezaketen de olsa biz yine sektörümüzün ko-
nularını görüştük. Son derece mutlu olduğum ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor çalışmala-
rında başarılar diliyorum. ‘’ dedi. 

KARABÜK, ZONGULDAK VE KASTAMONU BİRLİK 
BAŞKANLARINDAN MERKEZ BİRLİĞİ ZİYARETİ 

K arabük Birlik Başkanı  ve Merkez Birliği  Denetleme 
Kurulu Üyesi  İsmail BAĞÇE, Zonguldak Birlik Baş-
kanı Aziz KARAKURT , Kastamonu Birlik Başka-

nı  Adem CAMBAZ , 14 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik’i Merkez Birliğinde ziyaret ederek küçükbaş hay-
vancılık sektörüne dair  görüşmelerde bulundular. 

Oldukça verimli geçen ziyaretler sonrasında TÜDKİYEB Ge-
nel başkanı Nihat Çelik, ziyaretlerden duyduğu memnuniye-
ti dile getirerek kendilerine teşekkür etti ve küçükbaş hay-
vancılık sektörüne daha iyi bir şekilde hizmet etme yolunda 
çalışmaların birlik beraberlik içerisinde devam etmesi te-
mennilerinde bulundu. 
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T ürkiye Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, 29 Mayıs’ta Bereket 
TV’de Mehmet Sarcan’ın sunduğu 
Artı Gündem programına konuk 
oldu ve gündeme dair değerlendir-
melerde bulundu. 
 
‘Küçükbaş hayvancık bu ülke-
nin sigortasıdır’ 
Genel Başkan Çelik, koyun ve ke-
çinin Türkiye piyasasındaki duru-
muna işaret ederek başladığı ko-
nuşmasında, ‘Koyun, keçi bu ülke-
nin mihenk taşıdır. Köylünün altın 
bileziğidir. Küçükbaş hayvanları-
mız meralarımızın, yaylalarımızın 
güneşidir. Dolayısıyla ülkemizin 
olmazsa olmazıdır. Güçlü bir eko-
nomi ve tarım için küçükbaş hay-
vancılığının gelişmesi gereklidir. 
Yağıyla, yünüyle, anne sütüne eş-
değer özelliklerde olan keçi sütüy-
le, etiyle ithalata bağlı kalmadan 
kendi ürettiğimizle yetinmemiz 
gerekiyor. Dolayısıyla küçükbaş 
hayvancılık bu ülkenin gerçek ma-
nada sigortasıdır. 
 
Türkiye’nin küçükbaş hayvan varlı-
ğının 1970’lerde 60-70 milyonlar-
dayken 2000’lerde 31-32 milyona 
kadar gerilediğini vurgulayan Çe-
lik, AK Parti hükümetinin başa gel-
mesiyle birlikte 2005 yılından son-
ra küçükbaş hayvancılığın teşvik 
edici desteklerle el üzerinde tutul-
duğunu aktardı. 
 
Çelik, ‘Bu sektörde faaliyet göste-
ren insanlar ailenin üvey evladı 
gibi muamele görürken asıl bireyi 
haline geldi. Sonuç itibarıyla kü-
çükbaş hayvancılığın popülasyonu 
arttıkça hayvan sayımız da artıyor. 
Şu anda hayvan sayımız 46-47 

milyonlarda. Bu yeterli değil tabii 
ki.  Hayvan sayımızı artırmamız 
lazım.’ dedi. 
 
‘Yetiştirici birliklerimiz bu işin 
sakini değil sahibidir’ 
Hayvan sayısının artırılması için 
birliklerin güçlendirilmesi gerekti-
ğini vurgulayan Çelik, ‘Yetiştirici 
birliklerimiz bu işin sakini değil 
sahibidir. İstişare yoluyla saha ve 
masa arasındaki farkı kapatarak 
sahada uygulanabilir projelerin 
hazırlanması lazım. Teraziyi iyi 
dengelemeden sorunu çözmek çok 
kolay değil. 100 milyon hedefine 
ulaşabilmemiz için İl Birliklerimizin 
güçlendirilmesi gerekmektedir.’ 
dedi. 
 
Genel Başkan Çelik sözlerine şöyle 
devam etti: ‘Tarımda Milli Birlik 
projesi kapsamında Antalya’da 
‘Küçükbaş Hayvancılık Şurası’ dü-
zenledik. Yaklaşık 24 madde halin-
de bir öneri hazırladık. Ancak he-
nüz Tarım Bakanımıza ulaştırama-
dık. Dünya Çiftçiler Günü’nde 

Cumhurbaşkanımız bizleri Külli-
ye’de iftar yemeğine davet et-
ti.  Bazı sorun ve sıkıntıları bu ye-
mekte kendisine arz etme fırsatım 
oldu. Cumhurbaşkanımızda evrak-
ları inceleyip yetkili mercilere ak-
tardı.  Sonuç olarak en kısa sürede 
Bakanımız Dr. Bekir Pakdemir-
li’den sorunlar ve çözüm önerileri 
ile ilgili istişare yapmak üzere ha-
ber bekliyoruz.’ 
 
Programın ilerleyen dakikalarında 
yayla yasakları ve göçer hayvan 
sorununun da altını çizen Çe-
lik,’Küçükbaş hayvancılık besi hay-
vancılığı değildir, sürekli hareket 
halindedir. Kışın barınaklarda ya-
zın meralarda, yaylalarda olur. 
Yayla yasakları ve göçer hayvancı-
lık şu anda ciddi bir sorun haline 
gelmiştir. Havaların ısınmasıyla 
birlikte Güneydoğu illerimizden 
Doğu illerimize hayvanların göç-
mesi gerekmektedir.  Hayvanların 
bu illere giriş izninin verilmesi la-
zım.’ dedi. 
 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK, BEREKET 
TV’DE SEKTÖRÜN GÜNDEMİNİ DEĞERLENDİRDİ 
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300 koyun projesinin son duru-
mu hakkında sosyal medya üze-
rinden gelen soruların da yanıt-
landığı programda projenin TAR-
SİM, Ziraat Bankası, TİGEM ve 
TÜDKİYEB iş birliğinde 6 yıllık 
düşük faizli ve TARSİM sigortası 
kapsamında kredili bir proje ol-
duğu, kredisi onaylanan proje 
sahiplerinin %75’inin tedarikinin 
sağlandığı bilgisi verildi. 
 
Sürecin 30 Haziran’a kadar de-
vam edeceğini de belirten Nihat 
Çelik, ‘Projenin %75’inin tamam-
lanması bizim için büyük bir ba-
şarıdır.30 Haziran’dan sonra ilave 
isim alınmayacaktır. Kredisi 
onaylanan proje sahiplerinin tes-
lim ve tedarik işleri en kısa süre-
de tamamlanacaktır.’ dedi. 
 
TÜRKİYEB organizasyonuyla 
‘Üretici Şartlarında Sözleşmeli 
Küçükbaş Hayvancılık Projesi 
(300 Koyun) gibi birçok projeyi 
tamamladıklarını ve tedarikini 
sağladıklarını aktaran Genel Baş-
kan Çelik sözlerine şunları ekledi: 
‘Hayvanlarımız TİGEM’in belirle-
miş olduğu teknik şartnameye 
uygun olarak verildi. Dolayısıyla 
proje başarıyla devam ediyor. 
‘300 Koyun’ gibi projelerin arta-
rak devam etmesini istiyo-
ruz.  Özellikle Karadeniz gibi geli-
şime müsait olan illerimizde bu 
projelerin devam etmesi lazım. 
Hayvan sayısı düşük olan yerler-
de bu projelerin daha da ön pla-
na çıkarılması taraftarıyız. Tüm 
bunları göz önüne alarak İl Birlik-
lerimizi güçlendireceğiz. Kırsal 
kalkınmada öncelikli olan il ve 
köylerimizi tespit ederek ağırlığı-
mızı bunlara vereceğiz. Projenin 
sektöre geri dönüşümünü düşü-
necek ve muhasebesini yapaca-
ğız.’ 
 

 
‘Birlikte Güçleneceğiz’ 
Genel başkan Çelik, yetiştirici ve 
ıslah birlikleri olduklarının öne-
mini vurgulayarak şunları aktar-
dı: ‘Üreten, yetiştiren, sağan ve 
bakan yetiştiricilerimizdir, dola-
yısıyla birliklerimizdir. Bu düstur-
la hareket ederek birlikte güçle-
neceğiz. Biz yetiştirici ve ıslah 
birlikleriyiz. Küçükbaş hayvancı-
lığın popülasyonunu, verimini ve 
kalitesini artıracağız.’ 
 
Küpe ve küpeleme işleminin bir-
liklerin asli görevi olduğunu ve 
küpeleme cezalarının kaldırılması 
gerektiğini söyleyen Çelik, altya-
pısı müsait olan birliklere küpe-
leme işlerinin devredilmesi ge-
rektiğinin altını çizdi. 
 
Çelik küpeleme işlemiyle ilgili 
sözlerine şöyle devam etti: 
‘ Küçükbaş Hayvancılık Şura-
sı’nda Gıda ve Kontrol Genel Mü-
dürümüz Mümtaz Sinan’dan işin 
birliklere verilmesi sözünü aldık. 
Kayıtsız hayvan olmaması için 
küpeleme cezasının kaldırılması 
gerekir.’ 
 
Sosyal medya üzerinden yetişti-
ricilerin koyun yününün düşük 
fiyatla satılmasını dile getirdiği 
programda Çelik, koyun yünü-
nün sanayide yeteri kadar dö-
nüştürülemediği için yok fiyatına 

satıldığını, bunun dönüşümü için 
acil eylem planı yapılması gerekti-
ğini söyledi. 
 
‘Çoban sorunu çözülmeden kü-
çükbaş hayvancılık sorunu çö-
zülmez’ 
Genel Başkan Çelik, çoban sorunu-
nu da ele alarak şunları aktardı: 
‘Çoban sorunu çözülmeden küçük-
baş hayvancılık sorunu çözülmez. 
Hayvancılık Genel Müdürümüz bu 
anlamda bir çalışma yapıyor. Ça-
lışma anlaşma aşamasında. Biz 
özellikle Afgan çoban tercih ediyo-
ruz, çünkü en çok onlardan verim 
alıyoruz. Merkez Birliği olarak bek-
lentimiz ilk etapta 5 bin çoban. 
Bize 150 bin çoban da yetmez ta-
bii ama biz deneme amaçlı ilk önce 
5 bin istiyoruz.  Avrupa’daki her 
işletmenin çobanı veteriner hekim. 
Türkiye’de böyle bir sistem çok zor 
ama çoban konusunda da eksiği-
miz var.  Hiçbir sosyal güvenceleri 
olmadığı için genellikle tercih edil-
miyor. İŞKUR tarafından çobanlara 
istihdam olanağı verilebilirse sorun 
çözülebilir. 
 
Çelik, ‘Sayın Bakanımız Dr. Bekir 
Pakdemirli birçok sorunumuzu 
anında çözdü. Çalışmaların devam 
edeceğine inanıyorum. Buradan da 
kendisine şahsım ve yetiştiricilerim 
adına teşekkür ediyorum.’ diyerek 
sözlerini noktaladı. 
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adına teşekkür ediyorum.’ diyerek 
sözlerini noktaladı. 

  

 9 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2018-2019 FAALİYETLER 

K ırşehir İli Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Erol Doğan, Yö-

netim Kurulu Üyesi Mahmut Kara-
kurt, Muhasip Üye Ramazan Kaya, 
Ziraat Mühendisi Esma Doğan ve 
Veteriner Hekim Kadir Dede, 11 
Haziran 2019 tarihinde TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik’i maka-
mında ziyaret ederek çalışmalar 
hakkında bir takım değerlendirme-
lerde bulundular. 
Daha sonra TÜDKİYEB Genel Baş-
kanı Nihat Çelik ve Kırşehir Birlik 
Başkanı Erol Doğan 300 koyun 
projesi kapsamında küçükbaş hay-

van temini protokolüne imza attı-
lar. 
Protokolün imzalanması sonrasın-
da hayırlı olması temennilerinde 
bulunan Genel Başkan Çelik, Kır-
şehir ilinde yaptığı başarılı çalış-
malarından dolayı Başkan Doğan 
ve ekibine teşekkür ederek 300 
koyun projesi kapsamında Kırşe-
hir’li yetiştiricilere en uygun vasıf-

taki küçükbaş hayvanların temin 
edilerek dağıtılacağına emin oldu-
ğunu söyledi. 
 
Kırşehir Birlik Başkanı Erol Doğan 
ise Genel Başkan Çelik’e teşekkür 
ederek canla başla Merkez Birliği 
ile el ele çalışacakları mesajını ver-
di. 

KIRŞEHİR BİRLİĞİMİZ İLE 300 KOYUN PROJESİ İÇİN 
PROTOKOL İMZALANDI 

T .C Tarım ve Orman Ba-
kanlığı Uluslararası Ta-
rımsal Eğitim Merkezi 

(UTEM) Müdürü Selman EREN 
ve eski Tarım İl Müdürlerinden 
Ziraat Yüksek Mühendisi Celal 
TAN Merkez Birliğimize ziyaret-
te bulundu. 

Genel Başkan Çelik ve UTEM 
Müdürü Eren, yetiştirici eğitim-
lerini ön plana çıkararak, bir-
liklerde daha fazla danışman 
çalıştırılması hususunda çeşitli 
istişarelerde bulundu. 

UTEM MÜDÜRÜ SELMAN EREN GENEL BAŞKAN 
ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ 
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BAKAN PAKDEMİRLİ ISLAH BİRLİKLERİNİN 
TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU 

T arım ve Orman Bakanı Dr. 
Bekir Pakdemirli, 14 Hazi-
ran 2019 tarihinde İstan-

bul Silivri'de Islah Birlikleri’nin 
temsilcileriyle buluştu. Toplantıya 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 
ÇELİK, TÜDKİYEB Yönetim ve De-
netleme Kurulu Üyeleri ve berabe-
rinde il birliklerinin başkanları da 
katıldı.  
 
Toplantıda konuşma yapan Türkiye 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat ÇELİK, Merkez Birliği’nin 
adında damızlık yazdığını ancak 
4631 sayılı kanun kapsamında ıs-
lah birlikleri olarak kurulmuş yetiş-
tirici birlikleri olduklarını belirterek 
‘Üreten biz, yetiştiren biz, sağan 
biz, besleyen biz, bakan biz, mille-
tin karnını doyuran cefakâr yetişti-
riciler biz. Dolayısıyla biz sadece 
damızlık yetiştirmiyoruz.’ dedi. 
80 Birlik Başkanının toplantıda 
eksiksiz olarak hazır bulunmasının 
birlik ve beraberliğin bir göstergesi 
olduğunu vurgulayan Genel Baş-
kan Çelik, toplantıya davet eden 
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemir-
li’ye teşekkür etti. 
 
'Küçükbaş hayvancılık bu                    
ülkenin sigortasıdır' 
Koyun ve keçinin Türkiye'nin en 
önemli meselelerinden biri olduğu-
na işaret eden Çelik, ‘Küçükbaş 
hayvancılık bu ülkenin sigortasıdır. 
Bu ülkenin refahıdır. Dolayısıyla 
küçükbaş hayvancılık yaylaların 
sahibi, meraların güneşidir. Küçük-
baş hayvancılık ülkenin %100’üne 
verilmiş bir hizmettir. Hayvancılık 
alanında çıta gün geçtikçe yükseli-
yor. Bizim gibi Birlikler yokken 
ailede üvey evlat muamelesi gö-
rürken AK parti hükümetlerinin 

çalışmaları sayesinde örgütlenerek 
ailenin önemli bir bireyi haline gel-
dik. Ben buradan geçmişte hizmet 
etmiş bakanlarımızda dâhil olmak 
üzere Sayın Bakanımıza ve AK 
parti hükümetlerine teşekkürü bir 
borç biliyorum.’ şeklinde konuştu. 
Birliklerin önemli görevler icra et-
tiklerini söyleyen Çelik, ‘Birliklerin 
kurulmasından sonra küçükbaş 
hayvancılık 30 milyonlardan 46 
milyonlara yükselmiştir. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın sektörümüze 
verdiği destek ve talimatlarla ken-

dilerinin de söylediği gibi hedefi-
miz 100 milyon küçükbaştır. Sayın 
Cumhurbaşkanımıza da buradan 
teşekkür ediyorum. Birlikler olarak 
sizlerden bir istirhamımız olacak. 
Cumhurbaşkanımızın duyarlılığı ile 
kuzu başına verilen 100 TL deste-
ğin damızlık anaç koyunlar için de 
100 TL'ye çıkarılmasını istiyoruz. 
Çünkü anasız kuzu olmaz. Büyük 
bir alanda kuzuyu serbest bıraktı-
ğınızda gidip annesini bulabiliyor. 
Bunlar bizim için çok önemli. Bu 
peygamber mesleğidir. Atalarımız-
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dan kalan bu mirasa sahip çıkma 
sorumluluğuyla, el birliğiyle, gö-
nül birliğiyle ve sorumluluk bilin-
ciyle hareket etmemiz lazım.’ de-
di. 
 
Antalya’da gerçekleştirilen şurada 
elde edilen sonuç bildirgesini 
Cumhurbaşkanı’na bizzat sunma 
fırsatını bulduğunu belirten Çelik, 
‘Kendisi birtakım incelemelerde 
bulunduktan sonra ilgili mercilere 
aktardı ve Sayın Bakanımıza da 
bu konuyla ilgili bilgi vereceklerini 
söyledi.’ dedi. 
 
Küçükbaş hayvancılığın sorunları-
na da değinen Genel Başkan Çe-
lik, ‘İlk önce çoban sorununun ele 
alınması gereklidir. Çoban soru-
nunu çözmeden küçükbaş hayvan 
sayımızı 100 milyonlara çıkara-
mayız. Biz Afgan çobanlarla çalı-
şıyoruz. Afgan çobanlardan verim 
alıyoruz. Sadakatli insanlardır. 
Şuanda 150 bin çobana ihtiyacı-
mız var. Biz ilk etapta isteyenle-
rin aileleriyle birlikte gelmek üze-
re 5 bin çoban istiyoruz. Bununla 
ilgili gerekli yasal düzenlemelerin 
ivedilikle yapılmasını istirham 
ediyoruz. 
İkinci bir sorunumuz olan küpele-
medeki cezai işlemlerdir. Küpesiz 
hayvanlara uygulanan cezai iş-
lemler için af çıkarılmıştı ancak af 
süresi sona erdi. Kış şartları, kü-
peleme işlemlerinin İl Tarım Mü-
dürlükleri’nde yapılması gibi se-
beplerden dolayı sektörümüz ya-
vaşlıyor. Zaman zaman Birlik 
Başkanlarımız beni arayarak ne-
den cezai işlem uygulandığını so-
ruyor. Bugün plakasız bir araca 
ceza yazılması normal, ama plaka 
taktığı halde cezai işlem uygulan-
ması bizi üzüyor. Dolayısıyla kü-
çükbaş hayvanlar ya da büyükbaş 

hayvanlar küpesizse kayıt altına 
alınması lazım. Kaydının güncel 
olması lazım. Ancak bir küpesiz 
hayvanın cezası bir hayvanın 
fiyatını geçiyor. Bu yanlışların 
önüne geçilmesi gerektiğine ina-
nıyorum. Mevcut sorunlarımızı 
topyekûn çözmeden hayvan sa-
yımızı yükseltemeyiz.’ ifadelerine 
yer verdi. 
 
'Bu ülkeyi kalkındırmak hepi-
mizin boynunun borcudur' 
Genel Başkan Çelik, 300 koyun 

projesinde özveriyle hareket ettikle-
rini belirterek bu konuda başarılı 
çalışmalar gerçekleştirdiklerini vur-
guladı ve konuşmasını şöyle bitirdi: 
‘Kamu menfaatini korumalı, yarınla-
rımızı ve çocuklarımızın geleceğini 
düşünerek topyekûn bu sorunlarla 
mücadele etmeliyiz. Bu ülkeyi kal-
kındırmak hepimizin boynunun bor-
cudur. Öncelikle Sayın Bakanıma, 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez 
Birliği Başkanıma, Manda Yetiştirici-
leri Merkez Birliği Başkanıma, İl 
Birlik Başkanlarıma ve tüm misafir-
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lerimize saygılarımı ve sevgileri-
mi sunuyorum.’ 
 
'Hep birlikte daha verimli 
olmalıyız' 
Toplantının ilerleyen dakikaların-
da konuşmasını gerçekleştiren 
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Be-
kir Pakdemirli de Bakanlık olarak 
iyileştirme alanları olduğunu ve 
herkesin kendi iyileştirme alanı-
nı kabul etmesi gerektiğini söy-
leyerek ‘Bazı belirsizliklerimiz 
olabilir, onları düzeltmek için 
uğraşacağız. Ama bunu hep bir-
likte başaracağız. Ben Birliklere 
karşı değilim. Hep birlikte daha 
verimli olmalıyız. Bir tane müş-
teri var. O müşterinin adı üreti-
ci.  Bakanlık ve Birlikler olarak 
biz o müşterinin emrine amade-
yiz. O zaman ne yapacağız? 
Müşterinin isteklerine kulağımızı 
vererek ona göre kendimizi şe-
killendireceğiz. Benim hayalim-
deki ve idealimdeki Türkiye’de 
kalabalık bir Tarım ve Orman 
Bakanlığı değil, örgütlerin yö-
nettiği bir Tarım ve Orman Ba-
kanlığı var. Bu yurt dışında da 
böyle. Almanya’da tarımı tama-
men örgütler yönetiyor. Örgütler 
tabii ki güçlü olacak, tabii ki iyi 
olacak, verimli olacak’ dedi. 

 
Tarımda iyileştirilmesi gere-
ken alanın planlama olduğuna 
dikkat çeken Bakan Pakdemir-
li, ‘Planlama için veriye ihtiyaç 
var. Veri için küpeye ihtiyaç 
var; diğer şeylere ihtiyaç var. 
Vizyon hedef büyükbaş ama 
tabi küçükbaşı da bu işin içe-
risine dâhil edebiliriz. Her bir 
hayvanımızı gerçekten kayıt 
altına alabiliriz. Akabinde baş-
ka bir ekonomi ortaya çıkıyor. 
Yani veriyi biliyor olmanız la-
zım. Veriye ulaşabiliyor olma-
nız lazım. Bunu yapacak olan 
kim? Tabii ki bizim teşkilatla-
rımız, ama aynı zamanda ör-
gütler. İşte örgütler buralarda 
belli oluyor. Eğer biz gerçek-
ten neye sahip olduğumuzu 
bilmeliyiz. Ben geçenlerde 
sayım yaptırdım. Planlama 
programlama yapalım diye. 4-
5 ay önceydi herhalde. Bizim 
yaptırdığımız sayımla Türk-
vet’in arasında 500 bin fark 
var. Az bir fark mı bu? Yani 
daha fazla hayvanı kayıt altı-
na almamız lazım. Bu üretici-
nin üzerine çökmek için değil. 
Üreticiye daha fazla nasıl yar-
dımcı oluruz sorusunun for-
mülünü bulmak için.’ şeklinde 

konuştu. 
 
'Üretici her şeyi hak ediyor' 
2004 yılından beri Tarım Şurası’nın 
toplanmadığına dikkat çeken Bakan 
Pakdemirli, ‘2004’ten beri toplanmayan 
Tarım Şurası’nı toplayacağız. Herkes de 
orada istediği gibi konuşacak. Ancak 
burada önemli olan üreticimiz. Hep bir-
likte bir yola doğru çıkacağız. Çağrı 
merkezi işi kolay. Onda bir sıkıntı yok. 
Çağrı merkezini hemen devreye alaca-
ğız. Bence Türkiye tekrar hayvan ihra-
cında bulunabilecek noktaya gelecektir. 
Bizde bununla ilgili her türlü tedbiri 
aldık ve bir yol haritası çıkaracağız. Yol 
haritamızda bir eksik olduğuna inanır-
sanız birlikte çalışalım onları da düzel-
telim. Bu destekler konusunda benim 
gönlümden geçen sizin söylediğinizin 5 
misli 10 misli. Çünkü üretici her şeyi 
hak ediyor. Ama bugün bütçe ile ilgili 
de belli gerçekliklerimiz var.’ dedi. 
Merayla ilgili çalışmaları olduğunu da 
kaydeden Pakdemirli, ‘Merayı da kul-
lanmamız lazım. Merayı hem köylü kul-
lanmalı, hem işletmeci kullanmalı, hem 
de eğer varsa o bölgede göçer de kul-
lanmalı. Bunu bu şekilde organize 
edersek ancak o zaman bu ülkenin 
kaynaklarını iyi kullandık deme şansı-
mız olabilir. Artık Doğuda güvenlikle 
ilgili önemli bir tehdidimiz kalmadı. Do-
ğu bizim et ve süt anlamında çok 
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projesine dâhil ettik bundan 
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'Sizlerden isteğim, dileğim 
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nın son bölümünde sözlerini 
şu şekilde bitirdi: 
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Türkiye’nin tarımsal hasılasını 
da artırırız, hayvan varlığını 
da artırırız. Küçükbaşı da artı-
rırız, büyükbaşı da artırırız. 
Sadece benim sizlerden iste-
ğim, dileğim yan yana birlikte 
yürümek. Bizlerle birlikte siz 
de elinizi taşın altına koyarsa-

nız birlikte daha 40 yıl yürürüz. Hiç sıkıntı 
yok. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunu-
yorum.’ 
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BOLU BİRLİĞİMİZDEN 300 KOYUN PROJESİ 
PROTOKOLÜNE İMZA… 

B olu İli Damızlık 
Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Birliği 

Başkanı Mustafa Gülkaya 
ve Başkan Yardımcısı Me-
tin Alagöz 17 Haziran 
2019 tarihinde TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat ÇE-
LİK’i makamında ziyaret 
etti. 
Yapılan çalışmalarla ilgili 
birtakım değerlendirmeler-
de bulunulduktan sonra 
TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik ve Bolu Birlik 
Başkanı Mustafa Gülkaya 
300 koyun projesi kapsa-
mında küçükbaş hayvan 
temini protokolünü birlikte 
imzaladılar. 

Protokolün imzalanmasın-
dan sonra hayırlı olması 
temennilerinde bulunan 
Genel Başkan Çelik, Birlik 
Başkanı Gülkaya ve ekibi-
ne çalışmalarından dolayı 
teşekkür ederek 300 ko-
yun projesi kapsamında 
güzel çalışmalar yapılması 
temennilerinde bulunarak 
kendisine başarılar diledi. 
Bolu Birlik Başkanı Musta-
fa Gülkaya da, Genel Baş-
kan Çelik’e teşekkür ede-
rek Merkez Birliğinin çalış-
malarının takdire şayan 
olduğunu ve daima el ele 
çalışacakları mesajını ver-
di. 

DÜNYA ÇÖLLEŞME VE KURAKLIKLA MÜCADELE 
ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

T arım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü ve Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığın-
ca 18 Haziran 2019 tarihinde ‘’Dünya Çölleşme 
ve Kuraklıkla Mücadele Günü’’ kapsamında Ka-
dınlar Forumu düzenlendi. 

Toprak İçin el ele sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik de katılım sağladı. 
Torağına sahip çıkan kadınlar sinevizyonu ile başlayan 
program Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığından Nimet 
Kaleli’nin moderatörlüğünde bir panel gerçekleştirildi. 
Panelde; Adana’dan Havva Yetkin, Isparta’dan Sevgi 
Küçüksavlı, Kahramanmaraş’dan Sultan Kaçamaz ve Kayseri’den Şükran Başdoğan panelist olarak faaliyet-
leri hakkında bilgiler sundular. 

DOÇ. DR. SEBAHATTİN ÇELİK’DEN GENEL BAŞKAN 
ÇELİK’E ZİYARET 

V an Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Seba-
hattin Çelik ve beraberinde Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Uz-
manı Mehmet Ali Bilgili 18 Haziran 2019 tarihinde Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’ne bir ziyarette bulunarak Genel 
Başkan Nihat Çelik ile bir takım görüşmelerde bulundu. 

Genel Başkan Çelik, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim-
lik görevine atanması münasebetiyle Doç.Dr. Sebahattin Çelik’e yeni gö-
revi için hayırlı olması temennileriyle birlikte başarılar diledi. 
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T .C. Tarım ve Orman Ba-
kanlığı Rehberlik ve Teftiş 
Başkanı Süleyman DEĞER-

Lİ 19 Haziran 2019 tarihinde Tür-
kiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-
kez Birliği Genel Başkanı Nihat 

Çelik’e iade-i ziyarette bulundu.   
Genel Başkan Çelik, Süleyman 
Değerli’nin ziyareti sebebiyle duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, 
kendilerine teşekkürlerini iletti. 

REHBERLİK ve TEFTİŞ BAŞKANI SÜLEYMAN 
DEĞERLİ’DEN İADE-İ ZİYARET 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK NİĞDE İL 
BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ 

T ürkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel 
Sekreteri Ali Özgehan 26 Haziran 2019 
tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği’ni ziyaret ederek TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik ile sektörün sorunları ile ilgili 
olarak bir takım değerlendirmelerde bulundular.   

Genel Başkan Çelik, ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi ve sektörün sorunlarına birlikte 
çözümler getirmek adına her zaman iş birliğinden 
yana olduklarını söyleyerek Türkiye Süt Üreticile-
ri Merkez Birliğinin bundan sonraki süreçte yapa-
cağı çalışmalarında başarılar diledi. 

 

T ürkiye Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik ve Genel Sekreter Ve-
dat Koç, 22 Haziran 2019 tarihin-
de Niğde İli Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliğine bir ziyarette 
bulundu. 

Birlik binasında gerçekleştirilen 
ziyarette Birlik Başkanı Şuayip 
Demirkol ve Yönetim ve Denetle-
me Kurulu Üyeleriyle Birlik Sorum-
lu Müdürü Namık Kemal Demirdo-
ğan ve bir kısım Birlik üyeleri hazır 
bulunurken, ziyaret kapsamında 
çalışmalar hakkında Genel Başkan 
Çelik’e çeşitli bilgiler verildi. 

Birlik beraberlik mesajları verilen 
ziyarette Birlik Başkanı Demirkol, 
Genel Başkan Çelik’in Birliklerine 
yapmış olduğu ziyaretinden büyük 

mutluluk duyduklarını ifade eder-
ken, Genel Başkan Çelik ise Birli-
ğin faaliyetlerini yerinde görmek-

ten dolayı memnuniyetini dile ge-
tirerek çalışmalarında başarılar 
diledi. 

TÜRKİYE SÜT ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİNDEN 
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET 
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2 7 Haziran 2019 tarihinde 
Türkiye Süt Üreticileri Mer-
kez Birliği Olağan Genel 

Kurulu düzenlendi. 
Atatürk Konferans Salonu'nda ger-
çekleştirilen etkinlikte TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım 
ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAK-
DEMİRLİ ile bir araya geldi.  
Olağan Genel Kurul'da bir konuş-
ma gerçekleştiren Bakan Pakde-
mirli, hayvancılığın dinamik bir 
sektör olduğunu ve dünyadaki ge-
lişmelerden etkilenebildiğini akta-
rırken, "Desteklemeleri ödeme 
takvimini beklemeden çok kısa 
sürede ödedik. 'Bölgesel Kalkınma 
Projeleri' kapsamında 41 ilimizde 
650 hayvancılık projesine 100 mil-
yon lira hibe destek veriyoruz. 
Böylelikle yaklaşık 250 milyon lira 
yeni hayvancılık yatırımı kazandırı-
yoruz" dedi. 
 
Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan himayesin-
de, son 17 yılda hayvancılık sektö-
rüne verilen desteklere de değindi. 
Hayvancılık desteklemelerinin 46 
kat artıp, 3,7 milyar liraya çıkarıl-
dığını belirten Pakdemirli, 2019'da, 
hayvancılık alanında toplam 56 bin 
400 aileye 1,8 milyar lira hayvan-
cılık desteği verildiğini kaydetti. 
 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
Bakan Pakdemirli ile sektörün so-
runlarına yönelik görüşmelerde 
bulunduğunu aktarırken, önümüz-
deki günlerde tekrar bir araya ge-
leceklerini belirtti. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, SÜT ÜRETİCİLERİ MERKEZ 
BİRLİĞİ GENEL KURULUNA KATILDI 
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T ürkiye Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği Baş-
kanı Nihat Çelik, 02 Tem-

muz 2019 tarihinde Tarım ve Or-
man Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 
Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi 
Tunç ve Mustafa Aksu, Gıda Kont-
rol Genel Müdürü Mümtaz Sinan, 
TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin 
Işıkgece ve Hayvancılık Genel Mü-
dür Yardımcısı Cengiz Ceylan ile 
bir araya gelerek sektörün tüm 
sorunları hakkında bilgilendirmede 
bulundu. 
 
İki saat süren ve oldukça verimli 
geçen toplantıda, Genel Başkan 
Çelik, Merkez Birliği ve İl Birlikleri-
ni esas alan bütün konuları dile 
getirdi. 
 
Genel Başkan Çelik, Bakan Pakde-
mirli ve üst düzey bürokratlarıyla 
gerçekleştirilen toplantıda, küpele-
me yetkisinin birliklere devredil-
mesi ile el emeği dışında küpelerin 
ücretsiz olması ve küpeleme iş-
lemlerindeki ceza uygulamasının 
kaldırılması gerektiğini kaydetti. 
Genç Çiftçi ve 300 Koyun Projele-

rindeki sorunların giderilmesi ko-
nusunun da altını çizen Çelik, Mer-
kez Birliği tarafından tespit edilen 
ve tüm İl Birliklerinden gelen so-
runları ve çözüm önerilerini de 
masaya yatırdı. 
 
Çoban sorununun önemini vurgu-
layan Çelik, İŞKUR tarafından ço-
ban istihdamına kontenjan ayrıl-
ması hususunun önemini aktardı. 
Çelik ayrıca, sosyal güvencesi ol-
mayan yeşil kart sahibi yetiştirici-
lerin, destekleme müracaatlarında 
bulundukları zaman tarımsal des-
tek alıyor diye sosyal güvenceden 
yoksun bırakıldıkları uyarısında 
bulundu. 
 
Toplantıda aynı zamanda birlikleri 
güçlendirme payı ile anaç koyun 
keçi destek miktarının artırılması, 
yayla yasaklarının kaldırılması, 
göçer hayvancılık sevklerinde ye-
tiştiricilere kolaylık sağlanması, 
orman yasaklarının belirli bir kural 
çerçevesinde kaldırılarak ormanla-
rın küçükbaş hayvan yetiştiricileri-
ne açılması konuları konuşuldu. 
 

Genel Başkan Çelik, mera komis-
yonlarına birliklerin doğal üye ol-
ması gerekliliğine değinirken, Me-
raların ıslah edilerek Birliklerin 
mera ıslahı ve yönetiminde etkin 
rol almalarına işaret etti. Çelik ay-
nı zamanda, soy kütüğü sisteminin 
uygulamaya konulması ve koç te-
ke test istasyonlarının kuruluş ma-
liyetlerinin tamamının Bakanlıkça 
karşılanması konularının da altını 
çizdi. 
 
Destekleme başvurularındaki dos-
ya bedellerinin kaldırılması, hay-
van hastalıkları ile etkin mücadele 
ve aşılama konularını da gündeme 
getiren Genel Başkan Çelik, top-
lantı sonunda sorunların çözümü 
noktasında olumlu yaklaşımı için 
Bakan Pakdemirli ve bürokratları-
na Merkez Birliği  ve İl birlikleri 
adına teşekkür etti. 
 
Bakan Pakdemirli ve bürokratlarıy-
la gerçekleştirilen özel toplantıda 
TÜDKİYEB Genel Sekreter Vekili 
Vedat Koç da hazır bulundu. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK,                             
BAKAN PAKDEMİRLİ İLE SEKTÖRÜN SORUNLARINI 
GÖRÜŞTÜ 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2018-2019 FAALİYETLER 

TİGEM GENEL MÜDÜR YARDIMCILARINDAN GENEL 
BAŞKAN ÇELİK’E NEZAKET ZİYARETİ 

T arım İşletmeleri Ge-
nel Müdürlüğü 
(TİGEM)  Yönetim 

Kurulu Üyesi ve Genel Mü-
dür Yardımcısı Sait Kocabay 
ile TİGEM Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Genel Müdür Yar-
dımcısı Ali Osman Kıyak 12 
Temmuz 2019 tarihinde 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Merkez Birliği’ne neza-
ket ziyaretinde bulundu. 

Ziyaret kapsamında TİGEM 
ve Merkez Birliği iş birliğin-
de yapılabilecek alternatif 
ve yeni projeler üzerinde 
istişarelerde bulunuldu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı 
Nihat Çelik, ‘Son derece 
memnun olduğum ziyaretle-
rinden dolayı kendilerine 
teşekkür ediyor çalışmala-
rında başarılar diliyorum.’ 
dedi. 

CUMHURBAŞKANLIĞI SAĞLIK ve GIDA 
POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ                                             
PROF. DR. ÖGEL’E ZİYARET 

C umhurbaşkanlığı 
Sağlık ve Gıda Poli-
tikaları Kurulu Üye-

si Prof. Dr. Zümrüt Begüm 
Ögel, 05 Temmuz 2019 
tarihinde Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik’i maka-
mında kabul ederek, küçük-
baş hayvancılık sektörüne 
dair bir takım görüşmelerde 
bulundu. TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Çelik, Cumhurbaş-
kanlığı Sağlık ve Gıda Politi-

kaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Zümrüt Begüm Ögel ile küçük-
baş hayvancılık sektörü ile 
alakalı olarak bilgi paylaşımın-
da bulunarak sektöre ilişkin 
yapılan çalışmalar hakkında 
bilgiler sundu. Genel Başkan 
Çelik, ziyaret sonrasında Prof. 
Dr. Ögel’e Merkez Birliği ve İl 
Birliklerinin görevleri, amaçları 
ve hedefleri konulu bir dosya 
takdiminde bulunarak yakın 
ilgisinden dolayı Merkez Birliği 
ve İl Birlikleri adına teşekkür 
etti. 

AĞRI BİRLİK BAŞKANI SAMANCI’DAN MERKEZ 
BİRLİĞİ ZİYARETİ 

A ğrı İli Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Birliği Başkanı Mehmet 
Nuri Samancı ve Yönetim 

Kurulu Üyesi Kenan Aydemir 03 
Temmuz 2019 tarihinde TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik’i maka-
mında ziyaret etti. 

Ağrı’daki küçükbaş hayvancılığın 
sorunlarına ve çözüm önerilerine 
yönelik bazı değerlendirmelerde 
bulunulduktan sonra Birlik Başkanı 
Mehmet Nuri Samancı, TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik’e üzerin-

de İshak Paşa Sarayı-
nın bulunduğu bir 
tablo takdim etti. 

Genel Başkan Çelik, 
Birlik Başkanı Sa-
mancı’ya anlamlı he-
diyelerinden dolayı 
teşekkür ederek ken-
disine çalışmalarında 
başarılar diledi. Baş-
kan Samancı da, Ge-
nel Başkan Çelik’e sektöre yaptığı 
hizmetlerden dolayı teşekkür ede-

rek Merkez Birliği ile daima birlik 
beraberlik içerisinde çalışacakları 
mesajını verdi. 
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T ürkiye Damızlık Koyun Ke-
çi Yetiştiricileri Merkez Bir-
liği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, yaklaşan Kur-
ban Bayramına ilişkin yaptığı yazılı 
açıklamada kurban bayramının 
İslami açıdan önemine vurgu ya-
parak ‘’ Kurban, Allah’a yaklaşmak 
anlamına gelir. Hz İbrahim’e oğlu 
İsmail’in yerine kesmesi için Allah 
tarafından koç hediye edilmesi 
nedeniyle koç, kurban bayramları-
nın simgesi haline gelmiştir. Dola-
yısıyla Hazreti İbrahim’den bu ya-
na her yıl maddi güce sahip Müslü-
manların yerine getirdikleri kutsal 
bir ibadettir. Kurban bayramı ayrı-
ca vatandaşlarımız arasında kar-
deşlik, yardımlaşma ve dayanış-
maya vesile olması açısından da 
yüzyıllardır önemini koruyan sos-
yal bir olaydır.’’ dedi. 
 
Genel Başkan Çelik açıklamasında, 
kurban bayramının simgesinin koç 
olduğunu bir kez daha hatırlatarak 
‘’ Kurban Bayramlarında akla ön-
celikle koç gelir. Küçükbaş hay-
vancılık bizlere atalarımızdan kalan 
bir miras olması yanında peygam-
berler mesleği olması yönüyle de 
yüzyıllardır Ülkemiz coğrafyasının 
vazgeçilmezi olmuştur. Geleneksel 
damak tadı ve fiyat olarak ekono-
mik olması nedeniyle de insanları-
mız her yıl kurban bayramlarında 
çoğunlukla küçükbaş hayvanı ter-
cih etmektedir. Büyükbaşa oranla 
ülkemizde her yıl 3 katı kadar kü-
çükbaş hayvan kurban edilmekte-
dir. Dolayısıyla bu bay-

ramda da vatandaşlarımızın koyun 
keçiyi tercih edeceklerini bekliyo-
ruz ve diyoruz ki bu yılda kurbanı-
nız koyun keçi olsun. ‘’ ifadelerine 
yer verdi.  
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, her yıl olduğu gibi bu yıl da 
kurban bayramı için piyasaya sü-
rülecek kurbanlık küçükbaş hay-
vanların fazlasıyla bulunduğunu 
belirterek, ‘’ Tarım ve Orman Ba-
kanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemir-
li’nin de açıkladığı gibi bu yıl da 
kurbanlık hayvan sayısında her-
hangi bir sıkıntının yaşanmayaca-
ğını mevcut varlığımız göstermek-
tedir. Her yıl yaklaşık 2,5- 3 mil-
yon baş olarak kesimi yapılan kü-
çükbaş kurbanlık mevcudumuz bu 
yıl 4 milyon baş civarındadır. Onun 
için kurban kesecek vatandaşları-
mız rahat olsunlar’’ şeklinde ko-
nuştu. 
 
Genel Başkan ÇELİK, küçükbaş 
kurban fiyatları ile ilgili olarak da “ 
Ülkemizin pek çok yerinde yüzde 
40 - 50’ lere varan yem maliyetle-
rindeki artışa rağmen küçükbaş 
kurbanlık hayvan fiyatlarının geçen 
yıla göre yüzde 5 civarında artabi-
leceğini tahmin ediyoruz. Bölgesel 
farklılıklardan dolayı da artış oranı-
nın yüzde 10’a kadar çıkabileceğini 
düşünüyoruz. Küçükbaş hayvan 
canlı kilogram fiyatının ise piyasa-
da ortalama 22-23 liradan işlem 
göreceğini tahmin ediyoruz. Ancak 
her ne surette olursa olsun küçük-
baş hayvan fiyatlarının yine de 

makul düzeyde olaca-

ğını ve vatandaşlarımızı fazla zor-
lamayacağını söyleyebiliriz. Bu 
arada oldukça meşakkatli bir mes-
leği devam ettirmeye çalışan yetiş-
tiricilerimizin büyük zorluklarla ve 
özellikle artan yem masrafları ve 
enflasyon rakamlarına rağmen 
kurbanlıklarını değerinden satma-
ları ve mağdur olmayacak fiyatlar-
dan hayvanlarına alıcı bulmaları ve 
satılamayan kurbanlık hayvanların 
Et ve Süt Kurumunca değerinden 
satın alınması en büyük arzumuz-
dur. ” dedi. 
 
Çelik, kurbanlık satışı yapan kişile-
rin bir çoğunun evlerini bırakarak 
başka şehrilere gittiklerine dikkati 
çekerek, bu kişilerin sosyal ihti-
yaçları için belediyelerin yardımcı 
olması gerektiğini kaydetti. Çelik, 
kurban satış yerlerinin de gerekli 
şartlara uygun olması gerektiğini 
aktardı. 
 
Kurban Bayramında küçükbaş 
hayvan tercihinde bulunacak olan 
vatandaşların hem sağlık hem de 
ekonomik açıdan doğru karar ve-
receklerinin altını çizen Çelik, kur-
banlık alışverişinde hem yetiştirici-
lerin hem de alıcı konumunda olan 
vatandaşların mutlu olacağı bir 
bayram olması temennilerinde bu-
lunarak açıklamasının sonunda ” 
Bütün vatandaşlarımızın mübarek 
kurban bayramlarını tebrik ediyor 
sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde 
nice bayramlara ulaşmayı temenni 
ediyorum. “  ifadelerine yer ver-
di.   

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK, KÜÇÜKBAŞ 
KURBANLIK HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU 
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BAKAN PAKDEMİRLİ’NİN KATILIMIYLA 3.TARIM 
ORMAN ŞURASINA START VERİLDİ 

C umhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın himayele-
rinde gerçekleştirilecek 

olan 3. Tarım ve Orman Şurası’nın 
tanıtım toplantısı, Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de ka-
tılımıyla 17 Temmuz 2019 tarihin-
de Orman Genel Müdürlüğü top-
lantı salonunda gerçekleştirildi.  
 
Bakanlığın kısa, orta ve uzun dö-
nem stratejilerinin belirlenmesine 
katkı sağlamak amacıyla Türki-
ye’nin en geniş katılımlı sektör 
istişare platformu olması hedefle-
nen 3. Tarım ve Orman Şurası açı-
lış toplantısına Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birli-
ği  (TÜDKİYEB)  Genel Başkanı 
Nihat Çelik de katılım sağladı. 
 
Bakan Pakdemirli şura sürecine 
ilişkin yaptığı bilgilendirme konuş-
masında Türkiye'nin en geniş katı-
lımlı sektör istişare platformu ol-
ması hedeflenen 3. Tarım ve Or-
man Şûrasının amacını "Türkiye'de 
tarımsal üretimi ve orman ürünleri 
üretimini arttırmak, güvenilir gıda 
teminini, doğal kaynaklarımızın 
sürdürülebilirliğini, çiftçilerimizin 
refahını ve planlı üretimi sağlaya-
cak çalışmalar yapmak ve strateji-
ler geliştirmek" olarak özetledi  
 
Bakan Pakdemirli. Şûra ile tarım 
ve ormancılıkta, önümüzdeki beş 
yılı planlayarak, gelecek 25 yılı 
yönetmeyi hedeflediklerini söyledi. 
Üçüncüsü gerçekleştirilecek olan 
Tarım Orman Şûrası ile İlk defa, 
tüm Türkiye'nin söz sahibi olabile-
ceği bir platform oluşturmak için 
yola çıkıldığını belirten Pakdemirli, 
"önümüzdeki 3 aylık süreçte; din-
leyeceğiz, tartışacağız, istişare 
edeceğiz. Tüm bilgilerimizi bir ara-
ya getireceğiz. Eksisiyle artısıyla 

mevcut durumumuzu göreceğiz. 
www.tarimormansurasi.gov.tr 
adresli web sitemizde oluştur-
duğumuz "Görüşünü Bildir" say-
fası sayesinde,  tüm vatandaşla-
rımız, görüşlerini ve projelerini 
özgür bir şekilde bizimle payla-
şabilecekler. Ayrıca, 1,6 Milyon 
çiftçimize ve sektörün tüm pay-
daşlarına da, SMS kanalıyla ula-
şarak, katkılarını talep edeceğiz. 
En yalından en detaylı projelere 
kadar tüm fikirler, 21 çalışma gru-
bu tarafından tasnif edilecek, de-
ğerlendirilecek ve şura gündemini 
oluşturacaktır. Hedefimiz ortak 
akılla, önümüzdeki 25 yılı kuşata-
cak yeni bir yol haritası oluştur-
mak." dedi. 
 
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli 3. Tarım ve Orman Şu-
rası kapsamında çalışacak 21 farklı 
Çalışma Gurubunda, sektörün her 
bileşeninin detaylı olarak ele alına-
cağını vurguladı; "Hazırlanacak 
çalışma belgeleri, Şûra komisyon-
ları için kılavuz niteliği taşıyacak 
belgeler olup, bu açıdan büyük 
önem arz etmektedir" ifadelerini 
kullandı. 

2019 yılı Ekim ayında gerçekleşti-
rilecek Şûra’ya kadar geçecek sü-
rede 21 adet çalışma grubunda; 
öğretim üyelerimizden 163, sivil 
toplum kuruluşu temsilcilerinden 
268, Bakanlığımız personellerinden 
412 kişi ile Bakanlığımız harici di-
ğer kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan 39 kişi, toplamda 882 kişi 
görev alacak. 
 
Sektör istişare platformu olarak 
Türkiye’nin en büyüğü olacak olan 
Şûra kapsamında ayrıca, oluşturu-
lan web sitesindeki “Görüşünü Bil-
dir Platformu” ile önerisi ve katkısı 
olan tüm vatandaşlarımızın fikirle-
rine ulaşmak hedefleniyor. 
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2019 yılı Ekim ayında gerçekleşti-
rilecek Şûra’ya kadar geçecek sü-
rede 21 adet çalışma grubunda; 
öğretim üyelerimizden 163, sivil 
toplum kuruluşu temsilcilerinden 
268, Bakanlığımız personellerinden 
412 kişi ile Bakanlığımız harici di-
ğer kamu kurum ve kuruluşlarında 
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Sektör istişare platformu olarak 
Türkiye’nin en büyüğü olacak olan 
Şûra kapsamında ayrıca, oluşturu-
lan web sitesindeki “Görüşünü Bil-
dir Platformu” ile önerisi ve katkısı 
olan tüm vatandaşlarımızın fikirle-
rine ulaşmak hedefleniyor. 
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T ürkiye Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı  Nihat Çelik, 17 

Temmuz 2019 tarihinde Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından 15 
Temmuz'un 3. Yıldönümü nedeniy-
le düzenlenen 'Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü Konferansı'na katıldı. 
Saygı duruşu, İstiklal Marşının 
okunması ve Kur'an-ı Kerim Tila-
vetinin ardından bir konuşma ya-
pan Tarım ve Orman Bakanı Dr. 
Bekir Pakdemirli, Cumhuriyet tari-
hine kara bir leke olarak geçen 15 
Temmuz darbe girişiminin, halkın 
iradesi ve dirayeti ile hezimete 
uğratıldığını belirtti. Pakdemirli " 
15 Temmuz, demokrasi tarihimize 

kara bir leke olarak 
kazınmasına rağmen, 
zaferler tarihimize 
şanlı bir destan olarak 
kaydedildi." dedi. 
15 Temmuz için "Milli 
duruş! milli duyuş! 
milli vuruş! niteleme-
sinde bulunan Tarım 
ve Orman Bakanı 
Pakdemirli "Bu ruhu 
hep diri tutacağız! Ve 
hep hatırlayacağız: Bu toprakların 
şiirleri, "Korkma" ile başlar! Kork-
mayacağız! Çalışacağız! Az Değil 
Çok Çalışacağız!" şeklinde konuş-
tu. 
Konferasın ardından Genel Başkan 

Çelik, "Merkez Birliğimiz ve İl Bir-
liklerimiz adına bu anlamlı konfe-
rans için Sayın Bakanımıza teşek-
kür ediyor, bu vesileyle bir kez 
daha şehitlerimizi rahmetle, gazi-
lerimizi minnetle anıyorum." dedi. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve 
MİLLİ BİRLİK GÜNÜ KONFERANSINA KATILDI 

V an İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, 
Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan 
ile beraberinde örnek çiftçilerimizden Mehmet 

Gürbüz 17 Temmuz 2019 tarihinde Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği’ne bir ziyarette bulundu. Zi-
yaret kapsamında küçükbaş hayvancılığın durumuna iliş-
kin bilgi paylaşımında bulunuldu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Van İl Tarım ve 
Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Siirt İl Tarım ve Or-
man Müdürü Ergün Demirhan ile Mehmet Gürbüz'e ziya-
retlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür 
etti. 

VAN ve SİİRT İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLERİNDEN 
GENEL BAŞKAN ÇELİK'E ZİYARET 

M anisa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Ali Rıza Duman, Manisa İl Tarım ve 
Orman Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın ve 

Kırkağaç İlyaslar Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı 
İbrahim Atan, 18 Temmuz 2019 tarihinde Türkiye Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’ni ziyaret etti. Ziyaret 
kapsamında Manisa’daki küçükbaş hayvancılığın sorunla-
rına ve çözüm önerilerine yönelik bazı değerlendirmeler-
de bulunuldu. 

Genel Başkan Çelik, ziyaretlerinden duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti. 

MANİSA HEYETİ TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK'İ 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİ 
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BAKAN PAKDEMİRLİ MERKEZ BİRLİKLERİNİN GENEL 
BAŞKANLARIYLA BİRARAYA GELDİ 

T arım ve Orman Bakanı Dr. 
Bekir Pakdemirli, 24 Temmuz 
2019 tarihinde Merkez Birlik-

lerinin Genel Başkanlarıyla bir toplan-
tıda bir araya gelerek hayvancılık ile 
iştigal eden yetiştiricilerin sorunlarına 
ilişkin birtakım istişarelerde bulundu. 
 
TİGEM’e bağlı Polatlı Tarım İşletme-
sinde gerçekleştirilen toplantıya Ba-
kan Pakdemirli’nin yanısıra Bakan 
Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Mus-
tafa Aksu, Akif Özkaldı, Hayvancılık 
Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, 
TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işık-
gece ve TİGEM Genel Müdür Yardım-
cıları ile Bakanlık bürokratları katılır-
ken, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 
Çelik de toplantıya iştirak ederek ye-
tiştiricilerimizin sorunlarını gündeme 
getirdi. 
 
Toplantı sonrasında Bakan Pakdemirli 
ve beraberindekiler ile Genel Başkan 
Çelik, sahaya çıkarak TİGEM’e ait 
arazilerde bir takım incelemelerde 
bulundular. 
 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, top-
lantı ve saha çalışması sonrasında ‘’ 
Sektörümüze her zaman büyük değer 
veren ve samimi yaklaşımlarıyla kü-
çükbaş hayvancılığın daha iyi yerlere 
gelmesi için büyük uğraş veren Sayın 
Bakanımıza oldukça verimli geçen bu 
toplantıya davetinden dolayı Merkez 
Birliğim ve sektörümüz adına çok te-
şekkür ediyorum. Ayrıca Bakanlığımız 
ile el ele vererek çok daha güzel ça-
lışmaları birlikte yapacağımız inancıy-
la Sayın Bakan Yardımcılarımız, Ba-
kanlık bürokratlarımız ve TİGEM Ge-
nel Müdürümüz ile Genel Müdür Yar-
dımcılarımıza da sektörümüz adına 
şahsıma göstermiş oldukları ilgi ve 
alakalarından dolayı teşekkür ediyo-
rum. ‘’ açıklamasında bulundu. 
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T arım Orman Bakanlığı ve 
Uluslararası Tarımsal Eği-
tim Merkezi Müdürlüğü 

(UTEM) tarafından “Orta Asya ve 
Kafkaslarda Tarımsal Yayım ve 
Danışmanlık Hizmetlerinde Kamu-
STK İş Birliğinin Güçlendirilmesi” 
amacıyla 22 Temmuz’da başlayan 
bir çalıştay düzenlendi. 
Çalıştaya, Azerbaycan, Gürcistan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Moğolis-
tan, Özbekistan ve Tacikistan’dan 
özel ve kamu-dışı yayım sistemin-
de ana hizmet sağlayıcı konumun-
da bulunan, “Orta Asya ve Kafkas-
ya Kırsal Danışmanlık Hizmetleri 
Forumu” (CAC-FRAS) inisiyatifinin 
üyeleri ve bölgedeki kamu otorite-
lerinde tarımsal yeniliklerin yayı-
mından sorumlu birimlerin yöneti-
cileri ve akademisyenler katıldı. 
Çalıştay devam ederken CAC-
FRAS Başkanı Dr. Botir DOSOV 
Başkanlığında oluşan yaklaşık 30 
kişilik bir heyet 25 Temmuz 2019 
akşamında Türkiye Damızlık Ko-
yun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birli-
ği’ne (TÜDKİYEB) bir ziyarette bu-
lundular. 
Ziyaret kapsamında TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik, Orta 
Asya ve Kafkas Ülkelerinin temsil-
cilerine Merkez Birliği ve İl Birlikle-
ri hakkında bilgi paylaşımında bu-
lundu. 
Genel Başkan Çelik, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek Merkez Birliği ve il Birliklerinin 
kuruluşu, amaçları, görevleri, ıslah 
çalışmaları ve hedefleri konuların-
da açıklayıcı bilgiler sunarken ha-
len yaklaşık 46 milyon küçükbaş 
hayvan varlığı ile Avrupa’da birin-
ci, dünyada ise dokuzuncu sıradaki 
yer alındığını söyledi.   
Çelik, “En önemli hedefimiz, 46 
milyon civarında olan küçükbaş 

hayvan sayımızı 100 milyona çı-
karmak ve ıslah çalışmalarıyla ve-
rim artışı sağlamaktır. Diğer yan-
dan ülkemiz insanlarının kırmızı et 
ve süt ihtiyacını karşılamanın öte-
sinde bu ürünleri ve canlı küçük-
baş hayvanların ihracatını yapacak 
konuma gelmek en büyük hedefle-
rimizden birisidir.” dedi. 
Genel Başkan Çelik, tarımsal ya-
yım ve danışmanlık hizmetlerini 
esas alan konularda iş birliği 
imkânları üzerinde bir takım öneri-
lerde de bulunarak “Orta Asya ve 
Kafkas Ülkeleri de bize yabancı 
değildir. Kardeş ülkeler olarak siz-
leri de kendimiz gibi görüyoruz. 
Yapacağımız çalışmalar sonucunda 
ülkelerimiz menfaatine karşılıklı 
olarak küçükbaş hayvancılıkla ilgili 
birtakım projeler geliştirebiliriz. 
Biz Merkez Birliği ve İl Birliklerimiz 
olarak işbirliği hususunda daima 
her fikre, her çalışmaya açığız ve 
hazırız.” şeklinde konuştu. 
Heyet adına bir konuşma yapan 
Başkan Dr. Botir DOSOV ise misa-
firperverliğinden dolayı Genel Baş-
kan Nihat Çelik’e teşekkür ederek 
Merkez Birliği ziyareti ile ülkeleri 
adına önemli bilgiler edindiklerini 
ve karşılıklı bilgi paylaşımı ve iş 
birliği imkânlarını birlikte değer-
lendirebileceklerini söyledi. 

ORTA ASYA VE KAFKAS ÜLKELERİNDEN GELEN HEYET 
MERKEZ BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ 
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69. GELENEKSEL HASAT BAYRAMI COŞKUYLA 
KUTLANDI 

C umhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın teşrifleriyle 
gerçekleştirilen “TİGEM 

69. Geleneksel Hasat Bayramı” 
büyük bir coşkuyla kutlandı. Tarım 
ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakde-
mirli’nin ev sahipliğinde gerçekleş-
tirilen Hasat Bayramı TİGEM’e 
bağlı Polatlı Tarım İşletmesinde 26 
Temmuz 2019 tarihinde gerçekleş-
tirildi. 
 
Toprağa verilen emeğin, atılan 
tohumun, edilen duanın, bir yıllık 
çalışma ve çabaların karşılığının 
alındığı, bereketin ve bolluğun 
simgesi, geçimini tarımdan sağla-
yan çiftçimizin bayramı olan Tİ-
GEM 69. Geleneksel Hasat Bayra-
mı’na ayrıca çok sayıda bakan, 
milletvekili, ve bürokratın yanı sıra 
sivil toplum kuruluşlarının temsilci-
leri ile binlerce çiftçi ve vatandaşı-
mız katıldı. 
 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik de programa 
katılarak Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’a kuzu hediyesinde bulundu. 
 
Polatlı Tarım İşletmeleri Müdürlüğü 
hasat alanında gerçekleşen prog-
ramda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
buğday hasadı yaptı, yerli olarak 
geliştirilen elektrikli traktörün de-
neme sürüşünü de gerçekleştirdi.  
 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 
okuduğu duanın ardından Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Or-
man Bakanı Bekir Pakdemirli ile 
biçerdövere bindi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, kendi kullandığı biçerdö-
verle buğday hasadı gerçekleştirdi. 
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli 
ile bindiği Türkiye'de ilk olma özel-
liği taşıyan ve yerli olarak geliştiri-

len elektrikli traktörü de kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, traktö-
rün arkasındaki pullukla tarla sür-
dü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ha-
sat alanında kendisini karşılayan 
Karaahmet Köyü çiftçileri ile de 
sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. 
Daha sonra alandaki çiftçilere ve 
vatandaşlara hitap eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, 69’uncusu dü-
zenlenen Hasat Bayramı’nın Polat-
lılı ve Ankaralı çiftçilerle Türki-
ye’deki tüm üreticiler için hayırlara 
vesile olmasını diledi. 
 
Hasatın, çiftçinin bir yıllık emeği-
nin, alın teri ve bekleyişinin seme-
resini topladığı bir bayram olduğu-
nu belirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Sizler bugün sadece tarlanız-
daki ürünün hasadını yapmıyorsu-
nuz, aynı zamanda her anı sabırla, 
tevekkülle geçirilen bir senelik ça-
lışmanın neticesini de alıyorsunuz. 
Sizler bugün Rabbimizin insanın 
istifadesine sunduğu toprağın, gü-
neşin, suyun bereketine bir kez 
daha şahitlik ediyorsunuz. İşte 
böyle bir günde buradaki çiftçileri-
mizin nezdinde Türkiye’nin dört bir 
yanındaki üreticilerimizin Hasat 
Bayramı’nı gönülden tebrik ediyo-
rum” ifadelerini kullandı. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk 
tarımı adına gurur verici bir adımı 
atmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını 
belirterek, Türkiye’nin ilk yerli üre-
tim elektrikli traktörünün tanıtımı-
nı ve deneme sürüşünü gerçekleş-
tirdiğini anlattı. Traktörün 45 daki-
ka şarj süresiyle yedi saat aralıksız 
çalıştığını, 105 beygir gücüne sa-
hip bu traktörün seri üretime hazır 
olduğuna işaret eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Yüzde 95’e varan 
yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli 
traktörün bu özelliği ile çiftçilerimi-

zin maliyetlerini çok ciddi düşüre-
ceğine inanıyorum. Bu önemli pro-
jenin hayata geçmesinde emeği 
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neşin, suyun bereketine bir kez 
daha şahitlik ediyorsunuz. İşte 
böyle bir günde buradaki çiftçileri-
mizin nezdinde Türkiye’nin dört bir 
yanındaki üreticilerimizin Hasat 
Bayramı’nı gönülden tebrik ediyo-
rum” ifadelerini kullandı. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk 
tarımı adına gurur verici bir adımı 
atmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını 
belirterek, Türkiye’nin ilk yerli üre-
tim elektrikli traktörünün tanıtımı-
nı ve deneme sürüşünü gerçekleş-
tirdiğini anlattı. Traktörün 45 daki-
ka şarj süresiyle yedi saat aralıksız 
çalıştığını, 105 beygir gücüne sa-
hip bu traktörün seri üretime hazır 
olduğuna işaret eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Yüzde 95’e varan 
yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli 
traktörün bu özelliği ile çiftçilerimi-

zin maliyetlerini çok ciddi düşüre-
ceğine inanıyorum. Bu önemli pro-
jenin hayata geçmesinde emeği 
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olan herkesi buradan bir kez 
daha tebrik ediyorum” dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
genç nüfusun köyde yatırım 
yapmasını ve tarımsal nüfu-
sun gençleşmesini sağlamak 
için köye dönüş projelerini 
başlattıklarını kaydederek, 
genç çiftçilere kişi başı 30 bin 
lira tutarında hibe desteğini 
2016 yılında uygulamaya baş-
ladıklarını, hayvancılıktan bit-
kisel üretime, yerel ürünler-
den tıbbi aromatik bitkilere 
kadar birçok alanda gençlere 
imkânlar sunduklarını, sadece 
son üç yılda genç çiftçilere 1,5 
milyar lira tutarında hibe des-
teği sunduklarını anlatarak 
‘’Küçük aile işletmelerinin bü-
yükbaş hayvancılıkta 10, kü-
çükbaş hayvancılıkta 300 ba-
şa kadar ulaştırılması hedefiy-
le alet ve ekipman alımını 
destekleyeceğiz. Küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliğinde anaç 
hayvan sayısının artırılmasıyla 
kırmızı et üretimindeki küçük-
baş payını yükselteceğiz. 
2023 yılı için 30 milyon baş 
ilave anaç koyun artışı hedef-
liyoruz. Ayrıca, ülkemizdeki 
sığır miktarını artırmak için 
suni dölleme uygulamalarına 
ağırlık vereceğiz. İnşallah tüm 
bu çalışmalarla ülkemizi 2023 
senesinde tarım ve hayvancı-
lıkta dünyanın en güçlü ülke-
lerinden biri hâline getirece-
ğiz.” dedi. 
 
Hedeflere ulaşma konusunda 
çiftçi ve üreticilerden destek 
beklediklerini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Üniversiteler kamu kurumla-
rıyla el ele vermezse tarım ve 

hayvancılıkta arzu ettiğimiz 
hamle yaşanamaz. Hepimizin 
aynı gemide olduğunun bilin-
ciyle hareket etmesi, eleştirir-
ken aynı zamanda ortaya da-
ha iyisi için öneri koyması ge-
rekir. Muhalefetin yaptığı gibi 
yalanlara, çarpıtmalara sarıl-
mak hiç kimseye bir fayda 
sağlamaz” diye konuştu. 
69. Hasat Bayramı’nın çiftçiler 
için hayırlı olmasını dileyen, 
elektrikli traktör projesinde de 
emeği geçenlere teşekkür 
eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Ülkemizdeki tüm üretici-
lerimize Rabbimden bereketli, 
huzurlu ve bol kazançlar niyaz 
ediyorum” diyerek konuşma-
sını tamamladı. 
 
Hasat Bayramı'nın tarımla 
geçinenler için oldukça önemli 
olduğunu belirten Tarım Or-
man Bakanı Dr. Bekir Pakde-
mirli de yaptığı konuşmada, 
"Bu bayram, Türkiye'nin en 
büyük çiftçisi olan TİGEM'in 
şahsında simgeleşmiştir" dedi. 
Türkiye'nin en büyük çiftçi 

ailesi olan TİGEM'in, oldukça önemli oldu-
ğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Kısa 
sürede; etkin bir finans yönetimine gittik, 
banka faizi ödemelerinde, ciddi bir topar-
lanma yaşandı. Yeni fiyat politikasıyla son 
6 ayda yurt dışına, önceki yıllara göre 20 
kat fazla tohum satışı gerçekleştirdik" 
diye konuştu. 
 
Çiftçimizin, Üreticimizin Mazot derdinin, 
yerli Elektrikli Traktör Projesiyle artık ta-
rihe karışacağını belirten Pakdemirli, Ha-
sat Bayramı kapsamında tanıtımı yapılan 
yerli ve milli Elektronik küpe için de 
"büyük ve küçükbaş hayvanlarımız için 
Akıllı Küpe İle; Anlık Hayvan Sayımı, An-
lık Konum Bilgisi, Kızgınlık Takibi, Profes-
yonel sürü yönetimi, Salgın Hastalıklarla 
Etkin Mücadele, %100 Kayıtlılık Sistemi 
an be an takip edilecek" ifadelerini kul-
landı. 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK'TEN CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’A ANLAMLI HEDİYE 
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T ürkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik 
TİGEM’e bağlı Polatlı Tarım 
İşletmesinde 26 Temmuz 
2019 tarihinde gerçekleşti-
rilen 69. Geleneksel Hasat 
Bayramı etkinliklerine katı-
larak Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a küçükbaş 
hayvancılık sektörü için far-
kındalık oluşturma amacıyla 
bir kuzu hediyesinde bulun-
du. 
Hasat Bayramı etkinliklerin-
de, dikkat çekici bir görüntü 
de Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’a TÜDKİYEB Genel Baş-
kanı Nihat Çelik tarafından 
‘Hasat’ isminde bir kuzu 
hediye edilmesiydi. Hasat 
ismindeki kuzuyla özel ola-
rak ilgilenen Erdoğan, kuzu 
ve anasının koruma altına 
alınacağı talimatını verdi. 
Konuyla ilgili olarak bir 
açıklamada bulunan TÜDKİ-
YEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, günün anlamı ve 
önemini anlatması ve kü-
çükbaş hayvancılık sektörü 
için farkındalık oluşturma 
amacıyla Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a ‘Hasat’ isminde 
bir kuzu hediye ettiklerini 
söyledi. Hasat ismindeki 
kuzuyla birlikte ikiz doğum 
yapan anaç Anadolu Meri-
nosu koyununu da Erdo-
ğan'a takdim ettiklerini ifa-
de eden Genel Başkan Çe-
lik, "Sayın Cumhurbaşkanı-
mız hediye ettiğimiz koyun 
ve kuzuların koruma altına 
alınması yönünde talimat 
verdi" dedi.  
Ülkemiz tarımını coğrafyası-
nı, iklimini ve toprak yapısı-
nı en iyi anlatan sözün 
‘Buğdayla koyun gerisi 
oyun’ olduğunu vurgulayan 

Çelik, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın küçükbaş 
hayvancılıkla özel olarak 
ilgilendiğini ve bunu 
ülke hayvancılığı açısın-
dan önemsediklerini 
söyledi. 
Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli ile sek-
törün kalkınması için 
koordineli bir şekilde 
çalıştıklarını ifade eden 
Çelik, "Bugün burada 
buğday hasadı ile kutla-
nacak olan bayramın 
aslında ülkesi için üret-
mekten başka bir derdi 
olmayan tüm çiftçileri-
mizin bayramıdır. Bu 
bayramın özünde, faali-
yet konusu ne olursa 
olsun tohumdan hasada 
kadar geçen sürenin 
emeği, alın teri vardır" 
dedi. 
Böylesine önemli bir 
etkinliği düzenlemele-
rinden dolayı Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli'ye Bakan 
yardımcılarına ve TİGEM 
Genel Müdürü Ayşe Ay-
şin Işıkgece ile persone-
line teşekkür eden Çe-
lik, "Tarım ve tarıma 
dayalı sanayi için to-
humluk, damızlık ve 
hammadde üretmekle 
ve gen kaynaklarımızı 
korumak gibi çok önemli 
bir görevi yerine getiren 
TİGEM kuruluşumuzun, 
gerek bitkisel gerekse 
hayvansal üretim dalla-
rında Anadolu'muza öz-
gün tohumların ve yerli 
hayvan ırklarımızın üre-
time kazandırılması nok-
tasında başarılı proje ve 
çalışmaları takdire şa-
yandır" açıklamasında 
bulundu. 
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’TEN 
MARKETLERDE KURBANLIK SATIŞINA İLİŞKİN 
BASIN AÇIKLAMASI 

T ürkiye Da-
mızlık Koyun 
Keçi Yetiştiri-

cileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik, 
AA muhabirine yaptı-
ğı açıklamada, dini 
vecibeler göz önüne 
alınarak kurbanlık 
kesiminin belli kural-
ları olduğunu anımsa-
tarak, "Marketler ta-
rafından yapılan kur-
banlık kesimi ve satı-
şını işin tabiatına ay-
kırı olması bakımın-
dan doğru bulmuyo-
ruz. Hiçbir market 
'vatandaşa hizmet 
yapacağım.' diye za-
rarına bu işe girmez. 
Olaya ticari yaklaşır 
ve mutlak kar amacı 
güder." değerlendir-
mesinde bulundu. 
 
Çelik, marketlerce 
yapılan çeşitli kilog-
ramlarda kurbanlık 
dağıtımı hizmetini 
uygun bulmadıklarına 
işaret ederek, mar-
ketler üzerinden ya-
pılan kurbanlık satış-
larına sıcak bakma-
dıklarını söyledi. 
Marketlerin kurbanlık 
satışının haksız reka-
bete yol açtığını belir-
ten Çelik, satışların 
aylarca hayvanlarını 
kurbanlık olarak ye-
tiştiren üreticileri 
olumsuz etkiledi-
ğinin altını çizdi. 
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T ürkiye Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği'nde 
02 Ağustos Cuma günü 

Kurban Bayramı öncesi Ağustos 
ayı mutat toplantısı gerçekleştiril-
di. Toplantıda Genel Başkan Nihat 
Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
önümüzdeki süreçte gerçekleştiril-

mek üzere sektör adına önemli 
projeleri karara bağladı. 
Toplantı sonrasında ise AK Parti 
Van Milletvekili İrfan Kartal’ın, 
Merkez Birliğini ziyaretinde sektör 
hakkında çeşitli istişarelerde bulu-
nuldu. 
Genel Başkan Çelik, Milletvekili 

Kartal’ın ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 
"Merkez Birliğimizi onurlandıran 
Sayın Vekilimize ziyaretlerinden ve 
sektörümüze olan yakın ilgisinden 
dolayı şahsım ve Yönetim Kurulu-
muz adına teşekkür ediyorum." 
dedi. 

AK PARTİ VAN MİLLETVEKİLİ KARTAL, MERKEZ 
BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ 
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ÇORUM BİRLİĞİMİZE AİT KOÇ TEKE ÜRETİM 
İSTASYONU AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Ç orum İli Damızlık Koyun ve 
Keçi Yetiştiricileri Birliği ta-
rafından merkeze bağlı Se-

vindikalan köyünde 12 dekarlık 
arazi üzerine kurulan Türkiye'nin 
ilk Damızlık Koç Teke Üretim İs-
tasyonu 06 Ağustos 2019 tarihinde 
düzenlenen törenle hizmete açıldı. 
 
Küçükbaş hayvancılığın gelişmesi-
ne önemli katkı sunması hedefle-
nen Türkiye'nin ilk Damızlık Koç 
Teke Üretim İstasyonu'nun açılışı 
Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum 
Mlletvekili ve MKYK üyesi Ahmet 
Sami Ceylan, İl Jandarma Komuta-
nı Albay Abdurrahman Başbuğ, 
Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Bele-
diye Başkan Yardımcısı Zübeyir 
Tuncel, T.C. Tarım ve Orman Ba-
kanlığı Hayvancılık Genel Müdür 
Yardımcısı Cengiz Ceylan, Türkiye 
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası (ÇESOB) Başkanı Recep 
Gür, Çorum Ticaret Borsası Başka-
nı Naki Özkubat, Çorum Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Ka-
ya, Çorum İl Tarım ve Orman Mü-
dürü Orhan Sarı, Çorum Ziraat 
Odası Başkanı Mehmet Sayan, 
PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Peh-
livan, Çorum ili Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı, 
Birliğin Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
birlik üyelerinin katılımıyla gerçek-
leşti. 
 
Açılışta konuşan Vali Mustafa Çift-
çi, "Ülkemiz bir tarım ülkesi. Hay-
vancılık ülkemizin milli bir mesele-
sidir. Çorum bir tarım ilidir. Küçük-
baş hayvan yetiştiricileri için son 
derece elverişli iklim ve topraklara 
sahibiz." dedi. 
 
Türkiye'de küçükbaş hayvan sayı-

sının 100 milyona ulaşması duru-
munda et sorununa kalıcı bir çö-
züm bulunabileceğini ifade eden 
Çiftçi, "Birliğimiz ilimizde hayvan 
sayısının artırılması, ıslahı, yetişti-
rilmesi noktasında faaliyetlerini 
devam ettiriyor. Bizde elimizden 
geldiği kadar destek vermeye de-
vam ediyoruz. Birliğimizin yem 
deposu, suluk, yemlik, traktör ve 
yem karma makinesi gibi ihtiyaçla-
rı olduğunu biliyorum. Bugüne ka-
dar olduğu gibi bugünden sonra 
elimizden gelen desteği vermeye 
devam edeceğiz." ifadelerini kul-
landı. 
 
AK Parti Çorum Milletvekili ve 
MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, 
Çorum'da hükümetin hayvancılık 
ve bitkisel üretime 196 milyon TL 
destek verdiğini söyledi. 2018 yı-
lında ise 72 milyon TL hayvancılığa 
destek verildiğini aktaran Ceylan, 
"İlimizde genelinde yaygın olarak 
yetiştiriciliği yapılan Akkaraman 
koyun ırkının ıslah edilerek verim 
kalitesinin yükseltilmesi için kuru-
lan bu tesis ile ilimizde küçükbaş 
hayvancılığın gelişmesinde önemli 
bir adım atılmıştır. " dedi. 
 
Hayvancılık Genel Müdür Yardımcı-
sı Cengiz Ceylan ise yaptığı konuş-
maada, Türkiye'de son 17 yılda 
büyükbaş hayvan sayısının %75, 
küçükbaş hayvan sayısının ise %
44 arttığını söyledi. Hükümet ola-
rak yetiştiricileri desteklediklerini 
ve sadece 2018 yılında koyun des-
teği kapsamında üreticilere 567 
milyon TL destek sağladıklarını 
söyledi.  
 
Etkinlik kapsamında bir konuşma 
gerçekleştiren Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Nihat Çelik,"Bu tesisin 
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faaliyete geçmesiyle birlikte artık 
Çorum'da damızlık sorununun orta-
dan kalkacağı, damızlık koç ve teke 
ihtiyacının bu merkezden karşılana-
cak olması sektörümüz adına gurur 
verici olacaktır." dedi. 
 Tesis ile Çorum'da küçükbaş hay-
vancılığın çok daha iyi yerlere gele-
ceğine inandığını belirten Çelik, 
"Merkez Birliğimiz ve il birliklerimi-
zin temel amacı ıslah faaliyetlerini 
yürütmek ve neticesinde de yüksek 
verimli hayvanlar elde etmektir. Biz 
ancak üstün vasıflı damızlık koç ya 
da teke üretmekle ıslah çalışmala-
rından istediğimiz sonuçları alabili-
riz. Bu nedenle ülkemiz genelinde 
olmasını arzu ettiğimiz ve Çorum 
Birliğimizce yapılan bu Koç Teke 
Üretim İstasyonu'nu fazlasıyla 
önemsiyoruz. Bizim Merkez Birliği 
olarak ana hedefimiz halen 47 mil-
yon civarında olan küçükbaş hayvan 
sayımızı yapacağımız çalışmalarla 
orta vadede 100 milyona çıkarmak 
ve bu hedefe ulaşırken de özellikle 
yerli ırklarımızı ıslah ederek verim-
lerini yükseltmektir. Vatandaşları-
mızın ihtiyacı olan hayvansal protei-
ni küçükbaştan karşılamaları, doğal 
ve sağlıklı beslenme adına büyük 
önem taşımaktadır." ifadelerini kul-
landı. 
Çelik, "Buğdayla Koyun Gerisi 
Oyun" sözü ülkemiz tarım ve hay-
vancılığını 4 kelimeyle özetleyen ve 
ülkemiz gerçeğini anlatan en güzel 
söylemdir. Ülkemiz, coğrafyası, ikli-
mi ve mera yapısı ile küçükbaş hay-
vancılığın en uygun üretim dalı ol-
duğunu göstermektedir. Daha da 
önemlisi Peygamberler mesleği ol-
masıyla övündüğümüz ve bizlere 
atalarımızdan kalan bu mirası en iyi 
şekilde değerlendirmek hepimizin 
boynunun borcudur. Bu nedenle çok 
zor şartlarda küçükbaş hayvancılıkla 
meşgul olarak geçimlerini sağlayan 
ve ülkemiz ekonomisi için katma 
değer ortaya koyan tüm yetiştirici-
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, BAKAN PAKDEMİRLİ İLE 
BİRLİKTE KURBAN PAZARINI ZİYARET ETTİ 

T arım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli 7 Ağustos 
2019 tarihinde Keçiören 

Belediyesi tarafından Bağlum’da 
kurulan kurban pazarını ziyaret 
ederek çeşitli incelemelerde bulun-
du. 
Bakan Pakdemirli'ye, Türkiye Ko-
yun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birli-
ği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Ni-
hat Çelik, Tarım ve Orman Bakan-
lığı Hayvancılık Genel Müdürü Ze-
keriyya Erdurmuş, Ankara Tarım 
ve Orman İl Müdürü Bülent Kork-
maz ve Keçiören Belediye Başkanı 
Turgut Altınok eşlik etti. 
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemir-
li, belediyelerle iş birliğiyle hayvan 
pazarlarında hijyen koşullarının 
sağlandığını belirterek, 
"Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla 

hayvanları alabilirler. Biz her türlü 
tedbiri aldık." dedi. 
Bakanlık olarak tüm illerden hay-
van sevkiyatıyla ilgili tüm kontrol-
leri yaptıklarına işaret eden Pakde-
mirli, "Hayvan pazarları, belediye-
lerle olan iş birliğimiz sayesinde 
son derece sağlıklı, hijyen koşulla-
rında yürüyor. Vatandaşlarımız 
gönül rahatlığıyla hayvanları alabi-
lirler. Biz her türlü tedbiri aldık." 
ifadelerini kullandı. 
Hayvanlara ilişkin bilgiye, kulak 
küpe numarasıyla 
"hayvanbilgi.tarim.gov.tr" adresin-
den ulaşılabileceğini belirten Pak-
demirli, "HAYSAG" uygulamasının 
da kullanılabileceğini söyledi. Pak-
demirli, kurban rehberinin ücretsiz 
dağıtıldığını da anımsattı. 
Pakdemirli, mezbahalarda veteri-

ner kontrolünde kesim yapılması 
gerektiğine işaret ederek, "Hem 
görüntü kirliliği açısından hem de 
vatandaşlarımızın gereksiz yere 
cezai durumlara maruz kalmama-
ları için özellikle komisyonlar tara-
fından belirlenen mezbahalarda 
kurbanlarını kesmeyi tercih etme-
leri gerekiyor." diye konuştu. 
Bakan Pakdemirli TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik ile birlikte kur-
ban pazarındaki küçükbaş hayvan-
ların bulunduğu bölümde yaptığı 
incelemelerle ziyaretini tamamladı. 
Diğer yandan TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Çelik, küçükbaş hayvanla-
rın bulunduğu çadırlarda yetiştiri-
cileri ziyaret ederek kurbanlık sa-
tışları ile ilgili birtakım görüşmeler-
de bulundu ve  tüm yetiştiricilere 
bol ve bereketli kazançlar diledi. 
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GENEL MÜDÜR SİNAN VE GENEL BAŞKAN ÇELİK, 
BEREKET TV’NİN CANLI YAYIN KONUĞU OLDULAR 

T arım ve Orman Bakanlığı, 
Gıda ve Kontrol Genel Mü-
dürü Mümtaz Sinan ile 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik, 07 Ağustos’ta 
Bereket TV’de Mehmet Sarcan’ın 
sunduğu Gündem Özel programı-
nın canlı yayın konuğu oldular ve 
gündeme dair birtakım değerlen-
dirmelerde bulundular. 
 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürü 
Mümtaz Sinan konuşmasının ba-
şında, Genel Müdürlüğün görevleri 
ve yaptığı çalışmalar hakkında ver-
diği bilgilerin yanısıra birinci önce-
liklerinin, AB mevzuatları olduğunu 
ve bu konuda çok katı kuralları 
bulunduğunu söyleyerek ‘’ Özellik-
le yetiştirdiğimiz ürünlerdeki kalın-
tı izleme programlarımızla, hay-
vanlara uygulanan aşı, ilaç miktar-
larının hayvanlarda bıraktığı kalın-
tıların insan sağlığını nasıl etkiledi-
ğinin denetimini yapan, kontrolünü 
sağlayan ve uygunsuz bir durum 
olması halinde de bunu ortadan 
kaldırmak için tedbirler alan bir 
kurumuz. ‘’ ifadelerine yer verdi. 
 
Hayvancılıkta bir kriz var mı soru-
suna cevaben olmadığını belirten 
Genel Müdür Sinan, ‘’ Tarımda bir 
krizden bahsedilecek olsaydı Tür-
kiye tarım ihracatında yaklaşık 4 
milyar Dolarlık bir ihracat fazlası 
vermezdi. Kriz olsaydı ithalat faz-
lası verecekti ama bugün Türkiye 
20 milyar Dolar seviyesinde ihra-
cat yapan bir ülke haline geldi. 
Türkiye ithalat yapılan bir ülke gibi 
lanse ediliyor; hâlbuki yaptığımız 
ithalatın çok üzerinde ihracat yapı-
yoruz. İthal ettiğimiz bütün ham-
maddeleri de ürüne dönüştürmek 
suretiyle katma değer oluşturarak 
dışarıya ihraç ediyoruz. ’dedi. 

Çobanlık mes-
leğiyle ilgili 
Türkiye'de 
yıllarca bir algı 
yönetimi ya-
pıldığına dik-
kat çeken Si-
nan, ‘’ Çiftçilik 
üçüncü sınıf 
vatandaşların 
yaptığı bir iş 
gibi algılandı. 
Böyle bir şey 
yok. Çobanlık da çiftçilik de birinci 
sınıf bir iştir. Biz üreten insanın 
her zaman hizmetinde olmalıyız ve 
baş tacı yapmalıyız. Afgan çoban 
konusunda ihtiyaç varsa tabi ki 
alınmalı. Ama Türkiye'de bu kadar 
işsiz genç varken ve gerçekten 
kazançlı bir iş iken olmamalı diye 
düşünüyorum. Çobanlara sosyal 
güvence verilmesini devletimiz 
yapabilir. Ama asıl önemli olan bu 
ön yargıyı yıkmaktır.’’ diye konuş-
tu. 
 
Küpeleme konusunda önemli açık-
lamalarda bulunan Genel Müdür 
Sinan, yaşanan aksaklıkları bildik-
lerini ve sahadan gelen şikâyetleri 
düzeltmek için 7/24 saat çalıştıkla-
rını belirterek ‘’ Küpelemeden vaz-
geçmemiz mümkün değildir. Biz 
göreve gelir gelmez şunu dedik. 
Yetiştiricimizi küpeleme zahmetin-
den, Bakanlığımızı da küpeleme 
külfetinden kurtaracağız. Bu işi 
Birliklere devredeceğiz. Çünkü bu 
konuda bire bir takip ve sorumlu-
luk taşıması gereken birliklerdir. 
‘’dedi. 
Sinan, şu anda küpeyi ücretsiz 
verdiklerini söyleyerek ‘’ Her şeyin 
bir bedeli olmalı. Elbette bizimde 
gönlümüz ister ki ücretsiz olsun. 
Biz daha çok destek vermenin 
gayretindeyiz. Politikamız da buna 

yöneliktir. 81 İlde küpeleme işini 
Birliklere vereceğiz. Bakanlık ola-
rak sadece bu işin takibini yapaca-
ğız’’ şeklinde konuştu. 
 
Küpe cezası alan hayvanların kesi-
me gitmemesi konusunda da ge-
rekli tedbirleri alacaklarını ifade 
eden Sinan, ‘’ Cezai müeyyide var. 
Yüksek olduğunu da kabul ediyo-
rum. Genel Başkanım da söyledi 
bir hayvan bedeli kadar cezası var. 
Mutlaka cezası olmalı ama cezadan 
önce tedbiri olmalı. Burada esas 
olan kaçak hayvan hareketlerini 
engellemektir. ’dedi. 
 
Kurbanlık hayvanlara ilişkin olarak 
hayvan sağlığı ile ilgili 365 gün 
sahada bire bir yaklaşık 10 bin 
sağlık personeli ile gerekli çalışma-
lar yaptıklarını söyleyen Sinan, 
‘’Ülkemizde her yıl yaklaşık 75-80 
milyon doz aşı yapılıyor. Özellikle 
kurban bayramı döneminde daha 
sıkı denetimler yapıyoruz. ’dedi. 
 Genel Müdür Sinan yetiştiricilere 
hitaben ‘’ Yetiştiricilerimiz kurban-
lık hayvanlarında hastalık çıkarsa 
hiç endişe etmesinler. Bunu gizle-
mesinler. Tazminatlı hastalıklar 
kapsamında yetiştiriciye parası 
ödenir’’ uyarısında bulundu. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik de sektörde kriz var mı soru-
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suna cevaben başladığı konuşmasında 
herhangi bir krizin söz konusu olma-
dığını ve hayvanların değerinde satıl-
dığını söyleyerek ’’ 2000 öncesinde ne 
vardı, şimdi ne var. Biz hayvancılıkta 
2000 öncesinde hiçbir destek görme-
dik. AK Parti hükümetleri döneminde 
hayvanlarımız destekleme kapsamına 
alındı. Bizim hayvan sayımız 2000 
yıllarında 30 milyonlara kadar gerile-
di. AK Parti hükümetlerinin desteği 
olmasaydı biz burada olmazdık. Şu 
anda küçükbaş hayvan sayısı 47 mil-
yon. Kriz olan bir sektör her geçen 
gün çıtasını yükseltebilir mi? Hayvan 
sayısını artırabilir mi? Şu anda piyasa-
da da ciddi bir canlılık var. Biz Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla 
hayvan sayımızı nasıl 100 milyona 
çıkarırız diye çalışmalar yapıyoruz. 
Her nüfus başına bir koyun olacak 
diyor. Dolayısıyla biz de devlet büyük-
lerimizin bu emirleri doğrultusunda 
gördüğümüz eksikleri nasıl giderebili-
riz, onu çözmeye çalışıyoruz. Daha 
güzel şeyler de yapacağız inşallah. 
‘’dedi. 
 
Merkez Birliği olarak Türkiye'de ilk 
olacak bir projeleri olduğuna dikkat 
çeken Genel Başkan Çelik,  ‘’ Bir 
'Çoban Bayramı' yapacağız. Peygam-
ber efendimizin mesleği olmasına rağ-
men daha önce hiç yapılmamış bir 
şey bu. Ben Sayın Bakanımıza da bu 
durumu arz ettim. Allah izin verir de 
çalışmaları yetiştirebilirsek okullar 
tatil olmadan metropollerde yaşayan 
yetiştiricilerimizin çocuklarıyla, kırsal-
da yaşayan yetiştiricilerimizin çocuk-
larını bir araya getirerek onlar arasın-
da bir gönül köprüsü kurmak istiyo-
ruz. ‘’dedi. 
 
Çoban sorunu hakkında görüşlerini 
ifade eden Çelik bu konuda 
‘’Küçükbaş hayvancılık denildiği za-
man akla ilk gelen çobandır. Çoban 
olmadan hayvancılık olmaz. Biz çoban 
ihtiyacımızı yurt içinden ve yurt dışın-
dan karşılamak üzere bir çalışma içe-

risindeyiz.  Daha önce 5000 Af-
gan çoban istiyoruz demiştik. 
Türkiye'deki hayvan varlığına 
bakıldığında en az 25-30 bin 
arası Afgan çoban çalıştırılması 
için yasal mevzuat çıkarılmasını 
talep ettik. Sayın Bakanımız 
bizimle bu anlamda aynı çizgide. 
İçişleri Bakanımız da bu çalış-
mayı başlatmış. Allah nasip 
ederse en kısa zamanda çoban 
sorununu çözeceğiz. Bu işle ilgi-
lenen vatandaşlarımız için de 
İŞKUR tarafından bir kontenjan 
istiyoruz. Biz 20 bin çoban da 
İŞKUR'a başvuran vatandaşımı-
zın olmasını bekliyoruz. ‘’ şeklin-
de konuştu. 
 
Genel Başkan Çelik, küpeleme 
konusunda ciddi sıkıntıların ol-
duğunu dile getirerek ‘’ Mevzu-
atta bir değişiklik yapılmasını 
istiyoruz. Küpeleme işlerini il ve 
ilçe Müdürlükleri yapıyor. Perso-
nel yetersizliği, ağır kış şartları 
ve göçer hayvancılık nedeniyle 
hayvanlar küpesiz kalıyor. Bir 
ilden başka bir ile giderken ya-
kalanan hayvanlara hem küpe 
cezası kesiliyor hem de hayvan-
lar kesime gidiyor. Kesilen ceza-
lar da neredeyse bir hayvan be-
deli kadar oluyor. Biz küçükbaş 
hayvan sayımızı artırmak istiyo-
ruz. Böyle cezai işlemler ve ke-
sime karşıyız ‘’ dedi. 
 
Küpeleme işlerinin alt yapısı 
uygun olan Birliklere devredil-
mesini ve küpelerin ücretsiz ol-
masını isteyen Çelik, ‘’Birliklere 
devir olup küpeler ücretli olursa 
yanlış algı oluşur. Devlet takar-
ken bizden para almıyorlardı 
Birlikler para alıyor algısı büyük 
sorunlar yaratacaktır. ‘’ dedi. 
Genel Başkan Çelik, Marketlerde 
satılan kurbanlıklarla ilgili konu-
ya sıcak bakmadıklarını söyleye-
rek ‘’Market kurbanlıkları sahayı 

olumsuz etkiliyor. Marketler işi 
ticarete dönüştürmüş. Bugün kur-
banlık bir koyunun ortalama canlı 
ağırlığı 50 kilogramdır. Buradan en 
az 25 kilo karkas et çıkar. Market-
lerin 12-14 kilogram diye kurbanlık 
küçükbaş hayvan satması büyük 
bir vebaldir. ’dedi. 
 
Çelik, küçükbaş hayvan kurbanlık 
fiyatlarına ilişkin olarak da ‘’ Kü-
çükbaş hayvan piyasası canlı kilosu 
20 ile 23 lira arasında ve bölgelere 
göre değişkenlik göstermektedir. 
Fiyatlar bu bantta seyrediyor. Canlı 
ağırlığı 50 kilonun üzerinde olan 
kurbanlıkların ortalama fiyatı da 
1000 lira civarındadır. Yani fiyatlar 
çok makul ve herkesin bütçesine 
uygundur.’’ şeklinde konuştu. 
 
Genel Başkan Çelik, küçükbaş hay-
vanların organik bir hayvan türü 
olduğunu ve meraya dayalı beslen-
dikleri için sağlıklı olduklarını belir-
terek ‘’ Kurbanın sembolü Koçtur. 
Kurbanınız koyun olsun koç olsun ‘’ 
diyerek sözlerini noktaladı. 
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IŞIKGECE, KIYAK VE ÇELİK’TEN TARIM VE ORMAN 
BAKAN YARDIMCISI MUSTAFA AKSU’YA ZİYARET 

T .C. Tarım ve Orman Ba-
kanlığı Bakan Yardımcısı 
Mustafa Aksu, 19 Temmuz 

2019 tarihinde Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik, TİGEM Genel Müdürü Ayşe 
Ayşin Işıkgece ve TİGEM Genel 
Müdür Yardımcısı Ali Osman Kı-
yak’ı makamında kabul ederek, 

küçükbaş hayvancılık sektörüne 
dair birtakım görüşmeler yaptılar. 
Diğer yandan yapılan görüşme 
esnasında Genel Müdür Işıkgece, 
Genel Müdür Yardımcısı Kıyak ve 
Genel Başkan Çelik, bu yıl hac fa-
rizasını yerine getiren Bakan Yar-
dımcısı Mustafa Aksu'ya hac ibade-
tinin kabul olması temennilerinde 
bulundular. 

BURSA BİRLİK BAŞKANI YILDIRIM ORAN GENEL 
BAŞKAN ÇELİK'İ ZİYARET ETTİ 

B ursa Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Veteriner Hekim 
Yıldırım Oran 23 Ağustos 2019 tarihinde  TÜDKİYEB Genel Baş-
kanı Nihat Çelik'i ziyaret etti. Bursa’nın küçükbaş hayvancılık 

sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik bazı değerlendirmelerde bulu-
nan Birlik Başkanı Yıldırım Oran, yeni dönem için yapılan çalışmalar 
hakkında Genel Başkan Çelik'e bilgi verdi. Oran, sektöre yaptığı hiz-
metlerden dolayı Genel Başkan Çelik'e teşekkür ederek Merkez Birliği 
ile daima birlik beraberlik içerisinde çalışacaklarını söyledi. Genel Baş-
kan Nihat Çelik de ziyaretinden dolayı Yıldırım Oran'a teşekkür ederek, 
çalışmalarında başarılar diledi. 

TÜDKIYEB'DEN 11 MİLYON FİDAN KAMPANYASINA 
TAM DESTEK 

T arım ve Orman Bakanlığının 11 Milyon fi-
dan toprakla buluşuyor kampanyasına Tür-
kiye Koyun Keçi Yetiştiriciler Merkez Birli-

ğinden tam destek. Türkiye Koyun Keçi Yetiştirici-
leri Merkez Birliği (TÜDKIYEB), Tarım ve Orman 
Bakanlığınca yürütülen 11 Milyon fidan toprakla 
buluşuyor kampanyasını desteklediklerini açıkladı. 

Genel Başkan Nihat Çelik konu ile ilgili yaptığı 
açıklamada; “Tarım ve Orman Bakanlığınca 11 
Kasım saat 11:11 de 11 Milyon fidan toprakla 
buluşacak kampanyasına bizlerde TÜDKIYEB ola-
rak tam destek veriyoruz. Merkez Birliğimizin ya-
nısıra 80 İl Birliğimiz tarafından da kampanyaya 
özellikle sosyal medyada tam destek verilecektir. 
İzmir ve Dalaman başta olmak üzere farklı illerde 
tek seferde ve aynı anda 11 milyon fidan dikimi 
gerçekleştirilecek olması nedeniyle Dünya çapın-
da bir rekor elde etmek ve yaz boyunca yanan 
alanlarda yeni fidan dikimleriyle birlikte ülkemizin 
akciğeri konumunda olan orman alanlarımızın 
artırılması ve daha yeşil bir Türkiye için milli ser-
vetimiz olan ormanlarımızı ağaçlandırmak adına 
kampanyayı canı gönülden destekliyoruz.” İfade-
lerine yer verdi. 
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1 9-21 Eylül tarihleri arasın-
da Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Congresium'da dü-

zenlenen "2. Uluslararası Coğrafi 
İşaretli Ürünler Zirvesi" Emine Er-
doğan'ın katıldığı açılış toplantısıy-
la başladı.  
 
Bu yılki teması "Anadolu'dan dün-
yaya" olarak belirlenen zirve, Tür-
kiye coğrafyasına ait ürünlerin bir 
markaya dönüşmesine katkı sağla-
yarak, coğrafi işaretli ürün potan-
siyelini harekete geçirmeyi ve bu 
yolla büyüyen uluslararası ticaret-
ten yararlanmasına ve kırsal kal-
kınma hedeflerine ulaşmasına kat-
kı sağlamayı amaçlıyor. Zirvede 
coğrafi işaretler ve yöresel ürünler 
ile ilgili üreticiler, paydaşlar, Türk 
ve yabancı perakende ve HORECA 
(yemek servisi endüstrisi) sektörü 
temsilcileri ile uluslararası organi-
zasyonların stantları yer aldı. Top-
lantıya Türkiye Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik de katı-
lım sağladı. 
 
Toplantıda bir konuşma yapan 
Emine Erdoğan, zirve kapsamında 
yapılan çalışmaları, Anadolu'nun 
mirasına sahip çıkmak olarak gör-
düğünü, ülkenin her köşesinden 
fışkıran zenginliği tescillemenin 
takdire şayan olduğunu  belirterek 
"Bugün Türkiye'de, Adana'nın ke-
babından, Ayancık keten bezine, 
Kastamonu siyez bulgurundan, 
Mut zeytinyağına, Nizip sabunun-
dan Safranbolu safranına kadar 
yüzlerce coğrafi işaretli ürün mev-
cut. Gaziantep baklavası, Aydın 
inciri ve Malatya kayısısı ise, 
AB'den coğrafi işaret tescili almış 
üç ürünümüz. Afyon sucuğu, Kay-
seri mantısı, Giresun tombul fındı-

ğı gibi 15 ürün için de, AB'ye tescil 
için başvurularımız yapıldı, işlem-
lerimiz devam ediyor. İnşallah en 
kısa zamanda bu ürünler de ülke-
mizin anonim değerleri olarak 
dünya sahnesine çıkacak" dedi. 
Erdoğan, bu sevindirici gelişmele-
rin sadece bir başlangıç olduğunu 
ifade ederken, "Türk Patent ve 
Marka Kurumu'nun envanterine 
göre, Türkiye'de coğrafi işaret ala-
bilecek ürün sayısı 2 bin 500'e 
yakın. Yani hemen elimizin altında 
müthiş bir potansiyel var. Çünkü 
Türkiye medeniyetlerin doğumha-
nesi, farklı kültürleri barındıran bir 
çeşitlilik havzasıdır. Bu muhteşem 
hazine, bitkiden tekstile, esanstan 
gastronomiye kadar her alanda 
kendini ortaya koymaktadır" diye 
konuştu. 
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musta-
fa Varank ise, Türk Patent ve Mar-
ka Kurumu'nun coğrafi işaretlerin 
tescilini yaptığını, bugün itibariyle 
81 ilde toplam 446 tescilli ürünün 
olduğunu, 428 ürün başvurusunun 
işlemlerinin ise devam ettiğini söy-
ledi. Yaptıkları hesaba göre Türki-
ye'de tescil edilebilir 2 binin üze-
rinde potansiyel coğrafi işaret bu-
lunduğunu belirten Varank, İtal-
ya'da 500'ün üzerindeki tescilli 
coğrafi işaretin ülke ekonomisine 
12 milyar Avro'nun üzerinde gelir 
sağladığına dikkat çekti. 
Mustafa Varank, coğrafi işaretlerin 
ihracatını arttırmak için, yurt dı-
şında da tescil edilmelerinin sağ-
lanması gerektiğini, bu amaçla AB 
Komisyonu'yla işbirliği yapıldığını 
anlattı. Varank, AB ile yürütülen 
işbirliği kapsamında, ilk aşamada 
35 başvuruyu daha tescil ettirmeyi 
hedeflediklerini kaydetti. 
 

Ankara Ticaret Odası (ATO) Baş-
kanı Gürsel Baran ise yaptığı ko-
nuşmada, bereketli hilal içinde yer 
alan Türkiye'nin, farklı mikro kli-
maları, geniş tarımsal topraklarıyla 
zengin biyolojik çeşitliliğe sahip 
olduğunu söyledi. 
 
Program sonrası ATO Başkanı Gür-
sel Baran tarafından Emine Erdo-
ğan'a doğal kumaştan özel olarak 
hazırlanan bir kaftan hediye edildi. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik de toplantı sonrasında gele-
neksel ve yöresel ürünlerin tüm 
dünyaya ulaştırılması noktasında 
2. Uluslararası Coğrafi İşaretli 
Ürünler Zirvesinin ülkemiz için 
hayırlara vesile olması temennile-
rinde bulundu. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, 2.ULUSLARARASI COĞRAFİ 
İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİNE KATILDI 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK ; KÜÇÜKBAŞ HAYVAN 
SAYISINDAKİ ARTIŞ BİZLERİ MEMNUN EDİYOR 

T arım ve Orman Bakanlığı-
nın hayvancılığa verdiği 
destekler etkisini gösterir-

ken, ülkedeki büyükbaş ve küçük-
baş hayvan sayısı haziran sonu 
itibarıyla 68 milyonu geçti 
- Son 5 yılda küçükbaş hayvan 
sayısı yaklaşık 44,7 milyondan 50 
milyona, büyükbaş hayvan sayısı 
14,7 milyondan 18,3 milyona çıktı 
 
- TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik: 
- "Küçükbaş hayvan sayısındaki 
artış bizleri memnun ediyor. Orta-
ya konulan 100 milyonluk hedefi-
miz için büyük moral oluyor" 
ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKA-
YA - Tarım ve Orman Bakanlığının 
hayvancılığa verdiği desteklerle 
ülkedeki büyükbaş ve küçükbaş 
hayvan sayısı haziran sonu itiba-
rıyla 68 milyona ulaştı. 
 
AA muhabirinin Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) verilerinden derle-
diği bilgilere göre, ülkede haziran 
ayı sonu itibarıyla yaklaşık 18 mil-
yon 251 bin büyükbaş, 49 milyon 
816 bin küçükbaş hayvan bulunu-
yor. Küçükbaş hayvanlardan 38 
milyon 448 bini koyun, 11 milyon 
368 bini keçilerden oluşuyor. Ta-

rım ve Orman Bakanlığının yetişti-
ricilere sağladığı desteklerin de 
etkisiyle hayvan varlığı sayısındaki 
artış istatistiklere de yansıdı. 
Türkiye'de 2015 yılında küçükbaş 
hayvan sayısı yaklaşık 44 milyon 
673 bin, büyükbaş hayvan sayısı 
da 14 milyon 731 bin olmak üzere 
toplam 59,4 milyon seviyesindey-
di. Son 5 yılda hayvan varlığı yak-
laşık 9 milyon baş arttı. Haziran 
sonu itibarıyla küçükbaş hayvan 
sayısı 49 milyon 816 bine, büyük-
baş hayvan sayısı 18 milyon 251 
bine yükseldi. Toplam hayvan var-
lığı 68 milyon başı geçerek 70 mil-
yona yaklaştı. 
Özellikle küçükbaş hayvan sayısı-
nın 50 milyona dayanması, bu 
sektörde uzun vadeli hedeflerin 
gerçekleştirilmesi yönündeki bek-
lentileri güçlendirdi. 
 
- "Sektör doğru yolda" 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, küçük-
baş hayvan sayısının 50 milyon 
civarına ulaşmasının sektör açısın-
dan memnuniyet verici olduğunu 
söyledi. Küçükbaş hayvan varlığın-
da 14 yılda yaklaşık 20 milyonluk 
artış gerçekleştiğini belirten Çelik, 

"Yapılan çalışmalar neticesinde 
sektör doğru yolda." dedi. 
Çelik, hayvanlarda verimlilik artışı-
nın da yaşandığına dikkati çeke-
rek, şöyle konuştu: 
"TÜDKİYEB'in kurulmasından önce 
yani 2005 yılında 30 milyon civa-
rında olan küçükbaş hayvan varlı-
ğımız, devletimizin ve bakanlığımı-
zın destekleriyle 14 yıl içinde 50 
milyona yaklaştı. Küçükbaş hay-
van sayısındaki artış bizleri mem-
nun ediyor. Ortaya konulan 100 
milyonluk hedefimiz için büyük 
moral oluyor. Küçükbaş hayvan 
sayımızın her yıl sürekli artmasının 
yanında ıslah çalışmalarıyla hay-
vanların verimliliklerinin artması 
da önem taşıyor." 
Hayvan varlığının Türkiye'nin ser-
mayesi olduğunu vurgulayan Çe-
lik, bu değere sahip çıkarak ra-
kamları artırmak için çalışmalarına 
devam edeceklerini söyledi. 
Çelik, halen küçükbaş damızlıklar 
için hayvan başına 25 lira destek 
verildiğini anımsatarak, gelecek 
yıldan itibaren bu desteğe ilaveten 
dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık 
olarak sürüye katılacak her bir 
hayvan için 100 lira destekleme 
ödemesi yapılacağını dile getirdi. 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK ; KÜÇÜKBAŞ HAYVAN 
SAYISINDAKİ ARTIŞ BİZLERİ MEMNUN EDİYOR 

T arım ve Orman Bakanlığı-
nın hayvancılığa verdiği 
destekler etkisini gösterir-

ken, ülkedeki büyükbaş ve küçük-
baş hayvan sayısı haziran sonu 
itibarıyla 68 milyonu geçti 
- Son 5 yılda küçükbaş hayvan 
sayısı yaklaşık 44,7 milyondan 50 
milyona, büyükbaş hayvan sayısı 
14,7 milyondan 18,3 milyona çıktı 
 
- TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik: 
- "Küçükbaş hayvan sayısındaki 
artış bizleri memnun ediyor. Orta-
ya konulan 100 milyonluk hedefi-
miz için büyük moral oluyor" 
ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKA-
YA - Tarım ve Orman Bakanlığının 
hayvancılığa verdiği desteklerle 
ülkedeki büyükbaş ve küçükbaş 
hayvan sayısı haziran sonu itiba-
rıyla 68 milyona ulaştı. 
 
AA muhabirinin Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) verilerinden derle-
diği bilgilere göre, ülkede haziran 
ayı sonu itibarıyla yaklaşık 18 mil-
yon 251 bin büyükbaş, 49 milyon 
816 bin küçükbaş hayvan bulunu-
yor. Küçükbaş hayvanlardan 38 
milyon 448 bini koyun, 11 milyon 
368 bini keçilerden oluşuyor. Ta-

rım ve Orman Bakanlığının yetişti-
ricilere sağladığı desteklerin de 
etkisiyle hayvan varlığı sayısındaki 
artış istatistiklere de yansıdı. 
Türkiye'de 2015 yılında küçükbaş 
hayvan sayısı yaklaşık 44 milyon 
673 bin, büyükbaş hayvan sayısı 
da 14 milyon 731 bin olmak üzere 
toplam 59,4 milyon seviyesindey-
di. Son 5 yılda hayvan varlığı yak-
laşık 9 milyon baş arttı. Haziran 
sonu itibarıyla küçükbaş hayvan 
sayısı 49 milyon 816 bine, büyük-
baş hayvan sayısı 18 milyon 251 
bine yükseldi. Toplam hayvan var-
lığı 68 milyon başı geçerek 70 mil-
yona yaklaştı. 
Özellikle küçükbaş hayvan sayısı-
nın 50 milyona dayanması, bu 
sektörde uzun vadeli hedeflerin 
gerçekleştirilmesi yönündeki bek-
lentileri güçlendirdi. 
 
- "Sektör doğru yolda" 
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Genel Başkanı Nihat Çelik, küçük-
baş hayvan sayısının 50 milyon 
civarına ulaşmasının sektör açısın-
dan memnuniyet verici olduğunu 
söyledi. Küçükbaş hayvan varlığın-
da 14 yılda yaklaşık 20 milyonluk 
artış gerçekleştiğini belirten Çelik, 

"Yapılan çalışmalar neticesinde 
sektör doğru yolda." dedi. 
Çelik, hayvanlarda verimlilik artışı-
nın da yaşandığına dikkati çeke-
rek, şöyle konuştu: 
"TÜDKİYEB'in kurulmasından önce 
yani 2005 yılında 30 milyon civa-
rında olan küçükbaş hayvan varlı-
ğımız, devletimizin ve bakanlığımı-
zın destekleriyle 14 yıl içinde 50 
milyona yaklaştı. Küçükbaş hay-
van sayısındaki artış bizleri mem-
nun ediyor. Ortaya konulan 100 
milyonluk hedefimiz için büyük 
moral oluyor. Küçükbaş hayvan 
sayımızın her yıl sürekli artmasının 
yanında ıslah çalışmalarıyla hay-
vanların verimliliklerinin artması 
da önem taşıyor." 
Hayvan varlığının Türkiye'nin ser-
mayesi olduğunu vurgulayan Çe-
lik, bu değere sahip çıkarak ra-
kamları artırmak için çalışmalarına 
devam edeceklerini söyledi. 
Çelik, halen küçükbaş damızlıklar 
için hayvan başına 25 lira destek 
verildiğini anımsatarak, gelecek 
yıldan itibaren bu desteğe ilaveten 
dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık 
olarak sürüye katılacak her bir 
hayvan için 100 lira destekleme 
ödemesi yapılacağını dile getirdi. 
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E lazığ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Baş-
kanı Mahmut Sezer ve Birlik personeli Ve-
teriner Hekim Ahmet Özçelik 23 Eylül 

2019 tarihinde  Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik’i makamında  ziyaret etti.  
Ziyaret kapsamında Elazığ’daki küçükbaş hayvan-
cılığın sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik 
bazı değerlendirmelerde bulunulurken TÜDKİYEB 
Genel Başkanı  Çelik,  ziyaretlerinden dolayı kendi-
lerine teşekkür ederek  çalışmalarında başarılar 
diledi. 

ELAZIĞ BİRLİK BAŞKANI SEZER’DEN GENEL BAŞKAN 
ÇELİK’E ZİYARET 

AĞRI DKKYB BAŞKANI SAMANCI VE AĞRI DSYB 
BAŞKANI ŞAHİN’DEN TÜDKİYEB ZİYERETİ 

T HK Eski Başkanı ve 23. Dönem MHP Milletvekili 
Kürşat Atılgan, Emekli General Bayram Karapı-
nar, Emekli Veteriner Prof. Rıfat Salmanoğlu, 

Ruto İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Teoman Onan, Ye-
minli Mali Müşavir Yılmaz Kılıç, Metin Erak ve Metin 
Çamlı 2 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliğine bir ziyarette bulunarak 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ile bir araya gel-
diler. 

TÜDKİYEB Denetleme Kurulu Başkanı Necat Demir-
den’inde yer aldığı ziyarette küçükbaş hayvancılık sek-
törünün geçmişten bugüne gelinen süreçteki durumu 
ve geleceğine yönelik çalışmalar hakkında bilgiler su-
nan TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyaretlerinden 
dolayı misafirlere teşekkür ederken, misafirler de Mer-
kez Birliğinde bulunmaktan duydukları memnuniyeti 
dile getirdiler. 

A ğrı İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Mehmet Nuri Samancı ve  Ağrı İli Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nizamettin 

Şahin ile birlikte 24 Eylül 2019 tarihinde Türkiye 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğini (TÜDKİYEB) 
ziyaret etti. Ziyaret süresi boyunca Birlik Başkanla-
rıyla hayvancılık sektörü başta olmak üzere özellikle 
Ağrı ilinde yapılan çalışmalar ve yetiştiricilere daha 
iyi bir şekilde hizmet etme yolunda yapılabilecek 
projeler hakkında çeşitli istişarelerde bulunuldu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti ve verimli bir görüşme gerçekleştirildi-
ğini dile getirerek Birlik Başkanlarına çalışmalarında 
başarılar diledi. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’E MERKEZ 
BİRLİĞİNDE ZİYARET 



100

 

 10 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2018-2019 FAALİYETLER 

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARDA                     
KÜPE UYGULAMALARI TOPLANTISI YAPILDI 

T arım ve Orman Bakanlığın-
da 25 Eylül 2019 tarihinde 
büyükbaş ve küçükbaş 

hayvanların küpe uygulamalarına 
ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi. 
Toplantıda;  Hayvancılık Genel 
Müdürü Zekeriyya Erdur-
muş ,  Gıda Kontrol Genel Müdürü 
Harun Seçkin ve Hayvancılık Genel 
Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan ile 
konuyla ilgili meslek örgütlerinin 
Genel Başkanları ve temsilcileri 
katıldı. 
Toplantıda; Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik, küpe ve küpeleme yetkisinin 
Birliklere devri ile küpe affı gibi 
konularda görüş ve taleplerini dile 
getirerek ‘’ Küpe ve küpeleme yet-
kisi  alt yapısı uygun Birliklerimize 
devredilmelidir. Biz bu konuyu Ba-
kanlığımız nezdinde sürekli günde-
me getiriyoruz. Koyun Keçi Yetişti-
riciliğinin asli sahibi ve temsilcisi 
Merkez Birliğimiz ve Birliklerimiz-
dir. Birliklerin üyelerinin hayvanla-
rını küpelemesinden daha doğal 
bir şey olamaz. Dolayısıyla küpele-

mede yetki devrinin Birliklerimize 
yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca 
küpeleme işlemlerinde ceza uygu-
lamaları sebebiyle yetiştiricilerimiz 
hayvanlarını kayıt altına almamak-
ta dolayısıyla da yüzbinlerce hay-
vanımız küpesiz kalmaktadır. O 
yüzden küpeleme işlemlerinde ce-
za uygulaması kaldırılmalıdır. ’’ 
dedi. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 

toplantının tüm katılımcılar için 
faydalı ve verimli geçtiğini ifade 
ederek ‘’ Hayvancılık Sektörü açı-
sından önemli bir konuda bizleri 
biraraya getirerek görüşlerimizi ve 
taleplerimizi bir kez daha dile ge-
tirme fırsatını verdikleri için Sayın 
Genel Müdürlerimize Merkez Birli-
ğimiz ve sektörümüz adı-
na  teşekkür ediyorum. ‘’şeklinde 
konuştu. 
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BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARDA                     
KÜPE UYGULAMALARI TOPLANTISI YAPILDI 

T arım ve Orman Bakanlığın-
da 25 Eylül 2019 tarihinde 
büyükbaş ve küçükbaş 

hayvanların küpe uygulamalarına 
ilişkin bir toplantı gerçekleştirildi. 
Toplantıda;  Hayvancılık Genel 
Müdürü Zekeriyya Erdur-
muş ,  Gıda Kontrol Genel Müdürü 
Harun Seçkin ve Hayvancılık Genel 
Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan ile 
konuyla ilgili meslek örgütlerinin 
Genel Başkanları ve temsilcileri 
katıldı. 
Toplantıda; Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik, küpe ve küpeleme yetkisinin 
Birliklere devri ile küpe affı gibi 
konularda görüş ve taleplerini dile 
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riciliğinin asli sahibi ve temsilcisi 
Merkez Birliğimiz ve Birliklerimiz-
dir. Birliklerin üyelerinin hayvanla-
rını küpelemesinden daha doğal 
bir şey olamaz. Dolayısıyla küpele-

mede yetki devrinin Birliklerimize 
yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca 
küpeleme işlemlerinde ceza uygu-
lamaları sebebiyle yetiştiricilerimiz 
hayvanlarını kayıt altına almamak-
ta dolayısıyla da yüzbinlerce hay-
vanımız küpesiz kalmaktadır. O 
yüzden küpeleme işlemlerinde ce-
za uygulaması kaldırılmalıdır. ’’ 
dedi. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 

toplantının tüm katılımcılar için 
faydalı ve verimli geçtiğini ifade 
ederek ‘’ Hayvancılık Sektörü açı-
sından önemli bir konuda bizleri 
biraraya getirerek görüşlerimizi ve 
taleplerimizi bir kez daha dile ge-
tirme fırsatını verdikleri için Sayın 
Genel Müdürlerimize Merkez Birli-
ğimiz ve sektörümüz adı-
na  teşekkür ediyorum. ‘’şeklinde 
konuştu. 
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K onya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı'nın destekledi-

ği, Konya İl Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü'nün hazırlayıp, koordine 
ettiği ve Konya Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiriciler Birliği'nin ortak 
olduğu "KOP ile Koyun Gerisi 
Oyun" projesinin makine tanıtım 
ve kapanış programı 11 Ekim 
2019 tarihinde Bahri Dağdaş Ulus-
lararası Tarımsal Araştırma Ensti-
tüsü Müdürlüğü'nde gerçekleştiril-
di. 
 
Programa, Türkiye Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Nihat Çelik, Denetleme 
Kurulu Başkanı Necat Demirden,  
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanı İhsan Bostancı, Konya Tarım 
ve Orman İl Müdürü Ali Ergin  ve 
Konya Damızlık Koyun, Keçi Yetiş-
tiriciler Birliği Başkanı Fettah Öz-
türk'ün yanı sıra protokol üyeleri 
ve çok sayıda yetiştirici katıldı. 
 
Tanıtım toplantısına katılan Türki-
ye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılık-
ta en önemli sorunların başında 
gelen dış parazitlerle mücadelede 
bu projenin kısmen de olsa çözüm 
olabileceğini söyledi. 
 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, yaptığı konuşmada şunları 
kaydetti:  
“Ülkemiz küçükbaş hayvan varlığı 
açısından yıllardır Van’dan sonra 
ikincilik konumunda olmasına ver-
diği katkılar bakımından Konya 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğimi-
zin böylesine güzel projelerin içeri-
sinde yer alması, sektörümüz açı-
sından bizleri mutlu etmekte ve 
gururlandırmaktadır. Konya Birliği-

mizce şu an hızla yapımı devam 
eden koç teke üretim istasyonu da 
tamamlandığında Konya’da çok 
daha güzel işlere imza atılacağına 
yürekten inanıyorum. Dolayısıyla 
takdire şayan çalışmalarıyla sektö-
rümüze değer katan başta Birlik 
Başkanımız Fettah Öztürk olmak 
üzere Birliğimizin yönetimi ve per-
sonelini canı gönülden kutluyor 
başarılarının daim olmasını diliyo-
rum. ‘’ 
 
'Buğdayla Koyun Gerisi Oyun' sö-
züne dikkat çeken Çelik, ’’ Türki-
ye'de sadece bugün değil, dün de 
önemli olan bu söylem, yarın da 
bu önem ve anlamını en yüksek 
derecede korumaya devam ede-
cektir. Dolayısıyla bu güzel sözün 
hayat bulduğu en önemli ilimiz 
durumunda olan Konya’nın buğday 
üretimi ve koyunculuktaki yeri ve 
önemi tartışılmaz boyuttadır. Bu 
nedenle Konya’mızda yapılan ya 
da yapılacak her çalışmanın sonu-
cu ülkemiz geneline olumlu bir 
şekilde yansıyacaktır. ‘’ dedi. 
 
Konya İl Tarım ve Orman Müdürü 
Ali Ergin de yaptığı konuşmada, ‘’  
Projemizin toplam bütçesi 429 bin 
TL'dir. Damızlık Koyun Keçi Yetişti-
riciler Birliğimiz ise 66 bin TL katkı 
sağlamıştır. Konya'da ilk uygula-
nan projemizle etkili verim alın-
mıştır. Yıkama makinemizin ilgi 
görmesinden dolayı Konyalı sana-
yicilerimiz tarafından yerli makine-
de üretilmiştir. Bugüne kadar da 
112 üreticiden 60 bine yakın ko-
yun yıkanmıştır" diye konuştu. 
 
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanı İhsan Bostancı ise, " küçük-
baş hayvan desteklemelerine eli-
mizden geldiği kadar önem ver-
meye çalışıyoruz." dedi. 

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA ÖNEMLİ BİR PROJE: 
KOP İLE KOYUN GERİSİ OYUN 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, KONYA'DA KOÇ-TEKE ÜRETİM 
MERKEZİ İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU 

T ürkiye Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik ve TÜDKİYEB Denetle-
me Kurulu Başkanı Necat Demir-
den, 11 Ekim 2019 tarihinde Kon-
ya İli Damızlık Koyun ve Keçi Ye-
tiştiricileri Birliğine bir ziyarette 
bulunarak Birlik Başkanı Fettah 
Öztürk ile küçükbaş hayvancılıkla 
ilgili bir takım istişarelerde bulun-
dular. 
Birlik ziyareti kapsamında Birlik 
Muhasip Üyesi Mehmet Uğur da 
yer alırken ziyaret sonrasında Kon-
ya İli Damızlık Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Birliğince Konya Karapı-
nar’da yapımına başlanan ve halen 
inşaatı devam eden Koç Teke Üre-
tim Merkezinde çeşitli incelemeler-
de bulunuldu. 
Konya Birlik Başkanı Fettah Öz-
türk, Türkiye'de örnek olacak koç-
teke üretim merkezinin yapımına 

başladıklarını ifade ederek ‘’ Tarım 
ve Orman Bakanlığı, Türkiye gene-
linde 34 ilde damızlık koyun ve 
keçi yetiştiricileri birlikleri bünye-
sinde, koç ve teke istasyonu kurul-
masına yetki verdi. Yetki verilen 
34 ilden biri olan Konya'da da Da-
mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliğimiz, son teknoloji koç-teke 
üretim istasyonunun kurulması için 
harekete geçmiştir. ’dedi. 
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Üre-
tim Merkezleri için verdiği 500 
başlık sayının, Konya için bin 
500'e çıkarıldığını ifade eden Baş-
kan Öztürk,  "Üreticiye devlet des-
tekli olarak verilecek olan koç ve 
tekeler, daha kaliteli bir küçükbaş 
hayvancılık için önemli bir adımdır. 
Hükümetimiz küçükbaş hayvan 
yetiştiricilerinin daha verimli ve 
daha karlı üretim yapabilmeleri 
için devletin imkânlarını seferber 
etmiştir. Projeye destek veren tüm 

yetkililere ve üyelerimize teşekkür 
ederiz. ‘’ dedi. 
Koç Teke Üretim Merkezinde yap-
tığı İncelemeler sonrasında bir de-
ğerlendirmede bulunan TÜDKİYEB 
Genel Başkanı Nihat Çelik ise, Koç 
Teke Üretim Merkezinin kurulması 
ile ilgili olarak Birlik Başkanı Fettah 
Öztürk’e teşekkür ederek ‘’ Kon-
ya’da kurulan ve tüm bölgelerimi-
ze örnek olabilecek güzel bir tesisi 
yerinde görmekten sektörümüz 
adına büyük mutluluk duydum. Şu 
an inşaat çalışmaları devam eden 
tesisin bitmesi ile Konya’lı yetiştiri-
cilerimizin çok önemli bir üretim 
merkezine kavuşacaklarına inanı-
yorum. Dolayısıyla takdire şayan 
olan bu güzel eseri sektörümüze 
kazandıracak olan Birlik Başkanı-
mız Fettah Öztürk’e de teşekkürle-
rimle birlikte çalışmalarında başa-
rılarının daim olmasını diliyorum. ‘’ 
şeklinde konuştu. 
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Y üzüncü Yıl Üniversitesi ile 
Tarım ve Orman Bakanlığı 
Hayvancılık Genel Müdür-

lüğü tarafından Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür 
Merkezi'nde, 15 Ekim 2019 tari-
hinde başlayan ve 3 gün sürecek 
olan "Bölgesel Hayvancılık Değer-
lendirme Toplantısı" düzenlendi. 
 
Toplantıya; Vali ve Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Mehmet 
Emin Bilmez, Yüzüncü Yıl Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah 
Şevli, Bitlis Eren Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 
Hayvancılık Genel Müdürü Zeke-
riyya Erdurmuş, Van Tarım ve Or-
man İl Müdürü İbrahim Görentaş, 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Denetleme Kurulu Başkanı 
Necat Demirden, Türkiye Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Başkanı Kamil Özcan, Türkiye Süt 
Üreticileri Birliği Başkanı Tevfik 
Keskin, YYÜ Ziraat Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Semra Demir, Sivil 
Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, 
akademisyenler ve öğrencilerden 
oluşan 450 kişi katılım sağladı. 
 
Saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla baş-
layan toplantıda konuşan Van Vali-
si ve Van Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Mehmet Emin Bil-
mez, bölgenin en büyük gelir kay-
naklarından birinin hayvancılık 
olduğunu söyledi. Terör olayları ve 
sosyal değişimler nedeniyle hay-
vancılıktan uzaklaşıldığını belirten 
Bilmez, önceden bir yaşam biçimi 
olan hayvancılıkta şehir hayatına 
geçme özlemi nedeniyle sorunların 
yaşandığını aktardı. 
 

Şehir hayatına geçilmesiyle artık 
insanları köylerde tutamadıklarını 
vurgulayan Bilmez, "İlimizdeki 
arazilerin yüzde 60'ı direkt mera 
olarak kullanılabilecek nitelikte. 
1980 öncesi 7,5 milyon küçükbaş 
hayvanımız varken, bugün o ra-
kamlar ciddi anlamda düştü. Bura-
dan İstanbul'a göç eden iş adam-
larının bölgemizde modern hay-
vancılığın geliştirilmesine öncülük 
etmesini bekliyoruz.’’ dedi. 
 
Tarım ve Orman Bakanlığı Hay-
vancılık Genel Müdürü Zekeriya 
Erdurmuş ise konuşmasında bu 
coğrafyaların kaderinde küçükbaş 
hayvancılığın olduğunu vurguladı. 
İhracatta hayvansal üretim açısın-
dan ciddi bir ivme yakaladıklarını 
bildiren Erdurmuş, ‘’ 9 ayda 900 
milyon dolarlık bir ihracatımız ol-
du. Burada hiç ihraç etmediğimiz 
özellikle bölge için çok önemli olan 
küçükbaş hayvancılığına ağırlık 
verdik. Bu çalışmamızla hem bölge 
çiftçimize hem de hayvancılığımıza 
fayda sağlanacak. Planlamalarımızı 
yaptık. Yakın zamanda kırmızı et 
sektöründe besicilik yapan vatan-
daşlarımız mutlu olabilecekleri ra-
kamları görecekler. Tarım ve Or-
man Bakanlığı bütçesinden bölge-
ye özel destekler sağladık. Bu böl-
ge Türkiye'nin ham madde depo-
su. Buradaki iyileşme, kalkınma 
tüm Türkiye'ye yayılacaktır." dedi. 
 
YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah 
Şevli de 3 gün sürmesi planlanan 
toplantıda katılımcıların, sığır, ko-
yun, kanatlı ve arı yetiştiriciliği 
gibi 4 grupta çalışma yürüteceğini 
aktardı.  
 
 
 

VAN’DA BÖLGESEL HAYVANCILIK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI DÜZENLENDİ 
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Yapılacak paylaşımlar ile hayvancı-
lık adına önemli sonuçların ortaya 
çıkacağına inandığını vurgulayan 
Şevli, bölgesel hayvancılık üretim 
modellerinin oluşturulmasının he-
defleri olduğunu belirtti. 
 
Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim 
Görentaş, Türkiye ve bölgede tarı-
mın gelişmesi, sorunların çözümü 
ve geleceğe yönelik planların ko-
nuşulması açısından bu tür toplan-
tıların önemli olduğunu dile getirdi. 
 
Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik de yaptığı ko-
nuşmada, bu önemli toplantının, 
Küçükbaş hayvancılığın Merkez 
Bankası konumunda olan ve yıllar-
dır Ülkemiz küçükbaş hayvancılı-
ğında lokomotif görevini üstlenen 
Van’da düzenlenmiş olması nede-
niyle büyük mutluluk duyduğunu 
belirterek toplantının bölge için 
hayırlara vesile olmasını diledi. 
Genel Başkan Çelik, toplantıdan 
çıkacak sonuçların süratle sahaya 
yansıması ve netice itibariyle de 
sektörün daha iyi yerlere gelmesi-
ne katkıda bulunmasını beklediğini 
ifade ederek ‘’Toplantıda bölgemize 
ilişkin küçükbaş hayvancılığın so-
runlarının tespiti, avantajlar ve 
dezavantajlar masaya yatırılacak 
çok değerli katılımcıların görüş ve 
önerileri ile bölgeye uygun bir hay-

vancılık modelinin oluşturulmasına 
zemin olacaktır. ‘’şeklinde konuştu. 
 
Çelik, konuşmasının bir bölümünde 
de Vali Mehmet Emin Bilmez 
için atıfta bulunarak ‘’ 2019 yılı için 
Sayın Valimizi Bölgemizin en başa-
rılı Valisi olarak ilan ediyorum. Sa-
yın Valimiz bölgemizde hayvancılığı 
çok önemsiyor. Özellikle küçükbaş 
hayvancılığın daha iyi noktalara 

gelmesi için verdiği çabaları büyük 
memnuniyetle karşılıyoruz. ’dedi.   
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
konuşmasında sorunların çözümü-
ne de dikkat çekerek ‘’ Hayvancılık 
sektörünün sorunlarının çözümü-
nün en kolay yolu ahıra, ağıla git-
mektir. Yetiştiricileri dinlemektir. O 
zaman çözüm gelir, sorun biter. ’’ 
dedi. 
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V an Yüzüncü Yıl Üniversite-
si ile Tarım ve Orman Ba-
kanlığı işbirliğinde Van’da 

düzenlenen Bölgesel Hayvancılık 
Değerlendirme Toplantısına katılan 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, toplantı sonrasında bir takım 
ziyaretlerde bulundu. 
 
Genel Başkan Çelik öncelikle, Hay-
vancılık Genel Müdürü Zekeriyya 
Erdurmuş, Van İl Tarım ve Orman 
Müdürü İbrahim GÖRENTAŞ ile 
birlikte Van Valisi ve Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Mehmet 
Emin Bilmez’i Belediye binasında 
ziyaret ederek küçükbaş hayvancı-
lık sektörünün bölgedeki durumu 
hakkında birtakım temaslarda bu-
lundu. 
 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’yi 
de makamında ziyaret eden Genel 
Başkan Çelik, "Van'ımızın iftiharı 
Sayın Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye 
sektörümüze yaptığı katkılardan 
ve yakın ilgisinden dolayı teşekkür 
ediyor, başarılarının devamını dili-
yorum." dedi. 
 
Genel Başkan Çelik, ayrıca Hay-
vancılık Genel Müdürü Zekeriyya 
Erdurmuş, Van İl Tarım ve Orman 
Müdürü İbrahim Görentaş ile bir-
likte Van Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi Başhekimi Doç. Dr. Seba-
hattin Çelik’i makamında ziyaret 
etti. Görüşmeler sonrasında ilgi ve 
alakalarından dolayı Doç. Dr. Çe-
lik'e teşekkür ederek başarılı çalış-
malar temennisinde bulundu. 
 
Günün sonunda ise akşam yemeği 
organize edildi. Genel Başkan Çe-
lik’’ Bu Akşam Van’da tertip ettiği-
miz yemek programımıza teşrif 

eden Van Valimiz ve Van Büyükşe-
hir Belediye Başkan Vekilimiz Sa-
yın Mehmet Emin Bilmez’e, Yüzün-
cü Yıl Üniversitesi Rektörü Sayın 
Prof. Dr. Hamdullah Şevli hocamı-
za, Hayvancılık Genel Müdürü Sa-
yın Zekeriya Erdurmuş’a, Tarım ve 

Orman İl Müdürümüz Sayın İbra-
him Görentaş’a, bakanlığımızın 
değerli bürokrat ve çalışanlarına, 
Muş, Bitlis, Hakkari, Van İli sektör 
temsilcilerine katılım sağladıkları 
için teşekkür ederim.’’ dedi. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK VAN'DA ÇEŞİTLİ 
ZİYARETLERDE BULUNDU 
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ÇELİK, 2020 YILI TARIMSAL DESTEKLEME BÜTÇESİ 
İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU 

C umhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanı Naci 
Ağbal, 2020 bütçe teklifi-

ne dair basın toplantısında yaptığı 
açıklamada; 2020 yılında bütçeden 
tarım için ayrılan toplam kaynağın 
33,4 milyar TL olduğunu, tarımsal 
desteklemeye 22 milyar TL ve bu 
bütçe içerisinden de 6,6 milyar 
liranın doğrudan hayvancılık des-
teklerine ayrıldığını söyledi. 
Konuya ilişkin bir değerlendirmede 
bulunan Türkiye Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 
Çelik, hayvancılığa ayrılan kayna-
ğın sektör açısından kayda değer 
olduğunu belirterek memnuniyetini 
dile getirdi. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
yaptığı değerlendirmede ‘’ Devleti-
miz, dolayısıyla da Tarım ve Or-
man Bakanlığımız, tarımsal üretimi 
artırmak gayesiyle bütçe imkanları 
dahilinde tarımı desteklemeye çalı-
şıyor. Dolayısıyla 2020 yılı için 
açıklanan tarımsal destekleme 
bütçesinde geçtiğimiz yıllara oran-
la önemli bir artış yaşanması ve 
sektörümüze de olumlu yansıya-
cak olması bakımından haliyle biz 
yetiştiricileri memnun etmiştir. 
Çiftçilerimizin ve yetiştiricilerimizin 
üretime devam edebilmeleri için 
alacakları destekler netice itibarıy-
la ülkemiz ekonomisine katma de-
ğer olarak dönecektir.   
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Büt-
çe Başkanı Sayın Naci Ağbal’ın 
açıkladığı 2020 yılı tarımsal des-
teklemeleri bütçesinde belirlenen 
kaynağın, 2019 yılına göre yakla-

şık yüzde 37 oranında artırılarak 
22 milyar liraya çıkarılması ve ay-
rıca bu miktar içerisinden hayvan-
cılığa doğrudan 6.6 milyar lira ay-
rılmış olması hayvancılığımız adına 
memnuniyet duyacağımız bir tab-
lodur. 
2020 yılı için tarımsal destekleme-
lere ayrılan kaynağın neredeyse 
üçte birinin hayvancılık destekle-
melerinde kullanılacak olmasını 
önemsediğimiz gibi küçükbaş hay-
vancılık sektörümüzün de bu kay-
naktan daha fazla faydalanması en 
büyük beklentimiz olacaktır. Çün-
kü gerek Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ve gerekse 
Tarım ve Orman Bakanımız Sayın 
Dr. Bekir Pakdemirli, sektörümüz 
için 100 milyon küçükbaş hayvan 
hedefini belirlemişlerdir. Merkez 
Birliği ve İl Birliklerimiz olarak 
önümüze konulan bu hedefi yaka-
lamak adına küçükbaş hayvancılı-
ğa ayrılacak destekleme miktarın-
dan önemli ölçüde pay alabileceği-
mizi düşünüyoruz. Dolayısıyla Sa-
yın Cumhurbaşkanımız ve Sayın 
Bakanımızın sektörümüzün güçle-
nerek gelişmesinden yana olan 
ciddi ve samimi gayretleri sonu-
cunda, 2020 yılında ülkemiz hay-
vancılığının ve özellikle de küçük-
baş hayvancılığımızın daha iyi yer-
lere gelecek şekilde desteklenece-
ğine inanıyoruz. ‘’ ifadelerine yer 
verdi. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 
yaptığı değerlendirmenin sonunda 
2020 yılı tarımsal desteklemeler 
bütçesinin tüm yetiştiriciler için 
hayırlı olması temennilerinde bulu-

narak, 2019 yılı tarım-
sal desteklemeler ka-
rarnamesinin de biran 
önce açıklanmasını 
beklediklerini söyledi. 
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Çiftçilerimizin ve yetiştiricilerimizin 
üretime devam edebilmeleri için 
alacakları destekler netice itibarıy-
la ülkemiz ekonomisine katma de-
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rılmış olması hayvancılığımız adına 
memnuniyet duyacağımız bir tab-
lodur. 
2020 yılı için tarımsal destekleme-
lere ayrılan kaynağın neredeyse 
üçte birinin hayvancılık destekle-
melerinde kullanılacak olmasını 
önemsediğimiz gibi küçükbaş hay-
vancılık sektörümüzün de bu kay-
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bütçesinin tüm yetiştiriciler için 
hayırlı olması temennilerinde bulu-

narak, 2019 yılı tarım-
sal desteklemeler ka-
rarnamesinin de biran 
önce açıklanmasını 
beklediklerini söyledi. 
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T ürkiye Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği ve 
Tüm Köy ve Mahalle Muh-

tarları Derneği Genel Başka-
nı  Nihat Çelik, 19 Ekim Muhtarlar 
Günü dolayısıyla Anıtkabir'de yapı-
lan törene katıldı. 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 
Muhtarların katılımıyla gerçekleşen 
törende Atamızın huzuruna çıkıla-
rak çelenk bırakıldı. 
                                                                

Genel Başkan Çelik, törende 
"Kültürümüzün ve toplumsal haya-
tımızın önemli yapı taşlarını oluş-
turan, yerel demokrasinin en eski 
örneğini temsil eden, mahalle sa-
kinleri ile devlet kurumları arasın-
da köprü vazifesi gören, Milletimi-
zin gözü, kulağı ve sesi olan de-
ğerli muhtarlarımızın 19 Ekim 
Muhtarlar Gününü kutluyor, kendi-
lerine görevlerinde başarılar diliyo-
rum." dedi. 

 Çelik, tören esnasında İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu'ya Afgan 
çobanlara çalışma izni çıkarılması 
hususunu da iletti. 
Tören sonunda Çelik,  "Yerel yöne-
timlere gösterdikleri ilgi ve destek 
için başta Devletimiz olmak üzere 
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman 
Soylu'ya şahsım ve sektörüm adı-
na teşekkür ediyorum." dedi.  

GENEL BAŞKAN ÇELİK, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ 
TÖRENİNE KATILDI 
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2019 YILI TARIMSAL DESTEKLEME KARARNAMESİ 
YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 

2 019 yılında yapılacak ta-
rımsal desteklemelere iliş-
kin Cumhurbaşkanlığı kara-

rı, 24 Ekim 2019 tarihinde Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. 
 
2019 Yılı tarımsal desteklemeleri 
içerisinde yer alan hayvancılık des-
tekleri de belirlenirken küçükbaş 
hayvancılık desteklerine yeni ka-
lemler eklendi. 
Bakanlıkça belirlenen artış oranı 
tavanını aşmamak kaydıyla hay-
van başına 100 lira ilave sürü bü-
yütme ve yenileme desteği öde-
mesi gerçekleştirilecek. 
 
Sürü büyütme ve yenileme Koyun 
Keçi Bilgi Sistemi (KKBS) veri ta-
banında bir önceki yılın anaç ko-
yun keçi desteğini alan ve destek-
leme yılında anaç koyun keçi sayı-
sını artıran işletmelerimizde, bir 
önceki destekleme yılındaki kuzu 
ve oğlakların, destekleme yılında 
anaç koyun keçi vasfına ulaşanlara 
Bakanlıkça belirlenecek artış oranı 
tavanını aşmamak kaydıyla hay-
van başına 100 lira sürü büyütme 
ve yenileme desteği ödemesi yapı-
lacak. Kararnamede küçükbaş 
hayvancılıkta ilk kez uygulanacak 
olan soykütüğü destekleme mikta-

rı hayvan başına 100 lira olarak 
belirlendi. Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliklerine üye olan 
ve SOYBİS ile TÜRKVET sistemleri-
ne kayıtlı olan yetiştiriciler ıslah 
programı çerçevesinde 100 lira 
olan destekten faydalanacaklar. 
Ayrıca soykütüğü işletmelerinde 
yetiştirilen koç ve tekeleri satın 
alan yetiştiricilere de hayvan başı-
na 500 lira ödeme yapılacak. 
 
Küçükbaş hayvancılık destekleme-
lerinde, çoban istihdam desteği, 
100 baş ve üzeri anaç koyun keçi 
varlığına sahip işletmelere veya 
çobanlara 5 bin lira olarak ödene-
cek. 
 
Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliğin-
de anaç koyun keçi başına 25 lira, 
Mardin, Siirt ve Şırnak'ta anaç tif-
tik keçileri için ilave 20 lira ödeme 
yapılacak. 
 
Tiftik üreticilerine de tiftiğin kalite-
sine göre beher kilogram için oğ-
lak tiftiğinin kilogramına 30 lira, 
anamal tiftiğin kilogramına 28 lira 
ve tali tiftiğin kilogramına 20 lira 
ödeme yapılacak. 
Hayvan hastalıklarıyla mücadele 
çerçevesinde uygulayıcılara öde-
nen aşı ve küpe desteği büyükbaş 

hayvanlar için 1,5 lira, küçükbaş 
hayvanlar için 1 lira olarak ödene-
cek. 
 
Bakanlıkça programlanan aşı uy-
gulamaları sonrasında oluşan atık-
lar için hayvan sahiplerine, büyük-
baş hayvan atıkları için bin lira, 
küçükbaş hayvan atıkları için 150 
lira atık desteği ödemesi yapıla-
cak. 
 
Ayrıca yapay çayır meralara ilişkin 
dekara 150 lira destekleme öde-
mesi yapılacak.   
 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik,  2019 yılı destekleme karar-
namesinin küçükbaş hayvancılık 
açısından son derece olumlu ve 
memnuniyet verici olduğunu ifade 
ederek tüm yetiştiriciler için hayırlı 
olması temennilerinde bulundu. 

TİGEM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAİT 
KOCABAY’IN ACI GÜNÜ 

T İGEM Genel Müdür Yardımcısı Sait Kocabay’ın oğlu Sehat Kocabay 
geçirmiş olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Tarım ve Orman 
Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, 

Mustafa Aksu, Fatih Metin, TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, Tİ-
GEM Genel Müdür Yardımcıları, Bakanlık bürokratları, Türkiye Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. Merhum Serhat Kocabay, 1 Kasım 2019 tarihinde 
Sincan Temelli Malıköy’ de Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze na-
mazının ardından defnedildi. TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, defin sonra-
sında  ‘’ Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin şahsında Genel Müdür 
Yardımcımız Sait Kocabay’a, kederli ailesine ve Bakanlık camiamıza sabırlar ve başsağlığı temennilerimle 
merhum Serhat Kocabay’a Allah’tan rahmet diliyorum.’’ dedi. 
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T .C. Tarım ve Orman 
Bakanlığı Hayvancılık 
Genel Müdürü Zeke-

riyya Erdurmuş, 24 Ekim 
2019 tarihinde Merkez Birli-
ği'ne bir ziyarette bulundu. 
 
Ziyaret esnasında HAYGEM 
Genel Müdürü Erdurmuş ile 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çe-
lik, bir süre küçükbaş hayvancılıkla 
ilgili konularda görüş alışverişiyle 
birlikte önümüzdeki süreçte yapı-
lacak çalışmalar hakkında ve özel-
likle de küçükbaş hayvancılığın 
sorunlarına ilişkin birtakım istişa-
relerde bulundular. 
 
24 Ekim 2019 tarihinde Resmi ga-
zetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren Tarımsal Desteklemelere 
dair görüşmelerin de gerçekleşti-
rildiği ziyaret kapsamında Genel 
Başkan Çelik ve HAYGEM Genel 
Müdürü Erdurmuş, anaç koyun 
keçi desteklerinden yararlanacak 
yetiştiricilerin müracaat süresinin 
02 Aralık 2019 tarihine kadar de-
vam etmesi hususunda görüş birli-
ğine vardılar. 

 
Genel Başkan Çelik, günün anlam 
ve önemine binaen Genel Müdür 
Zakeriyya Erdurmuş'a koyun keçi 
çoban tasvirli bir maket hediyesin-
de bulunarak, küçükbaş hayvancı-
lık sektörüne olan samimi yakla-
şımlarından dolayı Birlikler ve ye-
tiştiriciler adına kendisine teşekkür 
etti. 

HAYGEM GENEL MÜDÜRÜ ERDURMUŞ, TÜDKİYEB 
GENEL BAŞKANI ÇELİK'İ ZİYARET ETTİ 

A K Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Emekli imam Bünyamin 
Hürkul, Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı Tuncer Kaya, Kars 
Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Kaya, Başkan Yardımcısı 

Mecit Boran ve İş adamı Hakan Kartal'dan oluşan heyetle birlikte 
25 Ekim 2019 tarihinde Merkez Birliğimize bir ziyarette bulundu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, AK Parti Van Milletvekili ve berabe-
rindeki heyetle sektör hakkında çeşitli istişarelerde bulundu. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 
Çelik, ziyaret sonrasında "Merkez Birliğimizi onurlandıran başta 
Sayın Vekilim olmak üzere birbirinden değerli misafirlerimize ziya-
retlerinden dolayı teşekkür ederim." dedi. 

AK PARTİ VAN MİLLETVEKİLİ KARTAL, MERKEZ 
BİRLİĞİMİZE ZİYARETTE BULUNDU 

T ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Baş-
kanı Nihat Çelik, 31 Ekim 2019 tarihinde Merkez Birliğinde bir basın 
toplantısı düzenleyerek Ulusal gazetelerin basın mensuplarıyla bir 

araya geldi. Basın toplantısına; Sabah Gazetesinden Barış Şimşek, Milliyet 
Gazetesinden Aykut Yılmaz, Türkiye Gazetesinden Sefa Bilgitekin, Akşam 
Gazetesinden Osman Nuri Cerit, Milli Gazeteden Sadettin İnan, Ticaret Ga-
zetesi Ankara Temsilcisi Seda Gök ve Para Dergisinden Hülya Genç Sertka-
ya katılım sağladı. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK MERKEZ 
BİRLİĞİNDE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ 
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK TARIMSAL 
DESTEKLEMELERLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU 

T ürkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, 2019 yılı için yayımlanan 
tarımsal desteklemelerde geçen yıla 
oranla küçükbaş hayvancılığa çok 
önemli ve yeni destekler getirildiğini 
vurgulayarak ‘’ Yeni desteklemelerle 
küçükbaş hayvan sayımız ve hay-
vansal üretimimiz artacak, sektörü-
müzün önü sonuna kadar açılacaktır. 
Bu tablodan son derece memnunuz." 
dedi. 
 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 2019 
yılı için yayımlanarak yürürlüğe giren 
küçükbaş hayvancılık desteklerine 
ilişkin birtakım açıklamalarda bulun-
du. 
 
2019 yılı Tarımsal desteklemeler 
kararnamesinde, sektör açısın-
dan geçen yıla göre mevcudu koru-
manın yanında çok önemli sayılabile-
cek yenilikler getirildiğini belirten 
Genel Başkan Çelik, " Öncelikle son 
üç yıldır 25 lira olan anaç koyun keçi 
desteği 2019 yılı için de aynen de-
vam ediyor. Ancak kararnameye 
yeni konulan sürü büyütme ve soy-
kütüğü desteklerini sektörümüzün 
daha iyi yerlere gelmesi açısından 
çok önemli destekler olarak görüyo-
ruz." değerlendirmesinde bulundu. 
 
Küçükbaş Hayvancılığa 100 lira 
sürü büyütme ve yenileme des-
teği 
 
Çelik, sürü büyütme ve yenileme 
desteği ile küçükbaş hayvan varlığı-
nın belirlenen 100 milyon hedefine 
büyük katkıda bulunacak çok önemli 
bir destek niteliğinde olduğunu belir-
terek ‘’ Koyun Keçi Bilgi Sistemi veri 
tabanında bir önceki yılın anaç ko-
yun keçi desteğini alan ve destekle-
me yılında anaç koyun keçi sayısını 
artıran işletmelerimizde, bir önceki 
destekleme yılındaki kuzu ve oğlak-
ların, destekleme yılında anaç koyun 

keçi vasfına ulaşanlara Bakanlığımız-
ca belirlenecek artış oranı tavanını 
aşmamak kaydıyla hayvan başına 
100 lira sürü büyütme ve yenileme 
desteği ödemesi yapılacaktır. Bu 
yeni destekleme kalemi ile hem kü-
çükbaş hayvan yetiştiricilerimiz derin 
bir nefes alacak, hem de ülkemiz 
hayvancılığına önemli ölçüde katma 
değer sağlanacaktır.’’ dedi. 
 
Soykütüğü Desteği İlk kez                 
uygulanacak 
 
Genel Başkan Çelik açıklamasında 
küçükbaş hayvan ıslahında çok 
önemli olan ve yıllardır hayali kuru-
lan soykütüğü yürütme yetkisinin 
Bakanlık tarafından Merkez Birliği ve 
İl Birliklerine verildiğini ifade ederek 
‘’ Küçükbaş hayvancılıkta soykütüğü 
uygulaması ıslah açısından en önem-
li gündemimizi teşkil ediyordu. Bu 
uygulamanın hayata geçmesi için de 
mutlaka maddi açıdan destekleme 
yapılması gerekiyordu. Sonuç itiba-
rıyla Bakanlığımızca soykütüğü des-
tekleme miktarı hayvan başına 100 
lira olarak belirlenmiş oldu. Birlikleri-
mize üye olan ve SOYBİS ile TÜRK-
VET sistemlerine kayıtlı olan yetişti-
ricilerimiz ıslah programımız çerçe-
vesinde 100 lira destekten faydala-
nacaklardır. Ayrıca soykütüğü işlet-
melerinde yetiştirilen koç ve tekeleri 
satın alan yetiştiricilerimize de hay-
van başına 500 lira ödeme yapıla-
caktır. Küçükbaş hayvancılıkta ıslah 
çalışmalarına büyük katkı verecek 
olan bu destek önümüzdeki süreçte 
sektörümüzün yüz akı olacaktır. Bu 
manada Sayın Cumhurbaşkanımız ve 
Sayın Bakanımıza sektörümüz ve 
yetiştiricilerimiz adına teşekkür edi-
yoruz." diye konuştu. 
 
Çoban istihdam desteğinde kü-
çükbaş hayvan sayısı 100 başa 
indirildi 
 
Çelik, söz konusu kararnameyle ge-

tirilen önemli bir desteğinde çoban 
istihdamı desteğinde hayvan sayısın-
da indirime gidildiğini ifade ederek 
"5 bin lira olan çoban istihdamı des-
teği aynen muhafaza edilirken, 200 
baş olan hayvan sayısı şartı 100 ba-
şa indirilmiştir. Yetiştiricilerimizin 
büyük çoğunluğunun küçükbaş hay-
van varlığı 100 baş civarındadır. Bu 
konuda Birliklerimizden çoban istih-
damında hayvan sayısının 100 başa 
indirilmesi hususunda yoğun talepler 
gelmekteydi. Dolayısıyla bu değişikli-
ğin de yine sektörümüze olumlu 
yansıyacağını düşünüyoruz. " dedi. 
Yapay çayır meralar için dekara 
150 lira destek 
 
Genel Başkan Çelik, 2019 kararna-
mesinde kaba yem üretiminin artırıl-
ması ve çayır meraların verimli kul-
lanılması adına yeni desteklerin ko-
nulduğuna da dikkat çekerek ‘’ Hay-
vancılığımızın gelişmesinde en 
önemli konulardan biri de ülkemizde 
halen var olan kaba yem açığının 
kapatılmasına yönelik tedbirlerin 
alınmasıdır. Bu kararnamede buna 
yönelik yeni desteklemeleri görüyo-
ruz. Geçen yılki kararnameye göre 
bu yıl kaba yem çeşitleri ayrı kalem-
ler halinde göz önüne alınarak des-
tekleme miktarları belirlenmiştir. 
Ayrıca yine bu kararnameye ilk defa 
olmak üzere yapay çayır meralara 
ilişkin yeni bir destekleme miktarı 
belirlenerek dekara 150 lira destek-
leme ödemesi konulmuştur. Dolayı-
sıyla küçükbaş hayvancılığa verilen 
destekler içinde kaba yem sorununa 
çare olabilecek önemli bir destek 
olacaktır.’’ dedi. 
 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çe-
lik,  açıklamasının sonunda 2019 
destekleme kararnamesinin küçük-
baş hayvancılık açısından son derece 
olumlu ve memnuniyet verici oldu-
ğunu ifade ederek tüm yetiştiriciler 
için hayırlı olması temennilerinde 
bulundu. 
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK TARIMSAL 
DESTEKLEMELERLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU 

T ürkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, 2019 yılı için yayımlanan 
tarımsal desteklemelerde geçen yıla 
oranla küçükbaş hayvancılığa çok 
önemli ve yeni destekler getirildiğini 
vurgulayarak ‘’ Yeni desteklemelerle 
küçükbaş hayvan sayımız ve hay-
vansal üretimimiz artacak, sektörü-
müzün önü sonuna kadar açılacaktır. 
Bu tablodan son derece memnunuz." 
dedi. 
 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 2019 
yılı için yayımlanarak yürürlüğe giren 
küçükbaş hayvancılık desteklerine 
ilişkin birtakım açıklamalarda bulun-
du. 
 
2019 yılı Tarımsal desteklemeler 
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çok önemli destekler olarak görüyo-
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li gündemimizi teşkil ediyordu. Bu 
uygulamanın hayata geçmesi için de 
mutlaka maddi açıdan destekleme 
yapılması gerekiyordu. Sonuç itiba-
rıyla Bakanlığımızca soykütüğü des-
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yetiştiricilerimiz adına teşekkür edi-
yoruz." diye konuştu. 
 
Çoban istihdam desteğinde kü-
çükbaş hayvan sayısı 100 başa 
indirildi 
 
Çelik, söz konusu kararnameyle ge-

tirilen önemli bir desteğinde çoban 
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da indirime gidildiğini ifade ederek 
"5 bin lira olan çoban istihdamı des-
teği aynen muhafaza edilirken, 200 
baş olan hayvan sayısı şartı 100 ba-
şa indirilmiştir. Yetiştiricilerimizin 
büyük çoğunluğunun küçükbaş hay-
van varlığı 100 baş civarındadır. Bu 
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indirilmesi hususunda yoğun talepler 
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Genel Başkan Çelik, 2019 kararna-
mesinde kaba yem üretiminin artırıl-
ması ve çayır meraların verimli kul-
lanılması adına yeni desteklerin ko-
nulduğuna da dikkat çekerek ‘’ Hay-
vancılığımızın gelişmesinde en 
önemli konulardan biri de ülkemizde 
halen var olan kaba yem açığının 
kapatılmasına yönelik tedbirlerin 
alınmasıdır. Bu kararnamede buna 
yönelik yeni desteklemeleri görüyo-
ruz. Geçen yılki kararnameye göre 
bu yıl kaba yem çeşitleri ayrı kalem-
ler halinde göz önüne alınarak des-
tekleme miktarları belirlenmiştir. 
Ayrıca yine bu kararnameye ilk defa 
olmak üzere yapay çayır meralara 
ilişkin yeni bir destekleme miktarı 
belirlenerek dekara 150 lira destek-
leme ödemesi konulmuştur. Dolayı-
sıyla küçükbaş hayvancılığa verilen 
destekler içinde kaba yem sorununa 
çare olabilecek önemli bir destek 
olacaktır.’’ dedi. 
 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çe-
lik,  açıklamasının sonunda 2019 
destekleme kararnamesinin küçük-
baş hayvancılık açısından son derece 
olumlu ve memnuniyet verici oldu-
ğunu ifade ederek tüm yetiştiriciler 
için hayırlı olması temennilerinde 
bulundu. 
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T ürkiye Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, 04 Kasım 2019 tari-
hinde önce Merkez Birliğinde son-
rasında ise Celal Taşkın'ın Çanka-
ya Çavuşlu Mahallesinde bulunan 
işletmesinde TGRT Haber, A Haber 
ve Kanal 7'nin basın mensuplarıyla 
bir araya geldi. 
Genel Başkan Çelik, , Televizyon 
muhabirlerine çoban istihdamı ve 
desteklemeler başta olmak üzere 
küçükbaş hayvancılık sektörünün 

sorunları konusunda çeşitli açıkla-
malarda bulunduktan sonra TGRT 
HABER Muhabiri Sultan Akdoğan, 
KANAL 7 Muhabiri Mustafa Kömür-
cü ve A HABER Muhabiri Elif Saat-

çioğlu’nun küçükbaş hayvancılık 
ve çoban konusuna ilişkin soruları-
nı  yanıtladı. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, TGRT, A HABER VE                      
KANAL 7’YE AÇIKLAMALARDA BULUNDU 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’TEN AFGAN ÇOBAN 
HABERLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 

KAMUOYUNUN BİLGİSİ VE DİKKATİNE! 

04 Kasım 2019 tarihinde bazı ulusal TV kanallarında ve gazetelerde çoban konusunda yaptığım açıklamalar kamuoyunda 
yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiştir. 

Bazı haber sitelerinde, gazetelerde ve televizyonlarda çıkan haberler sonucunda kamuoyunda, 150 bin Afgan Çobanın 
ithal edileceği gibi yanlış bir algı oluşturulmuştur. 

Öncelikle açıklamalarımda söylediğim husus, Hükümetimizin bize hedef gösterdiği 100 milyon küçükbaş hayvan sayısına 
ulaşmak durumunda sektörümüzün 150 bin çobana ihtiyacı olabileceği yönündeydi. Bunun da kısmen Afgan çobanlarla 
karşılanabileceğini, orta vadede yasal mevzuat çerçevesinde 25 bin Afgan çoban olarak düşünülebileceğini önermiştim. 
Ayrıca Sayın Bakanımıza ve ilgili Bakanlara bu konuda zaman zaman taleplerimiz olmuştur. Ancak Bakanlarımız pozitif 
veya negatif herhangi bir görüş belirtmedikleri gibi ben de Sayın Bakanlarım adına görüş bildirme lüksüne sahip değilim. 

Sektörümüzde ciddi manada çoban çalıştırmak için arz ve talebin olduğu kamuoyu tarafından bilinmektedir. Söz konusu 
çoban açığımızın, yetiştiricilerimizden de gelen talepler üzerine İŞKUR’un devreye girmesini önererek kısmen de olsa 
çoban sıkıntımızın giderilebileceği düşüncesine, işletme sahiplerinin birçoğunun, daha fazla verim almak için Afgan çoban 
çalıştırmaya sıcak baktıkları ve bu hususu tarafımıza bildirdiklerine dair görüşlerine açıklamamda yer vermiştim. 

Benim görevim yetiştiricilerimiz ve Bakanlığımız arasında bir köprü vazifesi görmektir. Ülkemizin yetiştiricileri ve üretici-
lerinin menfaatlerini düşünmek, korumak Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin de her zaman önceliği olmuştur. Do-
layısıyla bizim önceliğimiz de kendi yetiştiricilerimizin menfaatini gözetmektir. 

Ayrıca açıklamalarımda ülkemizdeki bazı işletmelerin 5 bin liraya çalıştıracak çoban bulamadıklarını ifade etmiştim.  Var 
olan bu gerçeği de hiç kimse görmezden gelmemelidir. Haberlere konu olan "5 bin liraya Afgan Çoban İthal Edilecek" 
cümlesini hiçbir yerde kullanmadım, kullanmam da. Dolayısıyla yapmış olduğum açıklamaların tamamı incelendiğinde 
kamuoyuna yansıyan haberlerin yanlış aksettirildiği net bir şekilde görülecektir. 

Sonuç olarak, 265 bin üyeye sahip Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğimizin yetiştiriciler ve işletme-
lerle olan yakın ilgisi ve yetiştiricilerin sorunlarının tarafımdan dile getirilmesi oldukça normal karşılanması gereken bir 
durumdur. 

Amacımız küçükbaş hayvancılığın en önemli sorunu olan çoban sorununa çözüm üretmektir. Bu manada kamuoyunu 
yanıltacak şekilde aksettirilen haberlere itibar edilmemesi konusu değerli kamuoyumuza saygıyla duyurulur. 

                                                                   NİHAT ÇELİK / TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI 
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ERZURUM DA BÖLGESEL HAYVANCILIK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ 

E rzurum'da, Tarım ve Or-
man Bakanlığı ile Atatürk 
Üniversitesi iş birliğinde 

organize edilen "Bölgesel Hayvan-
cılık Değerlendirme Toplantısı" 
düzenlendi. 
 
Toplantıya, Erzurum Vali Yardımcı-
sı Uğur Köroğlu, Büyükşehir Bele-
diye Başkan Vekili Ahmet Kılıç, 
Atatürk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Sezai Erçişli, Ta-
rım ve Orman İl Müdürü Osman 
Akar, DAP İradesi Başkanı Adnan 
Demir, Türkiye Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği Genel Başka-
nı Nihat Çelik, Türkiye Kırmızı Et 
Üreticileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Bülent Tunç, Türkiye Süt 
Üreticileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Tevfik Keskin ile kamu ve 
özel sektör ile sivil toplum kurulu-
şu temsilcilerinin de yer aldığı çok 
sayıda kişi katıldı. Aziziye ilçesin-
deki Milli Eğitim Bakanlığı Erzurum 
Hizmet içi Eğitim Enstitüsünün 
konferans salonunda gerçekleştiri-
len programda saygı duruşu son-
rası İstiklal Marşı okundu. 
 
Tarım ve Orman Bakanlığı Hay-
vancılık Genel Müdürü Zekeriyya 
Erdurmuş, açılışta yaptığı konuş-
mada, Türkiye'deki farklı hava ko-
şullarının tarım ve hayvancılık açı-
sından hem avantaj hem de deza-
vantaj teşkil ettiğini söyledi. 
Anadolu'nun geniş coğrafyaya sa-
hip olduğunu ifade eden Erdur-
muş, "Doğu bölgesi, ülkemizin 
mera varlığının ortalama yüzde 
30'una sahiptir. Erzurum, Van ve 

Muş gibi illerimiz ciddi mera alan-
larına sahiptir. Doğu, besi mater-
yallerinin deposudur, Avrupa ve 
dünya ile ciddi rekabet edebilece-
ğimiz avantajlara sahiptir." dedi. 
Erdurmuş, bölgedeki bu avantajın 
kullanılmasının yanı sıra bölgede 
kaliteli, verimli ve fiyat avantajını 
sağlayacak üretim planına ihtiyaç 
duyulduğunu vurguladı. Genel Mü-
dür Erdurmuş, son yıllarda tarım 
ve hayvancılığın gelişmesi için bü-
yük gayret sarf ettiklerini sözlerine 
ekledi. 
 
Toplantıda kısa bir konuşma yapan 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik toplantıdan çıkacak sonuçla-
rın Doğu Anadolu hayvancılığına 
büyük katkı sunacağına inandığını 
ifade ederek ‘’Bölge Değerlendir-
me Toplantılarına start vererek 
önemli bir çalışmayı başlatan Sa-
yın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemir-
li’nin şahsında Hayvancılık Genel 
Müdürümüz Sayın Zekeriyya Er-
durmuş’a sektörümüz adına çok 
teşekkür ediyorum. ‘’dedi. 
 
Genel Başkan Çelik, bu tür toplan-
tılarda yetiştiricilerin fikirlerinin 
alınmasının önemine dikkat çeke-
rek ‘’ Bizler burada sorunlarımızı 
anlatmaktan ziyade yetiştiricileri-
mizin ağzından sorunlarımızı dinle-
mek istiyoruz. ’şeklinde konuştu. 
Programda, konuşmaların ardın-
dan Hayvancılık Genel Müdürlüğü 
Islah ve Geliştirme Daire Başkanı 
Adem Bölükbaşı tarafından hay-
vancılığa ilişkin bir sunum gerçek-
leştirdi. 
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rım ve Orman İl Müdürü Osman 
Akar, DAP İradesi Başkanı Adnan 
Demir, Türkiye Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliği Genel Başka-
nı Nihat Çelik, Türkiye Kırmızı Et 
Üreticileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Bülent Tunç, Türkiye Süt 
Üreticileri Merkez Birliği Genel 
Başkanı Tevfik Keskin ile kamu ve 
özel sektör ile sivil toplum kurulu-
şu temsilcilerinin de yer aldığı çok 
sayıda kişi katıldı. Aziziye ilçesin-
deki Milli Eğitim Bakanlığı Erzurum 
Hizmet içi Eğitim Enstitüsünün 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Hay-
vancılık Genel Müdürü Zekeriyya 
Erdurmuş, açılışta yaptığı konuş-
mada, Türkiye'deki farklı hava ko-
şullarının tarım ve hayvancılık açı-
sından hem avantaj hem de deza-
vantaj teşkil ettiğini söyledi. 
Anadolu'nun geniş coğrafyaya sa-
hip olduğunu ifade eden Erdur-
muş, "Doğu bölgesi, ülkemizin 
mera varlığının ortalama yüzde 
30'una sahiptir. Erzurum, Van ve 

Muş gibi illerimiz ciddi mera alan-
larına sahiptir. Doğu, besi mater-
yallerinin deposudur, Avrupa ve 
dünya ile ciddi rekabet edebilece-
ğimiz avantajlara sahiptir." dedi. 
Erdurmuş, bölgedeki bu avantajın 
kullanılmasının yanı sıra bölgede 
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Toplantıda kısa bir konuşma yapan 
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Çelik toplantıdan çıkacak sonuçla-
rın Doğu Anadolu hayvancılığına 
büyük katkı sunacağına inandığını 
ifade ederek ‘’Bölge Değerlendir-
me Toplantılarına start vererek 
önemli bir çalışmayı başlatan Sa-
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Müdürümüz Sayın Zekeriyya Er-
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Genel Başkan Çelik, bu tür toplan-
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alınmasının önemine dikkat çeke-
rek ‘’ Bizler burada sorunlarımızı 
anlatmaktan ziyade yetiştiricileri-
mizin ağzından sorunlarımızı dinle-
mek istiyoruz. ’şeklinde konuştu. 
Programda, konuşmaların ardın-
dan Hayvancılık Genel Müdürlüğü 
Islah ve Geliştirme Daire Başkanı 
Adem Bölükbaşı tarafından hay-
vancılığa ilişkin bir sunum gerçek-
leştirdi. 
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T ürkiye Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Merkez Birliğinde 
(TÜDKİYEB) 6 Kasım 2019 

tarihinde Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri Merkez Birliği Genel Mü-
dürlüğü yetkilileri ile yetiştiricilere 
yem temini konularında bir takım 
görüşmeler yapıldı. 
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Çelik başkanlığında yürütülen gö-
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Sekreter Vekili Vedat Koç, Bursa 
İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Veteriner Hekim Yıldırım 
Oran ve Birlik Muhasip Üyesi Bü-
lent Üçok ile Tarım Kredi Koopera-
tifleri Merkez Birliği Genel Müdür-
lüğü Bitkisel ve Hayvansal Üretim 
Müdürü Ahmet Namaldı ve Uzman 
Serkan Çapacı katılım sağladı. 

Yapılan görüşmede Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birlik üyele-
rine uygun fiyattan yem temi-
ni konuları ele alındı. Genel 
Başkan Çelik toplantıda yaptı-
ğı değerlendirmede, amaçları-
nın yetiştiricilerin menfaatini 
gözeterek Tarım Kredi Koope-
ratifleri ile birlikte neler yapı-
labileceği hususu olduğunu 
ifade ederek ‘’ Yetiştiricilerimiz için 
en uygun olan çözümler noktasın-
da Merkez Birliği olarak katkı sağ-
lamaya hazırız. Toplantıda en uy-
gun fiyattan kredi kartıyla yem 
temini hususunda bir ön görüşme-
lerde bulunduk. Biz girdi maliyet-
lerini düşürerek üretime katkıda 
bulunulmasını istiyoruz. Dolayısıy-
la Tarım Kredi Kooperatiflerinin bu 
hizmetin içinde bulunmasını 

önemsiyor ve değerli yetkililerine 
teşekkür ediyorum. Ayrıca bu ko-
nudaki katkılarından dolayı Bursa 
Birlik Başkanımız ve yönetim ku-
rulu üyemize de teşekkür ediyor, 
çalışmalarında başarılar diliyoruz. 
İnşallah bu konuda mesafe kayde-
dip güzel bir çalışmaya Tarım Kre-
di Kooperatifleri ile birlikte imza 
atarız ‘’ dedi. 

MERKEZ BİRLİĞİNDE TARIM KREDİ 
KOOPERATİFLERİ İLE YEM KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ 

3 . Tarım Orman Şura'sının açılış toplantısı 18 Kasım 
2019 tarihinde "Ortak Akıl Buluşması" temasıyla 
ATO Congresium'da yapıldı.   

Şuranın açılış toplantısı Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli, Bakan Yardımcıları M.Hadi Tunç, Mustafa Ak-
su, Akif Özkaldı, Bakan Yardımcısı ve Şura Düzenleme 
Kurulu Başkanı Fatih Metin, TBMM Tarım, Orman ve Kö-
yişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Milletve-
killeri, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Ge-
nel Başkanı Nihat Çelik, bürokratlar, üniversite ve STK 
temsilcileri ile çiftçiler ve muhtarların ge-
niş katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

Pakdemirli, ilk defa tüm Türkiye'nin söz sahibi olduğu bir 
Tarım Orman Şurası gerçekleştirildiğine işaret ederek, 
şuranın 5 yıllık planla 25 yıla ışık tutacağını bildirdi. 

Şuranın tanıtım toplantısını 17 Temmuz'da gerçekleştir-
diklerini anımsatan Pakdemirli, bu süreçte 50 binden fazla 
muhtarla temasa geçildiğini, 7 binden fazla paydaşla bu-
luştuklarını anlattı ve Şura için oluşturulan 21 çalışma 
grubundaki katılımcı sayısını 2 bin kişiye çıkardıklarını be-
lirterek 83 günde 200'ün üzerinde toplantı yapıldığını bil-
dirdi. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, 3. TARIM ORMAN ŞURASI 
AÇILIŞ TOPLANTISINA KATILDI 
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HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ 
YAYIMLANDI 

T arım ve Orman Bakanlığı'nın 
Hayvancılık Desteklemeleri 
Uygulama Tebliği 20 Kasım 

2019 tarihli Resmi Gazete'de yayım-
landı. Tebliğde hayvancılık destekle-
melerine ilişkin kararlar yer al-
dı.  Resmi Gazete'de yayımlanan 
Hayvancılık Desteklemeleri Uygula-
ma Tebliği, 1 Ocak 2019'dan geçerli 
olmak üzere yürürlüğe girdi. 
 
Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe 
konulan "2019 Yılında Yapılacak Ta-
rımsal Desteklemelere İlişkin Ka-
rar"da yer alan hayvancılık destekle-
melerine ilişkin usul ve esaslar belir-
lendi. Bu kapsamda, destekleme 
ödemeleri kamu kaynağı niteliğinde 
olduğundan hak ediş sahibinin hesa-
bına aktarılmadan önce haciz, icra 
ve temlik işlemlerine konu edileme-
yecek. Tebliğ kapsamında yapılan 
desteklemelerden kamu kurum ve 
kuruluşları yararlanamayacak. 
 
Anaç koyun keçi desteklemesinde 
hayvanların yaşlarının 1 Kasım 2019 
itibarıyla 15 ay ve üzeri olması gere-
kecek. Göçer hayvancılık yapanlar 
hariç, farklı illerde birden fazla işlet-
mesi olan yetiştiriciler, her bir işlet-
mesinin bulunduğu ilde ayrı ayrı 
başvuruda bulunacak. Mardin, Siirt 
ve Şırnak illerinde saf ırk anaç Anka-
ra (tiftik) keçileri ilave destekten 
yararlandırılacak. Yetiştiriciler (göçer 
hayvancılık yapan yetiştiriciler da-
hil), üyesi oldukları damızlık koyun 
keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe ile 
2 Aralık 2019 tarihine kadar başvu-
racak. 
 
ÇOBAN DESTEĞİ 
Bakanlıkça, sürü yöneticisi (çoban) 
istihdamı desteği de sağlanacak. 
Desteklemeden yararlanacak işlet-
me, TÜRKVET'e kayıtlı en az 100 
anaç küçükbaş hayvan varlığına sa-
hip olacak. Köy-mahalle sürülerini 
ortak otlatan çobanlar da destekle-

meden yararlandırılacak. 
 
Bu çobanların otlattığı 
sürülerin en az 2 işletme-
den oluşması ve her bir 
işletmede en fazla 99 baş 
olmak üzere, toplamda 
en az 100 baş ve üzeri 
anaç küçükbaş hayvan 
varlığı bulunması gereke-
cek. Her bir işletme sa-
dece bir çoban için des-
teklemeden yararlandırılacak. 
 
Çobanın, Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) primleri en az beş ay süreyle 
yatırılmış olacak. 
 
Hayvancılık işletmesi bulunmayan 
veya fiilen çobanlık yapmayan, Sos-
yal Güvenlik Kurumu (SGK) prim 
ödemesini isteğe bağlı olarak yapan-
lar ve SGK primlerini 30 gün üzerin-
den tam zamanlı olarak yatırmayan-
lar, işletmede istihdam edilen ancak 
fiilen çobanlık yapmayanlar, muhtar-
lar, devlet memurları, emekliler ve 
on sekiz yaşından küçükler, çoban 
olarak destekleme kapsamında de-
ğerlendirilmeyecek. 
 
Başvurular, işletme sahibi veya köy 
ve mahalle sürülerini otlatan çoban-
lar tarafından dilekçe ile işletmenin 
kayıtlı olduğu il ve ilçe müdürlükleri-
ne yapılacak. Başvuru sırasında ço-
banın sürü yöneticisi sertifikası iste-
necek. Başvurular 31 Aralık 2019'a 
kadar alınacak. 
 
Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik 
üretiminin desteklenmesi için de 
tiftiğin, Tiftikbirlik ve bağlı koopera-
tifleri ile damızlık koyun keçi yetişti-
ricileri birliklerine satılmış olması 
gerekecek. 
 
Veteriner hekim gözetiminde mecbu-
ri kesime tabi tutulan veya itlaf edi-
len hayvanlar için hayvan hastalığı 

tazminatı desteği ödenecek. Yetişti-
rici ve üretici örgütlerine üyelik şartı 
aranan destekleme ödemelerinde, 
belirtilen oranlarda "çiftçi örgütlerini 
güçlendirme" adı altında sistem üze-
rinden kesinti yapılacak, kalan mik-
tar üreticinin hesabına aktarılacak. 
 
Desteklemeler için gerekli kaynak, 
bütçede hayvancılığın desteklenmesi 
için ayrılan ödenekten karşılanacak. 
Bütçe imkanları çerçevesinde, ba-
kanlık tarafından banka aracılığıyla 
ödenecek. 
 
SÜRÜ BÜYÜTME VE YENİLEME 
DESTEĞİ 
 
Sürü büyütme ve yenileme desteği-
ne göre 2019 yılı anaç koyun ve keçi 
desteklemelerine başvuru yaparak 
KKBS’ye kaydedilmiş yetiştiriciler 
doğrudan bu desteğe de başvurmuş 
sayılacak. 
 
Desteklemeden yararlanacak anaç 
koyun ve keçiler, 10 Ağustos 2017 - 
10 Ağustos 2018 tarihleri arasında 
doğmuş olacak ve bu yaş aralığı dı-
şındaki dişi hayvanlar destekleme-
den yararlandırılmayacak. 
 
KKBS veri tabanında son iki yılın 
anaç koyun ve keçi desteklemesini 
alan işletmeler ve anaç koyun ve 
keçiler belirlenerek, ikinci yıl sürüye 
ilave olan 15 aylık ve üzeri anaç ko-
yun keçilere (belirtilen tarih aralığın-
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da doğanlar için) Bakanlıkça belirlene-
cek artış oranında ilave destek verile-
cek. 
 
KÜÇÜKBAŞ SOY KÜTÜĞÜ                
DESTEKLEMESİ 
Islah programı kapsamında soy kütü-
ğüne kayıtlı damızlık koyun/keçi yetiş-
tiricileri ile bu işletmelerde yetiştirilen 
ve seçilen damızlık koç/tekeleri alan 
yetiştiriciler küçükbaş soy kütüğü des-
teklemesinden faydalanacak. 
Desteklemeden yararlanabilmek için 
yetiştiricinin, il damızlık koyun keçi 
yetiştiricileri birliğine üye olması ve 
üyesi olduğu il birliğinin, Bakanlıktan 
soy kütüğü yürütme yetkisi almış ol-
ması gerekecek. Damızlık koç/teke 
alacak yetiştiricilerin üyesi oldukları il 
birliklerinde ise bu şart aranmayacak. 
Damızlık koyun/keçiler ile koç/
tekelerin, küpelenmiş olması ve yetiş-
tirici adına TÜRKVET’e kayıtlı olma-
sı,  SOYBİS’te aşım kaydı bulunması, 1 
Nisan 2020 tarihine kadar doğum yap-
mış, yavrularının kaydı SOYBİS’te ya-
pılmış ve doğum yaptığı tarihte en 
fazla 60 aylık yaşta olması gerekecek. 
 
Damızlık koyun/keçiler ile koç/tekeler, 
SOYBİS ve TÜRKVET’te kayıtlı ve her 
iki veri tabanındaki bilgilerin aynı ol-
ması ve Damızlık koyun/keçilerin yav-
rularının doğum ağırlığı dışında uygu-
lama esaslarında belirtilen en az üç 
tartım, sütçü koyun ırklarında en az 
iki, sütçü keçi ırklarında ise en az üç 
süt ölçümü, tiftik keçisinde ise hayvan 
başına alınan tiftik miktarı ve kalitesi 
SOYBİS’te kayıtlı olması şartı arana-
cak. 
 
SOYBİS’e kayıtlı işletmelerde üretilen 
ve seçilen damızlık koç/teke adayların-
dan alan, ıslah programına dahil olmak 
isteyen ve en az 50 baş koyun/keçisi 
bulunan yetiştiricilere, ıslah yapacağı 
ırktan olmak şartıyla, 50 baş koyun/
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İl birlikleri, damızlık koyun/
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İtiraz süresi bitiminde ilçe müdürlükle-
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ra göre sistemde icmal-2 listesi yayım-
lanacak. İlçe müdürlükleri, sistemden 
aldıkları icmal-2 listesini onaylayarak 5 
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listesi, sistem üzerinden il müdürlükle-
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günü içerisinde HAYGEM’e gönderile-
cek. 
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3. TARIM ORMAN ŞURASI KAPANIŞ TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

T ürkiye Damızlık Koyun Ke-
çi Yetiştiricileri Merkez Bir-
liği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, 21 Kasım 
2019 tarihinde Beştepe Millet 
Kongre ve Kültür Merkezi'nde dü-
zenlenen 3. Türkiye Tarım Orman 
Şurası'na katıldı. 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Beştepe Millet Kültür ve 
Kongre Merkezi'nde, Tarım ve Or-
man Bakanlığı'nca düzenlenen "3. 
Türkiye Tarım Orman Şurası" ka-
panış programında katılımcılara 
hitap etti. Şura'nın düzenlenme-
sinde emeği geçenlere teşekkür 
eden Erdoğan, 15 yıl aradan sonra 
"Ortak Akıl Buluşması" temasıyla 
düzenlenen şura boyunca Türk 
tarımı ve ormancılığı ile ilgili son 
derece verimli, kapsamlı tartışma-
lar yapıldığını, sektörün tüm pay-
daşlarının görüşlerini, eleştirilerini 
ve geleceğe dair önerilerini özgür 
bir şekilde ifade imkanı bulduğunu 
bildirdi.  
 
Erdoğan, Şuradaki 21 ayrı çalışma 
grubunda bitkisel üretimden hay-
van sağlığına, desteklemeden gıda 
güvenliğine, orman hukukundan 
balıkçılık ürünlerine, tarımda tek-
nolojik dönüşüme kadar çok geniş 
bir yelpazede kısa, orta ve uzun 
vadeli stratejilerin belirlendiğini 
dile getirdi.  
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırmızı 
et sektöründe küçükbaş hayvan eti 
tüketimini özendirerek, pazardaki 
payını artıracağız. Ben o sektörde 
çalıştım, o sektörde bulunmuş biri-
si olarak söylüyorum önemli bu. 
Kırmızı et sektörünü hafife alma-
yacağız, ürünlerini hafife almaya-
cağız. Küçük ve büyükbaş hayvan-
cılıkta yerli ırkların muhafazasına 

ve ıslahına yönelik çalışmalara 
ağırlık vereceğiz." diye konuştu.  
 
 Tarım ve orman mevzuatını sade-
leştireceklerini anlatan Erdoğan, 
"Sözleşmeli üretim ve hayvancılık 
modellerini yaygınlaştıracağız. 
Türkiye'yi bölgesel ve küresel öl-
çekte orman fidanı üretim ve pa-
zarlama merkezi haline getirmekte 
kararlıyız." diye konuştu. 
"Ülkemizdeki besicilik sektörünün 
korunmasına verdiğimiz önemi 
gayet iyi biliyorsunuz." diyen Erdo-
ğan, "Bu anlayışla son 1,5 yılda 
zorunlu olmadıkça et ithalatı yap-
tırmadık. Besilik hayvan için kasım 
ayıyla beraber yeni ithalat müra-
caatı almıyoruz. İnşallah bu hassa-
siyetimizi 2020'de de devam etti-
receğiz." ifadesini kullandı. 
Gelecek yıl küçükbaş hayvan varlı-
ğını artırmada hamle döneminin 
olacağını vurgulayan Erdoğan, 
"İnşallah, 56 milyon küçükbaş ra-
kamını yakalamak istiyoruz. Kü-
çükbaş sürü büyütme projesi kap-
samında sürüye katılan hayvan 
başına ilave 100 lira destek vere-
ceğiz." diye konuştu. 
 
Bakan Pakdemirli, Şura'nın 18 Ka-
sım'daki açılış töreninde yaptığı 
konuşmada bir sonraki Tarım Or-
man Şura'sının tarihinin belirlen-
mesi teklifinde bulunmuştu. Pak-
demirli, bu teklife gelen yanıtı da 
açıklayarak, ''Bir sonraki Şura'nın 
tarihi, komisyon tarafından, 
"2024" yılı olarak tavsiye edilmiş-
tir.'' dedi.  
 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 
Çelik, Şura kararlarına iliş-
kin  “Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanı-
mız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin 
küçükbaş hayvancılık sektörümüzü 

daha da geliştirmek için verdikleri 
mesajlardan son derece memnuni-
yet duyduk. Sayın Cumhurbaşka-
nımız, Sayın Bakanımız ve emeği 
geçen herkese Şura çalışmaları 
nedeniyle şahsım ve Merkez Birli-
ğim adına teşekkür ediyorum.’’ 
dedi. 
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T ürkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, 3. Tarım Orman Şura-
sında alınan kararların küçükbaş 
hayvancılığa büyük katkılar verece-
ğini söyleyerek, "Tarım Orman Şu-
rasından küçükbaş hayvancılığımız 
için sevindirici müjdeler çıkmıştır. 
Önümüzdeki 25 yıla ışık tutacak 
kararlar ile sektörümüzün önü daha 
da açılmıştır. " dedi. 
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çe-
lik, Üçüncüsü düzenlenen Tarım 
Orman Şurasında küçükbaş hayvan-
cılığa ilişkin birtakım değerlendirme-
lerde bulundu. 
Genel Başkan Çelik, Şuraya ilişkin 
yaptığı değerlendirmede 3. Tarım ve 
Orman Şurasının toplanmış olması 
sonucunda önümüzdeki 5 yılın yol 
haritasının belirlendiğini, 25 yıla ışık 
tutacak kararların alındığını ifade 
etti. 
Çelik, bu kararları tarım ve hayvan-
cılık adına çok önemli ve değerli 
bulduklarına dikkat çekerek “ Ba-
kanlığımız ile birlikte Tarım sektö-
ründe yer alan tüm paydaşlar bir 
araya gelerek ortak akıl buluşması 
çerçevesinde çok güzel çalışmalara 
imza atmıştır. Merkez Birliğimizin de 
şura çalışmalarına verdiği katkılar 
sonucunda küçükbaş hayvancılık 
adına olumlu hedef ve stratejilerin 
belirlenmiş olması sektörümüz adına 
memnuniyet vericidir.”  dedi. 
Çelik, Şura’da alınan kararların tav-
siye niteliğinde alınmış kararlar ol-
duğunu belirterek, “Sayın Cumhur-
başkanımız ve Sayın Bakanımızın 
sektörümüze yönelik verdiği mesaj-
lar yetiştiricilerimiz için büyük moral 
olacaktır.  Şura’da belirlenen hedef-
lerin hayata geçirilmesi için Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan ve Sayın Bakanımız Dr. 
Bekir Pakdemirli’nin bizlere yükledi-
ği sorumluluklar doğrultusunda her 
zaman üzerimize düşeni yapmaya 

hazır olduğumuzu, şahsıma Merkez 
Birliğimize ve İl Birliklerime duyulan 
güveni boşa çıkarmayacağımızı be-
lirtmek isterim.” şeklinde konuştu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şura 
kapanış toplantısında küçükbaş hay-
vancılığa ilişkin çok önemli mesajlar 
verdiğini de vurgulayan Çelik, 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın net 
olarak ifade ettiği yetiştiricilerimizin 
küresel şirketlere karşı ezdirilmeye-
ceği sözünden büyük mutluluk duy-
duk. Yine son 1.5 yıldır zorunlu ol-
madıkça et ithalatı yapılmamış ol-
ması 2020 yılında da et ithalatının 
yapılmayacağı açıklamasından ka-
zançlı çıkacak olan kesim şüphesiz 
yetiştiricilerimiz olacaktır. Merkez 
Birliği olarak zaman zaman ithalata 
karşı olduğumuzu dile getirdiğimiz-
den dolayı bu karar ülkemiz ve sek-
törümüz için son derece sevindirici 
bir karar olmuştur.’’ dedi. 
Genel Başkan Çelik, Şuradan çıkan 
en önemli kararlardan birinin de 
küçükbaş hayvan varlığının artırıl-
ması olduğuna dikkat çekerek, 
“Sayın Cumhurbaşkanımız 2020 
yılını küçükbaş hayvan sayısının 
artırılmasında hamle dönemi olarak 
ilan etmiş ve halen 50 milyon civa-
rında olan küçükbaş hayvan sayımı-
zın 56 milyona çıkarılacağını söyle-
miştir. Ayrıca küçükbaş sürü büyüt-
me projesi kapsamında sürüye katı-
lan hayvan başına ilave 100 lira 
destek verileceği Sayın Cumhurbaş-
kanımız tarafından ifade edilmiştir. 
Bu konuda da Merkez Birliğimiz ve İl 
Birliklerimize çok önemli sorumlu-
luklar yüklenmiştir. Biz bu sorumlu-

luğu her an gözeterek belirlenen 
hedefe yürüme noktasında çalışma-
larımıza devam edeceğiz. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği 
gibi yerli ırklarımızın muhafazası ve 
ıslahında üzerimize düşen görevleri 
büyük bir heyecanla yerine getire-
ceğiz.” dedi. 
Genel Başkan Çelik, Şura kararların-
da öne çıkan bir hususun da küçük-
baş hayvan et tüketimine ilişkin 
olduğunu ifade ederek,  “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın sektörümüzü 
mutlu eden bir açıklaması da kırmızı 
et sektöründe küçükbaş hayvan et 
tüketiminin özendirilerek pazar pa-
yının artırılmasına ağırlık verileceği 
ifadeleridir. Kırmızı et açığının kapa-
tılmasında küçükbaş hayvancılığın 
ne denli önemli bir unsur olduğu 
Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadele-
rinden anlaşılmakta olup bu konuda 
da tüketimin artmasına paralel ola-
rak üretimin artırılması yönünde 
çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. 
Bu manada toplum olarak koyun ve 
keçi etine yönelik önyargıları kırarak 
tüketim seviyesinin artırılması önce-
likli hedeflerimizden biri olacaktır. ‘’ 
dedi. 
Çelik, değerlendirmesinin sonunda; 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küçük-
baş hayvancılığın daha da gelişmesi 
için verdiği müjdelerin sektöre bü-
yük moral ve güç katacağını belirte-
rek, “Şura’dan küçükbaş için büyük 
müjdeler çıkmıştır. Bu yönüyle sek-
törümüz artık üvey evlat konumun-
dan çıkarılmış ve hak ettiği yola 
sevk edilmiştir. Bu da bizleri son 
derece mutlu etmektedir. Şura so-
nuçlarının tarım ve hayvancılığımız 
açısından hayırlara vesile olması 
temennilerimle Şura çalışmaları 
kapsamında başta Sayın Cumhur-
başkanımız ve Sayın Bakanımız ol-
mak üzere yoğun emek sarf eden 
herkese sektörüm ve Merkez Birli-
ğim adına teşekkür ediyorum.’’ de-
di. 

TARIM ORMAN ŞURASINDAN KÜÇÜKBAŞA BÜYÜK 
MÜJDELER 
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İZMİR BİRLİK BAŞKANINDAN GENEL BAŞKAN 
ÇELİK'E ZİYARET 

İ zmir İli Koyun Keçi Yetiştiricile-
ri Birliği Başkanı Cafer Tayyar 
Gülpınar, 22 Kasım 2019 tari-

hinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Merkez Birliği Genel Başkanı 
Nihat Çelik’i ziyaret etti.  
Ziyaret kapsamında İzmir’in kü-
çükbaş hayvancılık sorunlarına ve 

çözüm önerilerine yönelik bazı 
değerlendirmelerde bulunuldu. 
 
Genel Başkan Çelik, ziyaretle-
rinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek Başkan Gülpı-
nar'a teşekkür etti. 

ANADOLU AJANSI'NDAN GENEL BAŞKAN ÇELİK'E 
ZİYARET 

T ürkiye Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Baş-

kanı Nihat Çelik, 26 Kasım 2019 
tarihinde Anadolu Ajansı Ekono-
mi ve Finans Haberleri Yayın 
Yönetmeni Fırat Gazel, Ekonomi 
Haberleri Editörü Serhat Akkan, 
Ekonomi Haberleri Editör Yar-
dımcısı Necati Keleş ve Ekonomi 
Haberleri Muhabiri Mustafa Çal-
kaya ile bir araya geldi. TÜDKİ-
YEB Genel Başkanı Çe-

lik, toplantıda küçükbaş hay-
vancılık sektörünün sorunları ve 
gündemine ilişkin bazı görüş-
melerde bulunurken gelen soru-
ları da cevapladı. 

Genel Başkan Çelik, toplantı 
sonunda "Sektörümüze ve şah-
sıma olan yakın ilgilerinden ve 
katılımlarından dolayı değerli 
basın mensubu arkadaşlarıma 
teşekkür ediyor, görevlerinde 
başarılar diliyorum." dedi. 

BATMAN BİRLİĞİ ONURSAL BAŞKANI METİN AYDIN 
GENEL BAŞKAN ÇELİK'İ ZİYARET ETTİ 

B atman İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Onursal Başkanı Metin Aydın, 
TNB Basın Danışmanı Kemalettin İsaoğlu, Avukat Serhat Pak ve Vete-
riner Hekim Mehmet Sıddık Aydın 26 Kasım 2019 tarihinde Türkiye 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği'ni (TÜDKİYEB) ziyaret etti. 

Toplantı esnasında Batman İli Onursal Başkanı Aydın, Batman ilinde yapılan 
çalışmalar hakkında Genel Başkan'a bilgilendirmelerde bulunurken, küçükbaş 
hayvancılık sektörüne ve yetiştiricilere daha iyi hizmet etme yolunda yapıla-
bilecek projeler hakkında çeşitli istişareler yapıldı. 

BİNGÖL BİRLİK BAŞKANI ALİ KAYSADU GENEL 
BAŞKAN ÇELİK'İ ZİYARET ETTİ 

B ingöl Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Ali Kaysadu ve 
Halk Elinde Islah Proje Teknik 

Elemanı Veteriner Hekim Recep Macit 27 
Kasım 2019 tarihinde  TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik'i ziyaret etti. 

Bingöl’ün küçükbaş hayvancılık sorunla-
rına ve çözüm önerilerine yönelik bazı 
değerlendirmelerde bulunan Birlik Baş-

kanı Ali Kaysadu, önümüzdeki süreçte 
yapılacak çalışmalar hakkında da Genel 
Başkan Çelik'e bilgi verdi. Kaysadu, sek-
töre yaptığı hizmetlerden dolayı Genel 
Başkan Çelik'e teşekkür ederek Merkez 
Birliği ile daima birlik beraberlik içerisin-
de çalışacakları mesajını verdi. Genel 
Başkan Nihat Çelik de ziyaretinden dola-
yı Ali Kaysadu ve Recep Macit'e teşekkür 
ederek, çalışmalarında başarılar diledi. 
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A K Parti Van Milletvekili İr-
fan Kartal, AK Parti Siirt 
Milletvekili Osman Ören ve 

Ebuzer Ören, Kırklareli Birlik Baş-
kanı Bülent Oral, Tekirdağ Birlik 
Başkanı Cemalettin Toluca ve Baş-
kan Yardımcısı Rahmi Sezen, Edir-
ne Birlik Başkanı Şenol Günday ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri Veteriner 
Hekim Arif Erbay ile Can Sökmen 
28 Kasım 2019 tarihinde Türkiye 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 
Birliğine (TÜDKİYEB) bir ziyarette 
bulundular. 
 
Milletvekilleri Kartal ve Ören, Genel 
Başkan Çelik ile birlikte sektöre 
ilişkin çeşitli değerlendirmelerde 
bulunurken, sektörün daha iyi nok-
talara gelmesi bakımından her za-
man destek olacaklarını ifade etti-
ler. Genel Başkan Çelik de millet-
vekillerine ziyaretlerinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirirken destek 
mesajlarına içtenlikle teşekkür etti. 
 
Diğer yandan, Birlik Başkanları ve 
yönetim kurulu üyeleri de ziyaret 

kapsamında gele-
ceğe yönelik çalış-
malar hakkında 
birtakım bilgilendir-
melerde bulunarak 
sektöre yaptığı hiz-
metler ve çalışma-
larından dolayı Ge-
nel Başkan Çelik’e 
teşekkür ettiler. 
 
TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çe-
lik, ziyaret dolayı-
sıyla Birlik Başkan-
ları ve Yönetim Ku-
rulu Üyelerine te-
şekkür ederek ye-
tiştiriciler için yapı-
lan hizmetlerin 
bundan sonraki 
süreçte de devam 
etmesini diledi ve 
el ele vermek sure-
tiyle daha güzel çalışmalara birlikte 
imza atacaklarına inandıklarını söy-
ledi. 
 

Ziyaret, Milletvekilleri ile Birlik Baş-
kanları ve yöneticilerinin hep birlik-
te Genel Başkan Çelik ile hatıra 
fotoğrafı çekimiyle sonuçlandırıldı. 

MİLLETVEKİLLERİ VE BİRLİK BAŞKANLARINDAN 
GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET 

Ş anlıurfa Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Eyyü-
poğlu 29 Kasım 2019 tarihinde Merkez Birliğine bir ziyarette 
bulunarak Genel Başkan Nihat Çelik ile sektöre ilişkin birta-

kım paylaşımlarda bulundu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik,  Şanlıurfa'da küçükbaş hayvancılı-
ğın gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı Birlik Başkanı Eyyüpoğ-
lu’na teşekkür ederek daima birlik ve beraberlik içerisinde daha 
güzel çalışmalara imza atılması temennilerinde bulundu. 

Şanlıurfa Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Eyyüpoğlu 
ise Genel Başkan Çelik ile ile ait küçükbaş hayvancılık sorunlarını 
ve çözüm önerilerini görüştüklerini söyleyerek ‘’ Yaklaşan seçim-
lerde Genel Başkanımızla daima birlik, beraberlik içerisinde hare-
ket edeceğimizi ve tam destek olarak arkasında yer alacağımızı 
belirtiyor; sektörümüze yapmış olduğu katkıları, başarılı projele-
rinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.’’ dedi. 

ŞANLIURFA BİRLİK BAŞKANI EYYÜPOĞLU’NDAN 
MERKEZ BİRLİĞİNE ZİYARET 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN TARIM VE ORMAN 
BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞINA 
ZİYARET 

T ürkiye Ko-
yun Keçi 
Yetiştiricileri 

Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik 
29 Kasım 2019 tari-
hinde Tarım ve Or-
man Bakanlığı Reh-
berlik ve Teftiş Baş-
kanı Çağlayan Oda-
başı’na hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunarak yeni görevi için başarı 
temennilerinde bulundu. 
Ayrıca Rehberlik ve Teftiş Başkan 
Yardımcısı Dr. M.Uğur Nuraloğ-

lu’nu da makamında ziyaret eden 
Genel Başkan Çelik, Nuraloğlu’na 
çalışmalarında başarılar diledi. 
Genel Başkan Çelik ziyaretler son-
rasında ‘’ Yakın ilgilerinden dolayı 

Sayın Odabaşı ve Sayın Nuraloğ-
lu'na şahsım ve Merkez Birliğim 
adına teşekkür ediyorum. ’dedi. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK VOLKAN MUTLU COŞKUN’U 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİ 

T ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 29 Ka-
sım 2019 tarihinde Meteoroloji Genel Müdürü 

Volkan Mutlu Coşkun’u makamında ziyaret ederek kü-
çükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin çeşitli bilgi payla-
şımında bulundu. Ziyaret esnasında Genel Müdür Coş-
kun, günün anısına Genel Başkan Çelik’e Meteoroloji-
nin Sesi Radyosu hediye etti. 

Karşılıklı fikir alışverişi ile geçen ziyaret sonrasın-
da  Genel Başkan Çelik ‘’ Sektörümüze ilişkin bazı ko-
nularda oldukça verimli görüşmelerde bulunduk.Sayın 
Genel Müdürüme samimi ilgisi ve anlamlı hediyesi ne-
deniyle teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının deva-
mını diliyorum.’’ dedi. Genel Başkan Çelik, ayrıca Me-
teoroloji Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik’i de 
makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olma-
sı dilekleriyle birlikte çalışmalarında başarı temennile-
rinde bulundu. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK'TEN , HALK 
EKMEK GENEL MÜDÜR YARDIMCISINA 
ZİYARET 

T ürkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 
Nihat Çelik 02 Aralık 2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ek-
mek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Salih 

Karaçaltı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevi için başarı temennile-
rinde bulundu. Genel Başkan Çelik ziyareti sonrasında, "Yakın ilgilerinden dolayı 
Doç. Dr. Mehmet Salih Karaçaltı'na şahsım ve Merkez Birliğim adına teşekkür edi-
yorum." dedi. 
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T ürkiye Koyun 
Keçi Yetiştirici-
leri Merkez Bir-

liği (TÜDKİYEB) Genel 
Başkanı Nihat Çelik, 02 
Aralık 2019 tarihinde 
T.C. Toprak Mahsülleri 
Ofisi Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdü-
rü Ahmet Güldal ve Ge-
nel Müdür Yardımcısı Ümit Orhan'ı 
makamında ayrı ayrı ziyaret etti.  
Ziyaret kapsamında Genel Müdür 
Güldal, küçükbaş hayvancılık sek-
törünün çeşitli konularında yapılan 

görüşmelerle birlikte yetiştiricilere 
verilen arpa fiyatlarında herhangi 
bir değişiklik olmadan eski fiyat-
lardan devam edileceğini beyan 
etti. Karşılıklı fikir alışverişi ile ge-

çen ziyaret sonrasında  Genel Baş-
kan Çelik,  " Sayın Genel Müdürü-
müze ve Genel Müdür Yardımcımı-
za yetiştiricilerimiz ve sektörümüz 
adına teşekkür ediyorum." dedi. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, TMO GENEL MÜDÜRÜ VE 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISINA MAKAMINDA ZİYARET  

ISPARTA BİRLİK BAŞKANI KÖROĞLU,                             
GENEL BAŞKAN ÇELİK'İ ZİYARET ETTİ 

I sparta Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Süleyman Yaşar 
Köroğlu 03 Aralık 2019 tarihin-

de Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 
Çelik'i makamında ziyaret etti. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çe-
lik, ziyaretten duyduğu memnuniye-
ti dile getirerek, Köroğlu'na Isparta 
ilinde küçükbaş hayvancılığın geliş-
mesine yaptığı katkılar ve yetiştirici-
lere yaptığı hizmetlerden dola-
yı plaket hediye etti. 

Isparta Birlik Başkanı Köroğlu, ken-
disi için manevi değeri çok yüksek 

olan plaketi küçükbaş hayvancılık 
sektörü ve yetiştiriciler adına aldığı-
nı ifade ederek Genel Başkan Çelik’e 
teşekkür etti. Merkez Birliği ile her 
zaman iş birliği içerisinde çalışacağı-
na dikkat çeken Köroğlu, Isparta ili 
başta olmak üzere sektör için hiz-
metlerine bütün hızıyla devam ede-
ceği mesajını verdi. 

Genel Başkan Çelik ise başarılı ola-
bilmenin ancak birlik ve beraberlikle 
olacağını belirtti. Birlikte daha güzel 
çalışmalara imza atacaklarına olan 
inancını dile getiren Çelik, 
"Başkanıma şahsım ve sektörüm 
adına teşekkür ediyor, çalışmaların-

BURSA BİRLİK BAŞKANI VE YENİŞEHİR BELEDİYE 
MECLİS ÜYESİ GENEL BAŞKAN ÇELİK'İ MAKAMINDA 
ZİYARET ETTİ 

B ursa Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Yıldırım Oran ile Ve-
teriner Hekim ve Bursa Yenişehir Belediye Meclis Üyesi H. Emre Yürük 03 Aralık 
2019'da Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik'i 

makamında ziyaret etti. Bursa’nın küçükbaş hayvancılık sorunlarına ve çözüm önerilerine 
yönelik çeşitli istişarelerde bulunan Birlik Başkanı Yıldırım Oran, yeni dönem için yapılan 
çalışmalar hakkında Genel Başkan Çelik'e bilgi verdi. 

Oran, sektöre yaptığı büyük katkılardan dolayı Genel Başkan Çelik'e teşekkür ederek Mer-
kez Birliği ile daima birlik beraberlik içerisinde çalışacaklarını söyledi. TÜDKİYEB Genel 
Başkanı Nihat Çelik ise, "Merkez Birliğimizi ve sektörümüzü daima ileriye taşımayı hedef-
leyen, her zaman birlik beraberlik içerisinde ve el ele çalışan değerli Başkanımız Yıldırım 
Oran'a teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi. 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2018-2019 FAALİYETLER 

ÇOBAN İSTİHDAMINA 2 YILDA TOPLAM 62 MİLYON 
LİRA DESTEK VERİLDİ 

Türki-

ye'nin hayvancılık sektör
ünün vazgeçilmezi olan 
küçükbaş hayvancılığa 
yönelik çalışmalar kapsa-
mında, çoban istihdam 
eden işletmelere 2 yılda 
toplam 62 milyon lira 
destek verildi. 
 
AA muhabirinin, Tarım ve 
Orman Bakanlığından 
edindiği bilgiye göre, 
hayvancılıkta yerli üreti-
min geliştirilmesine yö-
nelik projeler kapsamın-
da, büyükbaş ve küçük-
başta ıslah ve verimlilik 
artışına yönelik çalışma-
lar devam ediyor. 
Bu kapsamda küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliğinde 
önemli bir konu olan ço-

ban istihdamının artırıl-
ması amacıyla eğitim ve 
destek projesi yürütülü-
yor. 
 
Proje çerçevesinde veri-
len eğitimler neticesinde 
çobanların sertifika sahibi 
"sürü yöneticisi" olmala-
rıyla statülerinin iyileşti-
rilmesi, sosyal güvence 
altına alınmaları, emekli-
lik ve sağlık hizmetlerin-
den yararlanabilmeleri 
sağlanıyor. 
Böylece hayvan sağlığı, 
yetiştiriciliği ve bilinçli 
beslenmeyle verim artışı 
sağlanması ve özellikle 
kuzu kayıplarının en aza 
indirilmesi hedefleniyor. 
 
Söz konusu çalışmalarla, 
2018'de 65 ilde sürü yö-
neticisi istihdam eden 5 
bin 372 işletmeye 26,8 
milyon lira, bu yıl 67 ilde 
7 bin 39 işletmeye 35,2 
milyon lira destek öde-
mesi yapıldı. Böylece ço-
ban istihdamı sağlayan 
işletmelere toplam 62 
milyon lira destek verildi. 
 
Öte yandan, koyun keçi 
yetiştiriciliği geliştirme 
projesi, koyunculukta 
sürü büyütme projesi ve 
küçükbaş hayvanlarda 
soy kütüğü çalışmaları da 
sürdürülüyor. 
 
"Her destek üreticimi-
zin sorunlarını çözme-
ye yardımcı oluyor" 
 
Konuya ilişkin değerlen-

dirmede bulunan Türkiye 
Damızlık Koyun Keçi Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği 
(TÜDKİYEB) Genel Baş-
kanı Nihat Çelik de 5 bin 
lira olan çoban istihdamı 
desteğinde hayvan sayı-
sının bu yıl 200'den 100 
başa indirildiği anımsata-
rak, yetiştiricilerin büyük 
çoğunluğunun küçükbaş 
hayvan varlığının 100 baş 
civarında olduğunu söyle-
di. 
 
Çelik, küçükbaş hayvan-
cılığın Türkiye'nin vazge-
çilemez teminatı olduğu-
nun altını çizerek, "Daha 
fazla işletmenin çoban 
istihdamı desteği alma-
sıyla küçükbaş hayvancı-
lıkta Tarım Orman Şura-
sı'nda belirlenen hedefle-
re daha hızlı ulaşacağız. 
Verilen her destek üreti-
cimizin sorunlarını çöz-
meye yardımcı oluyor. 
Yetiştiricilerimizin en bü-
yük sorunlarından olan 
çoban istihdamı konusu-
nun da bu sayede çözü-
me ulaşacağına inanıyo-
rum." dedi. 
 
Koyun Keçi Bilgi Sistemi 
veri tabanında yer alan 
kuzu ve oğlaklardan des-
tekleme yılında anaç ko-
yun keçi vasfına ulaşan-
lar için 100 lira sürü bü-
yütme ve yenileme des-
teği ödemesi yapılacağı-
na işaret eden Çelik, bu 
yeni destek kaleminin de 
ülke hayvancılığına katkı 
sağlayacağını dile getirdi. 


