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GENEL BAŞKAN NİHAT ÇELİK VE BERABERİNDEKİ HEYET ,
3. OLAĞAN GENEL KURUL ÖNCESİ ÇEŞİTLİ ZİYARETLERDE BULUNDU

Türkiye

Damızlık Koyun Keçi

Yetiştiricileri

Merkez

Birliği

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat

Çelik,

Merkez

Birliğinin

3.Olağan Genel Kurulu öncesi
başta Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik olmak üzere
çeşitli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde küçükbaş

hayvancılık

ve

birliklerin

sorunları istişare edildi. Diğer
yandan Genel Başkan Çelik tarafından ziyarette bulunulan il
birlik başkanlarına “Küçükbaş
hayvancılık
olduğunuz

sektörüne
değerli

yapmış

hizmet

ve

katkılarınız daima takdirle anılacaktır” ibareli birer plaket verildi.

GENEL BAŞKAN NİHAT ÇELİK VE BERABERİNDEKİ HEYETİN
ZİYARETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER

2

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

2016-2017 FAALİYETLER

3

2016-2017 FAALİYETLER

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

4

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

2016-2017 FAALİYETLER

5

2016-2017 FAALİYETLER

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

6

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

2016-2017 FAALİYETLER

7

2016-2017 FAALİYETLER

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

MERKEZ BİRLİĞİ 3.OLAĞAN GENEL KURULU
TAM BİR DEMOKRASİ ŞÖLENİNE SAHNE OLDU
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin 3. Olağan
Genel Kurul toplantısı 24 Nisan
2016 tarihinde Ankara’da Latanya
otelde gerçekleştirildi. Toplantıya
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Dr.Nihat Pakdil, Genel Müdür Yardımcısı Burhan
Demirok ve Daire Başkanı Dr. Bekir
Ankaralı ile Sivil Toplum Örgütleri-

Seçim öncesinde, Merkez Birliği
Genel Başkan adayları kendilerine
ayrılan 5 dakikalık sürelerde delegelere hitaben konuşmalarını yaptılar.
Adaylardan Nihat Çelik yaptığı konuşmada ‘’ Dünden bugüne bu sektörün gelişmesi için çabalamış her
kim katkı vermiş ise kendilerine
minnet ve şükran borçluyuz. ve önü-

nin temsilcilerinin yanı sıra 80 ilden

müzdeki süreçte de sayın Bakanımız
Faruk Çelik beyefendinin de açıkladı-

gelen Birlik Başkanları ve delegeler

ğı gibi küçükbaş hayvancılığımızın

katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşının okunması ile başlayan

hak ettiği yere getirileceği noktasın-

toplantıda Merkez Birliğince hazırlanan Sinevizyon gösteriminde bulunuldu.
Merkez Birliği Genel Başkanı Prof.
Dr. Veysel Ayhan yaptığı açılış konuşmasında “Bugün merkez Birliğimizin 3 olağan genel kurulunu gerçekleştirmiş olacağız. Bugün bu
demokrasi şöleni bizler için önem
arz etmekte. Ben buradan 80 ilden
gelen tüm birlik başkanları ve üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi.
Genel Başkan Ayhan’ın konuşmasının ardından kürsüye davet edilen
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil ise şunları söyledi “ Öncelikle
ülkemizin dört bir tarafından gelen
çok değerli birlik başkanları 3 olağan genel kurulunuza hoş geldiniz.
Katılım oldukça fazla bu ilginin bu
nedenli olması da oldukça sevindiricidir. Koyun ve Keçi ülkemiz için
önem arz etmektedir. Biliyorsunuz
buğday ile koyun gerisi oyun deriz
bu coğrafya küçükbaş hayvancılığa
daha elverişli olduğunu biliyoruz.”
dedi.
Müsteşar Dr.Pakdil’in konuşmasının ardından Genel Kurul çalışmalarına başlandı ve Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri faaliyet raporları oy birliği ile ibra edildi. Gündemde bulunan diğer maddelerde
görüşülerek delegelerin oyuna sunuldu.

da yapılması planlanan çalışmalar
bizlere ayrı bir güç ve moral vermektedir. Bu bağlamda öncelikle
sayın bakanımızın şahsında tüm ba-

Ethem Doğan 116 oy, Beyaz oy pusulasında ise Prof.Dr.Veysel Ayhan
125 oy aldı. Nihat Çelik ise 156 oyla
yeni dönemde Merkez Birliğinin yeni
Genel Başkanı olarak seçildi.
Seçimlerde 495 oy kullanılırken 2 oy

kanlık çalışanlarına teşekkür ediyo-

geçersiz sayılarak 493 oy geçerli

rum. On yıl öncesinde yol arkadaş-

sayılarak yeni dönemde Nihat Çelik
Genel Başkan olurken Merkez Birliği

larımızla beraber kurduğumuz merkez birliğimizin bin bir zorluk, yokluk
ve fedakârlıklar yapılarak kurulduğu-

yeni yönetim ve Denetleme Kurulu
şu isimlerden oluştu.

nu hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Bu
manada cefakâr birliklerimizin baş-

Yönetim Kurulu Üyeleri: Nihat Çe-

kanlarına, yönetim kurullarına, denetleme kurullarına ve personeline
buradan teşekkür etmek istiyorum.’’
dedi.
Çelik, delegelere hitaben de ‘’Uzun
yıllar itibariyle sivil toplum kuruluşlarının çeşitli kademelerinde görev
yapmış olmam nedeniyle elde ettiğim bilgi birikimimle sizlerin dert ve
sıkıntılarınızı kendi dert ve sıkıntılarım gibi görerek bu yolda rant paylaşımı değil hizmet için karşınızdayım.
Tecrübelerimi hizmete dönüştürmek
için bugün sizlerin desteğini bekliyor
ve sahip çıkacağınıza da canı yürekten inanıyorum.’’ dedi ve genel kurulun hayırlı olmasını diledi.
Yıldıray Sumaytaoğlu’nun Divan
Başkanlığında divan heyetinde yer
alan Yakup Yıldız, İbrahim Vanlı,
Mustafa Çakır ve Kürşat Ulusoy’un
yönetiminde gerçekleştirilen Merkez
Birliğinin 3. Olağan Genel Kurulu’nda
şu sonuçlar elde edildi:
Kırmızı pusulada Emrullah Akpunar
108 oy alırken, Sarı oy pusulasında

lik, Ali İlbaş, Şevket Avcı, İhsan
Akın, Bülent Oral, Oktay Beşli, Abuzer Yıldırımtepe.
Denetleme Kurulu üyeleri ise; Necat
Demirden, İlker Duman, Bahattin
Atakan.
Genel Kurul sonrası Genel Başkanlığına seçilen Nihat Çelik yaptığı açıklamada Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik ve Bakanlık bürokratlarına teşekkür ederek Çelik,
“Bugün burada örnek bir seçim gerçekleştirdik. Genel Başkanlık için 4
adayla tam bir olgunluk ve demokratik şartlarda gerçekleşen genel
kurulumuz herkese hayırlı uğurlu
olsun. Merkez Birliğimizin genel kurulunda asıl kazanan koyun keçi
yetiştiricileri olmuştur. Türkiye olmuştur. Bizler 250 bin yetiştiricimizin sesi olmak için yola çıktık. Onların temsilcileri de oyları ile beni ve
arkadaşlarımı iş başına getirdiler.
Bizler de bize duyulan güveni boşa
çıkarmamak için hız kesmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Genel
kurulumuza katılan herkese çok
teşekkür ediyorum” dedi.
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MERKEZ BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK'İN
GENEL KURULDA YAPMIŞ OLDUĞU KONUŞMA METNİ
Sayın Divan,

kaydettiğini görmekteyiz. Bundan

Sayın Müsteşarım,

sonraki dönemde de birliklerimizin
kurumsal yapısını tamamlayarak ve
daha da güçlenerek küçükbaş hay-

Bakanlığımızın değerli bürokratları,

vancılığımızın gelişmesine katkılar
sağlanacağına huzurunuzda söz
veriyorum. Çünkü bizim mevcut

Sivil toplum örgütlerimizin değerli
temsilcileri,
Birliklerimizin değerli başkanları,
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-

ve yıllar itibariyle de hayvan sayıların-

leri Merkez Birliğimiz 3. olağan genel

da büyük düşüşler yaşandığına şahit

kurulunun çok değerli temsilcileri…

olmuşuzdur. Son zamanlarda bu du-

Basınımızın güzide temsilcileri,

rumu fark eden hükümetlerimiz ile
gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı-

Hepinizi Allah’ın selamıyla en içten
sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Genel kurulumuza hoş geldiniz, şeref
verdiniz…
Çok değerli misafirlerimiz ve merkez birliğimiz temsilcileri;
Çobanlık hemen hemen bütün peygamberlerin yaptığı kutsal bir meslek-

mız, damızlık koyun keçi yetiştirici
birliklerini kurmak ve küçükbaş hayvancılığa çeşitli destekler vermek suretiyle yeniden sektörün canlanmasının ve ilerleme kaydedilmesinin yolunu açmıştır. hizmetlerin ibadet anlayışıyla yapıldığına inanan insanlar olarak açılan bu yoldan yürüyerek daha
güzel işler yapmakta bizlerin asli görevidir.

tir. Bu kutsal mesleğin temsilcileri olarak bugün 3. olağan genel kurulumuzu
hayırlıysa yapmak üzere bir araya gel-

Dünden bugüne bu sektörün gelişmesi için çabalamış her kim katkı vermiş

dik.

ise kendilerine minnet ve şükran borçluyuz. ve önümüzdeki süreçte de sa-

Koyun ve keçi, etinden sütünden ya-

yın Bakanımız Faruk Çelik beyefendi-

pağısından, tiftiğinden ve kılından hat-

nin de açıkladığı gibi küçükbaş hay-

ta gübresinden faydalandığımız altın
bilezik ve bacasız fabrikalarımızdır.

vancılığımızın hak ettiği yere getirileceği noktasında yapılması planlanan
çalışmalar bizlere ayrı bir güç ve mo-

Küçükbaş hayvancılık sektörü iş gücü
yaratma noktasında da öncü bir sektördür. insanlarımızın köylerinde küçükbaş hayvancılık yapamadığında
metropol şehirlere göç etmek zorunda

ral vermektedir. Bu bağlamda öncelikle sayın bakanımızın şahsında tüm
bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

kaldığını ve bu şehirlerde gençlerimizin
çocuklarımızın kendilerine uygun iş
bulamadığı zaman yasal olmayan işle-

beraber kurduğumuz merkez birliğimizin bin bir zorluk, yokluk ve fe-

re başvurduklarını görüyoruz. Onun

dakârlıklar yapılarak kurulduğunu

için gerek ülkemiz insanlarının sağlıklı

hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Bu manada cefakâr birliklerimizin başkanla-

beslenmesi ve gerekse kırsalda yaşayan insanlarımızın bu sektöre yönlendirilmesi çok büyük önem arz etmektedir.
Yıllardır büyükbaş hayvancılığın her
zaman el üstünde tutulduğu politikalar
hakim olmuşken, küçükbaş hayvancılığın üvey evlat muamelesi gördüğünü

On yıl öncesinde yol arkadaşlarımızla

rına, yönetim kurullarına, denetleme
kurullarına ve personeline buradan
teşekkür etmek istiyorum.
Bugün gelinen noktaya bütünüyle
baktığımızda henüz arzu edilen seviyede olmasa da birliklerimizin kurumsal yapıya doğru önemli mesafeler

potansiyelimiz, alt yapımız ve tecrübelerimiz bu gelişimi sağlayacak ve
el birliği ile her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek düzeydedir.
Çok değerli temsilcilerimiz;
Birliklerimiz ve bu birliklerimize üye
olan 250 bine yakın yetiştiricilerimiz
her şeyin en iyisine layıktır. Çünkü
yaptıkları iş gerçekten zordur ve
üretim yapmaktan başka bir kaygıları olmadığı gibi cennet vatanımızın
da gerçek bekçileridir. Onun için
üreten, yetiştiren bu güzel insanlara
ne kadar teşekkür etsek azdır. bu
güzel insanlara emeklerinin karşılığını almaları için yardımcı olmak ve
daima yanlarında olarak onlara destek olmak, güç vermek bizim boynumuzun borcu ve önceliğimiz olacaktır.
Değerli Hazirun;
Genel kurullar, kurumların yaşamaları için çok önemli toplantılardır.
genel kurulumuza katılan siz değerli
temsilcilerimizin birinci görevi, bu
kurumun yaşaması ve hatta daha iyi
yerlere gelmesi için kuruma sahip
çıkmanızdır. bu sahip çıkış ise sadece sözle olmaz. Yapılanlarla ilgilenerek, gerektiğinde eleştiri, gerektiğinde takdir etmek suretiyle katkıda
bulunarak ve daha da önemlisi bugün burada yapılacak seçimlerde
aklı selim davranarak bu kurumu
daha iyi yerlere getirecek emanetçileri değil sektörün asli sahiplerini
seçmektir. Sizler, birliklerinizde yapılan genel kurullarda seçilerek buraya geldiniz. Ama burada sadece
ilinizi değil, 250 bin yetiştiriciyi temsil etmektesiniz. Yani 250 bin yetiştiricinin hak ve hukukunda her birinizin sorumluluğu vardır.
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Değerli Delegelerimiz;
Genel kurulumuzda 4 yıl boyunca
layıkıyla görev yapacak yöneticilerin
seçilmesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu genel kurul, sektörümüz açısından bir milat olabilir. Bu genel kurul, küçükbaş hayvancılığı daha ileri

daha güzel işleri yapabilmenin ön şartıdır. Bu amaçla ülkemizin batısından,

dürüst, hukuka saygılı ve şeffaf yönetimi ile 80 birliğimiz ve 250 bin küçük-

güneyinden, kuzeyinden, doğusundan

baş hayvan yetiştiricisi üyemizin sesi

buraya gelen siz değerli temsilcileri-

olacaktır.

mizle bir ve beraber olarak, dayanışma içerisinde hep birlikte omuz omuza

Uzun yıllar itibariyle sivil toplum ku-

Bu manada öncelikle temennim, bu-

sıkıntılarınızı kendi dert ve sıkıntılarım

vererek başarıya ulaşacağımıza yürek- ruluşlarının çeşitli kademelerinde görev yapmış olmam nedeniyle elde ettiten inanıyorum.
ğim bilgi birikimimle sizlerin dert ve

bir noktaya taşımanın ve hak ettiği
yere getirilmesinin dönüm noktası
olabilir. Bu genel kurul, sektörümüzün

gün buradan nasıl bir sonuç çıkarsa

gibi görerek bu yolda rant paylaşımı

önünü daha da açacak bir değişimin,

çıksın birlik ve dirlik içerisinde hayırlı

değil hizmet için karşınızdayım. Tecrü-

dönüşümün başlangıcı olabilir. Yeter ki bir sonuç alınması, kazananın başkan
birlik ve beraberlik içerisinde kenetle- ve yönetim kurulu üyeleri değil birliknelim.
lerimiz ve siz değerli yetiştiricilerimiz
olmasıdır.

Şu gök kubbede hoş bir seda bırakabiliyorsak, her ne makam ve mevkide

belerimi hizmete dönüştürmek için
bugün sizlerin desteğini bekliyor ve
sahip çıkacağınıza da canı yürekten
inanıyorum.

Çok değerli misafirler ve Merkez

Bu duygu ve düşüncelerle, genel ku-

olursak olalım, hangi sıfatla toplum

Birliğimizin değerli temsilcileri;

içinde yer alıyorsak alalım hayra vesile
olmak kadar güzel bir şey yoktur.

çükbaş hayvancılık sektörümüze ve bu
Sözlerime burada son verirken, inanı- sektörde başrolü oynayan tüm yetiştiyorum ki yeni dönemde, ülkemiz küricilerimiz ile birliklerimiz ve merkez

Güzel şeyler yapmak, güzel şeylere

çükbaş hayvancılığı, geliştirilecek so-

vesile olmak ve insanların gönlünde
yer tutmak, bence esas başarı burada
olup gerisi teferruattır.
Başarıya giden yolda birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde çalışmak,

rulumuzun ülkemize, milletimize, kü-

birliğimize hayırlı ve uğurlu olmasını
mut projelerle çok daha iyi yerlere
diler, hepinize tekrar en derin saygılagelecek, birliklerimiz ve merkez birliği- rımı sunarım. Hepinizi Allah’a emanet
miz birikim ve tecrübelerini daha da
ediyorum…
artıracak bir yapıya kavuşacak, yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde,

MERKEZ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMINI YAPTI.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin 3. Olağan Genel Kurulunda Nihat Çelik başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyeleri 25 Nisan 2016 tarihinde yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki şekilde gerçekleştirdi.
Genel

Başkan:

Nihat

Çelik

Sekreterya Üye: İhsan Akın

Genel

Başkan

Üye: Bülent Oral

Yardımcısı:

Ali

Üye: Oktay Beşli

İlbaş

Muhasip

Üye:

Şevket

Avcı

Üye: Abuzer Yıldırımtepe
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MERKEZ BİRLİĞİNDE DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 3. Olağan
Genel Kurul sonrasında Nihat Çelik’in Genel Başkanlığındaki yönetim
kurulu, Merkez Birliğinde yapılan
sade bir törenle görevi
Prof.Dr.Veysel Ayhan’dan teslim
aldı.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinde yapılan
devir teslim töreninde bir konuşma
yapan Prof. Dr. Veysel Ayhan, "4
yıllık bir görev süremiz dün itibari
ile sona erdi. Üçüncü olağan genel
kurulumuzda daha önce Genel Başkan yardımcımız olan Nihat Çelik
arkadaşımızla beraber görev yapıyorduk. Kendileri ve ekibi Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği’nin üçüncü olağan
genel kurulunda başarılı oldu, birinci geldi. Kendilerini öncelikle kutluyorum. Özellikle Türkiye’deki küçükbaş hayvancılık sektörüne
önemli katkı sağlayacaklardır. Tecrübeli olan bu arkadaşlarımız küçükbaş hayvancılık sektörüne katkı
koyacak insanlar. Başarılı olacaklarına kesinlikle yürekten inanıyorum.
Sektörümüze, ülkemize milletimize,
küçükbaş hayvancılığa yararlı olmasını diliyorum” dedi.
Prof. Dr. Veysel Ayhan’dan görevi
devralan yeni Genel Başkan Nihat
Çelik ise, 10 yıllık döneminde ilk
kez centilmenlik kuralları çerçevesinde kendi delegasyonlarının kendi
iradelerinin tecellisiyle hiçbir etki
altında kalamadan, kendi yönetimini, kendi genel başkanını, genel
yönetimini ve denetimini seçtiğini
söyledi. Kazananın Türkiye olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:
“Bana göre kazanan ben değilim.
Türkiye kazandı, yetiştirici kazandı,
üretici kazandı, çiftçi kazandı, Birlik
başkanlarımız kazandı. Tabii bu
geçmiş 4 yıllık süre zarfında benim
genel başkanlığımı yapan Prof. Dr.
Veysel Ayhan Beye de huzurlarınızda geçmişte yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.

Ama kaybeden, kazanan yok. Bu bir
demokrasidir, kazanan yetiştirici
olmuştur, kazanan ülkemiz olmuştur, kazanan üyelerimiz olmuştur.
Biz bundan sonraki süreçte de el
birliğiyle gönül birliğiyle Allah’ın izniyle bilgi birikimlerimizi aynı noktada birleştirerek tekrar bu insanlarımız için bu yetiştiricilerimiz için hizmete dönüştürmek için mücadele
edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”
Türkiye’nin her zamankinden daha
çok birlik bütünlüğe ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Çelik, “Bizim sektörümüz Türkiye’nin en kapsamlı sektörüdür. 250 bin yetiştirici üyesi,
yaklaşık 43 milyon hayvan sayısı, 80
il birliğimizle beraber tek nefes, tek
yumruk, tek yürek olmak şartıyla
bütün yetiştiricilerimize Sayın Bakanımız Faruk Çelik Bey’le birlikte,
ekibiyle birlikte bir ekip ruhu oluşturarak aynı takımın oyuncuları gibi
mücadele edeceğimize huzurlarınızda söz veriyoruz. Bize bu görevi
layık gören sayın delegasyona teşekkür ediyorum. Bize oy veren vermeyen başta da biz açıkladık oyların
rengi ne olursa olsun çıkacak sonucu
hep beraber saygı duyacağımızı ilettik. Dört aday yarıştık. Bu dört adayın yarışı içerisinde hiçbirimiz birbirimize karşı tavır yapmadı. El ele tutuşarak birlikte sandığa gittik, delegasyonun karşısına çıktık. Seçime de
herhangi bir şekilde müdahale ve
baskıcı tutum olamadı, herkes kendi
iradesini özgürce kullandı. Dolayısıyla ülkemize, milletimize hayırlı olsun.
Tekrar teşekkür eder, Genel Başkanıma da tekrar saygılar sunarım.
Bundan sonraki süreçte de benim
onursal genel başkanım olarak her
zaman takıldığımız, sıkıştığımız yerde her zaman değerli fikirlerine de
müracaat edeceğimi de burada beyan ediyorum." dedi.
Devir teslim töreninin sonunda Genel Başkan Çelik, Prof. Dr. Ayhan’a
çiçek verdi ve yeni yönetim kurulu
ile hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.
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BAKAN FARUK ÇELİK; ‘’BİRLİKLER BİZİM KOLUMUZ AYAĞIMIZ’’
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından düzenlenen "Toprak Bayramı Töreni" 13 Haziran
2016 tarihinde Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Törene, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik de katılırken, Genel Başkan Çelik, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile
Birliklerin sorunları hakkında bir takım görüşmelerde bulundu.
Tören sonrası gerçekleştirilen iftar yemeğinde
bir konuşma yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik, Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı
da burada diyerek, gelecek dönem için bütün
üretici birliklerinin paralarının üreticiye yatacağına işaret etti ve "Üretici birlikleri, şu anda
aidat alıyorlar, bizden aktarılan binde 2'lik bir pay var. Yetmiyorsa oturur konuşuruz. O birlikler bizim kolumuz, ayağımız. Bizim onlarla bir sorunumuz olamaz." ifadelerine yer verdi.

GENEL BAŞKAN NİHAT ÇELİK, BAKANLIK MÜSTEŞARI
DR. NUSRET YAZICI İLE İSTİŞARELERDE BULUNDU
Türkiye Damızlık Koyun Keçi gündemine dair çeşitli konularda birtakım görüşmelerde
Yetiştiricileri Merkez Birliği
Genel Başkanı Nihat Çelik ve bulundular.
Denetleme Kurulu Başkanı
Necat Demirden 27 Nisan
2016 tarihinde Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı

Ziyarette Bakanlık Müşaviri
Ali Koyuncu ile birlikte, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiri-

cileri Merkez Birliği Genel
Müsteşarı Dr. Nusret YazıBaşkanı Cemalettin Özden
cı’yı makamında ziyaret edeve Genel Sekreteri Hüseyin
rek hayvancılık konularında
Velioğlu da yer aldı.
ve küçükbaş hayvancılık

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYON BAŞKANI
RECEP KONUK’TAN KUTLAMA MESAJI
AK Parti Karaman Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Recep Konuk, Merkez Birliğinin 3.Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanlığa seçilen Nihat Çelik’e bir kutlama telgrafı göndererek başarı temennilerinde bulundu.
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Recep Konuk Merkez Birliğine gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi.
‘’Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin Genel Kurulunda Başkan seçilmenizden dolayı şahsınızı ve çalışma arkadaşlarınızı
tebrik eder, üstlendiğiniz yeni görevinizde başarılı olacağınıza dair samimi
inancımı ifade eder, ülke hayvancılığının gelişimi için müstesna bir yere
sahip olan Birliğiniz için hayırlı olmasını diler, şahsınızda çalışma arkadaşlarınızı başarı dileklerimle kutlar, sevgi ve selamlarımı sunarım. ’’
13
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DAP İDARESİ BAŞKANI ADNAN DEMİR’DEN
MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET
DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir,
29 Nisan 2016 tarihinde Merkez
Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’e
hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak
başarı temennilerini dile getirdi.
Demir, ziyaret esnasında karşılıklı
fikir alışverişi yanında Doğu Anadolu Projesi kapsamında yer alan 14 il
için gerçekleştirilecek projelerin de
müjdesini verdi.
Başkan Demir, ‘’en iyi dost projeyle
gelendir’’ diyerek kendilerine gelecek projelere destek olacaklarını
vurgulayarak öncelikle 14 İl Birliğine 5.5 kwa’lık 14 adet jeneratör ve
altışar adet olmak üzere toplam 84
adet kırkım makinası teslim edileceğini ifade etti. Diğer yandan çobanlığı daha cazip hale getirebilmek için
çoban evi projesini de hayata geçireceklerini söyleyen Demir, meralara yerleştirilecek prefabrik çoban

Bir diğer projenin de mobil koyun
banyoluğu olacağını açıklayan DAP
İdaresi Başkanı Adnan Demir, ayrıca
yün yıkama projesi ve meralara gölgelik projesinin de çok kısa bir zaman zarfında hayata geçireceklerini
sözlerine ekledi.
Başkan Demir, son olarak da geçen
yıl 9 bin adet sabit suluk yaptırılarak
meralara kurulduğuna işaret ederek
bu yıl 5 bin 300 adedi sac, 3 bin 700
adedi de beton olmak üzere 9 bin
adet suluk yapılarak meralara kurulacağını söyledi.
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat
Çelik’de DAP İdaresi Başkanına ziyaretinden ve gösterdiği samimi yaklaşımından dolayı çok mutlu olduğunu
dile getirerek kendisine teşekkür
etti.
Genel Başkan Çelik, projelerin uygu-

evlerinin 25 m2 olacağını ve ilk

lamaya konulması konusunda her

etapta 20 adet yaptırılacağını belir-

türlü teknik ve maddi desteğin veri-

terek çoban evleri projesinin hazır
olduğunu ve önümüzdeki süreçte

leceğini söyledi. Ziyarette Denetleme Kurulu Başkanı Necat Demirden

ihtiyaçlar ölçüsünde çoban evlerinin
yapımına devam edileceğini belirtti.

de yer aldı.

GENEL BAŞKAN NİHAT ÇELİK’E KUTLAMA VE HAYIRLI OLSUN
ZİYARETLERİ NDE BULUNULDU
24 Nisan 2016 tarihinde yapılan Merkez Birliğinin 3. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanlığa
seçilen Nihat Çelik’e çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarı
temennilerinde bulundular…
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KANADA HEYETİNDEN MERKEZ BİRLİĞİMİZE İŞBİRLİĞİ ZİYARETİ
Kanada’nın Alberta Eyaleti Tarım Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Pazarlama Müdürü Grant Winton ve Kanada Büyükelçiliği Ticaret Müsteşar Yardımcısı Pınar Özdemir 24
Mayıs 2016 tarihinde
TÜDKİYEB Genel Başkanı
Nihat Çelik’i makamında
ziyaret ederek özellikle
küçükbaş hayvancılık
konularında bir takım fikir
alışverişinde bulunuldu.
Grant Winton görüşme
esnasında, Kanada’daki tarımsal faaliyetlerden kısaca bahsederek küçükbaş hayvancılıkta özellikle koyunculuktaki
durumundan söz ederek Türkiye’deki küçükbaş hayvancılığın gelişimini takip ettiklerini ve Merkez Birliğini de güçlü
bir kuruluş olarak tanıdıklarını dile getirdi. Winton, ıslah
çalışmaları için Merkez Birliği ile işbirliği yapabileceklerini
söylerken bu konuda kendi tecrübelerini aktarmaya hazır
olduklarını ifade etti.

TÜDKİYEB Genel
Başkanı Nihat Çelik
ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek ülkemizdeki
küçükbaş hayvancılığın bugünkü durumu
ve Damızlık Koyun
Keçi Birliklerinin rolüne dair çeşitli bilgiler
aktardı. Genel Başkan Çelik, Bakanlığın
küçükbaş hayvancılığa yapmış olduğu
desteklemelerden de bahsederek halen uygulanmakta olan
halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı ülkesel projesi ile ilgili
bilgiler verdi.
Karşılıklı bilgi paylaşımı ve fikir alışverişinden sonra; Genel
Başkan Çelik, Winton ve Özdemir’e ziyaretten dolayı teşekkür ederek, kapılarının her zaman açık olduğunu, birlikte
yapılabilecek çalışmalar için önümüzdeki süreçte daha fazla bir araya gelebileceklerini ifade etmesiyle ziyaret tamamlanmış oldu.
17

2016-2017 FAALİYETLER

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

KIRIKKALE’DE YETİŞTİRİCİLERE DAMIZLIK AKKARAMAN KOÇLARI
DAĞITILDI
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mü-

naşma sağlanması yeni pazarlar oluşması amaçlanmaktadır. Kırkım yarışdürlüğü "Hayvancılığı Geliştirme Projemasıyla koyunculukta hayati önem
si" kapsamında yetiştiricilere 126 dataşıyan ve verim kaybına neden olan
mızlık koç dağıtım programı düzenledi.
kırkımı ilkel yollarla yapılmasının yerine makinalı kırkımı tanıtmak ,öncülük
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüyapmaktır’’ şeklinde konuştu.
ğü bahçesinde düzenlenen törene Ak
Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah
Türkiye Damızlık Koyun Keçi YetiştiriÖztürk, İl Jandarma Komutanı J. Alb.
cileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu
İsa Çakmak, Vali Yardımcıları Abdullah
Üyesi Şevket Avcı da yaptığı konuşArslaner ve Osman Akbaş, Türkiye
mada mera konularına değinerek meDamızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merraların gerçek sahiplerinin koyunculakez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şevrın olduğunu ve meraların kısıtlama
ket Avcı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
yapmadan koyun yetiştiricilerine açılİl Müdürü Recep Kırbaş, İl Genel Mecması ile mera komisyonlarında mutlalis Başkanı Murat Çaykara, Kırıkkale
ka Damızlık Koyun Keçi Yetiştirme
Organize Sanayi Başkanı Nurettin AyBirliklerinden de bir temsilcinin yer
dın, Kırıkkale İli Damızlık Koyun Keçi
alması gerektiğini ifade etti. Avcı, çoYetiştiricileri Birliği Başkanı Kürşat
banların merada yalnız başına kaldıkUlusoy, Ankara İli Damızlık Koyun Keçi
larını ve mutlaka özlük haklarının iyiYetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kıleştirilmesi gerektiğini belirterek ıslah
lınç, TÜDKİYEB Genel Sekreteri Dr.
çalışmalarına özel önem verilmesi ve
Ömer Sinan Tamer, il ve ilçelerden
sürülerde aynı ırktan damızlık koçların
gelen yetiştiriciler ile çok sayıda vakullanılmasının önemli olduğunu ve
tandaş katıldı.
verimle beraber kalitenin artırılacağını
söyledi.
Hayvancılığı Geliştirme Proje kapsamında Kırıkkale il merkezde ve 8 ilçede koyun yetiştiricilerine damızlık koç
dağıtımı proje kapsamında, Kırıkkale
Valiliği İl Özel İdare bütçesinden 70
bin TL. genel bütçeden 70 bin TL ödenek ve 64 bin 260 lirada yetiştirici
katkı payı olmak üzere 204 bin 260
liralık ödenek ile birlik üyesi yetiştiricilere 126 adet Akkaraman ırkı damızlık
koçların dağıtımı yapıldı.
Programın açılışında bir konuşma yapan Kırıkkale İli Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği Başkanı M. Kürşat
Ulusoy, Birliğin kurulmasıyla birlikte
yetiştiricilerin sorun ve sıkıntılarının
çözümü anlamında çalışmalarda bulunulduğunu ve üyelerle güçlü bir bağ
kurulduğunu ifade ederek 2009 yılından bu yana her yıl koç dağıtımı yapıldığını ve Islah projelileri ile birlikte
yapılan çalışmalar sonucunda kesime
giden kuzu karkas ağırlığının 14-15 kg
‘lardan bugün 20-22 kg karkas ağırlığına ulaşıldığını söyledi. Ulusoy, ikincisi düzenlenen kuzu-oğlak güzellik
yarışması ve Kırkım yarışmasının amacına ilişkin olarak’’ İlimizde yetiştirilen
kuzu ve oğlakların sergilenmesi yetiştiricilerimiz arasında tanışma ve kay-

Programda küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine teşvik etmek amacıyla koyun,
kuzu, oğlak güzellik yarışması düzenlendi. Özel jüri tarafından değerlendirilen yarışmada koyun, kuzu ve oğlak
güzeli seçilen yarışmada dereceye
giren hayvan sahiplerinden birincilere
750 TL ile 15 çuval yem, ikincilere
yarım altın ve üçüncülere ise çeyrek
altın verildi.
Oğlak güzellik yarışmasında Mustafa
Okatan’ın oğlağı birinci olurken Demirhan Atmaca’nın oğlağı ikinci, Baki Taşpınar’ın oğlağı ise üçüncü oldu. Kuzu
güzellik yarışmasında ise birincilik Erol
Telim’in oğlağının olurken ikinci Ferit
Karaca’nın oğlağı, üçüncülük ise Üzeyir Özdemir’in oğlağının oldu.
Etkinlikte daha sonra hayvan yetiştiricileri arasında koyun kırkım yarışması
düzenlendi. Yarışmada Murat Taşpınar
birinci, Samet Kaplan ikinci ve Memik
Sözeri ise üçüncü olarak ödüllerini
aldılar.
Gösteri amaçlı düzenlenen yarışmanın
ardından üreticilere 126 adet damızlık
koç dağıtılmasıyla etkinlik sona erdi.
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SAKARYA İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNDE
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sakarya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiş-

çıkmalarını istedi. Çelik, Sakarya İli
DKKYB Başkanı Saffet Savaş ve yönetiricileri Birliği 23 Mayıs 2016 tarihinde
tim Kurulunu da kutlayarak işlerinin
Olağanüstü Genel Kurulunu gerçekleşkolay olmadığını ve bin bir zorluklarla
tirdi. Olağanüstü Genel Kurula, Sakarbu işleri yapmaya çalıştıklarını söyleya İli DKKYB’ince yapılan davet üzeriyerek Genel kuruldan hayırlı sonuçlar
ne, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişçıkmasını diledi.
tiricileri Merkez Birliği ( TÜDKİYEB )
Genel Başkanı Nihat Çelik, Genel BaşTek bir gündem maddesi ile olağanüskan Yardımcısı Ali İlbaş, Denetleme
tü olarak toplanan genel kurulda, günKurulu Başkanı Necat Demirden, İdari
dem maddesine geçmeden evvel Dive Mali İşler Şube Müdürü Vedat Koç
van Başkanı Nihat Çelik tarafından
ile Teknik İşler Şube Müdürü İrfan
madde ile ilgili açıklama yapmak üzere
Gündoğdu katıldılar.
Sakarya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Saffet Savaş’a
Divan Başkanlığını TÜDKİYEB Genel
söz verdi. Birlik Başkanı Savaş tarafınBaşkanı Nihat Çelik ve Divan Başkan
dan yapılan açıklamaların ardından
Yardımcılığını TÜDKİYEB Genel Başkan
madde delegeler tarafından görüşüldü
Yardımcısı Ali İlbaş ile Divan Katip
ve daha sonra gündem maddesi için
Üyeliğini Engin Uluköylü’nün yaptığı
oylamaya geçildi. Oy çokluğu ile günolağanüstü genel kurul, saygı duruşu
dem maddesi ile ilgili gereğini yerine
ve istiklal marşının okunması ile başlagetirmek üzere Yönetim Kuruluna yetdı.
ki verildi.
Gündem maddesine geçmeden evvel
Divan Başkanı Nihat Çelik, birlik ve
beraberlik içerisinde hareket etmenin
önemine işaret ederek genel kurul
delegelerine hitaben Birliklerine ve
küçükbaş hayvancılık sektörüne sahip

Dilek ve temennilerin ardından Olağanüstü genel kurul Divan Başkanı Nihat
Çelik tarafından hayırlı olması temennisiyle kapatıldı.

HAYGEM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.ÖZCAN VE DAİRE BAŞKANI
DR.ANKARALI MERKEZ BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ
T.C

Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Özcan ve Islah ve
Geliştirme Daire Başkanı Dr. Bekir
Ankaralı, 02 Haziran 2016 tarihinde
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğine bir ziyarette
bulunarak, Merkez Birliğinin 3. Olağan
Genel Kurulunda Genel Başkanlığa
seçilen Nihat Çelik ile birlikte Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu
Üyelerine hayırlı olsun dilekleriyle başarı temennilerinde bulundular.
Küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin
çeşitli konuların da gündeme geldiği
ziyarette, Genel Başkan Nihat Çelik,
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.
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GENEL BAŞKAN NİHAT ÇELİK’E KUTLAMA VE HAYIRLI OLSUN
ZİYARETLERİ
24 Nisan 2016 tarihinde yapılan Merkez Birliğinin 3. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanlığa seçilen Nihat Çelik’e çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarı temennilerinde bulundular…
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KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE YÜN KIRKIM MAKİNA
DESTEĞİ
runması ve atıkların değerlendiril-

DAP İdaresi tarafından finanse edi-

mesi konularında da çalışmalarımız
devam etmektedir." dedi. Demir,

len ve Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki

koyun kırkma makinelerini kullana-

14 ilin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-

cak birlik elemanlarına eğitim verile-

cileri Birliklerine verilecek olan ko-

ceğini de sözlerine ekledi.

yun kırkım makinesi ve jeneratörler,
Malatya’da düzenlenen törenle dağıtıldı.

GENEL BAŞKAN ÇELİK:
"DESTEĞİNDEN DOLAYI DAP
İDARESİ'NE TEŞEKKÜR EDERİZ"

BAKAN TÜFENKCİ: "DAP İDARESİ,
UYGULADIĞI PROJELERLE TAKDİRE

DAP İdaresi'nin, kırkım makinası ve

ŞAYAN İŞLER YAPIYOR"

jeneratör desteğinden duyduğu
memnuniyeti dile getiren Türkiye

Törende konuşan Gümrük ve Ticaret

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat

Bakanı Bülent Tüfenkci, DAP İdaresi'nin çalışmalarından övgüyle söz

Çelik, bundan böyle işletmelere tek-

etti. Tüfenkci, "DAP İdaremiz, so-

nolojik yeniliklerin gireceğini söyle-

rumlu olduğu 14 ilin özelliklerini dik-

di. Çelik, "Küçükbaş hayvancılıkta
kırkım önemli bir sorundu. Üstelik

kate alarak, uyguladığı projelerle
takdire şayan işler yapıyor. Uygula-

zaman kaybı yaşattığı gibi, verimliliği de etkiliyordu. Türkiye'de 44 milyon küçükbaş hayvan bulunuyor.

nan her bir proje, o ilin ekonomisine
katkı sağlıyor" dedi.

Böylesine önemli bir sektöre, kırkım
sorununu bertaraf etmesinden dola-

Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:
"Bugün burada 14 ilin Koyun ve Keçi

yı Başkan Adnan Demir'in şahsında
DAP İdaresi'ne teşekkür ediyorum"

Yetiştiricileri Birliklerine yün kırkma
makinesi veriyoruz. Bu projeyi de

dedi.

küçükbaş hayvan birliklerimiz hazırladı. DAP idaresi de buna el attı ve

Konuşmaların ardından, bir takımında 6 kırkım makinası ve bir jenera-

kısa zamanda üreticilerimizin hizmetine sunmuş oldu. Yetiştiricilere,

törün olduğu 96 adet kırkım makinası ile 16 adet jeneratörün temsili

kırkma makinesinin jeneratör ile
birlikte verilmesi yayladaki yetiştiricilerin faydalanması bakımından

dağıtımı yapıldı ve kapsamda Doğu
Anadolu Bölgesinde yer alan 14 ilin
adına Türkiye Damızlık Koyun Keçi

oldukça önemli. DAP İdaresi, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra

Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim
Kurulu üyesi ve aynı zamanda Ma-

da yapacağı hizmetlerle farklılıklarını
ortaya koyacak. Bugün, Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliklerine verilecek
olan bu kırkım makineleri, bütün
yetiştiricilerimize hayırlı olsun. Üreticilerimiz için önemli bir destek. Ben
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"
BAŞKAN DEMİR: "HEDEFİMİZ, ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİ SAĞLAMAK"
Kurumun çalışmalarında, öncelikli
olarak verimliliği esas aldıklarını söyleyen DAP İdaresi Başkanı Adnan
Demir, Türkiye'deki küçükbaş hayvancılığın yüzde 26'sının 14 DAP

latya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, a
ilinde yapıldığına işaret ederek,
"Hayvancılık sektörü, ülke ekonomi-

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkçi tarafından verildi.

sini geliştiren, birim yatırıma yüksek
katma değer oluşturan ve düşük

Diğer yandan, Türkiye Damızlık Ko-

sektördür. Bölgede sahip olunan
geniş meralar bu sektörü öne çıkar-

yun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
Genel Başkanı Nihat Çelik ve Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Akın, tören

maktadır. İleri tekniklerle yapılmayan hayvancılıktan ise istenilen ve-

öncesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdür Vekili A.Turan Karaca’yı

rim elde edilememektedir. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan yetiş-

makamında ziyaret ederek Malatya
ilindeki tarımsal faaliyetler ve kü-

tiricilerimize bu tür destekler vererek
verimliliğin daha da artmasını amaç-

çükbaş hayvancılık sektörü hakkında
bilgi paylaşımında bulundular.

maliyet ile istihdam sağlayan bir

lıyoruz. Ayrıca, kırsal çevrenin ko22
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GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN MÜSTEŞARLIK MAKAMINA ZİYARETLER…

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik,

Genel Sekreter Dr.

Ömer Sinan Tamer, Teknik İşler Müdürü İrfan Gündoğdu ve

ifade ederek Merkez Birliği ve Birliklere her türlü desteğin
verileceğini ve her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

İdari ve Mali İşler Müdürü Vedat Koç, 14 Haziran 2016 tari- Genel Başkan Nihat Çelik başkanlığındaki Merkez Birliği
hinde önce Müsteşar Dr. Nusret Yazıcı’yı makamında ziyaret heyeti daha sonra Müsteşar Yardımcıları Dr. Durali Koçak
ederek Birliklerin çeşitli sorunlarını dile getirerek sorunlara ve Volkan Mutlu Coşkun’u makamlarında ziyaret ederek
ilişkin bir takım taleplerde bulundular. Müsteşar Dr. Yazıcı küçükbaş hayvancılık sektörü ve Birliklerin durumu ile ilgili
kendisine sunulan taleplerin makul ve mantıklı olduğunu bilgi alışverişinde bulunuldu.

KOYUNCU’DAN ‘’YENİ YÖNETMELİK EN KISA SÜREDE YAYIMLANACAK’’
SÖZÜ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB )
Genel Başkanı Nihat Çelik ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlık Müsteşar Yardımcıları Dr. Nihat Pakdil, Dr. Duralı Koçak, Bakan Başdanışmanı
Ali Koyuncu, Genel Müdür Yardımcıları Dr. İbrahim Özcan, Burhan Demirok, Muhsin Temel ve Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri Ve Üreticileri
Birliği ( SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, iftar yemeğinde bir
araya gelerek Birlikler ve Yönetmelik konusunda birtakım istişarelerde
bulundular. Bakan Başdanışmanı Ali Koyuncu, en kısa zaman içerisinde
yeni Yönetmeliğin yayımlanacağı sözünü verdi. Genel Başkan Nihat Çelik yönetmeliğin çıkarılacağı sözüne ilişkin olarak ‘’İnşallah birliklerimiz için hayırlısı olur’’ dedi.
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK MEMLEKETİNDE
COŞKU İLE KARŞILANDI

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanlığı’na seçilen Nihat
Çelik Van’da coşku ile karşılandı.
Tarifeli uçakla Ankara’dan Van’a
gelen TÜDKİYEB Genel Başkan Nihat Çelik’i hava alanında çok sayıda
seveni karşıladı. Daha sonra karayolu ile memleketi Erciş’e gelen
Çelik’i burada da, yoğun bir gurup
karşıladı. Genel başkanlığa seçilmesinden ötürü Ak Parti Muradiye İlçe
Başkanı İbrahim Vanlı, Muradiye
Muhtarlar Derneği Başkanı Savaş
Ebrem, Gürpınar Muhtarlar Derneği
Başkanı Azathan Erdemir, Erciş’teki
yetiştiriciler ile çok sayıda muhtar
ve vatandaşların tebriklerini kabul
eden Çelik, birlik ve beraberlik mesajları vererek, kendisine gösterilen
ilgi ve alakaya teşekkür etti. Amaçlarının ülke genelinde küçükbaş
hayvancılığı daha da ilerilere götürerek Türkiye’yi dünyada bu alanda
bir numara yapmak olduğunu belirten Çelik, “Öncelikle yaptığımız genel kurul seçimlerimizde bizlerden
desteklerini esirgemeyen özellikle
Karadeniz Bölgesi’nden gelen delegelerimize, bizlere oy veren diğer
delegelerimize ve sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bu seçimin tek galibi varsa o da, ülkemizdeki küçükbaş hayvan yetiştiricileridir. Çıktığımız bu yolda Allah bizleri bakanlığımıza, birliklerimize ve yetiştiricilerimize mahcup etmesin. Bu yola çıkarken, ilk hedefimiz küçükbaş hayvancılık alanında ülkemizi dünyanın
Yeni Zelanda’sı yapmaktır. Birlikler
ve yetiştiriciler arasında yeniden
güven ortamını oluşturmanın yanı
sıra, küpeleme işlemlerini Birliklerimiz üzerinden yapmak, bu çalışma
konusunda Birlik personelleriyle
yetiştiriciyi el ele verip kenetlenmelerini sağlamaktır. Birlik görevlileri
küpe ve küpeleme işlemlerini yaparken, yetiştiricilerle birlikte hareket edecek. Yetiştiricilerimiz de

yapması ve alması gereken tedbirleri
samimi bir şekilde alarak, küpesiz
hayvanlarının küpelenmesinin yanı
sıra, veri kayıtları, soy kütüğü ve ön
soy kütüğü kayıtlarının da tutulmasını sağlayacaktır" dedi.

zemin hazırlamak ve yetiştiricilerimize daha iyi hizmet etmelerini sağlamak olacaktır. Bu hizmetleri sunabilmek için konunun uzmanı kişilerden oluşacak merkez birliğimizde bir
‘danışma kurulu’ oluşturacağız" şeklinde konuştu.

Ülkemizi insanının başta kırmızı et
ve sütü sağlıklı, yeterli ve dengeli
tüketebilmeleri sağlanacağını ifade
eden Çelik, "Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin refah düzeylerini ve sosyal statülerini yükseltmek, hayvansal ürünlerini ihracatında katkıda
bulunmak için girişimlerimiz olacaktır. Islah modellerimizi geliştirilmek
ve uygulamak için yetiştirici eğitimlerini yaparak, sağlıklı üretimi teşvik
etmek, yetiştiricilerin modern usullerle hayvancılık yapmalarının yolunu açacağız. Hayvansal üretimin
arttırılmasına yönelik araştırma ve
çalışmaları da yapacağız. Ülkemiz,
küçükbaş hayvancılık yapma konusunda önemli yayla ve meralara
sahiptir. Bizlerin mesleği Peygamberlik mesleğidir. Çünkü birçok Peygamber de çobanlık mesleğini yapmıştır. Amacımız, bizlere atalarımızdan da miras kalan bu mesleği devam ettirmek ve daha iyi yerlere
getirmektir. Yasaların bizlere tanıdığı
yetkiler çerçevesinde, dürüst ve şeffaf bir anlayış içinde bakanlığımızla
birlikte hareket edeceğiz. Öncelikli
hedefimiz, il birliklerimizin kuruluş
amaçları doğrultusunda çalışmalara

Ayrıca, ülkemiz geneline yaymak
üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı
projelerini sahada hayata geçirmek
için merkez birliğin bünyesinde bir
‘proje heyeti’ de oluşturacaklarını
ifade eden Çelik, "Bu meyanda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız
Sayın Faruk Çelik beyefendinin birliklerimiz ve yetiştiricilerimiz için
söylemiş olduğu samimi söylemleri
bizleri hayli umutlandırmıştır. Yapılan son genel kurulumuz, sektörünün önünü daha da açacak bir değişim ve dönüşümün başlangıcı olacağı inancıyla çalışmalarımızı aralıksız
sürdüreceğiz. Bizlerin aslı görevi
Bakanlığımız ile yetiştiricilerimiz
arasında köprü görevini yürütmektir. Bu arada, merkez birliğimize
nezaket ziyaretinde bulunan Doğu
Anadolu Kalkınma İdaresi Başkanı
Sayın Adnan Demir ile yapılan ön
görüşmelerde ise ileriki tarihlerde
ilgili Bakanlıklarla birlikte yetiştiriciyi
yakından ilgilendirecek projeleri
kamuoyu, birliklerimiz ve yetiştiricilerimizle paylaşacağız” şeklinde sözlerini tamamladı.
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK, YEREL BASINLA
İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
Türkiye

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkan Nihat Çelik memleketi Van’ın
Erciş ilçesinde basın mensuplarıyla
iftarda bir araya geldi. Vanyolu Caddesi
üzerinde bulunan bir lokantada basın
mensuplarının yanı sıra Erciş Ziraat
Odası Yönetim Kurulu üyelerin de katıldığı iftarda bir konuşma yapan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, birlik
ve beraberlik mesajları verdi. On bir
ayın sultanı olan Ramazan ayına erişmenin sevincini yaşandığı bu günlerin
hayırlara vesile olması dileklerinde de
bulunan Çelik, “Ramazan ayında Allah
rızasını kazanmak için yapacağımız
ibadetlerin

yanında

tüketicilerimizin

sağlıklı bir şekilde beslenmesi, ihtiyaç
duyulan proteini alması son derece
önemlidir. Bu konu sadece Ramazan
ayı için değil, yaşadığımız her an için
geçerlidir. Sağlıklı ve güçlü nesiller
yetişebilmesi için sağlıklı ve dengeli
beslenme her zaman gereklidir. İşte bu formda söylüyorum, bıkmadan usannoktada biz, küçükbaş hayvancılık sek- madan da söylemeye devam edecetörüne dayalı beslenmeyi daha fazla ğim. O da birlik ve beraberlik içinde
önemsiyoruz. Çünkü özellikle koyuncu- hareket etmemizin önemidir. Bu birlik

ailesini besler. Onun içindir ki, aile bireylerinin de maddi ve manevi olarak
birliklerine karşı sorumluluklarını yerine
getirmeleri gerekmektedir. Ben önümüzdeki süreçte gerek birliklerimizin
üyelerine karşı, gerekse üyelerin birliklerine karşı sorumluluklarını yerine
getirerek birlikte hareket edeceklerine
inanıyor ve bu konuya son derece
önem verdiğimi ifade etmek istiyorum.
Amacımız hiçbir beklenti olmadan Allah
rızası için sektörümüze hizmet etmek-

luk meraya dayalı olarak yapılmakta beraberlik olgusu ülkemizin her bir
olduğundan ürünlerinin de doğal oldu- yanındaki insanlarımız için her geçen tir. Çünkü bu sektör gerçekten de ülkeğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer bir gün daha da önemini korumaktadır. miz şartlarında son derece önemlidir.
ifadeyle de organik diyebileceğimiz Bizim yetiştirici birliklerimizdeki durum Ve mutlak surette daha çok desteklenküçükbaş hayvan eti ve sütünü tüketi- da ülkemiz genelinden farklı bir şey mesi ve geliştirilmesi gereken bir sekcilerimizin daha çok önemsemesini ve değildir. Hatta birlik ve beraberliğin tördür. İnsanlarımızın doğal bir şekilde
sağlıklı beslenmesi ve daha da önemlisi
değerlendirmesini istiyoruz” dedi.
tesisinde bizim gibi sivil toplum örgütülkemizde sürekli olarak yaşanan ve
lerinin çok daha fazla rolü vardır. Birlik
KEÇİ SÜTÜ İLE ORUÇ DAHA KOLAY
bir türlü kapatılamayan kırmızı et açığıolabilmek ve sonucun da güçlü olabilTUTULUYOR:
nın kapatılması için de değer verilmesi
mek için hem üyeler, hem de Birliklerin
gereken bir sektördür. Ben inanıyorum
Keçi sütünün önemine de vurgu yapan bir takım sorumlulukları vardır. Önce- ki küçükbaş hayvancılık sektörü çok
Genel Başkan Çelik, “Yapılan araştır- likle üyeler Birliklerine sahip çıkmak yakın bir gelecekte çok daha iyi yerlere
malar neticesinde, sahurda keçi sütü zorundadırlar. Aksi halde ne bir söz gelecek, insanlarımızın, tüketicilerin
tüketenlerin oruçlarını daha kolay tut- söylemeye ne de hizmet beklemeye ihtiyaçlarının karşılanması yanında dış
tukları bazı araştırmalarda ortaya ko- hakları yoktur. Birliklerin de üyelerine ülkelere ihracat yapabilecek konuma
nulmuştur. Bir insanın 17 saat gibi karşı büyük sorumlulukları olup onlar ulaşacaktır. Bizler de, bu hedefe ulaşuzun bir süre oruç tutulacağı göz önü- da üyelerine hizmet etmek zorundadır- mak doğrultusunda sizlerin destekleriyne alındığında küçükbaş hayvan et ve lar. Hizmet vermeyen birlikler için ise le gece gündüz çalışarak hep birlikte
süt ürünlerinin Ramazan ayı içinde ancak sorumluluğunu yerine getiren, başaracağız. Bu vesile ile mübarek
tüketilmesi hem vücudun protein ihti- birliğine sahip çıkan üyelerin söz hakkı Ramazan ayının sizlere, üyelerimize,
yacını karşılanması, hem de sağlıklı vardır. Bir araya gelmek suretiyle bir bölgemize, ülkemize ve tüm İslam alebeslenme açısından çok önemli olmak- güç oluşturmuş üyeleri bir aile olarak mine bir kez daha hayırlara vesile oltadır. Bu arada, siz basın mensupları- görürsek, bu ailenin reisi de Birliklerdir. ması Yüce Allah’tan niyaz ediyorum”
nın aracılığı ile bir hususun da altını Aile reisi güçlü kuvvetli olursa ancak, şeklinde konuştu.
çizmek istiyorum. Her yerde, her plat- ailesine faydası olur, ailesini korur ve
25

2016-2017 FAALİYETLER

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

GENEL BAŞKAN ÇELİK'TEN CUMHURİYET BAŞSAVCISI TOPAL
ONURUNA VEDA YEMEĞİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-

ğerli Genel

tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, Erciş

Başkan Sa-

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Topal onuruna veda yemeği tertip etti.

yın Nihat
Çelik’e bu
nazik davranışından

Erciş Konuk Evi’nde düzenlenen
veda ve iftar yemeğinde bir konuşma yapan TÜDKİYEB Genel Başkanı
Nihat Çelik, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Topal’ın saygın kişiliği ve adil davranışıyla her zaman
ilçe halkının gönlünde taht kurduğunu belirterek, “Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) olarak her zaman desteğini bizlerden esirgemeyen Tarım ve Hayvancılık Bakanımız

ötürü teşekkür ediyorum. Mübarek Ramazan
ayınızı da
yürekten
kutluyorum.
İki yıl boyunca bana
emanet edilen Erciş
Cumhuriyet

Sayın Faruk Çelik’e üretecimize
teşekkürlerimi sunarak sözlerime
başlamak istiyorum. Doğduğum yer

Başsavcılığı

olan şirin ilçemiz Erciş’imizin çok
saygıdeğer Cumhuriyet Başsavcısı

geldiğince,

Mehmet Topal’ın tayininin Şanlıurfa
Cumhuriyet Başsavcı yardımcılığına
çıkması nedeniyle onurlarına düzenlediğimiz veda ve iftar yemeğine
katılımınızdan ötürü sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Başsavcımız
ilçemizdeki görevi sırasında gösterdiği adil hizmetlerden ötürü gerek
kurum personelleri, mesai arkadaşları, gerekse ilçe halkı arasında sevilen ve sayılan bir şahsiyettir. Kendilerine yeni görevlerinde üstün
başarılar diliyoruz. Sivil toplum örgüt temsilcisi olarak Sayın Başsavcımı tanımaktan da ayrıca şeref
duyduğumu belirtmek istiyorum.
Başsavcımızı Erciş’ten dualarla
uğurluyoruz. Allah yar ve yardımcısı
olsun. Arzumuz Başsavcımızı bundan sonra da daha üstün görevlerde
görmektir. Başsavcımıza ilçemiz
halkı ve Genel Merkezimiz adına
ayrıca bir şükran plaketi sunuyorum. Allah her zaman yolunu açık
eylesin” dedi.
Başsavcı Mehmet Topal ise Erciş ve
Erciş halkını hiçbir zaman unutmayacağını belirterek, “Bu veda yemeğinde bizleri bir araya getiren de-

görevini
elimden
gücüm yettiğince en iyi
şekilde yerine getirmeye çalıştım. Bu süreç içerisinde hiç kimseyi kırmamaya, üzmemeye özen göstermişsem de muhakkak bizlerin de hatası olmuştur. Şayet sizlere karşı bir kusurumuz olduysa affınıza sığınıyorum. Haklarınızı helal
ediniz. Erciş, benim için çok
farklı bir yere sahip. Doğu Anadolu’nun bu kadim şehrinde, Karako-

saygı ve sevgilerimi sunarken, yolu

yunlu devletinin başkentliğini yapmış
bu kentte, ozanlar şehri Erciş’te gö-

ağırlamaktan da onur duyduğumu

rev yapmak benim için gerçekten
gurur vermiştir. Hem Erciş’i, hem de
Erciş halkını kesinlikle unutmayacağım. Şu an çok karmaşık duygular
içerisindeyim. Bir taraftan hizmet
etmekten onur duyduğum Erciş ve
Erciş halkına veda etmenin hüznünü
yaşarken, diğer taraftan da peygamberler şehri Şanlıurfa’da yeni bir
hayata başlamanın heyecanını yaşıyorum. Rabbim inşallah bu yeni görevimizi bize, Şanlıurfa’ya hayırlara
vesile kılar. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize Allahaısmarladık diyor ve

düşen her Ercişliyi de Şanlıurfa’da
belirtmek istiyorum. Hepiniz Allah’a
emanet olunuz” şeklinde konuştu.
Düzenlenen veda ve iftar yemeğine
Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Topçu Albay
Murat Yalbır, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Topal, İlçe Emniyet
Müdürü Murat Hoş, ilçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Murat Acar, İlçe
Müftüsü Ziya Albayrak, kamu kurum
ve daire amirleri, banka müdürleri,
sivil toplum örgüt başkanları, muhtarlar, çiftçi ve yetiştiriciler ile çok
sayıda seçkin davetli katıldı.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, KARABÜK’TE DÜZENLENEN İFTAR YEMEĞİNDE
YETİŞTİRİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Karabük İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından, 20 Haziran
2016 tarihinde Karabük’te mütevazı bir
lokantada iftar yemeği verildi. Düzenlenen iftar programına; Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Erdal Kaya, TÜDKİYEB
Genel Sekreteri Dr. Ömer Sinan Tamer, Teknik İşler Müdürü İrfan Gündoğdu, İdari ve Mali İşler Müdürü Vedat Koç, Kastamonu İli Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem
Canbaz, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi İbrahim
Altun ve Veteriner Hekim Erhan Yüzbaşıoğlu ile çok sayıda küçükbaş hayvan analık yapıyorsunuz. Kuzuları kendi
yetiştiricisi katıldı.
yavrularınız gibi görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.
İftar programında Birlik Başkanı İsmail
Bağçe’ nin hoş geldiniz konuşmasının Genel Başkan Çelik konuşmasının arardından Genel Başkan Çelik, yetiştiri- dından Karabük İli Damızlık Koyun Keçi

cilere hitaben yaptığı konuşmada, Ka- Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Bağrabük’te küçükbaş hayvan yetiştiricileri çe’ye başarılı çalışmalarından dolayı bir
ile birlikte olmaktan büyük mutluluk takdir plaketi verdi.
duyduğunu söyledi.
İftar programının son bölümünde ise
Birlik ve beraberlikten güç doğacağını Genel Başkan Çelik ve beraberindeki

ifade eden Çelik, "Sizler sahip çıktığınız Merkez Birliği heyeti yetiştiricilerin çezaman dirliğimiz birlik halini alır. Bu şitli sorunlarını dinledi ve çözüm önerimesleği yaparken ibadet anlayışıyla leri ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
yapıyoruz. Peygamber efendimiz bu işi
yürütmüştür, bu yüzden bu mesleği Diğer yandan Karabük yerel televizyon
yürütmeniz bizim için büyük bir mutlu- kanalı olan Bizim Radyo Televizyon
luktur. Bu manada ülkemizin katma (BRTV) muhabiri de TÜDKİYEB Genel
değeri anlamında da çok önemli bir Başkanı Nihat Çelik ile küçükbaş haynimettir küçükbaş hayvancılık sektörü. vancılık gündemine dair konuları içeren
Kırmızı et ihtiyacı açığımızın kapanma- bir röportaj yaptı.
sı, artan nüfusun beslenmesi küçükbaş
hayvancılığın gelişmesiyle sağlanabilir."
diye konuştu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, "Et
ihtiyacı açığımızın kapanması ve artan
nüfusun beslenmesi küçükbaş hayvancılığın gelişmesiyle sağlanabilir. Tüm
yetiştiricilerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Meşakkatli bir meslektir. Allah
yar ve yardımcınız olsun. Gece gündüz
demeden hizmet ediyoruz. Yetiştiricilik
çok zor bir uğraştır. Siz bir manada
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KÜÇÜKBAŞTA ISLAH SEFERBERLİĞİ HABERİ ÜLKE GENELİNDE
BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-

Çelik, küçükbaş hayvanda döl kont-

tiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı
Nihat Çelik’in Anadolu Ajansı Muha-

rını belirterek, şöyle konuştu:

biri Merve Özlem Çakır’a ıslah çalışmalarına ilişkin verdiği röportaj internet haber siteleri ile yerel gazetelerde büyük yankı uyandırdı.
Merve Özlem Çakır’ın haberi şöyle :
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)

rolü ile ıslah çalışmaları yapacakla-

"Türkiye'de koç ve tekelerde döl
kontrolü yapacağız. Proje ile ırkların saf olarak yetiştirilmesi sağlanacak, hayvandan elde edilecek ürün
miktarında artış olacak ve yetiştiricilerin karı artacak. Bakanlıktan
bunun için küpeleme ve soy kütüğü
tutma yetkisi istiyoruz. Islaha adım

Genel Başkanı Nihat Çelik, Türki-

atarken hayvanı tanımlamak çok

ye'de koç ve tekelerde döl kontrolü

önemli. Biz birlikler olarak Damızlık
Hayvan Kayıt Bilgi Sistemi programı-

yapmak için proje başlattıklarını
söyledi.
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan
Çelik, Türkiye topraklarının küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine daha
uygun olduğunu, kırmızı et açığının
büyükbaşla kapatılamayacağını belirterek, büyükbaşta süt üretiminin,
küçükbaşta da et üretiminin birinci
planda olması gerektiğini söyledi.
Çelik, şu anda Türkiye'nin yıllık kır-

nı hazırladık. Program şu anda test
aşamasında, bu sistem ile soy kütüğü kayıtlarını tutacağız. Biz bu misyonla geliyoruz. Ülkemizdeki koyun
keçi popülasyonunu ıslah edeceğiz,
verimsiz veya düşük verimli hayvanları sürülerden elimine edeceğiz,
dolayısıyla yüksek verimli hayvanlarla yetiştiricilerimiz çalışacağı için
gelir seviyeleri yükselecek, köyden
kente göçü engelleyeceğiz."

mızı et üretiminin 1,1 milyon ton
civarında olduğunu, bunun yüzde
12'sinin küçükbaş hayvan etinden
elde edildiğini bildirdi.
Türkiye'de kırmızı et tüketiminin de
1,3 milyon tonu geçtiğine dikkati
çeken Çelik, kırmızı ette yaklaşık
yüzde 20 açık olduğuna, bu açığı
karşılamak için de ithalata başvurulduğuna işaret etti.
Çelik, söz konusu açığı karşılamada
küçükbaş hayvanın önemini vurgulayarak, "Ülkemizin kırmızı et açığını
karşılamada biz adayız. Bu açığı biz
kapatacağız, bu misyonla yola çıkıyoruz." ifadesini kullandı.
Bunun için teknik çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Çelik, bunlardan birinin küçükbaş hayvanlarda
ıslah yöntemlerini geliştirmek olduğunu, bunun için yetiştiriciler olarak
sürülere sertifikalı koç ve teke kattıklarını anlattı.
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MARMARA BÖLGESİNDE YER ALAN DAMIZLIK KOYUN KEÇİ
YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİKLERİ BURSA’DA İFTARDA BULUŞTU
Marmara

Bölgesinde faaliyet gösteren

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
başkanları ve personeli 28 Haziran
2016 tarihinde Bursa’da düzenlenen
iftar yemeğinde bir araya geldiler.
Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yıldırım Oran’ın ev
sahipliğinde gerçekleşen iftara, Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik de katılırken, diğer yandan;
TÜDKİYEB Denetleme Kurulu
Üyesi ve aynı zamanda Kütahya İli
DKKYB Başkanı Bahattin Atakan, Çanakkale İli DKKYB Başkanı Yrd. Doç.Dr.
Ferhan Savran, Yalova İli DKKYB Başkanı Sinan Ok, ve Kocaeli DKKYB Sorumlu Müdürü Mustafa Çakır ile Birliklerde görev yapan personel de iftar
yemeğinde hazır bulundu.
İftar yemeği sonrasında bir konuşma
yapan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, amaçlarının hiçbir beklenti olmadan Allah rızası için küçükbaş hayvancılık sektörüne hizmet etmek olduğunu
ve bu nedenle de mutlak surette daha
çok desteklenmesi ve geliştirilmesi
gereken bir sektör olduğunu belirterek
bugüne kadar yaşadıkları tecrübelerini
ülkemiz genelindeki Birliklere ve 250
bin civarındaki küçükbaş hayvan yetiştiricisine aktarmak olduğunu söyledi.
Birlik ve beraberlik içerisinde hareket
etmenin önemine de dikkat çeken Genel Başkan Çelik, “Bursa birlik başkanımız ve diğer arkadaşlarımız hepsi
kendi bölgesinde özveriyle yetiştiriciye
gece gündüz demeden hizmet ediyor. ğı açıklamalarda Birliklerimize destek man kendilerinin yanlarında olacaklarıBirlik ve beraberliğin sağlanması için olacağını söylemesi, birliklerden kolu- nı ifade etti ve kadir gecesi ile Ramagörev birlik üyelerine düşüyor. Birlik muz ayağımız diye bahsetmesi bizler zan bayramı kutlamasında bulundu.
üyelerinin birliklerine ve başkanlarına ve sektörümüz adına gerçekten çok
sahip çıkması lazım. Birlik olmadan önemlidir. Sayın Bakanımızın Birlikleri- Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiridirlik olmaz. Biz her fırsatta Gıda Tarım mizi daha da güçlendirmek adına çok cileri Birliği Başkanı Yıldırım Oran da

ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile daha güzel işleri yapacağına inanmakla yaptığı kısa konuşmada, “Genel başgörüşüyoruz. Gerçekten de küçükbaş birlikte kendisine her türlü desteğin kanımız ve Marmara bölgesinde buluhayvancılığa çok büyük önem veri- verilmesinin de bizlerin asli görevidir.” nan birlik başkanlarımız bugün iftarımıyor.
Sayın bakanımız, birliklere ve dedi. Genel Başkan Çelik, konuşması- za geldi. Onlara çok teşekkür ediyobaşkanlara karşı samimi duruyor. Bir- nın sonunda Birliklere yapacakları ça- rum” diye konuştu.
liklere karşı söylediği sözler de bizleri lışmalarda üstün başarılar temenni
mutlu ediyor. Sayın Bakanımızın yaptı- ederek, Merkez Birliği olarak her za-
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, “BİRLİK ÜYELERİ BİRLİKLERİNE
SAHİP ÇIKMADIKÇA BİRLİKLER YOK OLMAYA MAHKÛMDUR”
başarılı olabilmesi için

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik , Genel
Başkan Yardımcısı Ali İlbaş, Yönetim Kurulu Üyeleri İhsan Akın, Bülent Oral, Oktay Beşli , Abuzer Yıldırımtepe, Denetleme Kurulu Başkanı
Necat Demirden ve Teknik İşler
Şube Müdürü İrfan Gündoğdu, 30
Haziran 2016 tarihinde Çorum İli
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliğince düzenlenen iftar yemeğine katıldı.
Çorum İli DKKYB ev sahipliğinde
gerçekleştirilen iftar yemeğine;
Zonguldak İli DKKYB Başkanı Aziz
Karakurt, Karabük İli DKKYB Başkanı İsmail Bağçe, Bolu İli DKKYB
Başkanı İlker Duman, Kırşehir İli
DKKYB Başkanı Erol Doğan, Kırıkkale İli DKKYB Başkanı Kürşat Ulusoy,
bazı Birliklerin Yönetim Kurulu üye-

birlik üyelerinin birliklerine sahip çıkması
lazım. Birliklerin bütçeleri üyelerin kanunlarla belirlenmiş aidat
ve hizmet bedeli ile
verdikleri ücretlerle
sağlanabilmektedir.
Bunlar kanunlarda
açıkça belirlenmiştir.
Birlik üyeleri birliklerine sahip çıkmadıkları
zaman yok olmaya
mahkûmdurlar. Birlik
üyelerinin birliklere
verdiği her kuruş kendilerine hizmet olarak
geri dönmektedir. ”
diye konuştu.
Genel Başkan Çelik
“Birlik üyelerimizden
isteğim, Sayın Bakanı-

leri ile personeli katılım gösterdi.

mızla görüşme
imkânları olduğunda

TÜDKİYEB Muhasip Üyesi ve aynı

Türkiye için küçükbaş hayvancılığın
önemini anlatmaları ve kendilerinden

zamanda Çorum İli Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Şevket Avcı, iftar sonrası yaptığı
konuşmada, “Başında şapkası sırtında abası olmayan yetiştiricilerin
temsilcileri olarak konumumuzu ve
yerimizi çok iyi biliyoruz. Bu mübarek günde bir araya geldik sohbet
havasında bir iftar yaptık. Katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum”
dedi. Başkan Şevket Avcı , “24
Nisanda 4 ekip olarak genel kurula
gittik. 80 ilden katılan 500 üyenin
salt çoğunluğunu alarak genel kurulu kazandık. İnşallah bizim amacımız bundan sonra da genel merkezimizle birlikte TÜDKİYEB Genel
Başkanımız Nihat Çelik’in önderliğinde çalışmalarımıza devam etmektir. Tekrardan hepinize ayrı ayrı
teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım” diye konuştu.
Genel Başkan Nihat Çelik de birliklerin beraberce hareket etmesinin
önemine değinerek, “Bir birliğin

hayvancılık alanında yapılan destekleme kaleminden birer lira kesmesini
rica etmelerini istiyorum. Yanlış anlaşılmasın bizim kimseyle işimiz yok
biz kendi işimizi yapmakla mükellefiz. Birer liranın kesilmesi demek
küçükbaş hayvancılık için 2016 yılında 25-50 lira katkı demektir. Bu da
sektörümüzün gelişmesine büyük

eti protein kaynağıdır. Küçükbaş

katkı sağlayacaktır. Küçükbaş hayvancılık ülkemiz için büyük getirileri

çocuklarımızın kemik gelişimine fay-

olan bir alandır. Küçükbaş hayvancılıkla dışa bağımlılığımız azalacak,
ekonomik ve sosyal açıdan yeni istihdamlara da kapı aralayacaktır
”dedi. Çelik , “ Ülkemiz için büyük
getirileri olan bu sektöre sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur.

hayvan etinin gelişme çağındaki
daları vardır. Organik havada beslenen tek hayvan türüdür. Medyadan
ricam küçükbaş hayvancılığı bitirmek isteyen halkın sağlığıyla oynayan bu şahıslara itibar etmemeleridir” diyerek sözlerini sona erdirdi.

Basına da bu noktada büyük görevler düşüyor. Bazen yanlış bilgilerle
halkı küçükbaş hayvan etinden
uzaklaştırmak isteyen kesimler görüyoruz. Bunlarda maalesef medyada
yer alıyor. Bunlar halkımızın sağlığıyla oynuyorlar. Küçükbaş hayvan
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ALİ İLBAŞ, SİİRT’TE
BAKAN FARUK ÇELİK’İ MİSAFİR ETTİ
Gıda

Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanı Faruk Çelik ve beraberindeki heyetin Siirt’e yaptıkları ziyaret programının bir bölümünde
Türkiye

Damızlık

Yetiştiricileri

Koyun

Merkez

Keçi
Birliği

( TÜDKİYEB) Genel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş tarafından misafir edilerek özellikle küçükbaş
hayvancılık konularında bir takım
istişarelerde bulunuldu.
Si ir t

Va l il i ğin de

dü z en l e-

nen
toplantıya katılan Bakan
ürünlerde, özelikle küçükbaş hayvancılıkta bakanlığımızın
Çelik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Siirt'te tarım
ne tür katkılar sunacağı konusunu değerlendirerek, Ankave hayvancılık alanında yapılması gerekenler ve yapılabilera'ya sağlıklı bilgilerle ve Ankara'dan da buradaki ihtiyaçları
cek konuları değerlendirmek üzere geldiklerini söyledi.
verecek şekilde bir gidişimiz olacak." şeklinde konuştu.
"Siirt'te yapılması gereken yatırım ve bakış açıları, tarım ve

Kentteki kamu kurum ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin
hayvancılık açısından ne olmalıdır? Bunları irdeleme imkanı
katılımıyla yapılan toplantı, basına kapalı devam etti.
bulacağız." diyen Çelik, "Özelikle ilk etapta hemen küçükbaş hayvancılık gelmektedir. Gerek arıcılık, fıstık ve benzeri

TAGEM HEYETİ TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK’İ ZİYARET ETTİ

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
(TAGEM) Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire
Başkanı Dr. Ali Ayar, Küçükbaş Hayvancılık Araştırmaları
Çalışma Grubu Koordinatörü Doç. Dr. İrfan Daşkıran ve
Büyükbaş Hayvancılık Araştırmaları Çalışma Grubu Teknik Personeli Veteriner Hekim Sezer Öz, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret etti.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’i 13 Temmuz
2016 tarihinde ziyaret eden heyet, merkez birliğinin
çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sektöre ilişkin konuların
ele alındığı ziyarette Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Ali Ayar, Küçükbaş Hayvancılık
Araştırmaları Çalışma Grubu Koordinatörü Doç. Dr. İrfan
Daşkıran ve Büyükbaş Hayvancılık Araştırmaları Çalışma
Grubu

Teknik Personeli Veteriner Hekim Sezer

Öz, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’e yeni dönem için başarılar diledi. Ziyarette ayrıca geçmiş Ramazan Bayramı
tebrikleri de iletildi.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, BEREKET TV’DE TARIM BÜLTENİ’NİN CANLI YAYIN
KONUĞU OLDU. ÇİFTÇİ TV DE CANLI YAYINA TELEFONLA BAĞLANDI.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi yetiş-

rım Müdürlükleri teknik eleman-

tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)

ları yapıyor. Teknik eleman sa-

Genel Başkanı Nihat Çelik, Genel
Kurul sonrası Bereket TV’de Umut
Özdil’in sunduğu Tarım Bülteni
programının canlı yayın konuğu
oldu. Genel Başkan Çelik, programda genel kurula ilgili şunları söyledi.

yısı da yetersiz olunca aşılama
işlerine bile yetişemiyorlar. Dolayısıyla küpelemeyi nasıl yapsınlar. Bizim bu anlamda birliklerimizin alt yapısı hazır. Sayın
Bakanımız bu konuda çok duyarlı. Bu vesile ile Sayın Bakanı-

‘’Ben demokrasiye inanmış insa-

mız Faruk Çelik beyefendiyi de
kutluyorum. Bizim için bir şans-

nım. Seçim mutlaka kazanılacak

tır. Küçükbaş hayvancılık sektö-

diye bir şey yok. Biz kadere inanmış insanlarız. Allah’tan başka kim-

rüne, Birliklerimize çok samimi

se önceden keşfedemez. Çıkacak
sonuca da saygı duyacağız. Bunları
seçim öncesinde de herkese söylemiştim. Bu genel kurul bana göre
bir demokrasi şölenine sahne oldu.
Yani örnek alınacak bir genel kurul
oldu. Son 20 gün sahaya çıktım.
Birliklerimizi ziyaret ettim. İyi niyetimden asla ödün vermedim. Allah’ta yardım etti. ‘’
Genel Başkan Çelik, birlik olmayan
yerde dirlik olmayacağını ifade
ederek ‘’Bizim ana sloganımız, Vatan, Hürriyet ve ekmektir. Vatanı
olmayanın hürriyeti, hürriyeti olmayanın da ekmeği olmaz. Dolayısıyla biz her zaman birlik beraberlikten yanayız.2011 yılında Van’da
Erciş’te bir deprem yaşadık. Bu
dönemde Türkiye tek nefes oldu.
Onun için bizi bizden kimse ayıramaz. Bizim birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz lazım. Birlikte
yaşamaya ihtiyacımız var. Bizim
halkımıza hizmet etmekten başka
bir gayemiz yoktur. Bu genel kurul
sonrasında da kazanan Türkiye
olmuştur. 250 bin yetiştiricimiz
olmuştur.’’ dedi.
Birliklerin yapması gereken en
önemli işlerden birinin küpe ve
küpeleme işlerini yapması olduğuna da dikkat çeken Çelik, bu işlerin
ivedilikle Birliklere devredilmesi
gerektiğini ifade ederek bu konuda
şunları söyledi. ‘’ Bazı yetiştiricilerimiz diyor ki Birlik ne yapıyor. Biz
de diyoruz ki bu görevi İl, İlçe Ta-

bir yaklaşım sergiliyor. Bu da
bizi umutlandırıyor ve mutlu
ediyor.’’
Genel Başkan Çelik, küpeleme
yetkisinin Birliklerde olduğunu ama
bu yetkinin ellerinden alındığına vurgu yaparak, temel konularının ıslah
olduğunu söyleyerek ‘’ Ben küpe ve
küpeleme yapmadığım zaman veri
kaydını nasıl tutacağım. Bu işleri
Birlik yaptığı zaman güncellemesini
de beraber yapmış olacaktır. Verim
kayıtları da tutulacaktır. Bu anlamda
herkes kendi işini yapması lazım. Bu
konuda Bakanlığımızın taleplerimize
sıcak yaklaşacağına inanıyorum ve
ve bu görevi yapacağımıza da buradan söz veriyorum.’’ dedi.
Çelik, insanların sağlıklı beslenmesinde küçükbaş hayvan ürünlerinin
çok önemli olduğuna dikkat çekerek,
küçükbaş hayvan etinde kimyasal
madde bulunmadığını, hayvancılığın
meraya dayalı olarak yapıldığını söyleyerek tüketicileri küçükbaş hayvancılık ürünlerine yönlendirmeye
çalışacaklarını ifade etti. Çelik, Et ve
Süt Kurumunun Türk Silahlı Kuvvetleri ile bir anlaşma yaptığını ve buna
göre tüketilecek etin % 10 unun
küçükbaş hayvan eti olmasının sağlandığını belirterek bundan sonraki
süreçte hedeflerinin kırmızı et fiyat-

ve Süt Kurumunun duyarlı davranması ve özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde süt tozuna dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.
Küçükbaş hayvan desteklemelerinde
taleplerinin en az 35 Tl olması gerektiğini ifade eden Çelik, desteklemelerin sadece anaç hayvanlara
değil, kuzusuyla oğlağıyla tekesiyle
koçuyla bir bütün olarak değerlendirilerek standart bir destek olarak
verilmesini dile getirirken 2015 yılının destekleme ödemelerinin Birlikler üzerinden yapılması gereğine
işaret ederek ‘’ Birliklerimiz büyük
beklentiler içerisinde. Birliklerimiz
sahada, yaptıkları her işte destekleme kesintilerine itibar ederek tek
kuruş almadan, borçlandılar. 2016
yılı için direk yetiştiricilere ödeme
yapılışa buna da gerçekten saygı
duyarız. Zaten yönetmeliğimiz de
çıkmış olur. Kanun çerçevesinde
Birliklerimiz ile istişare ederiz. Birliklerimizin normal gelir gider tablolarını oluştururuz. Buna göre önlemlerimizi alırız.’’şeklinde konuştu.

larındaki dengeyi sağlamak olduğunu sözlerine ekledi. Keçi sütünün

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik

ana sütüne eşdeğer olduğuna da
vurgu yapan Çelik, keçi sütünün

programına telefonla bağlanarak

ambalajlanması, sağlıklı toplanması
ve yaygınlaştırılması konusunda Et

ayrıca Çiftçi TV’de Tarımın Gündemi
Genel Kurul ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulundu.
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GENEL BAŞKAN NİHAT ÇELİK KANAL 5 DE
AYDIN TUFAN’LA GÜNDEM ÖZEL’E KONUK OLDU.
Türkiye

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri- ların önemine işaret eden Çelik, Bakanlık mevzuatında yaylalarla ilgili bir dücileri Merkez Birliği ( TÜDKİYEB ) Genel
zenleme olmadığını ve yaylaların enBaşkanı Nihat Çelik, 11 Mayıs 2016
vanterinin çıkarılması gerektiğini ifade
tarihinde Kanal 5 Televizyonunda canlı
ederek yaylaların sit alanı ilan edilerek
olarak yayınlanan Aydın Tufan ile Günyapılaşmaya izin verilmemesini istedi.
dem Özel programına katılarak önemli
Çoban konusuna da özel önem vereaçıklamalarda bulundu.
ceklerini kaydeden Çelik, Yurt dışından
Program yapımcı ve sunucusu Aydın özellikle de Afganistan’dan aileleri ile
Tufan’ın Merkez Birliğinin 3. Olağan birlikte gelecek çobanların sıkıntıya

Genel Kuruluna ilişkin sorduğu soruya çözüm olabileceklerini ve genelde sağıcevap veren Genel Başkan Çelik, Genel lamayan koyunlar için de bu sayede
Kurula delegelerin büyük ilgi gösterdik- sağlıklı bir sağım ortamı oluşabileceğini

lerini ifade ederek bu ilgi ve sahiplen- ve süt israfının önüne geçilerek üretimmenin sektör açısından son derece de de ciddi artış olacağını sözlerine
önemli olduğunu söylerken ‘’ Biz yeni ekledi.
yönetim kurulu olarak bütün il Birliklerimizle takım ruhu içinde dert ve sıkın-

Islah çalışmalarını da etkin bir şekilde

yürüteceklerini ifade eden Çelik, datılarımızı, sektörün sorunlarını, yetiştimızlık koç ve teke test istasyonlarının
ricilerin sıkıntılarını kendi sıkıntımız gibi
kurulacağını, verimsiz hayvanların sügörerek bu manada bilgi birikimlerimizi
rülerden ayıklanarak hem verimi hem
aynı noktada birleştirerek hizmete döde ürün kalitesini yükselteceklerini
nüştürmekten başka bir gayemiz yoksöyledi. Et ve Süt Kurumu ile de yakın
tur. ‘’şeklinde konuştu.
işbirliğine gidilerek kırsal alanlarda süt
Genel Başkan Çelik, genel kurula 500 toplama ünitelerinin kurulacağını ve

yıkanması için banyoluklar ve yün toplama merkezleri kurulması gibi projelere maddi manevi destek vereceklerini
ifade ederken bu hizmetleri sağlayabilmek içinde Birliklerin maddi açıdan
güçlü bir alt yapıya sahip olmaları gerektiğinin altını çizdi.
Programa Çorum’dan telefonla bağla-

nan Fahrettin Çavdar isimli yetiştirici,
civarında üst kurul delegesinin katıldı- toplanacak sütün süt tozuna dönüştü- illerinde yüzde 15-20 civarında küpesiz
ğına vurgu yaparak bu kadar katılımın rülmesi gerektiğini kaydetti.
hayvan bulunduğunu söylemesi üzerine
gurur verici olduğunu ve genel kurulun
kendisine cevap veren Çelik, bu konuGenel Başkan Çelik, bazı ülkelerin indemokrasi şölenine dönüştüğünü, örda küpe ve küpeleme işleri ile birlikte
sanlarını doğal beslenmesine verdikleri
nek bir genel kurul sonucunda kazanasoykütüğü ve ön soykütüğü tutma yetönem sonucunda hayvanlarını merada
nın Türkiye olduğunu söyleyerek kendikisinin Birlikler tarafından yapılması
otlatan yetiştiricilere ilave destek sağlerine olan güveni boşa çıkarmamak
için Bakanlıktan yetki talebinde bulunaladıklarını ancak ülkemizde meraların
için gece gündüz emek sarfedeceklerini
caklarını ifade ederek bu işlerin Birlikyeterince değerlendirilemediğini belirsöyledi.
lerin asli işi olduğunu belirterek bu
terek Çiftçi Malları Koruma Birliklerinin
sayede ülke genelinde küpesiz hayvan
Aydın Tufan’ın önümüzdeki süreçteki 75 yıl öncesinde kurulduğunu ve halen kalmayacağını ifade etti.
hedefleriniz, projeleriniz nelerdir soru- meralardan gelir elde edildiğini bu masuna cevap veren Genel Başkan Çelik, nada hayvan başına 2.5 lira gibi bir Diğer yandan Edirne’den telefonla bağhedeflerinin oldukça fazla olduğunu, ücret aldıklarını söyleyerek meraların lantı kuran yetiştirici Fedail Sürücü de
kırsaldan kentlere göçün önlenmesine gerçek sahibinin ıslah birlikleri ve kü- Genel Başkan Nihat Çelik ve Yönetim
yönelik çalışmalarda bulunacaklarını çükbaş hayvancılık sektörü olduğuna Kuruluna hayırlı olsun dileklerini sunarifade ederek ‘’ Artık kabuğumuza sığ- dikkat çekti.
ken açıklanan projelerin çok güzel olmıyoruz. Biz ülkemizin temel sorunları-

Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamınna dayalı bütün sorunların çözümünde
da yer alan 14 il için Kalkınma Bakanlıvar olmak istiyoruz. Ülkemizin refahı,
ğı ile koordineli olarak bazı projelere de
barış için bir köprü olmak istiyoruz.
destek vereceklerini belirten Çelik,
Dolayısıyla bizim sosyal projelerimiz de
çobanlığı daha cazip hale getirmek için
var. Sadece ıslah projeleri ile yetinmiDünya’da ilk olmak üzere 25 m2 lik
yoruz. Allah nasip ederse bu dönemde
çoban evleri projesinin uygulanacağını
sosyal projelerimizi hayata geçireceayrıca meralara gölgeliklerin ve sulukğiz.’’ dedi.
ların kurulması, mobil jeneratörlü kırKüçükbaş hayvancılıkta mera ve yayla- kım makinalarının kullanımı, yünlerin

duğunu ve desteklediğini söyledi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik,
programın sonunda verdiği mesajda ‘’
Bizim sektörün yaşaması, Birliklerimizin ayakta durabilmesi ve bu anlamda
güç birliği ile el birliği ile sağlıklı bir
çalışma yürütülmesi için dengeleri sağlayıp azimle yolumuza devam edeceğiz.’’ dedi.
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66. HASAT BAYRAMI, BAKAN ÇELİK’İN KATILIMIYLA
POLATLI’DA YAPILDI
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
(TİGEM) tarafından Polatlı’da düzenlenen 66.Hasat Bayramı 15
Temmuz 2016 tarihinde Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,
TİGEM Genel Müdürü Mehmet Taşan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği
(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği

sedildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik, birliklerin önemine vurgu yaparak birliklere olan desteğin her zaman süreceğini dile getirdi. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik ise Bakan Çelik'e Birliklere ve
küçükbaş hayvancılık sektörüne verdikleri değer ve samimi yaklaşımları
nedeniyle teşekkür etti.

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik başta olmak üzere çok sayıda
üretici ve davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Hasat Bayramı programı öncesinde
Polatlı Ticaret Borsa'sını ziyaret
eden Bakan Çelik, laboratuvarı gezerek incelemelerde bulundu. Ardından hasat alanına geçen Bakan
Çelik, kullandığı biçerdöver makine
ile hasadı başlattı. Biçerdöver makinesini kullanan bir diğer isim ise
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik oldu. Genel Başkan Nihat Çelik,
TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Dr.
Halil İbrahim Özbayat başta olmak
üzere TİGEM yöneticileri ve HAYGEM Genel Müdürü Mustafa Kayhan
ve Bakanlık bürokratlarıyla bir araya gelerek çeşitli değerlendirmelerde bulundu.
tohumluk olarak toprakla yeniden
buluşmaktadır. Tarımsal üretimin
temel girdilerinden sertifikalı tohum
ve damızlık gibi ana materyalleri
üretip çiftçilerimizin kullanımına
sunmak temel görevimizdir” dedi.
Taşan konuşmasında TİGEM’in yaptığı çalışmalara değinerek sertifikalı
tohumluğun öneminden bahsetti.
Sertifikalı tohumluk miktarının tohumluk kullanımı içinde yüzde 30
oranında yer aldığını belirten Mehmet Taşan kullanımın arttırılması
gerektiğini de sözlerine ekledi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik hasat bayramı vesilesiyle bir
araya geldiği Bakan Faruk Çelik'le
kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Birlikler ve küçükbaş
hayvancılığa ilişkin konulardan bah34
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK’TEN BASIN AÇIKLAMASI
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat ÇELİK, milli iradeyi hedef
alan bu ve benzeri girişimleri nefretle kınadıklarını bildirerek, “250 bin üyemiz aileleri ve çalışanları ile bu sektörde
yer alan 4 milyon insanımızın temsilcisi olarak bütün varlığımızla milli iradeyi, Türkiye Cumhuriyetinin birliğini ve
demokrasiyi savunacağımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz” dedi.
Genel Başkan Çelik yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
15 Temmuz 2016 tarihinde vatan hainlerince gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminde başta Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım olmak üzere, emniyet güçlerimiz, darbe karşıtı askerlerimiz
ve vatandaşlarımız kenetlenerek birlik ve beraberlik içeri- retle lanetliyor ve kınıyoruz.
sinde cuntacılara darbe imkânı vermemiştir.
Milli birlik ve bütünlüğümüzün demokrasi kuralları çerçeveHer biri en az 10 nüfusa bakmakla yükümlü olan 250 bin sinde ilelebet devam etmesinden yana olduğumuzu belirtiüyemiz, zor şartlarda bu meşakkatli sektörü kendilerine yor, cennet vatanımızın bir daha bu tür bir olayla karşılaşgeçim kapısı olarak görmüş, hep şükür ederek dağda bayır- mamasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz.
da, merada taşrada bu cennet vatanın bekçiliğini yapmış ve
her zorluğa rağmen vatanperverliğinden asla ödün verme- 250 bin üyemiz aileleri ve çalışanları ile bu sektörde yer
alan 4 milyon insanımızın temsilcileri olarak bütün varlığımişlerdir. Bundan böyle de vermeyeceklerdir.
mızla milli iradeyi, Türkiye Cumhuriyetinin birliğini ve deDiğer taraftan devletimizin her türlü imkânına sahip olan, mokrasiyi savunacağımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.
altında yattığı gölgeyi kendi gölgesi gibi gören içimizdeki
bazı hainlerin demokrasinin bir gereği olarak halkımızın Ülkemiz tarihine kara bir leke olarak kalacak olan bu darbe
iradesinin tecellisi ile seçilmiş bir hükümete ve özellikle de girişiminde gözünü kırpmadan canını vermiş bütün şehitleCumhuriyetimizin tarihinden bu yana ilk kez seçimle gelmiş rimize yüce Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilibir cumhurun başkanına darbe yapma cüretinde bulunması yoruz.
asla kabul edilemez. Halkımız sokaklara dökülerek haddini
bilmeyen bu hadsizlere haddini bildirmiştir. İçimize nifak

Son sözümüz ; ‘’Darbelere hayır, yaşasın Demokrasi’’ dir…

sokmaya çalışanlar bu kötü emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklardır.
78 milyon insanımız bu cennet vatan için canını seve seve
vermeye hazırdır. Zaten yaşanan bu elim olayda halkımız
tek ses, tek yürek ve tek yumruk olarak hiçbir siyasi görüş
ayrımcılığı yapmadan bu durumu ispatlamıştır.
Darbe girişimini duyar duymaz Merkez Birliği olarak 80 İl
Birliğimize gönderdiğimiz ‘’ Bu gece uyursak bir daha uyanamayız. Türkiye uyuma. Ayağa kalk. Milletin iradesi üzerinde bir güç tanımıyoruz. Darbeye hayır ! ‘’ mesajı ile üyelerimiz de meydanlara çıkarak darbe girişimine tepkilerini
ortaya koymuşlardır. Bu vesile ile demokrasiye, birlik ve
beraberliğimize sahip çıkan ve gelişen olaylar karşısında
kayıtsız kalmayan tüm Birlik Başkanlarımızı canı gönülden
kutluyoruz.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
olarak ülkemiz genelinde küçükbaş hayvancılık sektörüne
hizmet eden 80 İl Birliğimiz ve 250 bin yetiştirici üyemiz
adına milli iradeyi hedef alan bu ve benzeri girişimleri nef-
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK ‘TEN
TİGEM GENEL MÜDÜRÜ TAŞAN’A ZİYARET
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-

kurum olarak yaptıkları

leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel

faaliyetler hakkında

TÜDKİYEB Genel Baştarihinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürü kanı Nihat Çelik’e bilgiler verirken ayrıca iki
(TİGEM) Mehmet Taşan’ ı makamında
Başkanı Nihat Çelik, 18 Temmuz 2016

ziyaret ederek küçükbaş hayvancılık sek- kurum arasında işbirliği
halinde yapılabilecek
törüne ilişkin konular istişare edildi. TİGEM Genel Müdürü Mehmet Taşan konular ele alındı.

OSMANİYE VE AĞRI BİRLİK BAŞKANLARINDAN
MERKEZ BİRLİĞİNE ZİYARET
Osmaniye İli DKKYB Başkanı Mustafa Saygılı ve Ağrı İli DKKYB Başkanı
Mehmet Nuri Samancı, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik ’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun
temennileriyle birlikte küçükbaş hayvancılığın sorunlarına ilişkin bir takım
değerlendirmelerde bulundular.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı
Nihat Çelik’i 26 Temmuz 2016 tarihinde ziyaret eden Osmaniye İli DKKYB
Başkanı Mustafa Saygılı Genel Başkan Nihat Çelik’e hayırlı olsun dileklerini
iletti. Ziyarette birliklere ve sektöre ilişkin konular da ele alındı.
Diğer yandan Ağrı İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Mehmet Nuri Samancı da 29 Temmuz 2016 tarihinde Merkez Birliğini ziyaret ederek Genel Başkan Nihat Çelik ve yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerine başarı temennilerinde bulundu. Genel Başkan Çelik ve Birlik Başkanı
Samancı, bir süre Ağrı ilindeki küçükbaş hayvancılık faaliyetleri hakkında
fikir alışverişinde bulundu.

AĞRI İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI
MEHMET NURİ SAMANCI’NIN ACI GÜNÜ
Ağrı İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet
Nuri Samancı’nın 12 yaşındaki
oğlu Barış Samancı 29 Temmuz
2016 tarihinde trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi 30 Temmuz
2016 tarihinde Taşlıçay merkez
camiinde kılınan öğlen namazı
sonrasında Taşlıçay mezarlığında
toprağa verildi. TÜDKİYEB Genel
Başkanı Nihat ÇELİK ,Merkez Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu

Üyeleriyle Birlikte Başkan Samancı’ya taziyelerini bildirerek acısını paylaştılar. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik,
taziyede ‘’ Tüm İl Birlik Başkanları adına elim trafik kazasında hayatını kaybeden Başkanımızın oğluna, yavrumuz Barış SAMANCI'ya Allahtan rahmet
ve kederli ailesine sabır ve metanet diliyoruz. Allah bu tür elim
kazaların tekrarını yaşatmasın
inşallah.’’ dedi.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK
“ TEMENNİMİZ DESTEĞİN 35 LİRAYA YÜKSELTİLMESİDİR “
Bereket

TV ve Bereket Hayvancılık Programa telefonla bağlanan Türkiye Damızlık KoTV’nin ortak yayınında Umut Özdil’in
yun
Keçi
Yetiştiricileri
sunumuyla gerçekleştirilen Gündemin
Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Bereketi programının 5 Ağustos 2016
Genel Başkanı Nihat Çelik
tarihindeki canlı yayın konuğu Hayvanise 15 Temmuz darbe
cılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan
girişimini
lanetleyerek
oldu. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yebaşladığı konuşmasında ‘’
tiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
zor zamanlardan geçiyoGenel Başkanı Nihat Çelik ise küçükbaş
ruz. 15 Temmuz tarihinde
hayvancılığın da konuşulduğu prograülkemizde birkaç zorbanın
ma telefonla bağlanarak görüşlerini
gerçekleştirmek istediği darbe girişimidile getirdi.
ni esefle kınıyorum. Darbe girişiminin
Genel Müdür Kayhan, küçükbaş hay- olduğu gece 80 il birliğimizi mesaj yovancılığı desteklediklerinin altını çizerek luyla bilgilendirerek harekete geçmele-

anaç koyun keçi desteği olarak hayvan rini sağladık. Huzurlarınızda bütün birbaşına 25 lira verdiklerini, sübvansi- lik başkanlarımıza şükranlarımı sunuyonlu kredilerin faizsiz olarak kullandı- yorum. Onlara ilettiğimiz mesajları aynı
rıldığını, proje hibe destekleri ile ağıl şekilde bütün üyelerimizle paylaştılar.

yapımına yüzde elli hibe verildiğini Üyelerimizde aileleriyle birlikte sokakifade etti. Doğası gereği meraların bol lara döküldüler. Milli iradenin tecellisiygi isim altında olursa olsun hayvan
olduğu alanlarda küçükbaş yetiştiricili- le seçilmiş bir Cumhurbaşkanı’nın hebaşına 2,5 liranın dışında her hangi bir
ğinin entansif olarak yapılamayacağını def alınmasını biz 78 milyon insanımıkesinti yapılmamasını özellikle rica
vurgulayan Kayhan, küçükbaş ve sürü- zın hedef alınması olarak kabul ediyoettik. Sayın bakanımızın da bu konuda
nün doyabileceği oranda bitkinin olma- ruz. Darbe girişiminde şehit olan karbilgisi vardı. Ancak bazı birliklerimizin
sı, yemin olması ve alanın olması ge- deşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarıbu rakamın üzerinde bir talebi oluyor.
mıza da acil şifalar diliyorum” dedi.
rektiğini söyledi.
Bizi arayıp bize de söylüyorlar. Yetiştiriciler bazen bizi arıyorlar. Biz de onlaBirliğin
olmadığı
yerde
dirliğin
olmayaSeksenli yıllarda totalde hayvan sayısının fazla olduğunu belirten Genel Mü- cağını söyleyen Genel Başkan Çelik, ra fazla bir kesinti olmuşsa bunu bize
dür Kayhan, o dönemlerde ortalama TÜDKİYEB olarak bütün damızlık koyun belgeleyin biz birliğimizi uyaralım diyokarkas ağırlığının ve et tüketiminin son keçi yetiştiricileri birlikleriyle tek ses ruz. Efendim biz vermedik de bizden
derece düşük olduğunu ifade ederek ’’ tek yürek olduklarını ifade ederek istiyorlar. Tabi bunlar çok inandırıcı

meralarımızı ıslah edip küçükbaş hay- “birlik üyelerinin yasayla belirlenmiş, değil” diye konuştu.
vancılığa uygun alanlarda uygun ırklar- birliğe karşı hak ve görevlerini yerine
Üyelerin verdiği her kuruşun üyelere
da üretimi teşvik etmek durumundayız. getirme yükümlülüğü vardır. Hiçbir
hizmet olarak döndüğünün altını çizen
O yüzden halk elinde ıslah bizim stra- birliğimiz, hiçbir birlik başkanımız yasa
Genel Başkan Çelik, küçükbaş hayvantejimizde uygun coğrafya alanlarının çerçevesinin dışına çıkamayacağı gibi
cılığın Türkiye’nin sigortası olduğunu
tespit edilip hangi ırk hangi coğrafyaya çıkmasına da biz asla müsaade etmeifade ederek Hayvancılık Genel Müdürü
uygunsa orada desteğini arttırmak yiz” dedi.
Mustafa Kayhan’a hitaben ,”bu sene
suretiyle özellikle de et ırkının daha
Destekleme ödemelerinden yapılan hayvan başına 22 lira destek verdiniz
yaygın olarak büyütülmesi amacıyla
kesintilerle ilgili olarak görüşlerini de Allah razı olsun. Önümüzdeki yıl bu
küçükbaşı son derece önemsiyoruz.
dile getiren Çelik “ daha önceki yıllar- rakam 25 liraya çıkacak. İnşallah teTürkiye coğrafyasına da aslında ideal
da bu ödemeler direk birliklerimize mennimiz desteğin 35 liraya yükseltilüretim modeli küçükbaştır. Küçükbaş
yapıldığı için kesinti yapılıyordu. Bu mesidir. Bir nebze de olsa bu sektörü
önemli bir potansiyelimizdir. Üretimin
kesintiler yapılırken de yine yasa çer- hak ettiği yere getirmek için hep berageliştirilmesi için de desteğimiz son
çevesi doğrultusunda yapılıyordu. Ke- ber çaba göstermeliyiz” diyerek sözleriderece önemlidir ve devam ediyor ”
sinlikle kanunsuz bir durum söz konusu ni sonlandırdı. Genel Müdür Kayhan ise
diye konuştu. Kayhan ayrıca hedeflerideğildir. Sonuç itibariyle birliklerle üye- bu talebe karşılık “inşallah… Bütçe
nin düve yetiştiriciliğinde olduğu gibi
lerimizin karşı karşıya gelmemesi la- imkânları” şeklinde cevap verdi.
belirli pilot alanlarında da koç ve teke
zım. Biz merkez birliği olarak bütün
istasyonlarının kurulması olduğunu
birliklerimize uyarı yazıları yazdık. Hansöyledi.
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MERKEZ BİRLİĞİMİZ DÜNYA KEÇİCİLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Bu yıl Türkiye’nin ev sahipliği yapa-

Avrupa’nın en büyük ülkesi olduğunu

cağı 12. Uluslararası Keçicilik Kong-

ifade eden Genel Başkan Çelik, Mer-

resi hazırlıklarını değerlendirmek
üzere ev sahibi kuruluşlardan biri
olan Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Yönetim Kurulu ve İGA
( Uluslararası Keçicilik Örgütü ) Türkiye temsilciliği bir araya geldi.
12. Uluslararası Keçicilik Kongresi ön
toplantısı, Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Ali
İlbaş, Muhasip Üye Şevket Avcı,
Sekreterya üye İhsan Akın, Yönetim
Kurulu Üyeleri Bülent Oral, Oktay
Beşli, Abuzer Yıldırımtepe, Genel
Sekreter Dr. Ömer Sinan Tamer,
Teknik İşler Müdürü İrfan Gündoğdu

kez Birliği ve İl Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birlikleri olarak kongrenin Türkiye’ye yakışır bir şekilde
gerçekleşmesi için her türlü desteği
vereceklerini söyledi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Dünya Keçicilik Kongresi ile ilgili
şu bilgileri verdi:
“1976 yılından bu yana her 4 yılda
bir düzenlenmekte olan Dünya Keçicilik Kongresi 25 – 30 Eylül tarihleri
arasında Türkiye’nin evsahipliğinde
gerçekleşecek. Bugüne kadar 11
farklı ülkede gerçekleşen keçicilik
kongresi, ülkemiz için küçükbaş hayvancılık alanında atılımlarımızı bütün
dünyaya tanıtma imkânı sunacaktır.

İdari ve Mali İşler Müdürü Vedat
Koç, İGA Türkiye Temsilcisi Doç. Dr.

37 farklı ülkeden 537 katılım başvurusu aldık. En fazla katılım yapan

İrfan Daşkıran, İZFAR Yönetim Kuru-

ülke ABD, İspanya, Fransa,

lu Başkanı Şeyhmus Öncel, ARBER

Çin. Dünya keçiciliği A’dan Z’ye bu

Kongre AŞ. sahibi Esat Arber ve Genel Müdürü Onur Nail Arda, Koyun

kongrede masaya yatırılacak. Bilimsel anlamda da yoğun bir program

Keçi Dünyası Dergisi’nden Ümit Şahinler ve Pakize Melek Bulut’un katı-

gerçekleşecek. 308 bildiri sektör ile
buluşacak. Bunların 147 tanesi söz-

lımıyla 3 Ağustos 2016 tarihinde

lü, 151 poster şeklinde sergilenecek.

Ankara’da gerçekleştirildi.
Türkiye bu yıl, Uluslararası Keçicilik
Örgütü tarafından 4 yılda bir farklı
bir ülke de gerçekleştirilen kongrenin
12.sine ev sahipliği yapacak. Keçici-

Merkez Birliğimiz ile birlikte, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Dünya Keçiciler Birliği ve Çukurova Üniversitesi evsahibi kuruluşlar içinde
yer alıyor.

lik alanında dünyanın en saygın ve
prestijli buluşmalarından biri olan

Merkez Birliği olarak görevlerimizden

Uluslararası Keçicilik Kongresi, 25 –
30 Eylül tarihlerinde Antalya Kervan-

biri de yetiştiricinin ürünlerini
değerlendirmektir. Tüm dünya-

saray otelde gerçekleştirilecek ve
kongreye 42 farklı ülkeden 500’ü

da küçükbaş hayvan ürünlerine
talep artıyor. Türkiye’de keçici-

aşkın bilim insanı, uzman ve sektör

lik sektörünü dünya ile buluş-

temsilcisi katılacak.

turması ve özlediğimiz ihracatın

Dünya Keçicilik Kongresi ile ilgili
değerlendirmelerde bulunan Türkiye

gerçekleşmesi noktasında Dünya Keçicilik kongresinin büyük

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat

bir faydası olacaktır. Kongrenin
sektörümüze ve dolayısıyla da
ülkemiz ekonomisine olumlu katkılar

Çelik kongrenin Türkiye keçiciliği

sağlayacağını düşünüyorum. TÜDKİ-

açısından önemine dikkat çekti.
Türkiye’nin keçi varlığı açısından

YEB olarak böyle bir konferansa ev
sahipliği yapmaktan büyük onur
duyuyoruz.
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK KASTAMONU DKKYB
MALİ GENEL KURULUNA KATILDI
Kastamonu

İli Damızlık Koyun Keçi

Yetiştiricileri Birliği Mali Genel Kurulu
8 Ağustos 2016 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik de Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin Mali Genel Kurulu’na katılım gösterdi.
Genel Başkan Çelik, konuşmasına 15
Temmuz darbe girişimini lanetleyerek başladı. Çelik; “Bizi kahreden
bizim silahlarımızın bize dönmesiydi.
Herkes tek yumruk oldu. Biz buna
tanık olduk. Bu zorbaları Allah’ın
gücüyle püskürttük. Demek ki yıllarca içimizde yılan besledik. Mehmetçik bizim güneşimizdir. Biz bu güneşin hiçbir zaman batmasını istemiyoruz. Biz içimizde kitleyi tespit ettik.
Türkiye’de 250 bin üyesi olan bir
birlik, bu ülkenin sigortası olan insanlarıyız. Kuru ile yaşı birbirinden
ayırt etmeliyiz. Eğer bu yarayı kökünden söküp atmazsak bu yara
kangren olur. Biz birlik olarak her
zaman Milli İradenin yanındayız. Bu
darbe girişimi sadece Cumhurbaşkanı’na değil, bütün halka ve halkın
iradesine yapılmış bir darbe girişimidir. Asla kabul edilebilir değildir.
Halkımız birlik ve beraberliğini göstererek buna fırsat vermemiştir. ”
sözlerini kullandı.
Birliklerine sahip çıkmaları konusunda da üyeleri uyaran Genel Başkan
Çelik; “Eğer bu birlikler olmasaydı,
koyun, keçi üreticilerinin sesi duyulmasaydı, şimdi bırakın hayvandan
bahsetmeyi, hayvanın izini bulamazdık. Dolayısıyla her şey birlik ve beraberlikle oluyor. Birlik olmaktan
daha güzel bir şey yoktur. Bu birlik
bizim birliğimizdir. Birlikte dirlik, güç
vardır. Bizim büyük düşünmemiz
lazım. Bu iş bizim sırtımızdan dönüyor. Onun için birliğinize ve başkanınıza sahip çıkın” dedi.
Toplantıda Birlik üyelerine seslenen

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürü Osman Yaman; “15
Temmuz gecesindeki darbe
girişimini şiddetle kınıyorum.
İlimizde damızlık koyun, keçi
bir hayli var ama geçmiş
yıllara oranla azalma eğilimi
içinde. Yıllar önce 450 bin
olan küçükbaş hayvan sayısı,
şu anda 90 bin koyun, 30
bin

civarında

keçi

olmak

üzere 120 bin civarında küçükbaş
hayvan sayısı var. Maalesef destek
alan koyun sayısı, keçi sayısı çok çok
az. Demek ki üreticilerimiz kayıtlı
değiller. Sizden isteğimiz, üreticilerin
kayıtlı olması ve destek alması. İlimizde çok büyük bir mera alanı var.
Mera alanını biz ıslah ediyoruz ama
hayvan sayısı az olduğundan buradaki otlar ziyan oluyor. Seydiler, Ağlı
ve Ilgaz bölgesindeki hayvanlarımız
meralardan faydalanamıyorlar, çünkü hayvan sayıları çok az” dedi.
Birliğin Mali Genel Kurulunda açılış
konuşmasını yapan Kastamonu İli
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliği Başkanı Adem Canbaz, 15
Temmuz gecesi hayatını kaybeden
şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek;
“15 Temmuz gecesi vatanımıza ve
milletimize yapılan hain saldırılar
karşısında, milletin iradesi ve kahramanlığı sayesinde demokrasi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kazanmıştır. 15 Temmuz gecesi gözü dönmüş
eli kanlı terör örgütü yapmak istediği
hain saldırıları Türk Milletinin iradesi,
azmi, vatanseverliği karşısında hüsrana uğramıştır. Bu netice ile Türk
Milleti’nin hiçbir şeyden yılmayacağını, yıldıramayacaklarını görmüşlerdir. Türkiye Cumhuriyeti’ne kötülük,
hainlik yapmak isteyenler, Türk Milleti’nin gücünü ve beraberliğini bir
kez daha görmüşlerdir” diye konuştu.
Göreve başladığında birliklerinin giderlerinin 20 bin TL civarında olduğunu ifade eden Canbaz, şu anda

civarında olduğunu belirterek; “2 aya
kadar birliğimizin giderlerini 7 bin
TL’ye kadar düşüreceğime dair sizlere söz veriyorum. Benim yapacağım
çalışmalarda birlik üyelerimizin de
destekçi olacağından hiç şüphem
yoktur. Çalışmalarımızı birlik ve beraberlik içinde yapmamız gerekiyor.
Bu birlik sadece benim değil, bütün
üreticilerimizin birliğidir. Ben burada
emanetçiyim. Bu birliği hep birlikte
sahip çıkmamız gerekmektedir. Sizin
bildiğiniz gibi 2015 destekleri üreticilerin hesabına aktarılmıştır. Dolayısıyla birlik üyelerimizin bir aidat
borçları vuku bulmuştur. Bu aidat
borçlarının daha duyarlı bir şekilde
ödenmesi gerekmektedir. Aidat borçlarının şu ana kadar yüzde 50’si
ödendi. Yüzde 50’si kadarı ödenmedi. Birliğimizin ayakta durması için
aidatların ödenmesi gerekmektedir.”
ifadelerini kullandı.

birliklerinin giderlerinin 10 bin TL
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BURSA İLİ DKKYB’DEN GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ANLAMLI HEDİYE
Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (Bursa İli
DKKYB) Sorumlu Müdürü Başak
Pehlivan, Muhasebecisi Emrah Salar ve Genel Sistem Sorumlusu
Taner Necip, 24 Ağustos 2016 tarihinde Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik’i makamında ziyaret ederek
Birlik çalışmalarına ilişkin çalışmalar
sunuldu.
Bursa İli DKKYB heyeti, TÜDKİYEB
Genel Başkanı Nihat Çelik’e yeni
dönemin hayırlara vesile olmasını
dilerken birlik çalışmaları hakkında
bilgilendirmede bulundular ve ziyaretin sonunda ise küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin Birlik tarafından hazırlanan yayınları hediye
ettiler.

kapsamlı ve kapasiteli
bir alt yapısı olan Bursa
Birliğimizde böyle eserlerin hazırlanması ve bu
eserlerden de kendimize pay çıkararak diğer
birliklerimize bu bilgileri
paylaşma anlamında bir
yol güzergâhı olmasını

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren TÜDKİYEB Genel Baş-

önemsiyorum. Ben tekrar Sorumlu
Müdürümüz Başak Pehlivan hanıme-

lar şöyle; Kırsalda Çiçekler Açacak,

kan’ı Nihat Çelik , “ Öncelikle Bursa
Birlik Başkanımız Yıldırım Oran Be-

fendiye, Emrah Salar beyefendiye ve
Taner Necip bey’e çok teşekkür edi-

Hastanesi, 2013 Bursa DKKYB Ta-

yefendinin şahsında değerli Sorumlu Müdürümüz Başak Pehlivan hanı-

yorum. Bu yayınları hazırlama noktasında özellikle bizim sektörümüzle

mefendiye, Taner beye ve değerli
kardeşim Emrah beye teşekkür

ilgili böyle çalışmalara zaman ayırmanız bizim için büyük önem teşkil

ediyorum. Bana böyle bir manevi
hediye verdikleri ve merkez birliği-

etmektedir. Bu eserlerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu tür çalışmaların

mizi ziyaret ettikleri için mutluluk
duydum. Bu göreve geldiğimiz günden itibaren birçok ödül aldık. Ancak bu makamda ilk defa kitap hediyesi alıyorum. Bu benim için büyük önem teşkil ediyor. Özellikle

diğer birliklerimize de yayılmasını
istiyorum.” dedi.

Ya Şafi Allah, Bursa Birlik Hayvan
rımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerimiz, Bursa DKKYB Yapmış
Olduğu Çalışmalardan Küçük Bir
Demet, Niçin Koordinasyon Merkezi,
Koyun Keçi Sağlığı İle İlgili Genel
Bilgiler, Hayvancılıkta Yaşanan Problemlerin Teşhisi Teknik ve Bilimsel
Çözümlerin Üretilmesi, Islah ilmiGenetik İlmi – Yapağı Laboratuvarı
– Damızlıkçılık Görüş Mecmuası,
Mülahazalar, Koyun Keçi Yetiştiricili-

Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ğinde Teknoloji Transferi ve Bursa

ricileri Birliğince hediye edilen yayın-

Birlik Hayvan Hastanesi Müşteri
Memnuniyet Anket Formu…

AHVAN HABER TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK’İ
MAKAMIMDA ZİYARET ETTİ
ahvanhaber.com haber sitesi imtiyaz sahibi, Yeni Asya ve Anayurt Gazetesi Van
temsilcisi Süleyman Çelebi, 23 Ağustos 2016 tarihinde Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret
ederek güncel konulara ilişkin bir söyleşide bulundu. Söyleşide özellikle 15 Temmuz’da yaşanılan darbe girişimine dair Genel Başkan Çelik’in görüşlerine yer verildi. Genel Başkan Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Süleyman
Çelebi tarafından yapılan söyleşi, ahvanhaber.com sitesinde yayınlandı.
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ÇORUM’DA DAMIZLIK KOÇ VE TEKELER KUR’A ÇEKİMİYLE
YETİŞTİRİCİLERE DAĞITILDI
Çorumlu

küçükbaş hayvan yetiştiri-

cilerine 25.08.2016 tarihinde düzenlenen törenle toplam 172 adet damızlık koç ve teke dağıtıldı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen
törene Vali Yardımcısı Adem Saçan,
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, İl Genel
Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya,
CHP İl Başkanı Hasan Suvacı, Çorum
Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş,
Özel İdare Genel Sekreteri Ömer
Arslan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, TÜDKİYEB
Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum İli
Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri
Birliği Başkanı Şevket Avcı, bazı daire amirleri ve sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ile çok sayıda vatandaş
katıldı.
Çorum Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı,
Çorumlu küçükbaş hayvan yetiştiricilerine bugüne kadar toplam 13 milyon 383 bin 475 TL’lik teşvik ödemesi yapıldığını açıkladı.
2008-2016 yılları arasındaki çalışmalar hakkında bilgiler veren Avcı, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün
desteğiyle gerçekleştirdikleri projelerden de bahsetti.

ana hedefimiz hem ülkemizin küçükbaş hayvan sayısını artırmak diğer
yandan da yerli ırklarımızı ıslah ederek verimlerini yükseltmektir. Bu
konuda ilerleme kaydedildiğinde hem
vatandaşlarımızın hayvansal proteini
doğal bir biçimde almaları sağlanacak hem de ülkemiz dünya çapında
bir ihracatçı ülke konumuna ulaşacaktır. Bu manada ülke çapında çok
büyük bir potansiyelimiz mevcuttur
ve bizim önceliğimiz bu potansiyeli
harekete geçirecek çalışmalar yapılmasıdır.
Küçükbaş hayvan ıslahında 80 il birliğimiz ve 250 bin değerli yetiştiricilerimiz ile her zaman ülkemizin emrindeyiz, yapılacak her türlü işbirliği ve
ortak çalışmalarda da sonuna kadar
varız. Yurt çapındaki 80 ildeki birliklerimiz ve 250 bin yetiştiricimizle
ülkemizin hizmetindeyiz.
Çorum’da gerçekleştirilen çalışmalar
ışığında küçükbaş hayvancılıkta verim artıyor. Yetiştiricilerimiz aldıkları
damızlık hayvanların kıymetini bilmeli. Çorum’da görev yapan Birlik Başkanımızın üstün gayretleri takdire
şayan. Uygulanan ıslah programına
destek verenlere teşekkür ederken
dağıtımı yapılan hayvanların yetiştiricilere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-

Erkan Elfaz Ermiş, Çorum’un hayvan-

cileri Merkez Birliği Genel Başkanı
Nihat Çelik, yurt çapında uyguladık-

detti.

ları ıslah projeleri ile yüksek verimli
hayvanların yetiştirilmesini hedeflediklerini söyledi.
Çorum’da düzenlenen damızlık koç
ve teke dağıtım töreninde konuşan
Genel Başkan Nihat Çelik, küçükbaş
hayvancılıkta yerli ırkları ıslah ederek
verimliliği yükseltmeyi amaçladıklarını kaydetti.
Damızlık hayvan dağıtım çalışmalarını bu nedenle önemsediklerini anlatan Çelik, “Bizim Merkez Birliği olarak

cılıkta iyi bir durumda olduğunu kay-

Küçükbaş hayvancılık alanındaki ıslah
projeleriyle Çorum’un pek çok büyükşehiri dahi geride bıraktığını anlatan Erkan Elfaz Ermiş, “Yeni projeler
ve yeni hedefler belirledik” dedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ile Çorum İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri
Birliği işbirliğinde gerçekleşen törende yapılan konuşmaların ardından
147 adet koç ve 25 adet teke çekilen
kur’a ile sahiplerini buldu.
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BASIN AÇIKLAMASI : TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK; ‘’Islah
projeleri, küçükbaş hayvanların verimini artırdı’’
2005 yılında 2 ilimizde 2 proje ile
başlayan ve bugün itibariyle 60 ilimizde 189 projeyle yürütülen Halk
Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi, verim artışları ile birlikte
ülkemize önemli kazanımlar sağlamaya devam ediyor.
Konuya ilişkin yazılı bir açıklama
yapan Türkiye Damızlık Koyun Keçi

rilmesi amacıyla Merkez Birliğimizce

TÜDKİYEB

Damızlık Koyun Keçi Bilgi Sistemi

Genel Başkanı Nihat Çe-

kuruldu. Ayrıca Birliklerimize üye
olan yetiştiricilerimiz de ıslah, seleksiyon ve kayıt tutma gibi konularla

nan ıslah

tanışarak projenin ilerlemesine

projeleri sayesinde An-

önemli katkılarda bulundular. Diğer
yandan Yetiştiricilerimize proje kapsamında Bakanlığımız tarafından

Yetiştiricileri Merkez Birliği

2015 yılı için yaklaşık 50 milyon lira
gibi bir destekleme ödemesi yapıldı.

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat

Projenin başlangıcından bu güne

Çelik, damızlık koyun keçi yetiştirici
birliklerinin kurulması ve beraberin-

toplam destekleme tutarı 190 milyon

de hayata geçirilen ıslah projesiyle
kayıtlı yetiştiriciliğin temellerinin
atıldığını, koyun ve keçi ırklarının saf
olarak yetiştirilmesinin ve ırkların

lira civarında oldu. Proje kapsamında
25 Üniversitemizde 47 öğretim üyesi, Araştırma Enstitülerimizde 40
proje lideri ve Birliklerimiz bünyesinde Ziraat Mühendisleri ve Veteriner

genetik potansiyelin korunmasının,
birim hayvan başına elde edilen verimlerin arttırılmasının projenin baş-

Hekimlerden oluşan 152 proje teknik

lıca amaçları arasında yer aldığını
ifade ederek, 2015 yılı sonu itibariyle

dır. Bu yönüyle de TÜDKİYEB olarak

59 İlde, 29 koyun keçi ırkında yaklaşık 1 milyon hayvanı kapsayan toplam 172 proje devam ederken bu
projelere 2016 yılında 1 ilimiz ve 17
adet projenin daha eklendiğini ve bu
yönüyle de küçükbaş hayvancılık
sektörüne önemli katkılar sunulduğunu söyledi.
Genel Başkan Çelik, Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı projelerinde
yetiştiricilerin rolüne vurgu yaparak
‘’Halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı
projesi başlangıcında; verim kayıtları
alınarak bir veri bankası oluşturulması çok önemliydi. Bu nedenle Bakanlığımız ve Üniversitelerimizin
projeye katkıları yanında verim kayıtlarının daha düzenli bir hale geti-

lik, uygula-

elemanının görev yapması bu projenin büyüklüğünü ortaya koymaktabu projeyi fazlasıyla önemsiyoruz.
Bugün itibariyle 60 ilimizde yürütülen projenin bütün illerimizde de
uygulanması arzusundayız. Çünkü
Birliklerimiz ve üye yetiştiricilerimiz
bu projelerden alnının akıyla çıkmış-

kara Keçisi
gibi yerli gen
kaynaklarındaki hızlı azalışın önüne
geçildiğini, 29
koyun ve keçi
ırkımızdaki anaç hayvanların canlı
ağırlık ortalamalarında 4 ile 5.6 kg
arasında artış sağlandığının altını
çizerek “2006 yılında başlayan ve
bugün emin adımlarla ilerleyen Halk
elinde küçükbaş hayvan ıslahı projesi ile; doğum ağırlık ortalamasında
0.6 ile 1 kg arasında, ikizlikte yüzde 7 ile yüzde 13 civarında, kuzuların sütten kesim ağırlıklarında 4 ile 7
kilogram arasında, sütten kesim
sonrasında yaşama gücünde de yüzde 5 ile yüzde 17 arasında artışlar

tır.” dedi.

sağlanarak sektörümüze ciddi kazanımlar sağlanmıştır. Sağlanmış olan

Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı-

bu verim artışları katma değer olarak da ekonomimize kazandırılmak-

na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve

tadır. Ben bu manada projelere des-

Politikalar Genel Müdürlüğü, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlikleri
ve Üniversiteler işbirliğinde yürütü-

tek olan ve yürütülmesini sağlayan
Bakanlığımız mensuplarına, proje

len küçükbaş hayvan ıslahı projeleri
ile hayvanların verimlerinin arttığını
belirten Genel Başkan Çelik, projelerin küçükbaş hayvancılık sektörüne
ve dolayısıyla da ülkemiz hayvancılığına önemli kazanımlar sağladığını

liderlerimize, proje teknik elemanlarımıza ve özellikle de projelere büyük katkı sunan ve emek sarfeden
Birlik Başkanlarımız ile yetiştiricilerimize, teşekkürlerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum. ’’ dedi.

ifade etti.

ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE
HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI
ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE
HİZMETLERİ HAKKINDAKİ YENİ YÖNETMELİĞİMİZİN TÜM BİRLİKLERİMİZE VE SEKTÖRÜMÜZE HAYIRLI UĞURLU OLMASINI DİLERİM.
NİHAT ÇELİK / GENEL BAŞKAN
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HATAY İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNDE
3. OLAĞAN GENEL KURUL GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Hatay İli Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

tırmak amacında olduklarını söyledi.

ricileri Birliği 3. Olağan Genel Kurulu
28 Ağustos 2016 tarihinde Defne

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Prenses

ettiklerinden

Otel’in

gerçekleştirildi.

toplantı

salonunda

Toplantıya,

Türkiye

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB ) Genel
Başkanı Nihat Çelik de katıldı.
Genel Başkan Nihat Çelik’in Divan
Başkanlığında gerçekleştirilen genel
kurulda Birlik Başkanı Hikmet Çivi ve
Birliğin Kurucu Başkanı Yıldıray Sumaytaoğlu birer konuşma yaparak
genel kurulun hayırlı olması dileklerinde bulundular.
Genel başkan Çelik de delegelere hitaben yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’da ülkemizin büyük bir badireden
geçtiğini ve bu hain saldırıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde millet olarak karşılık verildiğini ve topyekûn milli irade ve demokrasiye sahip çıkıldığını söyledi.
Genel Başkan Çelik, Hatay ilinde olduğu gibi 80 ilde Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliklerinin var olduğunu
ve ülke genelindeki 250 bini aşan üye
sayısıyla kendi alanında ülkemizin en
büyük sivil toplum kuruluşu konumunda olduğunu ifade ederek öncelikle küçükbaş hayvanların ıslahı ile
mevcut olan et ve süt verimlerini ar-

ile tam bir uyum içerisinde hareket
bahseden Çelik, Islah

çalışmalarının yapılabilmesi ve hayvancılığın geliştirilebilmesi için Devletin milyonlarca liralık desteklemelerde
bulunduğuna vurgu yaparak sektörün
gelişmesi adına yapılan bu desteklerin
heba edilmemesi gerektiğini ifade etti.
Genel Başkan Çelik, yeni yönetmeliğin
resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyleyerek hayırlı olması
temennilerinde bulunarak, ‘’İnşallah
önümüzdeki günlerde sektörümüzü el
birliği ile daha iyi yerlere getireceğiz.
Ancak unutmayın ki sizlerin de katkısı
bizim için çok büyük önem taşımaktadır. Bugün gerçekleştirilecek Genel
kurulunuzun düzenli, usulüne uygun,
adap çerçevesi dahilinde bir genel
kurul olmasını diliyorum. Şimdiden bu
noktada katkı sağlayacak olan değerli
yetiştirici üye arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor bu genel kurulun başarılı
geçmesi ve sektörümüze faydalı sonuçlar alınmasını temenni ediyor, bütün katılımcılara bir kez daha
saygılarımı sunuyorum.’’ dedi.
Hatay ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin 3. Olağan Genel Kuru-

mesini müteakip yapılan seçimde Hikmet Çivi başkanlığında yeni yönetim

lunda gündem maddelerinin görüşül-

ve denetim kurulu üyeleri belirlendi.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYIMIZ 44 MİLYON 34
BİN BAŞA YÜKSELDİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı

Konya ve Şanlıurfa ilk üç sırayı paylaşır-

Haziran ayı Hayvansal Üretim İstatistikleri-

ken, Bartın, Düzce ve Karabük son üç sıra-

ni açıkladı. 2016’nın Haziran ayında kü-

yı paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu

çükbaş hayvan sayısı 44 milyon 34 bin baş

(TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de küçük-

olarak kayıtlara geçerken koyun sayısı 33

baş hayvan sayısı son beş yılda yüzde 29,8

milyon 239 bin baş, keçi sayısı da 10 mil-

oranında artış gösterdi. Türkiye'de 2011

yon 795 bin baş olarak gerçekleşti. Türki-

yılında 32 milyon 309 bin 518 olan küçük-

yon 703 bin 581 baş küçükbaş hayvan

ye'de son beş yılda küçükbaş hayvan sayı-

baş hayvan sayısı 2015 yılında yüzde 29,8

sayısıyla ilk sırada yer alırken, Van'ı 2 mil-

sı yüzde 29,8 oranında arttı. İllere göre en

oranında artarak 41 milyon 924 bin 100'e

yon 117 bin 190 ile Konya, bir milyon 749

fazla küçükbaş hayvan sayısında Van,

yükseldi. TÜİK verilerine göre Van 2 mil-

bin 453 ile Şanlıurfa takip etti.
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2016 YILI ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEKLEMELERİ BİLGİLENDİRME VE
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
2016 Yılı Anaç Koyun Keçi Destek-

iktidar kalacağız. Biz birlikte el ele

lemeleri Bilgilendirme ve Değerlendirme toplantısı yoğun bir katılımla

omuz omuza çalışacağız. Mantık
çerçevesinde sorunlarımızı çözece-

1-2 Eylül 2016 tarihlerinde Antalya

ğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Side’de gerçekleştirildi. Toplantıya

Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah

Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah
ve Geliştirme Daire Başkanı Dr.

ve Geliştirme Daire Başkanı Dr. Bekir Ankaralı da yaptığı konuşmasın-

Bekir Ankaralı, Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı

da, “Bakanlık olarak yetiştirici odaklı
çalışıyoruz. Üye olabilecek nitelikte
olan yetiştiricilerimizin desteklerden
faydalanamaması gibi bir durum

Nihat Çelik başta olmak üzere tarım
il müdürlükleri personeli, damızlık

olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu şekilde bir toplantı tertip

koyun keçi yetiştiricileri birliklerinden başkanlar ve personeli katıldı.
Toplantı açılışında konuşan TÜDKİ-

etmeyi düşündük, bu arada ulusal
kayıt sistemimiz olan Soybis ile ilgili

YEB Genel Başkanı Nihat Çelik,
“Geçtiğimiz yıllarda yetiştiricilere

çalışmalarda son şekline geldi. Soy
kütüğü bilgi sistemini kullanmaya

gelen destekleme ödemeleri birlikler üzerinden yapılıyordu. Ama son
dönem Sayın Bakanımız Faruk Çe-

başladıktan sonra artık hayvanlara
sertifika vermeye başlayacağız. Sertifikaları şuan yürürlükte

lik’in de uygun görmesiyle ödemeler
direk yetiştiricilere gidiyor. Ödeme-

olan halk elinde ıslahtaki performans testi, daha sonra yüksek nite-

ler direk yetiştiriciye yapıldığı za-

likli damızlık değeri olanlara farklı

man bu birliklere karşı hak ve ödev-

olmak kaydıyla sertifika düzenleme-

lerini ortadan kaldırma anlamına
gelmez. Bu yasayla belirlenmiş bir

ye başlayacağız” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah ve

haktır. Birlik yöneticileri kendi üyelerinden birliklerine ait aidat, hizmet bedeli almakla yükümlüdür. Özellikle il müdürlüklerinde
çalışan arkadaşlara seslenmek istiyorum. Lütfen birlik ile üyeler arasına girmeyin. Birlikler ve il müdürlüklerimiz tek bir yumruk olsunlar.
İnsanlarımız maalesef hemen dolduruşa gelebiliyorlar. Allah rızası
için insanları doğru bilgilendirelim.
Yine bu dönemde de herkes aidatını
ödeyecek, herkes hizmet bedelini
verecek. Geçen Cuma günü yönetmeliğimizde çıktı. Yönetmeliğimiz
bütün birliklerimize, devletimize,
üyelerimize hayırlı olsun. Bu yönetmelikte de yine aidat, hizmet bedeli
açık ve net şekilde kanundan geçmiş ve günün şartlarına uyarlanması için de önümüzdeki hafta kuruluş
belgemizi inşallah hazırlayacağız. İl
tarım müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız eskiden birliklerden yetiştiricinin döner sermaye müracaat
belgesini talep ediyordu. Bundan

rini kendileri tahsil edeceklerdir. Diğer taraftan bizim il birliklerinde çalışan personelde üyelerden
aidatını ve hizmet bedeline tahsil
edecektir. Bununla yükümlüdür, bu
hak onlara kanunla verilmiştir. Bunu
kimse haksızlık olarak görmesin.’’
2016 yılı anaç koyun keçi destekleme çalışmalarının sorunsuz ve huzur
içerisinde geçmesini dileyen Çelik,
‘’Biz bakanlığımızla da huzur içerisinde çalışıyoruz. Birçok bilgi kirliliğine
rağmen biz yine de birliklerimizi
mağdur etmedik. Birileri torba yasa
yapıyordu, birileri birliklerin aidatlarını kaldırıyordu , birileri hizmet bedelini kaldırıyordu ama biz samimi
bir şekilde bakanımız ve müsteşarımızla paylaşma fırsatımız oldu. O
açıdan sorunları çözdük. Bizler bir
takımın oyuncuları gibiyiz. Biz muhalefet değiliz, Allah’ın izniyle iktidarız

Geliştirme Daire Başkanlığı personeli
Bilgehan Özen tarafından 2016 yılı
anaç koyun keçi desteklemeleri ile
ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, başvuru tarihinden itibaren
ödemelerin yapılacağı tarihe kadarki
dönemde İl müdürlükleri ve Birlik
personelinin yapacağı iş ve işlemlere
dikkat çekildi. Daha sonra Kutay
Kaçar, Koyun Keçi Bilgi Sistemi
(KKBS) Kullanıma ilişkin uygulamalı
bir sunum yaparken Özkan Şahbaz
‘da sürü yöneticisi istihdamı destekleme konularını kapsayan bir sunum
yaptı.
Toplantının ikinci gününde ise Islah
ve Geliştirme Daire Başkanlığından
Ziraat Mühendisi Adem Bölükbaşı’nın gerçekleştirdiği Soybis sunumu sonrasında genel bir değerlendirme yapılarak katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla toplantı
sonlandırıldı.

sonra kendi döner sermaye ücretle44
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HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA KAYHAN'LA
BİRLİKLERİN SORUNLARI İSTİŞARE EDİLDİ
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çe-

koltuğuna oturduğu günden itibaren
bize asla kapısını kapatmadı. Başta

lik, Muhasip Üye Şevket Avcı ve Denetleme Kurulu Üyesi Necat Demir-

Sayın Bakanımız Faruk Çelik Beyefendi olmak üzere, Genel Müdürümüz

den ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-

Mustafa Kayhan ve Hukuk Müşavirimiz

cileri Birlik Başkanları, 1-2 Eylül 2016

Yaşar Güçlü Bey’e toplantıya katılımla-

tarihlerinde Antalya’da düzenlenen
anaç koyun keçi desteklemeleri bilgi-

rından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

lendirme ve değerlendirme konulu
toplantının son gününde Hayvancılık
Genel Müdürü Mustafa Kayhan,1.

Genel Başkan Çelik , “Damızlık sığır
yetiştiricileri birliklerine doğrudan öde-

Hukuk Müşaviri Yaşar Güçlü ve Dr.

nen paralar bize doğrudan ödenmiyorsa bu bizim için sıkıntı. Bizim isteğimiz

Bekir Ankaralı ile bir araya gelerek
bilgi paylaşımında bulunuldu.

bizim arkamızda olmanızdır. Sığır birliği iki yıllık aidatını aldı. Herkes arka-

Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa
Kayhan toplantıda yaptığı konuşmada

sında durdu ama bize gelince kimse
umursamadı. Eğer ıslah birliklerini bir

Birliklerin önemine vurgu yaparak , ”

muameleye maruz tutacaksanız hepsi-

Birlikler olarak yaptığınız iş ve işlem-

ne aynı muameleyi uygulamanızı isti-

leri bakanlık adına yapıyorsunuz.
İçimizde bir iki tane görevini ihmal

ceksiniz. Bizde bunlara yüzde 80 hibe

eden olabilir ama genele baktığımız
zaman yaptığınız iş çok önemlidir.

desteği veriyor olacağız. Özetle bizim
hayvancılık politikalarımız değişecek

Bunu değerli buluyoruz ve birliklerin
kesinlikle büyümesini istiyoruz. Amacına uygun gerçekten ülke hayvancılığını değiştirecek dönüştürecek ıslahta
önemli bir potansiyel yaratacak bir

yoruz. Bizi üzen eşit davranılmamasıdır” diye konuştu.

Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa
küçükbaş hayvancılıkta bugünden
Kayhan da, “Büyükbaş destekleri erdaha önemli hale gelecek bizim niyeti- ken ödendiği için son bir defa bize
miz budur. Burada herkes kendisine
ödeyin dediler. Sığır birliklerinin verdigöre misyonunu farkında olarak bir
ği hizmeti yerinde gördü ve bakanın

düzeye getirmeniz gerekiyor. Tabi siz
bunu yaptıkça bakanlık daha çok yetki

vizyon çizmelidir. Sizin büyümeniz
bizim arzu ettiğimiz bir şeydir. Küçük
şeylere takılmamalıyız. Üye varsa sen

verir daha fazla önünüzü açar. Kesin-

varsın üye yoksa senin bir anlamın

likle bireyselleştirmeyelim. Her za-

olmaz ki. Daha fazla hizmet verelim.

man bakan beyin talimatı sivil toplum Yeni yönetmelik çıktı içimize sinmeyen
şeyler mutlaka olur. Bunları tartışırız
kuruluşlarıyla, birliklerle uyum içerisinde birbirimizi anlayarak ortak politi- görüşürüz değişmesi gereken şeyler
kalar üreterek paydaş bir şekilde çalış- ama yaptığınız hizmetlerin tarifesini,

takdiri bu yönde oldu. Sizin destekler
daha sonra ödendiği için doğrudan
yetiştiriciye ödendi” dedi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik,
Birlik başkanlarına hitaben de “2015
yılı üye aidatını alacaksınız. Kanun
bizim için bağlayıcıdır. Bizim şu anda
tartıştığımız, rakam koyacağımız hizmet bedelinde kanun geriye dönük

malıyız. “ dedi.

tanımını yapacaksınız. Bakanlıkta uy-

Genel Müdür Kayhan, küçükbaş hay-

gun gördüğü zaman ücreti karşılığında işlemez. Bize 2015 yılı aidatı vermeyen üyelerimiz kanunen vermek zobu hizmetleri üyelerinize götürebile-

vancılığın geliştirilmesi için öncelikle
ceksiniz” diye konuştu.
meraların ıslah edilerek doğru kullanılGenel Müdür Kayhan, küçükbaş hayması gerektiğini, ağılların rehabilite
edilmesi, bazı alanlarda portatif ağıl

vancılığı önemsediklerini ve her hangi

yapılması, meralarda suluklar yapıl-

bir sıkıntı da kendilerine rahatlıkla

ması, sürüde ıslaha yönelimin sağlan-

ulaşarak sıkıntılarını paylaşmaları ge-

rektiğini de sözlerine ekledi.
ması gerektiğini ifade ederek, “Bu
sene yeni bir proje sunduk. Potansiyeli
olan birkaç ilimizde koç ve teke depo- Birlik Başkanlarının özellikle destekleme ödemelerinde yaşadıkları sıkıntıları
su yapmayı düşünüyoruz. Kendi üyelerinizden damızlık değeri olan kuzu
ve oğlakları alacaksınız onu sağlık
taramalarından geçireceksiniz. Sonra
onları koç teke olarak sürülere vere-

dile getirmesi sonrasında söz alan
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik,

Genel Müdür Kayhan’a teşekkür ederek , “Sayın Genel Müdürümüz Mustafa Kayhan Beyefendi Genel Müdürlük

rundadır. Bununla ilgili genel kurul
kararları var. Yetiştiricinin taahhütnamesi, yönetim kurulu kararı var. 2015
yılı üye aidatlarını kesinlikle alın” diye
konuştu.
Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa
Kayhan, darbe girişimi gecesinde Merkez Birliği ve damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerinden gelen milli
iradeye bağlılık mesajlarını hatırlatarak gösterilen duyarlılık için teşekkür
etti.
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GENEL BAŞKAN NİHAT ÇELİK BİRLİK BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Antalya’da düzenlenen ve anaç ko-

göl, Karaman, Şırnak, Hakkari, Os-

yun keçi desteklemeleri bilgilendir-

maniye, Ordu, Trabzon, Adana, Kon-

me ve değerlendirme toplantısı nedeniyle toplantıya iştirak eden da-

ya, Niğde, Muş, Balıkesir, Erzurum

mızlık koyun keçi yetiştiricileri birlik-

ticileri katıldı.

lerinin başkanlarıyla bir araya gelen

ve Manisa Birlik başkanları ve yöne-

tarafından sektörel ve birliklere ilişkin problemler konuşulurken birliklerde yaşanan sıkıntıların başında
aidat ödemelerinde yaşanan problemler olduğunun altı çizildi. 2006
yılında Türkiye Damızlık Koyun Keçi

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik

Yetiştiricileri Merkez Birliği’ni kur-

toplantı açılışında yaptığı konuşmada, “Birlikte her zaman için dirlik

duklarını söyleyen Nihat Çelik, birliklerin büyük zorluklarla kurulduğu-

vardır. Birlik ve beraberlik içerisinde
yapamayacağımız hiçbir şey yoktur.
Bir birliğin hatası bütün birliklere

nu bugün gelinen süreçte ise birlikler olarak bir ailenin üyeleri olduklarını ifade etti.

İli DKKYB Başkanı Şevket Avcı,

yansıyor. Yani beklenmedik bir şikayet oluyor, bir birliğin yaptığı yanlış

Toplantıda damızlık koyun keçi ye-

TÜDKİYEB Yönetim Kurulu Üyesi ve

bütün birliklerimizi etkiliyor. Bu

Kırklareli İli DKKYB Başkanı Bülent

kişilerin kim olduğunu bilmiyoruz.

Oral ve TÜDKİYEB Denetleme Kurulu

Çok yanlış işlere başvuruyorlar. Tabi
bu dönemlerde ülke olarak, birlik

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, başkanlarla fikir alışverişinde
bulundu ve birliklerin problemleri ile
destekleme çalışmaları hakkında
bazı konular istişare edildi.
TÜDKİYEB Muhasip Üyesi ve Çorum

Başkanı ve Bitlis İli DKKYB Başkanı
Necat Demirden’in de iştirak ettiği
ve 1 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşen toplantıya, Isparta, Hatay, Bin-

olarak zor durumlar geçirdik” dedi.
Toplantıda il birliklerinin başkanları

tiştiricileri birlik başkanları da yaşadıkları problemleri TÜDKİYEB Genel
Başkanı Nihat Çelik ile paylaştılar.
Sonuç itibariyle de Merkez Birliğinin
öncülüğünde bütün Birliklerin problemlerin çözümü noktasında birlikte
hareket etmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK,
TRT ANTALYA RADYOSUNA KONUŞTU
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, TRT Antalya radyosu Akdeniz’in sesi programına canlı yayın konuğu olarak bağlanarak 12.
Uluslararası Keçicilik Konferansına ilişkin bilgiler verdi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel
Başkanı Nihat Çelik, 12.Uluslararası Keçicilik konferansının Türkiye
ve küçükbaş hayvan sektörü açısından önemine değindi. İnat ettik
programı iptal ettirmedik diye konuşan Nihat Çelik konferansa
ilişkin bilgiler verdi. Çelik, “1976 yılından beri her 4 yılda bir düzenlenen bu önemli konferans, özellikle son yıllarda ülkemizde
gerçekleştirilen tarım reformları, küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve bu konudaki desteklerin te dünyanın 37 farklı ülkesinden gelecek yaklaşık 400 yerli ve yauluslararası arenaya anlatılması, hükümetimizin konuya verdiği bancı katılımcıya aktarılması açısından önem teşkil etmektedir”
önemin vurgulanması ve yeni tarım politikalarının ülkemizle birlik- diye konuştu.
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BASIN AÇIKLAMASI : 250 BİN YETİŞTİRİCİMİZ 4 MİLYON KÜÇÜKBAŞ
HAYVANI İLE KURBAN BAYRAMINA HAZIR
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat ÇELİK, yaptığı yazılı
açıklamada her yıl olduğu gibi bu yıl
da kurban bayramı için piyasaya sürülecek kurbanlık küçükbaş hayvanların ihtiyaç fazlası kadar olduğunu,
küçükbaş hayvanların hem büyükbaşa
oranla fiyatlarının daha uygun olması
hem de meraya dayalı doğal bir biçimde

beslenmesi

sebebiyle

daha

sağlıklı olması nedeniyle vatandaşların
bayramda koyun ve keçiyi tercih etmeleri gerektiğini söyleyerek ‘’ Ülkemiz genelinde 250 bin civarında yetiştiricilerimizin 4 milyon civarında küçükbaş hayvanı ile vatandaşlarımızın
kurbanlık talebini karşılamaya hazırız.’’ dedi.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat ÇELİK, açıklamasında şu görüşlere yer
verdi. ‘’ Ülkemizin 80 ilinde faaliyet
gösteren Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri

Birliklerimizden

edindiğimiz

bilgilere göre ülkemizin pek çok yerinde küçükbaş kurbanlık hayvan fiyatla-

muz vardır. Fiyatları bilinçli olarak
artırmak isteyen spekülatörlere itibar

rının geçen yıla göre hemen hemen
aynı düzeyde seyrettiği bazı bölgeleri-

etmemek gerekir. Çünkü her bayram
öncesi maalesef bunu adet haline

mizde ise makul düzeyde olduğunu

getirdiler. Yüzde yüz yerli koyun ve

belirledik.

keçi

Bu

yönüyle

bakıldığında

varlığımızla

vatandaşlarımızın

küçükbaş hayvan kesiminin vatandaşlarımızın kesesini fazlaca zorlamaya-

kurbanlık ihtiyacını her yıl olduğu gibi
bu yılda sorunsuz bir şekilde karşıla-

cağını söyleyebiliriz. Daha da önemlisi
küçükbaş hayvancılığımız daha çok

nacağını belirtmek istiyorum. Biz küçükbaş hayvancılığı sadece kurban

meraya ve otlatmaya dayalı yapıldığı

bayramlarında değil ülkemiz coğrafya-

ve doğal olarak beslendikleri için sağlıklı ve kaliteli et tüketimi yönüyle ve

sı da dikkate alınarak genel anlamda
hayvancılığın bir sigortası gibi görüyo-

daha da önemlisi kolay temin edilebi-

ruz ve kamuoyundan da olaya böyle

len vasfı ve geleneksel damak tadımı-

bakmalarını istiyoruz.

za uygun olması bakımından da tercih
edilmelidir diye düşünüyorum.

Bu vesile ile bütün vatandaşlarımızın

Ülkemiz genelinde Birliklerimize üye

ediyor sağlık, sıhhat ve huzur içerisin-

durumunda olan 250 bin civarında
yetiştiricilerimizle birlikte vatandaşlarımızın küçükbaş kurbanlık talebini

de bayramımızı idrak etmelerini temenni ediyorum. ’’

mübarek kurban bayramlarını tebrik

karşılamaya hazırız. Ülkemizde her
yıl
3 – 3.5 milyon küçükbaş hayvan
kurban edilmekte olup bu yıl 4 milyon
civarında küçükbaş hayvan mevcudu-
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MERKEZ BİRLİĞİMİZ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 12.ULUSLARARASI
KEÇİCİLİK KONFERANSI ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve 4
yılda bir gerçekleştirilen, "12. Uluslararası Keçicilik Konferansı" Antalya'da gerçekleştirildi. Antalya’nın
turizm bölgesi Kundu’daki Kervansaray Otel’de 25-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen konferansa
37 ülkeden 350 katılımcı katıldı.
Konferansa Gıda Tarım ve HayvanMüdür Yardımcısı Dr. İbrahim Öz-

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)

can, TÜDKİYEB Genel Başkanı Ni-

Genel Başkanı Nihat Çelik, Keçicilik

hat Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri
ile Denetim Kurulu Üyeleri, Tarım

alanında dünyanın en saygın ve

cılık Bakanlığı Hayvancılık Genel

Reformu Genel Müdürlüğü Teşkilatlanma Daire Başkanı M.Lokman
Ramazanoğlu, Hayvancılık Genel
Müdürlüğü Islah ve Geliştirme Dai-

önemli buluşmalarından biri olarak
görülen, bu yıl on ikincisi olarak ülkemizde ilk kez düzenlenen Uluslararası Keçicilik Konferansına gerek
ülkemizin çeşitli illerinden ve gerek-

re Başkanı Dr. Bekir Ankaralı, TAGEM Küçükbaş Hayvancılık ve Su
Ürünleri Daire Başkanı Dr. Ali Ayar,

se dünyanın her bir yanından gelen

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri İl
Birlikleri Başkanları, yöneticileri ve

Antalya’da ağırlamaktan büyük onur

personeli, Dünya Keçiciler Derneği
Türkiye Temsilcisi ve Konferans
Düzenleme Komitesi Başkanı Doç.
Dr. İrfan Daşkıran başta olmak
üzere çok sayıda yerli ve yabancı
bilim insanı katıldı.
12.Uluslararası Keçicilik Konferansının açılış konuşmasını Dünya Keçiciler Derneği Türkiye Temsilcisi
Başkanı Doç. Dr. İrfan Daşkıran
yaptı. Daşkıran, Türkiye’nin keçi
varlığı açısından Avrupa'da ilk sırada yer aldığını söylerken buna karşılık Türkiye'nin küçükbaş hayvandan sağlanan üretim anlamında
istenen düzeyde olmadığına dikkat
çekti. Daşkıran, keçi peynirinin
özellikle son yıllarda aranan bir
ürün olduğunu dile getirirken, bu
ürünün yüksek fiyatta alıcı bulmaya
başladığını söyledi. Doç. Dr. Daşkıran, "Bu kongreyle hayvancılıkta
nasıl bir seyir izlenmesi gerektiği
ve nasıl tedbirler alacağımızı ele
alacağız" dedi. Doç. Dr. İrfan Daşkıran, Türkiye'nin öz varlığı olan

bilim insanı, bürokrat, uzman ve
sektör temsilcilerini Akdenizin incisi
duyduklarını ifade ederek
‘’Bugünden itibaren 5 gün boyunca
keçicilik sektörü bütün yönleriyle ele
alınacak olup sektörel gelişmeleri,
beklentileri, geleceğimizi değerlendirme bakımından bu konferansı
önemli bir gösterge olarak buluyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımıza
da ışık tutması açısından önemli
görüyoruz. Bizler merkez birliği ve il
birlikleri olarak keçicilik konusunda
yapılacak uluslararası projelerde
aktif olarak iş birliğine gitme konusunda bu konferansın tüm katılımcı
ülkelere ve Türkiye’ye akademik
anlamda bir başlangıç oluşturacağını
düşünmekteyiz. Bilindiği üzere keçi
yetiştiriciliği dünyanın büyük bir bölümünde kırsal kalkınmanın unsuru
olduğu gibi yoksullukla mücadelede
de etkin olarak kullanılan bir üretim
dalıdır. Bu yönden bakıldığında da
ülkemiz için küçükbaş hayvancılık
son derece önemlidir. Küçükbaş hay-

görüldüğünü 2006 yılında TÜDKİYEB’ in ve il birliklerinin kurulmasıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sağladığı destekler sayesinde
küçükbaş hayvan sayısının 31 milyondan 44 milyon seviyesine çıktığını ifade etti.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, “Küçükbaş hayvan sayımızdaki
gelişmeler dünya ve Avrupa birliği
ülkeler içerisinde kendisini göstererek üst sıralarda yer almamızı sağlamıştır. Ülkemiz sahip olduğu 11 milyon keçi varlığıyla da Avrupa’da
birinci sırada yer almaktadır” dedi.
Çelik, “ülkemizde küçükbaş hayvan
sektörü son yıllarda büyük bir atılım
yapmış ve bu gelişmede şüphesiz
bakanlığımızın destekleme politikası
ve ıslah çalışmaları büyük rol oynamıştır. Bir diğer önemli faktör ise
küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin
kapsamlı bir örgüte kavuşmuş olmasıdır” diye konuştu.
Temel amaçlarının, bu sektörden
ekmek yiyen insanların ekonomileri,
refahı, huzuru ve kırsaldan kentlere
göçün önlenmesi olduğuna dikkat
çeken Çelik, ‘’ ülke hayvancılığının
geliştirilmesi için ciddi bir gayret ve
çalışma içinde olmamız, bizlere samimiyetle hizmet etme konusunda
büyük bir motivasyon sağladığını ve
bizleri mutlu ettiğini belirtmek iste-

van sayımız geçmişten bu güne
önemli mesafeler almış ve özellikle
son yıllarda kayda değer gelişmeler
olmuştur” diye konuştu.

Ankara keçisinin geleceğinin de ele
alınacak konular arasında olduğunu
söyledi.

Çelik, 2006 yılına kadar hayvan sayımızda önemli ölçüde azalmalar
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rim. Bu manada bize güç ve moral
vererek sektörümüze sahip çıkan
Sayın Bakanımız Faruk Çelik beyefendi başta olmak üzere bakanlık
mensuplarına, tüm il birlik yöneticilerimize ve Birlik çalışanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum.’’ şeklinde konuştu.
Genel Başkan Çelik, TÜDKİYEB’ e
bağlı 80 il birliği olduğunu, 250 bin
üyesiyle amaçlarının küçükbaş hayvancılık sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.
Çelik, “Ülkemizdeki kırmızı et açığının kapanmasının ancak küçükbaş
hayvancılık sektörünün gelişmesiyle
mümkün olacaktır“ dedi. Avrupa Birliği ülkelerinde süt keçilerine bebeklerin sütannesi gözü ile bakıldığını
aktaran Çelik, bu nedenden dolayı
diğer sütlere oranla keçi sütünün 2-3
kat daha fazla fiyata satıldığını söyledi. Nihat Çelik, "Anne sütüne en yakın süt özelliği taşıyan keçi sütüne ve
bundan elde edilen ürünlere talebin
her geçen gün arttığını görmek sektörümüz adına mutluluk verici" diye
konuştu.
Konuşmasının son bölümünde 15
Temmuz darbe girişimine de dikkat
çeken Genel Başkan Çelik, ‘’15 Temmuz bize biz olmayı hatırlattı. Bize
bir olmayı hatırlattı. 15 Temmuz 79
milyon insana birlik olmayı öğretti.
15 Temmuz 2016 tarihinde vatan
hainlerince gerçekleştirilmek istenen
darbe girişiminde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım
olmak üzere, emniyet güçlerimiz,
darbe karşıtı askerlerimiz ve vatandaşlarımız kenetlenerek birlik ve beraberlik içerisinde cuntacılara darbe
imkânı vermemiştir.15 Temmuz gecesi ülkemiz için ne kadar karanlıksa
16 Temmuz sabahı da o kadar aydınlık olmuştur. 15 Temmuz gecesi bize
biz olmayı, birlik olmayı hatırlatmış,
söz konusu vatan olunca 79 milyonun bir ve beraber olduğunu öğret-

laşık 60 milyar dolarlık tarım hasılası var. Bu 60 milyar dolarlık
hasılasının da yaklaşık yüzde 35’i
hayvancılığa ait. Öyle olunca bu
coğrafya için hayvancılığın ayrı
bir yeri var. Hayvancılığın içinde
de keçiciliğin ayrı bir yeri var. Bu
konferansta bir araya gelirken bu
coğrafyaya has bazı değerlerinde
gözden kaçmaması gerekir. Ankara Keçisi‘nin bu coğrafya için
özel olduğunu vurgulamak gerekir. Her geçen gün bu hayvanların sayısı biraz azalıyor. Ancak
bakanlık olarak biz hayvancılık
sektörü içerisinde keçiciliğin geliştirilmesi için de özel destekler
veriyoruz” diye konuştu.
Dr.Özcan , “Hepinizin malumu
değişik ırklardan yaklaşık 11 milyon kadar bir keçi varlığımız
var. Ama bu coğrafyada yaşayabilen 34 ırk melez olarak ya da
saf olarak bulunuyor. Son yıllarda
bakanlığın vermiş olduğu desteklemelerle ilgili olarak ve özellikle
Akdeniz sahilinde keçi yetiştiriciliğinin çok önemli bir özelliği var.
Dolayısıyla Antalya’da düzenlenmiş olan bu konferansında ayrıca
bir katkısı olacağını düşünüyorum. Öbür taraftan Türkiye hayvan sağlığı açısından da hem
kendi coğrafyasında hem de diğer coğrafyalarda hastalıklarla
ilgili konuları yakından takip eden
bir ülke. Öyle olunca bu coğrafyada, bu bölgede ya da dünyanın
başka yerlerindeki çalışmaları
yakından izlemeye çalışıyoruz.
Son 10 yılda hayvancılık konusunda görülen ilerlemeler ve
özelliklede keçi konusunda yapılan çalışmalarda da bakanlık olarak biz yanınızdayız. Bütün çalışmaların ülkemiz ve dünya hayvancılığına katkısı konusunda da
birlik ve beraberliğin çok önemli
olduğunu vurgulamak istiyorum ”
diye ifade etti.

miştir. Ve bu durum Dünyada da bir
ilk olarak tarihe geçmiştir.’’ dedi.

Konuşmaların ardından 4 ayrı
salonda yerli ve yabancı bilim

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

insanları tarafından keçicilik alanında çeşitli sunumlar yapıldı.

Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı
Dr. İbrahim Özcan, “Türkiye’nin yak-
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12.ULUSLARARASI KEÇİCİLİK KONFERANSINDA
MERKEZ BİRLİĞİMİZE BASININ YOĞUN İLGİSİ
Antalya’da Merkez Birliğimizin ev sahipliğinde düzenlenen 12. Uluslararası Keçicilik Konferansına ülkemizin önde gelen

konferans ve küçükbaş hayvancılığa
dair röportajlar gerçekleştirildi. Ge-

haber ajansları yoğun ilgi gösterdiler.

nel Başkan Nihat Çelik, basın tarafından yoğun ilgi görürken yapılan

Anadolu Ajansı (AA) ve DHA yaptığı ha-

haberler internet sitelerinde, TRT

berleri basına servis ederken, TRT HABER, İHA ve TOPRAK TV tarafından Mer-

HABER ve TGRT ekranları ile ulusal

kez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik ile

ve yerel gazetelerde geniş şekilde
yer aldı.
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12.ULUSLARARASI KEÇİCİLİK KONFERANSINDA EN BÜYÜK İLGİ
MERKEZ BİRLİĞİ STANDINA OLDU
Antalya’da düzenlenen 12. Uluslararası Keçicilik Konferansı kapsamında
başta Merkez Birliğimiz ve bazı il Birlikleri olmak üzere Ankara Büyükşehir
Belediyesi Kırsal Destekler ve Jeotermal Daire Başkanlığı ile çeşitli firmalar tarafından standlar açıldı.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin standı yerli ve
yabancı katılımcılar nezdinde ilgi odağı oldu. Stantta Çorum İli DKKYB’den
keçi tulum peyniri ve çorum leblebisi,
Malatya İli DKKYB ‘den Malatya kayısısı, Kırklareli İli DKKYB’den keçi peyniri ve koyun yoğurdu, Çanakkale İli
DKKYB’den peynir helvası, Hakkari İli
DKKYB’den keçi kavurması, Bayburt
İli DKKYB ve Siirt İli DKKYB’den keçi
kılı ile yapılmış ürünler yer aldı.
Genel Başkan Nihat Çelik, Ankara
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Destekler ve Jeotermal Daire Başkanlığı
standına yaptığı ziyarette Daire Başkanı Özgür Güven ile bir süre görüşerek Ankara keçisi ile ilgili yapılabilecek işbirliğine hazır olduklarını ifade
etti.
Merkez Birliği Standı en çok ziyaret
edilen stant olurken, Genel Başkan
Nihat Çelik ve beraberindeki yönetim
kurulu üyeleri sırasıyla diğer stantları
ziyaret ederek çalışmalar hakkında
fikir alışverişinde bulunuldu. Stand
açan birlikler arasında, Ankara İli
DKKYB, Manisa İli DKKYB, Gaziantep
İli DKKYB, Balıkesir İli DKKYB yer
aldı.
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12.ULUSLARARASI KEÇİCİLİK KONFERANSINA KATILAN BİRLİK
BAŞKANLARI İSTİŞARE TOPLANTISINDA BİRARAYA GELDİ
Antalya’da düzenlenen 12. Uluslararası Keçicilik Konferansına katılım
sağlayan il Birlik Başkanları 27 Eylül
2016 tarihinde Genel Başkan Nihat
Çelik başkanlığında bir araya gelerek
istişarelerde bulundular.
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat
Çelik tarafından Merkez Birliğinin
çalışmalarına yönelik açıklamalarda
bulunduğu istişare toplantısına, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teşkilatlanma Daire Başkanı M.Lokman
Ramazanoğlu, Hayvancılık Genel
Müdürlüğü Islah ve Geliştirme Daire
Başkanı Dr. Bekir Ankaralı ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü Küçükbaş Hayvancılık ve
Su Ürünleri Daire Başkanı Dr. Ali
Ayar da katılarak Birlik Başkanlarının
sorunlarını dinlediler ve sorunlarla
ilgili sorularını cevapladılar.
Son derece olumlu bir havada gerçekleştirilen toplantı sonucunda Genel Başkan Nihat Çelik, Daire Başkanlarına ve Birlik başkanlarına katılım ve katkılarından dolayı teşekkür
etti.

GENEL BAŞKAN NİHAT ÇELİK’TEN TAGEM VE ESK GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş, 3 Ekim
2016 tarihinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
(TAGEM) ve Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin konular hakkında bilgi paylaşımında bulundular.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Ali
İlbaş, TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik ‘ e makamında yaptıkları ziyarette Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesine ilişkin yapılan ve önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mehmet Ünal Yılmaz’a yapılan ziyarette ise iki kurum arasında yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu.
Küçükbaş hayvancılık ile ilgili işbirliği çalışmalarına her türlü desteğin
sağlanacağı konusunda fikir birliğine varıldı. Et ve Süt Kurumu Genel
Müdürlüğüne yapılan ziyarete Genel Sekreter Dr. Ömer Sinan Tamer de
iştirak etti.
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MERKEZ BİRLİĞİ HEYETİNDEN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE
İŞBİRLİĞİ ZİYARETİ
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik
başkanlığında Merkez Birliği Yönetim
Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, 5
Ekim 2016 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Destekler ve
Jeotermal Daire Başkanı Özgür Güven ile bir araya gelerek küçükbaş
hayvancılık sektörüne ilişkin çeşitli
konularda istişarelerde bulunuldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal
Destekler ve Jeotermal Daire Başkanı Özgür Güven, Ankara’nın küçükbaş hayvancılık alanında rekabetçi
olduğunu söyleyerek hayvancılıkla
ilgili projelerin yüzde doksanını küçükbaş hayvancılığına ayırdıklarını
belirtti. Özellikle Ankara Tifttik keçisine oldukça önem verdiklerini ifade
eden Güven , “biz bu konuda başkanımızın talimatı doğrultusunda Ankara keçisini nereye çıkartabiliyorsak
oraya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu konuda yönetim olarak çiftçimizin üreticimizin yanındayız. Konuyla ilgili
olarak hem Tifttik Birliğiyle hem de
Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile projeler yaptık. Merkez Birliği ile de bu konuda her türlü
işbirliği ve çalışmaya hazırız.” diye
konuştu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik
ise, “Keçi sütüne verilen desteğin en

az iki katı olması lazım. Ben insanların da bu alana yönelmesini istiyorum. İnek sütüne verilen desteğin
aynısının keçi sütüne de verilmesi
bana göre yanlıştır” dedi. Önceliklerinin organik tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Çelik, insanları organik ürünlere teşvik etmek gerektiğinin altını çizdi. “Küçükbaş hayvancılık da süt desteği alsın Çünkü bu
tamamen merada yetiştirilen bir
hayvancılık sektörü, dolayısıyla onun
sütü de organiktir eti de organiktir“
diye konuşan Genel Başkan Nihat
Çelik, bazı kuruluşların sırf kendi
çıkarları için insanların
oynadıklarını söyledi.

sağlığıyla

Genel Başkan Çelik, küçükbaş hayvancılık alanında yaptıkları çalışma
ve desteklerden dolayı Daire Başkanı
Özgür Güven’e teşekkür ederek Merkez Birliği olarak birlikte yapılacak
çalışmalara her türlü desteğin verileceğini kaydetti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal
Destekler ve Jeotermal Daire Başkanlığına gerçekleştirilen ziyarette
Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü
Erol Arık ile Merkez Birliği Teknik
İşler Şube Müdürü İrfan Gündoğdu
ve İdari ve Mali İşler Müdürü Vedat
Koç da yer aldı.

MİLLETVEKİLLERİNDEN
TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK'E ZİYARET
Türkiye

Damızlık

Koyun

Keçi

Yetiştiricileri

Merkez

Birliği

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’i 6 Ekim 2016 tarihinde
T.M.D Genel Merkezinde AK Parti 23-24 Dönem Elazığ Milletvekili Faruk Septioğlu, 24 Dönem Muş Milletvekili Faruk Işık, 24.
Dönem Siirt Milletvekili Osman Ören, 24. Dönem Van Milletvekili Mustafa Bilici ve İşadamı Yıldırım Olcay ziyaret ettiler. Misafirler TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’e başarı dileklerinde
bulunarak özverili çalışmalarından dolayı tebrik ettiler. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik kendisini ziyaret eden milletvekillerine ve iş adamı Yıldırım Olcay’a küçükbaş hayvancılık sektörüne ve TÜDKİYEB’e olan duyarlılıkları ve yakın ilgileri dolayısıyla teşekkür etti.
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KIRMIZI ET ÜRETİMİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN DURUMU
DEĞERLENDİRİLDİ
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından 6 Ekim 2016 tarihinde ‘Kırmızı
Et Üretiminde Küçükbaş Hayvancılığın Durumunun Değerlendirilmesi ‘
konulu bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Necati Tulgar, Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire
Başkanı Dr. Ali Ayar, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik, Genel Sekreter Dr.
Ömer Sinan Tamer, Teknik İşler
Şube Müdürü İrfan Gündoğdu, Afyonkarahisar DKKYB Başkanı Mevlüt
Topkaya, Antalya DKKYB Başkanı
Zeliha Öztürk, Bingöl DKKYB Başkanı
Ali Kaysadu, Diyarbakır DKKYB Başkanı Abdullah Çetinkaya, Eskişehir
DKKYB Başkanı Mehmet Köksal, Sinop DKKYB Başkanı Faruk Şanoğlu,
HAYGEM, TİGEM ve Et ve Süt Kurumu temsilcileri ile çeşitli Üniversite-

vancılığın yeri ve halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı ülkesel projesi
konulu bir sunum gerçekleştirdi. Dr.
Ayar, Türkiye’nin küçükbaş hayvan
varlığının son 10 yıldaki artışına dik-

lerden öğretim üyeleri katıldı.

kat çekerek Türkiye’nin küçükbaş
hayvan varlığı açısından son 10 yılda

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar

yüzde 31’lik bir artış sağladığını ifade etti. Ayar tercih edilen kırmızı

Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının
açılış konuşmasını TAGEM Genel
Müdür Yardımcısı Dr. Necati Tulgar
yaptı. Dr.Tulgar Türkiye’nin koyun
sayısına ilişkin olarak , “Koyunculuk
açısından baktığımızda da Türkiye
Avrupa sıralamasında ilk sıralara
yerleşmiş durumda Avrupa ülkeleri
içerisinde en fazla koyun sayısı Türkiye'dedir. Türkiye’nin yaklaşık 32
milyon civarında koyun varlığı var.
10 milyon küsur kadar keçi varlığımız var. Keçide Avrupa'da daha önce
birinci sıradaydı. Şuan ise koyunda
da birinci hale geldik İngiltere’de 32
milyon koyun vardı. Şu anda artık
24 milyona gerilemiş durumda diğer
Avrupa ülkelerinde de bir gerileme
söz konusu. Türkiye'de ise bir artış
var” dedi.
Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Ali Ayar,
kırmızı et üretiminde küçükbaş hay-

etin daha çok büyükbaş hayvan eti
olduğunu küçükbaş hayvan etinin ise
fazla tercih edilmediğini bu nedenle
de kırmızı et artışı bakımından küçükbaşta artışın yetersiz olduğunu
belirtti.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik
ise “Bizim bu anlamda farklı plan ve
projelerimiz var. Bizim bütün Genel
Müdürlerimizle son hafta görüşmelerimiz oldu. Bu konuları detaylı bir
şekilde ifade etmeye çalıştık. Şu
anda gelinen noktada birliklerin en
temel sorunlarından bir tanesi kurumsal yapıya kavuşmasıdır. Bu manada zaman zaman bizimle oyun
oynanmaya çalışılıyor. Bunu gider-

kapsamlı bir toplantı yapılacak.
Ancak mevzuatla, kanunla birliklerin
önü açılabilir, eli güçlenebilir. Hepimiz ithalata karşıyız bakanlığımız da
karşı il birlikleri başkanları da karşı
yetiştirici de karşı. Bunlar da hemfikir olalım. Diğer anlamda bizi buraya Merkez Birliği düzeyinde davet
ettiler. Genel müdürlüğümüze bu
toplantıyı tertip ettikleri için teşekkür ediyorum. Toplantının verimli
geçmesini diliyorum. Her zaman her
türlü projeyi birlikte yapmaya hazır
olduğumuzu belirtmek istiyorum”
diye konuştu.
Genel Başkan Nihat Çelik’in konuşması sonrası toplantıda katılımcılar
tarafından kırmızı et üretimine küçükbaş hayvancılığın katkıları neler
olabilir ve ne gibi yeni çalışmalar
yapılabilir konularında görüşler ve
öneriler ortaya konularak konular
enine boyuna değerlendirildi.
TAGEM yetkilileri, toplantı sonucun-

meye çalışıyoruz. Şu anda yeni bir
ekip, yeni bir düzen kurulmaya çalı-

da oluşan görüşleri kapsayan bir
rapor hazırlanacağını ve bu raporun

şılıyor. Allah Sayın Bakanımızdan
razı olsun. Zannedersem önümüzde-

karar vericiler düzeyinde ilgili makamlara sunulacağını belirterek top-

ki günlerde yeni atanan Tarım Reformu Genel Müdürümüzün başkanlı-

lantıyı sonlandırdılar.

ğında bütün ıslah birlikleriyle geniş
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GENEL BAŞKAN NİHAT ÇELİK’TEN GÜMRÜK VE TİCARET BAKAN
YARDIMCISI FATİH ÇİFTÇİ’YE BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik , Bingöl DKKYB Başkanı Ali Kaysadu ,Genel Sekreter Dr. Ömer Sinan Tamer , İdari ve Mali İşler Şube
Müdürü Vedat Koç ve Teknik İşler Şube Müdürü İrfan Gündoğdu 7
Ekim 2016 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Fatih
Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek ebediyete kavuşan amcası Hüseyin
Çiftçi’nin vefatı dolayısıyla kendisine başsağlığı dileklerinde bulundular.

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’TEN PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ
YAŞAR GÜÇLÜ’YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Türkiye

Damızlık

Koyun

Keçi

Yetiştiricileri

Merkez

Birliği

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 12 Ekim 2016 tarihinde Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürü Yaşar Güçlü’yü
makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Merkez Birliği ve 80 İl Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birlikleri olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
ile uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederken Genel Müdür Güçlü de
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJI
Türkiye

Damızlık

Koyun

Keçi

Yetiştiricileri

Merkez

Birliği

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, gerek dünyada gerekse Türkiye'de tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü kadın çiftçilerin üstlendiğini, tarımın her dalında çok önemli olan kadının, kırsal kalkınmanın da merkezinde bulunduğunu belirtti.
Çelik, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı
açıklamada, gelişmekte olan ülkelerde, Türkiye'de olduğu gibi tarımsal iş gücünün yüzde 50'ye yakınını, daha az gelişmiş bazı ülkelerde ise yüzde 70'ini kadınların oluşturduğuna dikkati çekti.
Gerek dünyada gerekse Türkiye'de tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü kadın çiftçilerin oynadığına işaret eden Çelik, tarımın her dalında çok önemli olan kadının, kırsal kalkınmanın da merkezinde bulunduğunu ifade etti.
Çelik, bugünün amacının "kırsalda yaşayan kadınların mevcut statüsünü yükseltmek, devlet ve kamunun dikkatini, kadınların hayati,
fakat yeterince tanınmayan rollerine çekmek, kadınların desteklenmeleri için çalışmalar yapmak" şeklinde özetlenebileceğini bildirdi.
Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nün, 1997 yılından beri Türkiye'de de
kutlandığını belirten Çelik, "Ülkemizde ve dünyada çiftçiliğe gönül
vermiş kadınlarımızı kutluyorum." ifadesini kullandı.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN DÜNYA GIDA GÜNÜ MESAJI

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)

sağlanması, gıdaların üretimi-

Genel Başkanı Nihat Çelik, dünyada

tüketimi ve satış noktalarındaki hijyen etkinliğinin sağlanması ile yeterli

her 100 kişiden 11'inin, yani yakla-

ve dengeli beslenmenin öneminin

şık 800 milyon kişinin yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu

belirtilmesinin amaçlandığına dikkati

bildirdi.
Çelik, 16 Ekim Dünya Gıda Günü
dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada,
her yıl 16 Ekim'de gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin
konuların gündeme taşındığını, küresel anlamda büyük önem arz eden
açlık ve açlıkla mücadeleye dikkat
çekildiğini belirtti.
Dünya Gıda Günü’nde, açlık problemlerinin belirlenmesi ve çözüm
yollarının ortaya çıkarılması, ülkeler
arasındaki gıda üretimi birlikteliğinin

çeken Çelik, besin maddeleri üretiminin az olduğu yoksul ülkelerde

gıdanın ve beslenmenin ne derece
hayati bir öneme sahip olduğunu
çok açık bir şekilde gözler önüne
sermektedir. Aslında gıda üretimi
konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmamakla birlikte üretilen ürünlerin önemli bir kısmı gıda önlemleri-

açlık ve yetersiz beslenme sorununun ortaya çıktığını ifade etti.

nin alınmamasına bağlı olarak yok

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım

çöpe atılmaktadır. Bu vesile ile tüm
dünya insanlarının ve özellikle de
ülkemiz insanlarının küçükbaş hay-

Organizasyonuna göre, dünyada
yaşayan her 100 kişiden 11'i, yani
yaklaşık 800 milyon insanın yetersiz
beslenmeyle karşı karşıya olduğunu
bildiren Çelik, şunları kaydetti:

olmakta, besin maddelerinin özellikle de tahıl ürünlerinin büyük kısmı

van et ve süt ürünlerini sağlık ve
dengeli beslenme adına tüketmeleri
dileklerimle Dünya Gıda Günü'nü
ben de merkez birliğimiz ve 80 il

"Her yıl yaklaşık 6 milyon çocuk,
yani günde 16 bin 500 çocuk yetersiz beslenme veya açlık sebebiyle
hayatını kaybetmektedir. Bu veriler,

birliğimiz adına kutluyorum. Dünyada açlığın son bulmasını temenni
ediyorum."

BAŞBAKAN YILDIRIM, MİLLİ TARIM PROJESİ’Nİ AÇIKLADI

Gıda

Tarım ve Hayvancılık Ba-

Başbakan Binali Yıldırım ile Gıda

kanlığı tarafından 14 Ekim 2016

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fa-

tarihinde

ruk Çelik, Dünya Kadın Çiftçiler

‘Girişimci
Töreni’

İzmir
Kadın

Ödemiş’te
Çiftçiler

gerçekleştirildi.

Ödül

Günü

kapsamında

gerçekleşen

Törene

II. Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül

Başbakan Binali Yıldırım, Gıda

Töreni'ne katıldı. İzmir Ödemiş'te

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fa-

gerçekleşen

ruk Çelik başta olmak üzere çok

girişimci kadın çiftçilerine ödül

sayıda bakan ve davetli katıldı.

verilmesinin ardından; Başbakan

Tarım ve hayvancılık sektörünün

Yıldırım merakla beklenen "Milli

Başbakan

önemli temsilcilerinin bir araya

Tarım Projesi"ni açıkladı.

ederek, sözü paketi açıklaması

törende,

bu

yılın

geldiği programa Türkiye Damız-

Yıldırım'a

teşekkür

için Başbakan Binali Yıldırım'a

lık Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

Programda ilk olarak konuşan

verdi. Yıldırım,

kez

Genel

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

sinde tarıma 90 katrilyon destek

Başkanı Nihat Çelik de iştirak

Faruk Çelik, çiftçilerimize ve üre-

verdiklerini

etti.

ticilerimize

"Hayvansal

Birliği

(TÜDKİYEB)

verdiği

önem

için

son 14 yıl içeridile

Üretim

getirerek,
12

milyon
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tondan 23,5 milyon tona çıkardık.
Hani hayvancılık geri gidiyordu? 2
kat artmış" diye konuştu ve ardından beklenen paketi açıkladı.
İşte merakla beklenen "Milli Tarım Projesi":
1. HAVZA BAZLI ÜRETİME DAYALI DESTEK MODELİ
2. EKİM VE HASAT ZAMANINDA
YILDA 2 DESTEK
3. GÜBREDE KDV SIFIRLANDI
4. MAZOT MALİYETİNİN %50'Sİ
DESTEKLENECEK
5.

HAYVANCILIK

ALANINDAKİ

PROJELER
Yıldırım,

hayvancılıkla

ilgili

ise

şunları söyledi: "Öncelikle yerli
üretimi

destekleyeceğiz.

hayvan

varlığımızı

Kendi

arttıracağız.

Bunun için bir miktar damızlık
amacıyla ithalat yapacağız ancak
sürekli 'eti ucuzlatacağım' diye bu
kadar zengin toprakları olan bir
ülkenin sürekli ithalat yapması
akıllı bir iş değilidr. Onun için 25
ilimizde mera hayvancılığı yetişti-

na alınacak alet ve edava-

riciliği bölgesi oluşturuyoruz.

ta

%50

hibe

verilecek.

Ayrıca yetiştiriciler hayvan
Meralar, hayvancılık yapmak ve

almak istediğinde rahatlık-

ıslah etmek şartıyla uygun ve

la

uzun süreli kiraya verilecek.

Hayvancılık yapmak iste-

Düve

yenler damızlık ihtiyacını

alımının %30'unu devlet

kredi

kullanabilecek.

verecek. 31 ilde 500 baş kapasi-

gidip bu merkezlerden alabilecek.

hale edilecek. Et Süt Kurumu faz-

teli damızlık gebe düve üretim

Damızlık ve yerli üretim hayvan-

la sütü alıp, süt dozu için değer-

merkezleri kurulacak. 22 ilde 500

cılıkta istediğimiz noktaya belirli

lendirecek. Hayvan hastalıkları ile

baş kapasiteli damızlık teke koç

bir zaman sonra gelmiş olacağız.

mücadele edilecek. Ari bölgeler

üretimi merkezi kurulacak.

Tek başına üretmek yetmez, üre-

genişleyecek. Hayvan dinlendir-

8 ilde 250 baş kapasiteli manda

timin kaliteli olması lazım. Ette ve

me ve kontrol merkezi istasyon-

üretim merkezleri kurulacak. Ahır

sütte bir takım yeni tedbirler var.

ları kurulacak. 184 ova sit ilan

ve ahıl yapımına, damızlık hayva-

Çiğ süt fiyatı düştüğü an müda-

edilecek.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, DÜNYA GIDA GÜNÜ ETKİNLİĞİNE KATILDI
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
Oteli’nde 18 Ekim 2016 tarihinde
Dünya Gıda Günü etkinliği gerçek-

taran Çelik, bu olumsuz gelişmelerden en çok tarımsal faaliyetlerin
etkilendiğine dikkati çekti.

leştirildi. Etkinliğe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tür-

Çelik, iklim değişikliği ve kuraklık
nedeniyle, 20. yüzyılın başından bu

kiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)

yana tarımsal ürünlerdeki genetik
çeşitliliğin yüzde 75'inin yok olduğu-

Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Yuriko Shoji başta olmak üzere çok

nu söyledi. Bakan Çelik, tedbir alınmazsa kuraklık sebebiyle mahsullerden alınan verimin yüzde 10-25 dü-

sayıda davetli katıldı. Gıda tarım ve
hayvancılık sektörünün önemli tem-

şeceğinin hesaplandığını anlattı.

silcilerinin bir araya geldiği etkinliğe
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

Dünyada israf edilen gıdanın değerinin 1 trilyon doları aştığını dile geti-

ricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik ve TÜDKİ-

ren Çelik, dünyanın en zengin yüzde
20'lik diliminde yer alanların, üreti-

YEB Denetleme Kurulu Başkanı Necat Demirden de iştirak etti.

len toplam gıdanın yüzde 76'sını
tükettiğine işaret etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

"Mazot desteğiyle kalitesiz mazot

Faruk Çelik toplantıda yaptığı konuşmada, “Türkiye'nin tarımsal hasıla
bakımından Avrupa'nın en büyük

kullanımının önüne geçeceğiz"

tarım ülkesi konumunda olduğunu
vurgulayarak "2023 yılı için konulan
hedeflere ulaşmak için tarımsal üretimde de kaynakları verimli kullanmamız gerektiğinin farkındayız. Bu
gerçekten yola çıkarak, 'Milli Tarım'
projesini oluşturduk. Başbakanımızın
da dediği gibi bundan sonra çiftçilerimiz, kafasına göre değil havzasına
göre ekim yapacak" dedi.
"Genetik çeşitliliğin yüzde 75'i kayboldu"

Türkiye'nin tarım konusunda taraf
olduğu tüm uluslararası sözleşmelere uyum için çok ciddi çaba içinde
olduğunu ve yürütülen çalışmalara
öncülük ettiğini anlatan Çelik, şöyle
devam etti:
"Türkiye tarımsal hasıla bakımından
Avrupa'nın en büyük tarım ülkesi
konumundadır. 2023 yılı için konulan
hedeflere ulaşmak için tarımsal üretimde de kaynakları verimli kullanmamız gerektiğinin farkındayız. Bu

Yeryüzünde yaklaşık 2 milyar hek-

gerçekten yola çıkarak, 'Milli Tarım'
projesini oluşturduk. Başbakanımızın
da dediği gibi bundan sonra çiftçile-

tarlık alanın, küresel ısınma, iklim
değişikliği, çölleşme ve kuraklık teh-

rimiz, kafasına göre değil havzasına
göre ekim yapacak.

didiyle karşı karşıya olduğunu belirten Çelik, 1,5 milyardan fazla nüfu-

Mazot fiyatında yapılan indirime de-

sun bu tablodan etkilendiğini bildirdi.
Ortalama küresel sıcaklığın 2015
yılında 0,6 santigrat derece arttığını
ifade eden Çelik, deniz seviyesinin
de 10-20 santimetre yükseldiğini
bildirdi. Bu nedenle dünyanın bazı
bölgelerinin sular altında kaldığını
dile getiren Çelik, bazı kesimlerin ise
su kıtlığı yaşadığını söyledi. Su kıtlığı
yaşanılan bölgelerde, 2030 yılına
kadar 700 milyon kişinin yurtlarından olacağının tahmin edildiğini ak-

ğinen Çelik, bu konuda çok yoğun
bir çalışma yaptıklarını söyledi. Mazot desteğiyle kalitesiz mazot kullanımının önüne geçeceklerini ifade
eden Çelik, bunun çevre kirliliğini de
önleyecek bir karar olduğunu dile
getirdi.
Sulamada yaşanan sorunlara da

di. Çelik, yapılacak yasal düzenlemeyle sulama ve toplulaştırma

değinen Bakan Çelik, bu alandaki
sorunların toplulaştırma projesiyle

Vatandaşa sağlıklı, ekonomik gıda

çözülmesinin doğru olacağını söyle-

problemlerinin giderileceğini belirtti.
arzını kolaylaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Çelik, gelişmiş ülkeleri
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de bu çabaya ortak olmaya davet
etti.
"Gıda talebini karşılamak zorundayız"
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve
Tarım Örgütü (FAO) Türkiye
Temsilcisi Yuriko Shoji de iklim
değişikliğinin gıda güvenliğiyle
ilişkisine dikkati çekti.
İklim değişikliği masaya yatırılmadan, açlık ve yoksulluğun sona erdirilemeyeceğini belirten
Shoji, "Dünya nüfusunun 2050'de
9,6 milyara ulaşması bekleniyor.
FAO, bu büyüyen nüfusu doyurabilmek için 2050'de tarımsal üre-

ğı bilinciyle, doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğine destek
olmayı amaçlıyoruz. Bu sebeple
2012 yılında ağaçlandırma seferberliği kapsamında Orman ve Su
İşleri Bakanlığımız ile protokol
imzaladık. Söz konusu protokol
kapsamında bugüne kadar 972,3
dekarda 54 bin 780 fidanı toprakla buluşturduk. Küresel ısınma ve
iklim değişikliğinin getirdiği şartlar daha da ağırlaşmadan, her yıl
ülke çapında çok hızlı ve etkin bir
ağaçlandırma kampanyası yürütmek zorundayız."
Genel Başkan Çelik, stant ziyaretlerinde Bakan Çelik’e eşlik etti.

timin yüzde 60 artması gerektiği-

Dünya Gıda günü münasebetiyle

ni tahmin ediyor. Öte yandan

çeşitli illerden katılım sağlayarak

küresel sıcaklık yükselmesini 2
derecenin altında tutabilmek için

yöresel ürünlerini sergileyen Ziraat Odalarının stantları Gıda

emisyonların 2050'ye kadar yüz-

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TZOB Genel başkanı
Şemsi Bayraktar, FAO Türkiye

de 70 azalması bekleniyor. Bir
başka deyişle, emisyonları azaltırken bugüne kadar görülmemiş
bir gıda talebini karşılamak zorundayız." dedi.
"Tarımda verimliliği yakalamak
zorundayız"
TZOB Genel Başkanı Şemsi̇
Bayraktar da tarımdaki yapısal
sorunların çözülmesi halinde sektörün Türkiye ekonomisine
önemli katkı sunacağını belirterek, "Hedefimiz, Gayri Safi Milli
Hasılaya 150 milyar dolarlık katkı
sağlamak. Bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyoruz. Eğer tarımımızı geliştirmek istiyorsak ve dünya
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Temsilcisi Yuriko Shoji ve davetliler tarafından ziyaret edildi. Stant
ziyaretlerine TÜDKİYEB Genel
Başkanı Nihat Çelik ve Denetleme Kurulu Başkanı Necat Demirden de iştirak etti.
Genel Başkan Çelik, etkinlik kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Müsteşar Dr. Nusret Yazıcı başta olmak
üzere Bakanlık üst düzey bürokratları ile Merkez Birliğinin çalışmalarına ilişkin bir takım görüşmelerde bulundu.
Dünya Gıda Günü etkinliği, İklim

ticaretinden gereken payı almak
istiyorsak, verimliliği yakalamak

Değişikliği, Gıda ve Tarım konulu
panelin gerçekleştirilmesiyle so-

zorundayız." diye konuştu.

nuçlandırıldı.

İklim değişikliğinin etkilerinden
çiftçilerin korunması ve desteklenmesi için gerçekçi ve kalıcı
politikalar geliştirilmesi, küresel
anlamda koordinasyon ve iş birliği sağlanması gerektiğini söyleyen Bayraktar, şunları kaydetti:
"TZOB olarak, canlıların ormanlara bağlı olmadan yaşayamayaca59
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TAIEX UZMANLARIYLA ISLAH KONULARINDA BİLGİ PAYLAŞIMINDA
BULUNULDU.
Avrupa Birliği Komisyonu Genişleme

Üç gün süren toplantıda; yabancı

Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılan-

uzmanlarca AB, İngiltere ve Fransa

ma Biriminin uygulamakta olduğu bir
kurumsal yapılanma aracı olan
TAIEX Ofisi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının işbirliğinde 19
Ekim 2016 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildi.
Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Islah
Geliştirme Daire Başkanı Dr. Bekir
Ankaralı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İngiltere ve İsveç’ten
uzmanların yanı sıra TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Genel Sekreter Dr. Ömer Sinan Tamer, Teknik

uygulamaları hakkında bilgiler sunuldu. Koyun ve keçilerin Tanımlanması
ve kayıt edilmesi, elektronik küpeleme, koyun ve keçiler için pedigri ve
diğer sertifikaların neler olduğu,
koyun ve keçiler için süt kontrol metodları, performans testleri, süt üretimi için damızlık hedeflerin belirlenmesi, et kaydı için performans testi
ve et üretimi için damızlık hedeflerin
belirlenmesi, pratikte performans
testleri ve Genomik seleksiyon gibi
konularda bilgiler verildi ve karşılıklı
tartışıldı.

tarafından yabancı uzmanlara Türki-

İşler Şube Müdürü İrfan Gündoğdu
ve İdari ve Mali İşler Şube Müdürü

Sunumlardan sonra ise Islah ve Ge-

ye koyun ve keçiciliği mevcut mevzuat ve Soykütüğü Bilgi Sistemi

Vedat Koç ve bakanlık ilgili personeli
katıldı.

Yüksek Mühendisi Adem Bölükbaşı

liştirme Daire Başkanlığından Ziraat

(SOYBİS) hakkında bir sunum yapılarak program sonlandırıldı.

BASIN AÇIKLAMASI : TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK’TEN
MİLLİ TARIM PROJESİ İÇİN TEŞEKKÜR
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat ÇELİK yaptığı
yazılı açıklamada; Başbakan Binali
Yıldırım tarafından İzmir’de açıklanan Milli Tarım Projesi için hükümetimize ve Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik’e teşekkür ederek küçükbaş hayvancılığa verilen
önemden dolayı büyük bir onur duyduklarını ve bu moralle çalışmalarına
devam edeceklerini belirtti.
Genel Başkan Çelik yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
14 Ekim 2016 tarihinde İzmir Ödemiş’te Başbakanımız Sayın Binali
Yıldırım’ın açıklamış oluğu Milli Tarım
Projesini büyük bir heyecanla izledik.
Ülkemiz tarımına çağ atlatacak olan
bu proje ile artık havza bazlı üretime
dayalı destekleme modeline geçile-

lanacak olmasını Türk tarımını
şaha kaldıracak uygulamalar ola-

vermiş herkese Merkez Birliğimiz
ve 80 Birliğim adına sonsuz te-

rak görmekteyiz.

şekkürlerimi sunuyorum.

Milli Tarım Projesi içerisinde yer
alan hayvancılık uygulamalarında

Başbakanımız tarafından açıklanan Milli tarım Projemizin başarı-

küçükbaş hayvancılığa özel bir
önem verilmiş olmasını da 250

ya ulaşması için gece gündüz var
gücümüzle çalışmak, bizim temel

bin küçükbaş hayvan yetiştiricisi
üyemiz adına büyük bir memnu-

amaçlarımızdan biri olmuştur ve
bu konuda Damızlık Koyun Keçi

niyetle karşılıyoruz.

Yetiştiricileri Birlikleri olarak her
türlü katkıyı vermek gibi bir so-

Öncelikle yerli üretimin desteklenecek olması, 25 ilimizde mera
hayvancılığı için özel bölgeler

rumluluğumuz vardır.
Milli Tarım Projesinin ülkemiz

oluşturulması ve 22 ilimizde 500
baş kapasiteli damızlık koç teke

tarım ve hayvancılığına hayırlı
olması dileklerimle küçükbaş

üretim merkezlerinin kurulması
sektörümüz adına bizleri sevindi-

hayvancılık sektörü adına bir kez
daha Sayın Başbakanım ve Sayın

ren müjdeler olmuştur. Bu manada Sayın Başbakanımız Binali

Bakanıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Yıldırım’a, göreve başlamasından
kısa bir süre geçmesine rağmen

cek olmasını, ekim ve hasat zamanlarında yılda iki kez destekleme öde-

küçükbaş hayvancılığa her zaman
büyük değer veren Gıda tarım ve

mesi yapılmasını, gübrede KDV nin
sıfırlanmasını ve mazot maliyetinin

ruk Çelik’e ve bu proje için emek

Hayvancılık Bakanımız Sayın Fa-

yarısının Devletimiz tarafından karşı-
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SİİRT ESKİ MİLLETVEKİLİNDEN
TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK’E ZİYARET
TÜDKİYEB Genel Başkanı Sayın

Nihat Çelik'i 24.Dönem Siirt AK Parti Millet-

vekili Osman Ören ve Şırnak'ın Kanaat Önderlerinden İsmet TATAR ziyaret
etti. Ziyarette Genel Başkan ÇELİK'e hayırlı olsun dilekleri iletildi.
Ören ve Tatar ziyaretlerinde Genel Başkan Çelik’e hayırlı olsun dileklerinde
bulundu. Geenel Başkan Çelik ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

MANİSA BİRLİK BAŞKANIMIZ YÜKSEL DUMAN’I KAYBETTİK…
Salihli'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Manisa Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri
Birliği Başkanı Yüksel Duman, 25
Ekim 2016 tarihinde yüzlerce vatan-

ricileri Merkez
Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik,
Yönetim Kurulu
Üyesi Şevket Avcı,

daşın katılımıyla son yolculuğuna
uğurlandı.

Denetleme Kurulu

Manisa DKKYB Başkanı Duman, öğle

kiye’nin birçok

namazına müteakip kılınan cenaze
namazının ardından Mevlütlü Mahal-

bölgesinden gelen birlik başkanları,

lesi mezarlığına defnedildi. Mevlütlü
Mahallesi Camii’nde kılınan cenaze
namazına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Tarım Reformu Genel
Müdür Yardımcısı Mehmet Özgün,
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

Başkanı Necat
Demirden ve Tür-

Manisa ve Salihli’deki kurum temsilcileri ile yakınlarının yanı sıra vatandaş-

gittiği ve direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu devrilen trak-

lar katıldı.

törün altında kaldığı öğrenildi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi

Edinilen bilgilere göre kaza 24 Ekim’de

tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Birlik Başkanı Yük-

Mevlütlü Mahallesi Kocadere Taşlıtarla
mevkiinde meydana geldi. Yüksel Duman’ın kendisine ait traktör ile tarlaya

sel Duman, maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BASIN AÇIKLAMASI : 'TERÖRDEN DOLAYI MERA ALANLARININ YARISI
KULLANILAMIYOR'
TÜDKİYEB Başkanı Çelik, "Terörle müca-

Türkiye genelinde kurulan birliklerle be-

"Son 5 yıldaki hedefimiz; koyun keçi

dele nedeniyle yarısını kullanabildiğimiz

raber koyun keçi sayısında artış yaşandı-

sayımızı 60 milyona çıkarmaktı. Bu hede-

mera varlığımızdan tam olarak faydala-

ğını belirten Çelik, "Son 5 yılda koyun

fimize maalesef ulaşamadık. Terörle

nabilseydik, koyun keçi varlığımızla dün-

keçi sayımız yaklaşık 7 milyon arttı. Şu

mücadele nedeniyle 14,6 milyon hektar

yada ilk sırada yer alan Yeni Zelanda'yı

an 44 milyon koyun keçi mevcuduyla

alandan sadece 7,3 milyon hektarın kul-

geçebilecek düzeyde olacaktık." dedi.

Avrupa’da birinci, dünyada ise 10. sırada

lanılabildiği mera varlığımızdan tam ola-

yer alıyoruz. Son 5 yılda bu rakam yüzde

rak faydalanabilseydik, koyun keçi varlı-

13 artmıştır. Bu sektörün gelişmesi, ül-

ğımızla dünyada ilk sırada yer alan Yeni

kemiz adına büyük önem teşkil etmekte-

Zelanda'yı geçebilecek düzeyde olacak-

dir." diye konuştu.

tık. Çözüm sürecinde örneğin sadece

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat
Çelik, "Terörle mücadele nedeniyle 14,6
milyon hektar alandan sadece 7,3 milyon
hektarın kullanılabildiği mera varlığımız-

Merkez Birliği olarak küçükbaş hayvan

dan tam olarak faydalanabilseydik, ko-

sayısını artırmak için çalışmalar yaptıkla-

yun keçi varlığımızla dünyada ilk sırada

rını aktaran Çelik, bunun için belirledikle-

yer alan Yeni Zelanda'yı geçebilecek

ri hedeflere terör olayları nedeniyle ula-

düzeyde olacaktık." dedi.

şamadıklarını vurguladı.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada,

Çelik, meraların küçükbaş hayvancılığın

küçükbaş hayvancılığın kırsaldaki en

gelişmesindeki önemine dikkati çekerek,

önemli geçim kaynağı olduğunu söyledi.

şöyle devam etti:

Van'da koyun keçi sayısında yaklaşık 300
bin artış oldu. Terör olaylarının başlaması, birçok yerin güvenlik bölgesi ilan edilmesi ile meralar kullanılamaz duruma
geldi. Hayvan otlatılmasında meralardan
yeteri kadar istifade edilemediği için
sıkıntı yaşanıyor. Bu bizim için çok büyük
bir kayıptır. Küçükbaş hayvancılık meraya dayalı bir sektördür. Merada bir sıkıntı
olduğu zaman sektörümüze de olumsuz
yansıyor.”
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BURSA’DA , ŞAP HASTALIĞI İLE MÜCADELEDE EYLEM PLANI
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Trakya'dan sonra; Batı Karadeniz,
Güney Marmara, Ege Bölgesi de
şaptan ari hale getiriliyor. Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Trakya'dan sonra; Batı Karadeniz,
Güney Marmara ve Ege bölgesinin
de şap hastalığından ari hale getirilmesi için harekete geçti. Bakanlık
hazırladığı yeni eylem planıyla,
Trakya'yı "aşısız hastalıktan ari bölge", Batı Karadeniz, Güney Marmara ve Ege de "aşılı hastalıktan ari
bölge" statüsüne kavuşturacak.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan, geviş getiren çiftlik hayvanlarının Şap hastalığı ile
mücadele eylem planının uygula-

lantıya; Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Harun Seçkin, Hayvan
Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı
Dr. Özhan Türkyılmaz, Şap Enstitüsü
Müdürü Doç. Dr. Veli Gülyaz, Bursa
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Ömer Ceylan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik ile ariliği hedeflenen bölgede
bulunan illerin, İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürleri , Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube
Müdürleri, Türk Veteriner Hekimleri
Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları
Birliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye Kırmızı
Et Üreticileri Merkez Birliği, Türkiye

maya girmesinin ardından paydaş-

Süt Üreticileri Merkez Birliği, Türkiye

ları bilgilendirmek amacıyla düzenlenen "Bölgesel Risklerin Kademeli

Kasaplar Federasyonu, Türkiye Süt
Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri

Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyon Eylem

Birliği ve Ambalajlı Süt Üreticileri

Planı" toplantısı 20 Ekim 2016 tari-

Birliği temsilcileri katıldı.

yapıldı. Ülkemizin batı bölgesinde
yapılabilecekleri bu toplantıda konuşacağız, tartışacağız. Ülkemiz şap
hastalığı ile mücadele ve aşı üretiminde dünyada üst seviyelerdedir.
Aşının üretilmesi ve uygulanması
noktasında sıkıntı yaşamıyoruz, bu
bölge için Trakya Bölgesine göre
dezavantajlı olduğumuz nokta hayvan hareketleri olacaktır. Toplantıda
sunumlar sonrası yapılacak tartışmalarda, fikir alışverişinde buluna-

hinde Bursa'da gerçekleştirildi.

Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil
yaptığı konuşmada, konunun teknik

Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Dr.

ve mevzuat olarak toplantıda ele
alınacağını belirterek, "Trakya Bölge-

Nihat Pakdil'in başkanlık ettiği top-

ge Statüsü kazanmasından sonra
diğer bölgeler için de planlamalar

sinin Şap Hastalığından Aşılı Ari Böl-

rak bu toplantıdan daha donanımlı
olarak ayrılmış olacağız" diye konuştu. Müsteşar Yardımcısı Pakdil katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

ŞAP HASTALIĞIYLA MÜCADELEDE EYLEM PLANI İZMİR’DE ELE ALINDI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, 27 Ekim 2016 tarihinde İzmir
Kaya Termal Otel’de 'Geviş getiren
çiftlik hayvanlarının şap hastalığı ile
mücadele eylem planı' konulu toplantı
gerçekleştirdi.
Toplantıya, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil,
Bakanlık yetkilileri, İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürleri ile Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube
Müdürleri, Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, TÜDKİYEB Muhasip Üyesi Şevket
Avcı ve Denetleme Kurulu Başkanı

Odaları Birliği, Türkiye Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye
Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği,
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği,
Türkiye Kasaplar Federasyonu, Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği ve Ambalajlı Süt Üreticileri
Birliği temsilcileri katıldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil,
şap hastalığıyla mücadelede gelecek
yıldan itibaren yeni bir program uygulamaya başlayacaklarını belirterek,
"Kendi ülkemizde dolaşan virüse karşı
özel olarak üretilmiş aşıyı kullanacağız." dedi.

Necat Demirden, Türk Veteriner Hekimleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat
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HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRÜ OSMAN UZUN’A MAKAMINDA
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel başkanı
Nihat Çelik Başkanlığında Genel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş, Sekreterya
Üye İhsan Akın, Muhasip Üye Şevket
Avcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent
Oral ve Oktay Beşli’den oluşan heyet
3 Kasım 2016 tarihinde Hayvancılık
Genel Müdürlüğüne atanan Osman
Uzun’u makamında ziyaret ederek
hayırlı olsun dileklerinde bulundular.
Genel başkan Çelik, ziyaret esnasında Merkez Birliği çalışmalarına ilişkin
özet bilgiler verirken Genel Müdür
Uzun’dan küpeleme işlerinin Birliklere devredilmesini talep etti. Çelik
ayrıca desteklemelerin sadece anaç
koyun keçiye değil tümüne verilmesi
gereğine işaret etti. Bakanlıkla son
derece uyum halinde çalıştıklarını
ifade eden Çelik, ‘’Işığı gözümüze
değil, yolumuza tutmanızı istiyoruz’’
dedi.
Hayvancılık Genel Müdürlüğünün
kendileri için çok önemli olduğunu
söyleyen Genel Başkan Çelik, alternatif projeler de dâhil Bakanlıkla her
türlü çalışma için hazır olduklarını
dile getirdi.
Hayvancılık Genel Müdürü Osman
Uzun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek mevcut konuları sürekli istişare ederek yolumuza
devam edeceğiz şeklinde görüş bildirdi. Uzun, Merkez Birliği ve Birliklerle beraber daha güzel işler yapabileceklerini de sözlerine ekledi.
Diğer yandan Merkez Birliği
Genel Başkanı Nihat Çelik
ve Yönetim Kurulu üyeleri
Hayvancılık Genel Müdürlüğüne bağlı Islah Ve Geliştirme daire Başkanı Dr. Bekir
Ankaralı’yı makamında ziyaret ederek bir süre küçükbaş hayvancılık sektöründe yapılan ve önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaları
değerlendirdiler.
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2018-2022 STRATEJİK PLAN DIŞ PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığınca 3 Kasım
2016 tarihinde 2018-2022
Stratejik Plan Dış Paydaşlar
Çalıştayı gerçekleştirildi.
Çalıştaya; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil ve
Bakanlık Bürokratlarının yanısıra

Türk tarımında son 13 yılda yaşanan

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

gelişmelerle bu dönem gerçekçi

ricileri Merkez Birliği Genel Başkanı
Nihat Çelik, Genel Başkan Yardımcı-

planlamaların önemsendiği, istikrar
ve verimliliğin öne çıkarıldığı, enteg-

sı Ali İlbaş, Sekreterya Üye İhsan
Akın, Muhasip Üye Şevket Avcı,

re yaklaşım insan odaklı anlayış ve
çok yönlü kalkınmanın esas alındığı

Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Oral

100 yıllık kemikleşmiş sorunların

ve Oktay Beşli ile tarım ve hayvan-

çözüme kavuşturulduğu, Cumhuriyet

cılık sektörünün temsilcileri iştirak
etti.

tarihinde bir çok şeyin ilkinin gerçekleştirildiği üretim ve ihracat re-

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan
Müsteşar Yardımcısı Dr.Nihat Pakdil
konuşmasında ‘Türkiye ekonomisi
ve sosyal yapısında en önemli sektörlerin başında gelen tarım sektörüne yön vermek üzere bakanlığımız tarafından son yıllarda hazırlanmış ve titizlikle uygulanan stratejik
planlarla tarımsal ve sosyal alt yapı
hizmetleri geliştirilmiş kırsal kalkınma ve refah sağlanarak kırsal alanların cazibesi arttırılmıştır. Takip
eden süreçte sanayinin gelişimi
yanında tarımın sürdürülebilirliğinin
ön plana çıkacağı, kırsalın korunması kaynaklarıyla birlikte yerinde
kalkınmasının tartışılacağı ön görülmektedir. Ayrıca önümüzdeki dönemde tarım sektörünün gıda yetersizliği , iklim değişikliği , suyun
bulunabilirliği , biyoçeşitlilikte daralma , sınırlı ekosistemdeki kayıplar
gibi sorunlar ile yüz yüze kalması
kuvvetle muhtemel görülmektedir.
2018-2022 stratejik planımız ile
gıda ve tarım alanında üretici ve
tüketici memnuniyetini en üst seviyede sağlamış bölgesinde lider,
dünyada küresel aktör olan Türkiye

korlarının kırıldığı Avrupa’da liderliğe, dünyada ilk sıralara çıkıldığı bir
dönem oldu. Bakanlık olarak 20182022 stratejik planımızı hazırlamak
için çalışmalara başladığımızı sizlerle
paylaşmak için şuan buradayız. Bu
plan stratejik yönetim modelinin bir
bütün olarak benimsenmesi için önümüzdeki 5 yıllık dönemde Türk tarımının en önemli rehberi olacaktır.
Bakanlığımız merkez birlikleri, ilgili
ve bağlı kuruluşlar, il müdürlükleri,
iç ve dış paydaşlar ile katılımcılık
anlayışı çerçevesinde sivil toplum
kuruluşlarının görüşlerinin azami
düzeyde yansıtılacağı planımızda
vatandaşlara sunduğumuz hizmetlerin hızını ve kalitesini yükseltecek
halkımızın hizmetlere erişimini kolaylaştıracaktır.’’
Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil’in konuşması sonrası Çalıştay
katılımcıları çalışmalarını gün boyu
sürdürdü. Bu aşamada TÜDKİYEB
Genel Başkanı Nihat Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin görüşlerini
ortaya koyarak Çalıştaya katkıda
bulundular.

misyon ve vizyonunu sürdürecektir.
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ERZİNCAN’DA TAVUK KOMBİNASI AÇILIŞI VE GENÇ ÇİFTÇİ HİBE
DAĞITIM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
2013 yılında temeli atılan ve devlete ait tek tavuk kombinası olma
özelliğine sahip Et ve Süt Kurumu
Erzincan Tavuk Kombinası, 6 Kasım
2016 tarihinde yapılan törenle hizmete açıldı. Kombinanın açılışını
Başbakan Binali Yıldırım gerçekleştirdi.
Açılış törenine Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım başta
olmak üzere Başbakan Yardımcısı
Veysi Kaynak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma
Betül Sayan Kaya, Erzincan Valisi Ali
Arslantaş, GTHB Bakan Yardımcısı
Mehmet Daniş, Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Serkan
Bayram, Et ve Süt Kurumu Genel
Müdürü Mehmet Ünal Yılmaz, TİGEM
Genel Müdürü Mehmet Taşan, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik, TÜDKİYEB Muhasip Üyesi Şevket Avcı, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Ayhan Karayama, 3. Ordu Komutanı
Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin
Başsoy, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Bürokratları, kurumların
temsilcileri, sektör temsilcileri ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
Başbakan Binali Yıldırım, Et ve Süt
Kurumu Erzincan Tavuk Kombinasının açılışında yaptığı konuşmada,
tesisin 70 milyon liraya mal olduğunu belirterek, “Geçimini tarım ve
hayvancılıkla yapan vatandaşlarımız
için önemli bir tesis ve proje. Sadece
Erzincan'da değil çevredeki 9 ildeki
tavukçuluğun gelişmesine de katkı
yapacak" dedi.
Konuşmasında hükümet olarak tarım
ve hayvancılık sektörüne çok önem
verdiklerini belirten Yıldırım, şimdiye
kadar tarım ve hayvancılığa 90 milyar lira destek verildiğini anımsattı.

bundan dolayı da
gübrenin yüzde
30-40 oranında
ucuzladığını dile
getiren Yıldırım,
diğer yandan
Tarım Bakanlığı'nın biyolojik
gübreye yöneleceğini belirterek,
“Kimyasal gübre
işinden çıkarak
organik gübreye
geçeceğiz" dedi.
Mazotta da önemli bir indirime gidileceğini vurgulayan Yıldırım,
“Çiftçiler tarlasını sürerken, deponun
yarısı sizden yarısı bizden. Mazotu 1
lira yapacağım diyenlere inanmayın,
hayal tacirliği yapıyorlar" diye konuştu. Bunun yanında mera ve ovaların artık boş kalmayacağını dile
getiren Yıldırım, 2023'e kadar 7 milyon hektar araziyi sulu tarıma açmayı hedeflediklerini söyledi. “Tarlada
ziyan olan ürün dönemi artık kapanıyor. Ürünler lisanslı depolarda saklanacak ve ne zaman para ediyorsa o
zaman piyasaya sürülecek" diye
konuşan Yıldırım, genç çiftçilere 30
bin liraya kadar hibe desteklerinin
devam ettiğini hatırlatarak, “Bugün
de 103 tane çiftçi girişimciye 614
büyük baş hibe desteği dağıtılacak"
dedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik, Erzincan Tavuk Kombinası açılışı ve Genç Çiftçi Projesi
kapsamında düzenlenen hayvan
dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, açılışı gerçekleştirilen tesislerin

Avrupa Birliği ülkelerinin tarıma bütçeden yüzde 40 pay ayırdığına dikkati çeken Çelik, 2050 yılında dünya
nüfusunun 9,5 milyara ulaşacağını,
günümüzde 1 milyar insanın açlıkla
karşı karşıya olduğunu belirtti.
Bu tablo karşısında ülkelerin tarımdaki verimi yüzde 60 artırması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Eğer
tarımdaki verimi önümüzdeki 30 yıl
içinde yüzde 60 artıramazsak dünya
insanlığı gıda savaşlarıyla karşı karşıya kalacaktır. Bunları tarımın ne
kadar önemli olduğunu bir kez daha
vurgulamak için söylüyorum. İşte
Türkiye, bu gerçeklerden hareketle
son 14 yılda tarımsal hasılasını 147
milyar liraya çıkardı. Bu, önemli bir
rakam. Bunları eli nasırlı olan, tarlasında, bağında çilelerle güneşin altında, soğuğun altında üreten ve
üretim için alın teri akıtan siz değerli
kardeşlerimiz sayesinde gerçekleştiriyoruz. Ellerinize, yüreğinize sağlık
diyorum" dedi.

Erzincanlılara hayırlı olmasını diledi.
Teknoloji gelişse de tarımın ilk insandan bugüne önemini kaybetmediğini ve kaybetmeyeceğini vurgulayan Çelik, "Hangi çağda yaşarsak
yaşayalım tarımdan vazgeçemeyiz.
Aksine nüfus artışı devam ettikçe,
iklim koşulları değiştikçe tarımın
daha çok önem kazanmaktadır" dedi

Gübrede vergilerin kaldırıldığını,
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MERKEZ BİRLİKLERİNİN GENEL BAŞKANLARI TARIM REFORMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNDE TOPLANTIYA KATILDI.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı
Nihat Çelik 8 Kasım 2016
tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıya katıldı. Tarım
Reformu Genel Müdürü Abdullah Burak Keser ‘in başkanlığında tüm merkez birliği
başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda ortak
çalışma kararı çıktı. Toplantının ardından TÜDKİYEB Genel
Başkanı Nihat Çelik, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik’in danışmanı Ali
Koyuncu’yu makamında ziyaret ederek , Koyuncu’ya Ahlat’ın meşhur bastonunu hediye etti.

ŞAP HASTALIĞI KONYA’DA ELE ALINDI
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Trakya'dan sonra bir çok bölgenin şap
hastalığından ari hale getirilmesi için
harekete geçti. Bakanlık hazırladığı
yeni eylem planıyla, Trakya'yı "aşısız
hastalıktan ari bölge", Orta/Batı Karadeniz, Güney Marmara, Ege, Orta
Anadolu, Orta/Batı Akdeniz'de "aşılı
hastalıktan ari bölge" statüsüne kavuşturacak.
Bakanlık, geviş getiren çiftlik hayvanlarının Şap hastalığı ile mücadele eylem planının uygulamaya girmesinin
ardından paydaşları bilgilendirmek
amacıyla 09 Kasım 2016 tarihinde
Konya'da toplantı düzenledi. Bakanlık
Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil'in başkanlık ettiği toplantıya; Bakanlık yetkilileri, ariliği hedeflenen
bölgede bulunan illerin, İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürleri ile Hayvan
Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri
Şube Müdürleri, Türk Veteriner Hekimleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat
Odaları Birliği, Türkiye Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye

kez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik
ve çevre illerin Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birlik Başkanları, Türkiye
Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği,
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği,
Türkiye Kasaplar Federasyonu, Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği ve Ambalajlı Süt Üreticileri
Birliği temsilcileri katıldı.
Ülkemizde Şap hastalığının, büyükbaş
ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde
önemli ekonomik kayıplara neden
olan en önemli hastalık olduğu belirtilen toplantıda, hastalığın kontrol ve
eradikasyonuna imkan sağlayacak
çeşitli tedbir ve uygulamalar hakkında
paydaşlar bilgilendirildi. Toplantıda;
aşılama uygulamalarının yanı sıra
alınması gereken diğer önlemler hakkında da katılımcılara detaylı bilgiler
verildi. Hastalıkla yapılan mücadelede

yılında "aşısız hastalıktan ari bölge"

başarı sağlanabilmesi için sektörde
faaliyet gösteren tüm paydaşların

statüsüne, Orta/Batı Karadeniz, Güney Marmara, Ege, Orta Anadolu,

yürütülen çalışmalara katkı sağlamaları istendi.

Orta/Batu Akdeniz'in ise 2019 yılında
"aşılı hastalıktan ari bölge" statüsüne

Bakanlığın yeni hazırladığı eylem pla-

kavuşturulması, 2023 yılına kadar da
diğer tüm bölgelerde aşılı arilik statüsünün elde edilmesi amaçlanıyor.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer- nına göre, Trakya bölgesinin 2018
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GENEL BAŞKAN ÇELİK KONYA’DA ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER
GERÇEKLEŞTİRDİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik 9 Kasım 2016 tarihinde Kon-

ricileri birliklerine verilmesini
istediklerini belirtti. Kısa sürelik
görüşme sonrası şap hastalığıyla
mücadele toplantısına geçildi.

ya’da Şap hastalığıyla mücadele

Konya ayağı gerçekleştirilen şap

kapsamında düzenlenen programa
katıldı. TÜDKİYEB Genel Başkanı

hastalığıyla mücadele toplantısının ardından TÜDKİYEB Genel

Çelik ,program öncesi Bakanlık
Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pak-

Başkanı Nihat Çelik , Konya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri

dil ile bir araya geldi. Dr. Pakdil ile

Birlik Başkanı Fettah Öztürk’ü

gerçekleştirilen görüşmeye çevre
illerin Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

makamında ziyaret ederek sektörel meselelere ilişkin istişare-

ricileri Birlik Başkanları da eşlik
etti. TÜDKİYEB Genel Başkanı Ni-

lerde bulunuldu. Konya DKKYB
Başkanı Fettah Öztürk ziyaretten

hat Çelik küpe ve küpeleme işlemlerinin damızlık koyun keçi yetişti-

duyduğu mennuniyeti dile getirdi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU BAŞKANI
MÜNİR UĞUZ’A ZİYARET
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik 10 Kasım 2016 tarihinde Rehberlik ve Teftiş Başkanı Münir Uğuz'u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.Rehberlik ve Teftiş Başkanı Münir Uğuz, Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat
Çelik'e teşekkürlerini iletti.

VAN VE ERZURUM İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLERİNDEN
MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET
Van İli Gıda Tarım ve Hayvancılık

ret edeceklerini söyledi.

Müdürü Fevzi Altuner ve Erzurum İl

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü

ise Van ve Erzurum Tarım il MüdürleOsman Akar, 15 Kasım 2016 tarihinde rinin Merkez Birliğine yapmış oldukları
Merkez Birliğimizi ziyaret ederek Geziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
nel Başkan Nihat Çelik’e hayırlı olsun
getirerek ‘’Doğu Anadolu Bölgemizde
dilekleriyle birlikte çalışmalarında ba- çalışma şartları oldukça zordur. Buna
şarılar diledi.

Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fevzi Altuner, Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’in küçükbaş
hayvancılığın gelişmesine büyük katkıları olduğunu ve sektöre değer kattığını ifade ederek küçükbaş hayvan
sayısı olarak ülkede birinci sırada bulunan Van’da çalışmalarına destek
olarak daha iyi yerlere gelmeye gay-

rağmen Sayın Müdürlerimiz illerinde
özellikle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi yönündeki çalışmaları takdire
şayandır. Fedakârca çalışmalarından
dolayı kendilerini tebrik ediyorum.
Sektörümüze katkılarının devamını
diliyorum. Merkez Birliğimize ziyaretleri ile bizlere büyük güç verdiler. Onur duyduk. Kendilerine teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar
diliyorum” dedi.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN MÜSTEŞAR DR. YAZICI VE HSYK ÜYESİ
DURGUN’A ZİYARETLER
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB )
Genel Başkanı Nihat Çelik 23 Kasım
2016 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Nusret Yazıcı’yı makamında ziyaret ederek bir takım İstişarelerde bulundu.
Diğer yandan Genel Başkan Nihat
Çelik 23 Kasım 2016 tarihi akşamı
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Üyesi Mehmet Durgun İle diğer kurul
üyelerine birer ziyaret gerçekleştirdi.Diğer yandan,Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik ve
Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Akın,

tören öncesinde Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdür Vekili A.Turan
Karaca’yı makamında ziyaret ederek Malatya ilindeki tarımsal faaliyetler ve küçükbaş hayvancılık sektörü ihakkında bilgi paylaşımında
bulundular.

MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARETLER DEVAM EDİYOR
Konya İli Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Fettah Öztürk, 15 Kasım 2016
tarihinde Merkez Birliği Genel
Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret ederek çalışmalar
hakkında bilgi paylaşımında
bulundular. Genel Başkan Çelik
ve Birlik Başkanı Öztürk görüşme sonunda verimli bir ziyaret
olduğunu söylediler.
Diğer yandan Van Ekonomist
Dergisi’nden Osman Nuri Yıldız
ve iş adamlarından Kadir Asma
ile Erhan Özdamar Genel Başkan Genel Başkan Nihat Çelik’e
yaptıkları ziyarette çalışmalarında başarı temennilerinde
bulundular.
Bir ziyarette Eski Şanlıurfa İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Necip
Özgökçe tarafından gerçekleştirildi.
Halen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Uzman olarak görev yapan
Özgökçe, Genel Başkan Nihat Çelik’e
yaptığı ziyarette başarı temennilerinde bulunurken , Genel Başkan Çelik
de Özgökçe’nin sektörümüze çok
önemli hizmetler verdiğini ifade ede-

rek ziyaret sebebiyle yaptığı nezih
davranıştan dolayı kendisine teşekkür etti.
Diğer yandan Kütahya İli DKKYB
Başkanı Bahattin Atakan TÜDKİYEB
Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret ederek sektöre ilişkin
konularda çeşitli istişarelerde bulundu.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE MİLLİ
TARIM BULUŞMASI TOPLANTISINA KATILDI.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Milli Tarım Projesi" kapsamında 14 Kasım 2016 tarihinde
çiftçilerle bir araya geldi. Beştepe
Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde
yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı
Erdoğan başta olmak üzere Başbakan Binali Yıldırım, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, çok
sayıda bakan ve davetli ve çiftçiler
katıldı. Toplantıya Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik de
iştirak etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , “ Milletin evine sığmayıp şu
an dışarda toplantımızı izleyen değerli kardeşlerim değerli misafirler
sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Gıda
Tarım Hayvancılık Bakanlığımız
tarafından uygulamaya sokulan Milli
Tarım Projesi'nin hayırlı olmasını
temenni ediyorum” dedi. “Rahmetli
Aşık Veysel ne güzel söylemiş; Dost
dost diye nicesine sarıldım, benim

Bize eğilmek yakışmaz, biz sadece
Rükûda eğiliriz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ecdadımızın gittiği her yerde toprağı bereketli
kılmanın çabaları içinde olduğunu
söyledi.
Erdoğan darbe girişimine dikkat çekerek , “darbe girişimi sonrası samanlarını ateşe verene tazmini teklif
edildiğinde biz o samanları Allah için
yaktık diyerek Türk milletinin asaletini gösterdiler. 9 çiftçimiz şehit olmuştur. Pek çok çiftçimiz saflarını
belli etmiştir. Böyle bir millete kim
diz çöktürebilir. Böyle bir millete kim
teslim olabilir” diye konuştu.

sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım boşa yoruldum, benim

Başbakan Binali Yıldırım, Milli Tarım
Projesi toplantısında yaptığı konuş-

sadık yârim kara topraktır. Sadık

mada , çiftçilerin kafasına göre değil

yârimiz olan toprağa hak ettiği de-

havzasına göre tarım yapacaklarına

ğeri vermezsek top yekûn insanlığın
geleceğini tehdit altına sokmuş
oluruz” diyen Erdoğan , “Rabbim

dikkat çekti. Başbakan Yıldırım,
“bütün il ve ilçelerimizi kapsayan bir
çalışma yapıldı. Bugün çiftçinin elin-

bizlere topraktan yaratıldığımızı ve
toprağa döneceğimize haber veri-

de bir rehber var. Nerelere hangi
ürünlere ekersek oralardan destek

yor. İnsanoğlunun hayatta kalmasını sağlayan hususların başında ta-

alacağız” dedi. Tarım sektörüne 90
milyar TL destek verdiklerini ifade

rım ve hayvancılık başarısı denk
geliyor. Bunların üretimini becere-

eden Yıldırım tarım sektörünün geliş-

meseydi insanoğlu hayatına devam
edemezdi ” diyerek tarım ve hay-

olmaya devam edeceğini söyledi.

vancılığın önemine değindi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

me sağlayan desteklerin başında

Faruk Çelik, 2023 hedefi doğrultuCumhurbaşkanı Erdoğan ,
“Çobanlığın felsefesini anlamayan
insan yönetemez. Ben de bir çoba-

sunda açıklanan Milli Tarım Projesinin önemli bir ayağını oluşturan havza bazlı üretim desteği ile üretimi

nım. Hepiniz çobansınız, hepiniz
güttüklerinizden mesulsünüz buyu-

planlamayı, kaynakları verimli kullanmayı ve çiftçinin hakkını almasını

ruyor Peygamberimiz. Anlamayan
anlamaz. Anlamayanların geldiği

sağlamayı amaçladıklarının altını
çizerek, "Türkiye toprakları 79 mil-

durum belli. Biz işimize bakalım.

yonun. Tapusu bizde olabilir ama

toprakların tapusu, üretmek için
bizdedir. Eğer üretmiyorsa orada
kişisel mülkiyetten ziyade, 79 milyonun hakkı önemlidir. Onun için 1
karış boş arazi bırakmayacağız, ekeceğiz" ifadelerini kullandı.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM İLE
BİR ARAYA GELDİ
Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 14 Kasım 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve çok
sayıda bakan ve davetlinin katılımıyla
gerçekleştirilen Milli Tarım Buluşması
kapsamında TÜDKİYEB Genel Başkanı
Nihat Çelik Başbakan Binali Yıldırım ile
bir araya geldi.
Milli Tarım Buluşması kapsamında gerçekleşen toplantıda Başbakan Binali
Yıldırım ile kısa bir görüşme gerçekleştiren TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Başbakan Yıldırım’a milli tarım projesi ve küçükbaş hayvancılık sektörüne
gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür
ederek çalışmalar hakkında bilgiler sundu. Başbakan Binali Yıldırım ise Genel
Başkan Nihat Çelik ‘e başarılar diledi.

BASIN AÇIKLAMASI : GENEL BAŞKAN ÇELİK,MİLLİ TARIM PROJESİNİ
DEĞERLENDİRDİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, memleketi Van’ın Erciş ilçesinde Milli Tarım
Projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

belirterek, Milli Tarım Projesi
içerisinde yer alan ve küçükbaş hayvancılık için hayati
önem taşıyan ve en az 22
ilde koç ve teke test istasyonlarının kurulacak olmasıyla verimlilik anlamında
sektöre büyük fayda sağlayacağını kaydetti. Çelik, "Biz
de, hükümetimizin bize tanıdığı bu imkanları hayata geçirmek ve

üretimi destekleme modeli olmak

tarımın her alanında verimi artırmak

üzere iki ana temelden oluşmakta-

için, 2017 yılının ilkbaharında yetişti-

dır. Bu projenin ülkemize çok şey

da bulundu.

ricilerimizi yaylalarına, üreticilerimizi
tarlalarına daha çok üretmek için

kazandıracağını, küçükbaş hayvancılık açısından da son derece önemli

Erciş Ziraat Odası Yönetim Kurulu
üyeleri ile birlikte bir araya gelen

davet ediyoruz. Hep birlikte el ele
vererek yolumuza devam edeceğiz.

kazanımlar elde edilecektir" dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çe-

Yaylalarımızı boş, tarlalarımızı üre-

Milli Tarım Projesini küçükbaş hay-

lik, tarım sektöründe yer alan sivil

timsiz bırakmayacağız. Bu anlamda

vancılık yönüyle değerlendiren Ge-

toplum örgütlerinin cumhurun sarayında bir araya getirilmesinin cum-

küçükbaş hayvancılık sektöründe de
üzerimize düşen vazifeleri en iyi
şekilde yaparak devletimizin bizlere

nel Başkan Çelik, konuşmasını şöyle
sürdürdü:

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde Milli Tarım
Projesi hakkında önemli açıklamalar-

huriyet tarihinde bir ilk olarak tarihe
geçtiğini ifade etti. Çelik, Milli Tarım
Projesini başarıya ulaştırmak için

sağladığı desteklerini heba etmemek
için canla başla çalışmalarımıza de-

TÜDKİYEB olarak 2017'nin ilkbaharında yetiştiricileri yaylalarına, üreti-

vam edeceğiz. Milli Tarım Projesinin
havza bazlı üretime dayalı destekle-

cileri de tarlalarına davet ettiğini

me modeli ve hayvancılıkta yerli

"Proje kapsamında hayvancılıkta
yerli üretimi destekleme modeliyle
25 şehirde mera hayvancılığı yetiştirici bölgeleri oluşturulacak. Türkiye'deki toplam mera varlığının yüzde 52'sini barındıran bu illerdeki
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meralar, hayvancılık yapmak

la da yetiştiricilerimizin gelirleri

isteyenlere ıslah etmeleri şartıyla

artacaktır. Projenin bir güzel yanı

kiraya verilecek. Böylece merala-

da; koç teke üretim merkezlerinin yer alacağı illerin tamamında

rın atıl kalmaması sağlanacak.
Mera hayvancılığı yetiştirici bölgeleri oluşturulacak iller ise Ağrı,

ahır-ağıl yapımına, damızlık hayvana ve alet ekipman alımına

Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl,

yüzde 50 hibe verilecek olması-

Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ,

dır. Yetiştiricilerimiz damızlık

Erzincan, Erzurum, Giresun, Gü-

hayvan almak istediğinde rahat-

müşhane, Iğdır, Kars, Kastamo-

lıkla kredi kullanabilmeleri sağla-

nu, Kayseri, Malatya, Muş, Samsun, Sivas, Şırnak, Tunceli, Van
ve Yozgat olarak belirlendi. Kü-

nacak ve hayvancılık yapmak
isteyen vatandaşlarımız damızlık
ihtiyaçlarını aracısız olarak bu

çükbaş hayvancılığın en önemli
sorunlarının başında nitelikli da-

merkezlerden alabilecektir" diye

mızlık üretiminin olmayışı geliyordu. Son on yılda küçükbaş
hayvan sayımız Bakanlığımızın
destekleri ve 80 ilimizde birliklerimiz ve nihayetinde merkez birliğimizin kurularak faaliyete geçmesi sonrasında 31 milyondan 44
milyona çıkmış olmasına karşın,
damızlık sorunu yıllardır küçükbaş hayvancılığın daha fazla ilerlemesini engelledi. Çünkü damızlık üretimini gerçekleştiremezseniz yabancı ülkelerden ithalat
yapmak zorunda kalırsınız. Nitekim büyükbaş hayvancılıkta bunun örneklerini fazlasıyla görebilirsiniz. İşte bu noktada Milli Tarım Projesinde 22 ilde en az 500
baş kapasiteli damızlık koç-teke
üretim merkezleri oluşturulması,
bu sorunun çözülmesi anlamına
geliyor. Bu bakımdan da yetiştiricilerimiz adına mutluluk duyuyoruz."
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konuştu.
Sonuç itibariyle Milli Tarım Projesinin yıllardır savundukları yerli
üretimin desteklenmesi manasında da kendilerine büyük moral ve
imkanlar sağladığını söyleyen
Çelik, "Bu moral ve güçle, merkez birliği olarak birliklerimizi ve
birliklerimiz aracılığı ile de yetiştiricilerimizi bilinçlendirmek ve Milli
Tarım Projesinin başarıyla uygulanabilmesi için teşvik etmek
üzere çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Bu proje bir milli projedir. Yerli üreticilerimiz için can
damarıdır. O yüzden de bu projenin başarılı olmasından sadece
yetiştiricilerimiz ya da birliklerimiz değil, ülkemiz olarak kazançlı
çıkacağız. Bizim projeye bakış
açımız budur. Cumhuriyetimizin
kurucusu, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün en veciz sözlerinden
biri olan 'milli ekonominin temeli

Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya,

ziraattır' sözü, hükümetimizin
uygulamaya koyduğu Milli Tarım

Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hakkari,

Projesi ile yerini bulacaktır. Onun
için de diyoruz ki; bu proje ile

Iğdır, Kırklareli, Konya, Mardin,
Mersin, Ordu, Siirt, Sivas, Şanlı-

bundan böyle yaylalarımız boş,
tarlalarımız üretimsiz kalmaya-

urfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van
illerimizde kurulacak olan damız-

caktır. Bizlere bu manada destek
ve katkılarını esirgemeyen başta

lık koç teke üretim merkezlerinin

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep

ülke geneline hitap edecek ve
yetiştiricilerin damızlık bulma

Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım,

sorununa çare olacağını ifade
eden Çelik, "Bu manada birlikleri-

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Faruk Çelik, Van mil-

miz de bu merkezlerde nitelikli
damızlık koç ve tekeler yetiştir-

letvekillerimiz Sayın Beşir Atalay

mek suretiyle küçükbaş hayvancılığa büyük katkı sağlayacaklar.

ve üreticilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuş-

Ayrıca birliklerimizin ve dolayısıy-

tu.

ve Burhan Kayatürk'e çiftçilerimiz
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TÜRKİYE-UKRAYNA TARIM İŞ FORUMU KİEV’DE DÜZENLENDİ
Türkiye ile Ukrayna arasındaki
tarımsal ürün ticaretinde özel sektör temsilcilerinin karşılıklı diyalog
kurmaları amacıyla düzenlenen
Tarım İş Forumlarının üçüncüsü,
Kiev'de gerçekleştirildi.
Türkiye ile Ukrayna arasındaki Tarım İş Forumlarının üçüncüsü, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ve Ukraynalı
mevkidaşı Olga Trofimtseva'nın
himayelerinde, iki ülkeden 300'ün
üzerinde katılımcının iştirakiyle 28
Kasım 2016 tarihinde Kiev'de dü-

son yıllarda ciddi gelişmeler sağladığını kaydeden Daniş, "Tarımsal ihracatımız yaklaşık 17 milyar dolar,
ithalatımız ise 10 milyar dolar. 192
ülkeye tarım ürünü ihraç ediyoruz.
Bu da 1681 ürünle gerçekleştirilmektedir. Bu potansiyele baktığımız
zaman Ukrayna ile Türkiye'nin tarımsal birlikteliğinin ne kadar önemli
olduğunu görürüz" ifadelerini kullandı.
Türkiye ile Ukrayna arasında tarımsal alandaki yakınlaşma ile ticari
hacmin iki kat artacağını söyleyen

zenlendi.

Daniş, bu alanda üçüncü ülkelerle
birlikte hareket etmenin gerekliliğine

Tarım iş Forumuna; Türkiye damız-

de işaret etti. Daniş "Türkiye ile Uk-

lık koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği Genel başkanı Nihat Çelik,
Genel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş,
Muhasip Üye Şevket Avcı ve Sekretarya Üye İhsan Akın İle Denetleme
Kurulu Başkanı Necat Demirden ve
Denetleme Kurulu Üyesi Bahattin
Atakan da iştirak etti.
Forumun açılışında konuşan Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Ukrayna ile
siyasi ve ticari ilişkilere çok önem
verdiklerini belirterek, "15 Temmuz'da tarihin en kanlı darbe girişimini gerçekleştiren Fethullah Gülen
Terör Örgütünün mensupları yargı
önüne çıktı ve hesap vermeye devam etmektedir. Bu olaylardan
sonra Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun darbe girişimini
ilk kınayan liderlerden birisi olması
bizim için çok önemlidir. Bu destekten ötürü, Poroşenko'nun nezdinde
tüm Ukrayna halkına teşekkür ederiz. Bu ve buna benzer darbe girişimlerinin bir daha olmaması için
ülkelerimizin daha güçlü birliktelikler yapması gerekmektedir" dedi.
Ukrayna'nın verimli topraklara sahip olduğunu dile getiren Daniş,
teknolojik yatırımlarla ülkedeki
tarımsal alanda mevcut potansiyelin ikiye katlanabileceğine dikkat
çekti. Türkiye'de tarım sektöründe

rayna arasında tarımsal alanda ticari
hacmimizi geliştirmek için her şey
mevcut. Yağ var, şeker var, un var.
Helvayı yapacak ustalar da var. O
zaman helvayı hep birlikte beraber
yapalım beraber kazanalım" şeklinde
konuştu.
Daniş ayrıca Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın da bir an
önce imzalanmasını ümit ettiklerini
ifade etti.
Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda
Bakanı Yardımcısı Olga Trofimtseva
ise Türk iş adamlarının sadece başkent Kiev'de değil, Ukrayna'nın diğer
bölgelerinde de yatırım ve ortaklık
fırsatı bulabileceğini bildirdi.
Türkiye ile Ukrayna arasında
2015'teki tarımsal alanda ticari hacmin 1 milyar dolar olduğunu aktaran
Trofimtseva, bu yıl 10 ay içerisinde
bu hacmin 700 milyon dolara ulaştığına dikkat çekti. Trofimtseva,
"Türkiye ile tarım alanında işbirliğimiz kısa süre içerisinde büyük ivme
kazandı. Tarım ticareti sadece tarım
ile sınırlı değildir. Otomotiv sektörü,
sulama, balıkçılık, sera sektörü ve
lojistik de bu ticaretin içine dahil
olmaktadır. Bütün bu alanlarda iki
ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir potansiyel mevcuttur" diye
konuştu.
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DÜNYA TOPRAK GÜNÜ KUTLANDI
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ev sahipliğinde, "5 Aralık Dünya Toprak Günü" dolayısıyla "Toprağı
Sev, Geleceğini Koru" sloganıyla bir
tören düzenlendi.
Törene Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Ali
İlbaş ve Muhasip Üye Şevket Avcı da
iştirak etti.
Bakanlıkta Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda düzenlenen törende
konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Müsteşarı Nusret Yazıcı,
dünyada her yıl 75 milyar ton toprağın erozyona uğradığını bildirdi.
Erozyonla kaybolan her toprak parçası ve yükselen her beton yığının,
gelecek nesiller açısından büyük bir
kayıp olduğuna işaret eden Yazıcı,
insanlığın geleceğinin büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Yazıcı, FAO verilerine göre, 2050
yılında dünya nüfusunun 9,7 milyara
ulaşacağına dikkati çekerek, "Bu
nüfusun sağlıklı beslenebilmesi için
tarımsal hasılanın yüzde 60 artırılması mecburiyeti vardır." diye konuştu.
Toprakları kendi kaderine terk etmenin, vatanseverlik olamayacağının
altını çizen Yazıcı, toprakların yağmalanmasına, talan edilmesine ve
denizlere akmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Tarım Reformu Genel Müdür Vekili
Abdullah Burak Keser ise FAO verilerine göre, her 5 saniyede 1 çocuğun
açlıktan öldüğünü, her yıl milyonlarca insanın açlık sorunuyla mücadele
ettiğini aktardı. Toplulaştırma çalışmaları kapsamında 2003-2016 arasında 5 milyon hektar arazinin toplulaştırıldığını kaydeden Keser, 2023
yılına kadar 14 milyon hektar alanı
toplulaştırmaya çalışacaklarını dile
getirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,
toprağa yapılanların karşılığını, gelecek nesillerin mutlaka göreceğini
söyledi. Milli Tarım Projesi'nde kullanılmayacak bir karış toprak kalmayacağını vurgulayan Bayraktar,
"Gelecek nesillerden dua mı alacağız, beddua mı alacağız, bu toprakları korumamızla ilgili." ifadesini kullandı.
"Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma
Vakfı (TEMA) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da bugünün kendileri
için çok önemli olduğunu söyledi.
Ataç, toplumda toprakla ilgili farkındalığın artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Toprak olmadan sürdürülebilirliği sağlamanız
mümkün değil. Gıdanın yüzde 95'i
topraktan geliyor. Toprağı görmeden
gelmeye, hafife almaya hakkımız
yok. Toprak bizim hayatımız için
elzem." dedi.
"FAO Türkiye Temsilcisi Yuriko Shoji
ise sağlıklı toprakların, tarımın ve
gıda üretiminin temelini oluşturduğunu söyledi. Toprağın sürekli artan
bir tehdit altında bulunduğuna dikkati çeken Shoji, küresel toprak kaynaklarının yüzde 33'ünün bozulmuş
durumda olduğunu bildirdi.
Shoji, ülkelerin sürdürülebilir yönetim pratiklerini ve uygun teknolojileri
benimsemeleri halinde, bu gidişin
tersine dönebileceğinin altını çizerek,
toprağın önemiyle ilgili farkındalık
yaratılması gerektiğini vurguladı. ?
Konuşmaların ardından Müsteşar Dr.
Nusret Yazıcı ve beraberindekiler
çeşitli kurum ve kuruluşların açtıkları
stantları ziyaret ettiler. TÜDKİYEB
standını ziyaret eden Müsteşar Dr.
Nusret Yazıcı, TZOB Genel Başkanı
Şemsi Bayraktar ve FAO Türkiye
Temsilcisi Yuriko Shoji’ye Genel Başkan Nihat Çelik tarafından çeşitli
hediyeler takdim edildi.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, GÜNDEMİN BEREKETİ PROGRAMINDA ÖNEMLİ
AÇIKLAMALARDA BULUNDU
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat

noktasında bakan-

Çelik 7 Aralık 2016 tarihinde Bere-

lığımızdan da böy-

ket TV’de yayınlanan Umut Özdil ile
Gündemin Bereketi programının
canlı yayın konuğu oldu.
Programda küçükbaş hayvancılık
sektörüne ilişkin soruları yanıtlayan
Genel Başkan Çelik, 14 Aralık 2016
tarihinde gerçekleştirilecek Merkez
Birliğinin kuruluşunun 10. Yıldönümü kutlama programına ilişkin bilgiler de verdi. Nihat Çelik Merkez
Birliğinin kurucuları içerisinde yer
aldığının altını çizerek, “14 Aralıkta
gerçekleştireceğimiz 10.Yıl kutlamamızda iyisiyle kötüsüyle 10 yılda
geldiğimiz noktayı göreceğiz” diye
konuştu.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, Merkez Birliği olarak her zaman Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığıyla iş birliği içerisinde çalıştıklarının altını çizerek , “Sayın
Bakanımız Faruk Çelik göreve geldiği günden itibaren çok büyük
hamleler yaptı. Havza bazlı üretim
modeli diğer taraftan milli tarım
projesi Sayın Bakanımızın bu hamlelere başlaması ve bunları kısa
sürede hayata geçirmesi sektörümüz açısından, ülkemizin ekonomisi açısından çok önem teşkil etmektedir. Bu açıdan ben özellikle
Sayın Bakanımız Faruk Çelik Beyefendiyi sektörüm adına kutluyo-

le bir talebimiz
vardır. Birliklerin
asli görevlerinden
birisi de küpe ve
kimliklendirmedir.”
TÜDKİYEB Genel
Başkanı Nihat Çelik geçtiğimiz günlerde açıklanan
Milli Tarım projesine ilişkin önemli
açıklamalarda bulundu. Çelik, Milli
Tarım Projesinin özellikle koç teke
test istasyonlarının kurulmasının
küçükbaş hayvancılık sektörünü şaha kaldıracağını düşündüklerini belirtti. Damızlık koç teke istasyonları
kurulacak illerin seçiminin çok isabetli olduğunu ifade eden Genel Başkan Çelik , “22 ilimiz isabetli olmuş
hem hayvan sayısı hem yetiştirici
sayısı bakımından potansiyeli olan
illerimiz bunlar. Bu projeler bir başlangıçtır. Bu bir deneme aşamasıdır.
Bunun başarılı olması durumunda
diğer illere de mutlaka yaygınlaştırılacaktır” diye konuştu.

lanılmayan meraların kullanıma açılması, mevcut meraların ıslahı ve
yetiştiriciye belli şartlar altında verilmesine ilişkin bilgiler veren Çelik ,
“Artık aracılar olmayacak. Gerçek

rum” dedi.
Umut Özdil’in moderatörlüğünde

duğu ilde müracaat edecek orada
ihtiyaç duyulan mera kadar kullanım

miyor şikâyeti üzerine Nihat Çelik,
birliklerin 2006-2009 yılları arasında küpeleme işlemlerini gerçekleştirdiğini belirterek , “Avrupa Birliği
hibe fonlarından bize 2009’dan
sonra küpe bedava verilmeye başlayınca küpeleme işini il ve ilçe
tarım müdürlükleri üstlendi” dedi.
Çelik sözlerine şöyle devam etti , “
Geçmişte olduğu gibi tekrar küpeleme işinin birliklere devredilmesi

olduklarının altını çizen Genel Başkan Çelik , “Hiç kimse bize kapısın
kapatmadı. Bizim fikirlerimizi önemsiyorlar. Biz TÜDKİYEB olarak Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızla
paydaşız. Aynı takımın oyuncuları
gibiyiz beraber top koşturuyoruz”
dedi.
2016 yılı anaç koyun keçi destekle-

Milli Tarım Projesi çerçevesinde kul-

yetiştirici ÇKS kaydı varsa onun
mevcut işletme sayısına göre bulun-

gerçekleşen programda bir yetiştiricinin birlikler bizim ağılımıza gir-

bakanlık yetkilileriyle irtibat halinde

alanı ona tahsis edilecek. Tabi bunlar
ilktir. Bunun detayları 2017 yılında
yönetmelik ve kanun çerçevesinde
ortaya çıkacak. Artık meralarımız
sahipleriyle buluşacak” dedi. Milli
tarım projesinde eksik bir taraf görmediklerini ifadelerine ekleyen Nihat
Çelik , “Biz burada bir eksik göremiyoruz. Bir eksik bulursak bu eksik
bizim eksikliğimizdir” diye belirtti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik başta olmak üzere tüm

melerine ilişkin notlar paylaşan
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, “193 bin yetiştiricinin başvuru
kaydını yaptık. Bunun içerisinde ilk
beş ilimiz yetiştirici sayılarıyla şöyle;
Van 17 bin, Konya 8 bin, Ağrı 7 bin,
Balıkesir 7 bin, Mardin 6 bin” diye
belirtti.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik
programın sonunda 14 Aralık 2016
tarihinde gerçekleştirilecek programa ilişkin olarak , "2006 yılında Nihat Çelik’in temelini attığı Merkez
Birliği’nin bugün nereye geldiğini
hep beraber göreceğiz. Kamu düzeni
içerisinde hak ettiği yere geldiği,
bakanlıkla tam manasıyla bir paydaş, bir uyum içerisinde ailenin küçük bir bireyi olduğunun tablosunu
orada sergileyeceğiz” diyerek sözlerini sona erdirdi.
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TÜDKİYEB 10. YILDÖNÜMÜ GENİŞ KATILIMLI VE
SADE BİR TÖRENLE KUTLANDI
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
kuruluşunun 10.Yıldönümünü, 14
Aralık 2016 tarihinde JW Marriott
Otel’de kutladı. Geceye Milletvekilleri, HSYK, Sayıştay ve Yargıtay üyeleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı Müsteşarı Dr. Nusret Yazıcı ve
Bakanlığın üst düzey bürokratları,
Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, 80 ilden Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliklerinin başkan ve
Yöneticileri ile çok sayıda davetli
katıldı.
Program saygı duruşu ve İstiklal
Marşımızın seslendirilmesinin ardından tüm şehitlerimizin ruhuna hediye edilmek üzere Kocatepe Camii
İmam Hatibi Muhammet Mustafa
Biliz tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası protokol konuşmalarına geçildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Müsteşarı Dr. Nusret Yazıcı program-

rak süreceğini bildirerek, "Nakit olarak aktardığımız kaynaklarla beraber, çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimiz
için en büyük girdi kalemlerinden
olan gübre ve yemdeki KDV'yi kaldırdık. Yine mazot giderlerinizin yarısı sizden, yarısı bizden," ifadesini
kullandı. Yazıcı, örgütlenmenin tarımda yeniden yapılanmanın "odak
noktası" olmadıkça tarımsal kalkınmanın sağlanamayacağını da belirtti.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik
konuşmasına geçtiğimiz günlerde
İstanbul’da yaşanan terör olayını
kınayarak başladı. Genel Başkan
Çelik , “Merkez Birliğimizin kuruluşunun 10. Yıldönümünde siz dostlarımız ile bir araya gelerek kaynaşmayı, güç birliği oluşturmayı, moral ve
motivasyonumuzu güçlendirmeyi
hedeflemiş ve bu doğrultuda müzikli
bir eğlence programı düzenlemiştik.
Ancak; Geçtiğimiz Cumartesi gecesi
İstanbul’da alçakça planlanmış terör
saldırısında çok sayıda polisimiz ve

da yaptığı konuşmada, bakanlık ola-

sivil vatandaşlarımızı şehit vermenin
derin üzüntüsüyle programımızı sa-

rak üretimi desteklemeye devam

deleştirerek şehitlerimize olan saygı-

edeceklerini belirterek, "2003-2016
döneminde, çiftçimize nakit hibe

mızdan ötürü müzik ve eğlence bö-

desteği olarak 90 milyar lira aktardık, bunun 20,7 milyar lirasını siz

diyerek başladı. Çelik, daha sonra

hayvancılarımıza ulaştırdık, ananızın
ak sütü gibi helal olsun" dedi. Yazıcı, bakanlık olarak damızlık ve yerli

lümleri iptal etmeye karar verdik”
Merkez Birliğinin 10 yıllık süreçte
geldiği noktaya dikkat çekti. Merkez
Birliği’nin kurucularından olduğunun

hayvan üretimini arzulanan noktaya

altını çizen Çelik, Merkez Birliği olarak yetiştirici ile Bakanlık arasında

çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

köprü rolünü üstlendiklerini belirtti.

Dr. Nusret Yazıcı, değişen şartları ve

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik
küçükbaş hayvancılığının hükümet

ülkenin potansiyelini dikkate alarak,
gıda arz güvenliğinin garantilenmesi,
çiftçilerin altın terinin hakkını alabilmesi, kaynakların etkin kullanılabilmesi, üretim planlanması yapılabilmesi ve 2023'te 150 milyar dolar
tarımsal hasıla ve 40 milyar dolar
tarımsal ihracat hedefine ulaşabilmesi için "Milli Tarım Projesi'ni" hayata geçirdiklerini anlattı.
Dr. Yazıcı, bakanlık olarak tarımsal
örgütlerle beraber rehberlik, gözetim

tarafından destekleme kapsamına
alınmasının kendileri için çok önemli
olduğunu ifade etti. Çelik, Türkiye'de
33 milyon baş koyun, 11 milyon baş
da keçi olmak üzere yaklaşık 44 milyon küçükbaş olduğunu bildirerek,
"Ülkemiz bu sayılarla Avrupa'da birinci, dünyada ise dokuzuncu sıradaki yerini korumaktadır. Bu durum
sektörümüz adına memnuniyet vericidir " dedi.

TÜDKİYEB ‘in çalışmaları ve verilmekte olan destekler hakkında notlar paylaşan Çelik, "Mevzuatta yeniden yasal düzenlemeler yapılarak,
ıslah programı kapsamında soy kütüğü tutan yetiştiricilere hayvan
başına 100 lira destek verilmesini
istiyoruz. İŞKUR tarafından personel
alımlarında çoban alımına da yer
verilmesini ve en az yüzde 20 kontenjan tanınmasını istiyoruz. Destekleme ödemelerinin Şubat-Nisan
aylarında yapılacak şekilde öne çekilmesini istiyoruz" diye konuştu.

ve denetim faaliyetlerinin yoğunlaşa75
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Genel Başkan Çelik ayrıca anaç
koyun keçi desteklemelerinin
hayvan başına 50 TL ye çıkarılmasını istediklerinin de altını
çizdi.
Genel Başkan Çelik, “Safkan
Koyun Keçi Tebliği gereğince
Birliklerimize ıslah programı
yapma ve yürütme konusunda
yetki verilmesi ve buna bağlı
olarak, Soy kütüğü tutma yetkisi-

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci , Gençlik ve Spor Bakanı

nin verilmesini, Koç-teke test

Akif Çağatay Kılıç , İç İşleri Baka-

istasyonları için idari, mali ve
teknik destek sağlanmasını, ha-

nı Süleyman Soylu , Kalkınma
Bakanı Lütfi Elvan, Ankara Valisi

len uygulanmakta olan Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Proje-

Ercan Topaca, AK PARTİ Bursa

si’nin yürütülmesinin Bakanlığımızın gözetim ve denetiminde

AK PARTİ Genel Merkez Kadın
Kolları Başkanı Ankara Milletvekili

olmak kaydıyla Birliklerimize dev-

Lütfiye Selva Çam, AK PARTİ

redilmesini talep ediyoruz” de-

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali

di. Çobanların gece gündüz demeden zor şartlarda çalıştıklarına

Cevheri, AK PARTİ Edirne Milletvekili Rafet Sezen , AK PARTİ

dikkat çeken Çelik, yılda bir kere
"çobanlar günü" etkinliği düzenleyeceklerini söyledi.

Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Van Milletvekili Kültür
Gençlik ve Spor Komisyonu Baş-

Konuşmaların ardından TÜDKİ-

kanı Prof. Dr. Beşir Atalay , Ankara Kulübü Derneği Genel Baş-

YEB Genel Başkanı Nihat Çelik,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Nusret Yazıcı’ya günün hatırası olarak çobanların giydiği kepenek giydirdi
ve keçi kılından üretilen Türk
bayrağı hediye etti.
Dr. Nusret Yazıcı, Genel Başkan
Çelik’e bu anlamlı hediyeler için
teşekkür ederken ayrıca Kütahya
Birlik Başkanı Bahattin Atakan ve
Genel Başkan Çelik tarafından
Dr. Yazıcıya bir hediye sunuldu.
Programın bir diğer bölümünde
ise Hakkari İli DKKYB Başkanı
Reşit Akman, , Denizli İli DKKYB
Başkanı Avni Günendi ve Şanlıurfa İli DKKYB Başkanı Hasan Eyüpoğlu , Genel Başkan Nihat Çelik
‘e çeşitli hediyeler takdim ettiler.
Kutlama programına katılamayan; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu,

Milletvekili Osman Mesten ,

kanı Dr. Metin Özarslan , AK
PARTİ Genel Başkan Yardımcısı
Öznur Çalık , AK PARTİ Genel
Sekreteri Abdülhamit Gül, AK
PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa
Ataş ,TZOB Genel Başkanı Şemsi
Bayraktar, AK PARTİ Karaman
Milletvekili Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep
Konuk, TZYMB Genel Başkanı
Fehmi Kiraz ,Sivas Milletvekili
Adalet Komisyonu Üyesi Hilmi
Bilgin , Zootekni Federasyonu
Başkanı Prof. Dr. Mesut Türkoğlu,
Ankara Zootekni Derneği Başkanı
Prof. Dr. Gürsel Dellal tebrik mesajlarını telgraf yoluyla ilettiler.
TÜDKİYEB ‘in bu anlamlı gününde; Tiftik Birlik Yönetim Kurulu,
Tarsim A.Ş, ATO Başkanı Gürsel
Baran, Kurtuluş Akay ve Manisa
İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği çelenk gönderdiler.
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TÜDKİYEB’İN 10.YILDÖNÜMÜNE KANAL A’DA YAYINLANAN
‘’TARIM VE HAYAT’’ PROGRAMINDA YER VERİLDİ
25 Aralık 2016 tarihinde Kanal A
ekranlarında yayınlanan Tarım ve
Hayat programında Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)’in 10.Yıldönümü
etkinliğinden görüntülere yer verildi.
Sunuculuğunu Muhammet Oluklu’nun gerçekleştirdiği Tarım ve Hayat programında TÜDKİYEB ’in
10.Yıldönümü gecesine ilişkin görüntüler yer aldı. Programda Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı
Dr. Nusret Yazıcı ve TÜDKİYEB Genel
Başkanı Nihat Çelik’in konuşmalarının yanı sıra geceye katılan davetlilerin röportajlarına da yer verildi.
Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı
Burhan Demirok , “ TÜDKİYEB 10
yaşına basmış, ben öncelikle nice 10
yıllara diye iyi dileklerimi belirtmek
istiyorum. İl, ilçe Müdürlüklerimizle
yakın diyalogda çalışma ortamında
beraber çalışıyorlar. 80 vilayette bir
sektörün temsilcileri gelip de burada
bir araya hem mesleğini hem sektörünü hem de üretim alanını ortaya
çıkarmakla beraber ayrıca bir birlik
beraberlik görüntüsü de sergilemek
burada oldukça önem arz ediyor.
Ben bu vesileyle de bu yemeği 10.Yıl
yemeği olsa da adı ben bunu önemsiyorum. Tekrar düzenleyenlere teşekkür ediyorum ve nice 10 yıllara
diyorum” dedi.
Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı
Dr. İbrahim Özcan küçükbaş hayvancılıkta gelinen noktayı kısaca
özetlerken ” Özellikle yerli koyun
keçi ırklarımızın muhafazası artı ıslahı artı bunların verimlerinin artırılması geliştirilmesi ve sağlıklarının
korunması geldiğimiz noktada tabi
küçükbaş hayvancılıkta önemli verim
artışlarımız oldu. Sütte, yapağı da,
karkas ağırlığında, halk elinde ıslah
projeleriyle önemli gelişmeler kaydedildi. Yani koyun keçi zenginleştirildi ” diye konuştu.
22,23 ve 24. Dönem Siirt Milletvekili

Afif Demirkıran , “ Türkiye’deki özellikle küçükbaş hayvan varlığını daha

yor. Bu mutluluğu bize yaşatan gerçekten devlet büyüklerimiz başta

da geliştirmeliyiz ” dedi. Demirkıran
etkinliği güzel bulduğunun altını çi-

olmak üzere bizi yalnız bırakmayan
Bakanlığımızın en üst düzeyinden,

zerek “bu tür sivil toplum örgütleri-

80 vilayetteki uç beylerimiz statü-

nin daha örgütlü bir şekilde hayvan

sündeki il birliklerimize bunu yaşat-

yetiştiricilerimize ulaşması, onları
organize etmesi, onlara gerekli bilgi-

tıkları için teşekkür ediyorum.”

leri vermesi çok önemlidir” diye konuştu.

TAGEM Hayvancılık ve Su Ürünleri
Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Ali
Ayar ise ”Birliklerimiz özellikle hay-

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Baş
Müfettişi Recep Semiz , “ Ülkelerin

vancılık alanındaki birliklerimizin

ve toplumların birlik beraberliğini
sağlayan hassas ve güçlü sivil top-

rimize göre biraz gecikmiş bunu
bakanlığımız sivil toplum örgütü

lum örgütleri yaratmaktır. Bu bağlamda Tarım Bakanlığında değişik

çatısı altında birliklerin bir araya
gelmesi güç birliği yapması, prob-

kategorilerde birlikler var, sivil top-

lemlerini sıkıntılarını çözmesi ama-

lum örgütleri var. Bunlardan birisi de

cıyla ilgili mevzuatlarda düzenleme-

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği’dir. Bu birliklerin bir arada olması, ülkenin 80 ilin-

ler yaptı. Birliklerin kuruluşuyla ilgili
mevzuat çıkartıldı. Bunlarla ilgili
yönetmelikler yapıldı. ” diyerek

de varlıklarını devam ettirmiş olmaları aslında ülkenin gücünü ve ne

sözlerine şöyle devam etti ,”her
şeye rağmen birlik ve beraber ol-

kadar daha güçlü olacağını gösteriyor. Bu anlamda kendilerini tebrik

mak sektörün ve yetiştiricilerin sorununu çözmeye çalışmak ve bir ses

ediyorum 10. Yıllarını tamamladılar.
Umarım bundan sonra da devam

olmak önemli.”

kurulması diğer sivil toplum örgütle-

eder ve ülkenin gücüne güç katarlar.
Hem yaptıkları işle yani koyun keçi
yetiştiriciliğiyle hem de bu ülkenin
sivil toplum örgütü olarak, çimentosu olarak devam ederler diye düşünüyorum. Öyle olduklarına inanıyorum daha doğrusu. ”
Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Özbayat,
“Öncelikle sektörümün her katmanındaki paydaşlarımızla bir arada
olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 10
yıl geçti nasıl geçti bilmiyorum daha
önce hem tecrübelerimizi hem dertlerimizi hepsini bir arada görüşmek,
paylaşmak üzere bugünleri çok aradık. Hamdolsun ki devletimizin gerçekten destekleriyle bütün sektörlerimiz sivil toplum örgütlerimizin aracılığıyla bir araya geliyor tecrübeler
paylaşılıyor, mutluluk, dertlerimiz
sorunlarımız paylaşılıyor. Önümüzdeki süreçte yapacağımız işlerle aşacağımız engellerle ilgili planlar yapılı79

2016-2017 FAALİYETLER

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK , BEREKET HAYVANCILIK KANALINA
KONUK OLDU
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat

oluyor bunu ben çözdüm. Bilimsel

Çelik, 22 Aralık 2016 tarihinde ya-

araştırmacılar çözmedi bunun nedeni insanların küçükbaş hayvan et

yınlanan Ağıldan Meraya programı-

tercihlerinin büyükbaş hayvana dön-

nın konuğu oldu. Programda kü-

meleridir. Bu kimsenin zoruna git-

çükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin
önemli açıklamalarda bulundu.

mesin. Ülkemizde 14 milyon büyükbaş hayvanımız vardır. Küçükbaş ise

Bereket hayvancılık televizyonunda
Simge Tütenk ‘in sunumuyla gerçekleşen Ağıldan Meraya programı-

44 -45 milyon civarındadır. Bizim
şuanda küçükbaşta yapılan ithalat
sembolik bir rakamdır. Yani kayda

na katılan TÜDKİYEB Genel Başkanı
Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılık

değer bir rakam değildir. Onun için
burada o rakamı açıklamak bile iste-

sektörüne ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Çelik, Merkez Birli-

miyorum. Bu ülkenin sadece kırmızı
et açığının kapanması değil bu ülke-

ğinin ve il birliklerinin kurulmasının
önemine dikkat çekerek şunları

nin refahı , selameti , huzurun ve

söyledi : “ Küçükbaş hayvancılık bu
ülkenin refahı , selameti , huzuru

küçükbaş hayvancılığın gelişmesinden geçer. Küçükbaş hayvancılık

açısından çok önem teşkil etmesine
rağmen küçükbaş hayvancılık destekleme kapsamında bile değil-

ülkemiz için fevkalade önemlidir ve
bu ülkenin sigortasıdır. ‘’

bu anlamdaki dengelerin sağlanması

Islah projelerindeki verileni Merkez
Birliğinin koordinesinde yürütülen

di. Bu birliklerin kurulmasıyla beraber küçükbaş hayvancılıkta kim-

DAKBİS programıyla kayıt altına

liklendirme yapıldı. Bu kimliklendirme ile birlikte küçükbaş hayvanlar
destekleme kapsamına alındı
” dedi. Genel Başkan Çelik, 80 İlde
birliklerin faaliyet halinde bulunduklarını belirterek , “ Biz de Merkez Birliği olarak Bakanlık ile il birliklerimizin arasında köprü vazifesini yürütmekteyiz ” diye konuştu.
Bakanlık ile uyum içerisinde çalıştıklarının altını çizen Çelik, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk
Çelik’in yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye’de yaşanan kırmızı et açığının ancak küçükbaş hayvancılığın
desteklenmesiyle önlenebileceğini
belirten Genel Başkan Nihat Çelik ,
“ küçükbaş hayvancılık sektörümüzü geliştirmek için elimizden geleni
yapıyoruz ”diye konuştu. ”80 İl
birliği güçlüyse merkez birliğimizde
güçlüdür” diyen Çelik, birliklerle
üyelerin uyum içerisinde çalıştıklarının altını çizdi.
Halk elinde ülkesel küçükbaş hayvan ıslah projesiyle ilgili bilgiler
veren Çelik şunları aktardı:

”Birliklerin yetiştiriciye verdiği en
önemli hizmetlerden bir tanesi ıslah
projeleridir. Ülkemizde biz 1.2 milyon civarında küçükbaş hayvanın
ıslahını gerçekleştirdik. Hedefimiz bu
sayıyı 1.5 milyona çıkarmak. Şu
anda elit sürülerimizden koç teke
alımı yapılıyor. O anlamda çok iyi bir
yerdeyiz.”

alındığını da sözlerine ekleyen Çelik , SOYBİS’e ilişkin bilgiler de aktardı. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ,” Bakanlıktan SOYBİS ile
ilgili Merkez Birliğimiz yetki devri
alacak. Biz de aldığımız yetkiyle il
birliklerimizi yetkilendireceğiz. İl
birliklerimiz yalnızca ıslah ettiği hayvanla yetinmeyecek veri tuttuğu
hayvanı da SOYBİS üzerinden de-

Türkiye’deki kırmızı et açığına ilişkin

ğerlendirecek” diye konuştu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ,”Küçükbaş hayvancılık açısından

Anaç koyun keçi desteklemelerine

bizim kırmızı et açığımız söz konusu
değildir. Fazlalığımız vardır. Bu fazlalığın ve bu anlamda kırmızı et açığının dengelenmesi bakımından insanlarımızın et tüketimindeki alışkanlığını küçükbaş hayvan etine
yönlendirmemiz lazım. Bu noktada
biz küçükbaş etimizin ve küçükbaş
etinden aldığımız besin maddelerinin
artılarını her yerde anlatıyoruz. İnsanlarımızda bunun farkındadır.
Dünle bugüne baktığımızda insanlarımızın bugün kalp damar hastalıklarına , şeker hastalıklarına , karaciğer yağlanması ve bunun gibi şikayetler başını almış gidiyor. Bu neden

ilişkin bilgiler veren Genel Başkan
Nihat Çelik , il birlikleri olarak üyelerin işletmesine gittiklerini , onların
müracaat işlemlerini gerçekleştirdiklerini belirtti. Çelik , “Yetiştiricilerin
müracaatlarını alıyoruz, dilekçesini
dolduruyoruz, kimlik bilgilendirmesini yapıyoruz. Desteklenmesi gereken tüm hayvanların koyun keçi
bilgi sistemi (KKBS)’ne aktarımını
birlikler sağlıyor aksi halde destekleme alamaz. Bu sistem KKBS birliklere ait bir sistemdir. KKBS’ye aktarılmayan bir hayvan bizim hayvanımız
değildir ve desteklerden de faydalanamaz” dedi.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN MÜSTEŞAR DR. NUSRET YAZICI’YA
ZİYARET
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik 27 Aralık 2016 tarihinde Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Müsteşarı Dr. Nusret Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Çelik ziyarette Dr. Nusret Yazıcı’ya Osmanlı
tuğrası motifiyle işlenmiş bir tablo
hediye etti. Müsteşar Dr. Nusret
Yazıcı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, 14 Aralık 2016 tarihinde
düzenlenen TÜDKİYEB ’in kuruluşunun 10.Yıldönümü yemeğinde

tüm üst düzey
bürokratlarıyla
katılım sağladıkları
için Merkez Birliği
yönetimi adına Dr.
Nusret Yazıcı’ya
teşekkür ederek
hediye takdim etti.
Genel Başkan Çelik, sektöre ilişkin
Dr. Nusret Yazıcı
ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

BAKANLIK SÜT KAYIT SİSTEMİ İLE İLGİLİ TOPLANTI DÜZENLENDİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bakanlık Süt Kayıt
Sisteminin kısa bir

Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafıntanıtımından sonra
dan 17 Ocak 2017 tarihinde Bakanlık
süt sektörünün soSüt Kayıt Sisteminin tanıtımına yönerunlarına ilişkin kolik bir toplantı gerçekleştirildi.
nular tartışılarak
Toplantıda Bakanlığı temsilen; Hayvancılık Genel Müdür Vekili Osman
Uzun, Genel Müdür Yardımcısı Bur-

çözümler noktasında
çeşitli değerlendirmelerde bulunuldu.

han Demirok ve Daire Başkanı Salih

Genel Müdür Vekili
Çelik bulunurken, Türkiye Damızlık
Osman Uzun, her
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birlizaman üreticilerden
ği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
yana olduklarına
Çelik, Genel Sekreter Vekili Vedat
vurgu yaparak bu
Koç, Teknik İşler Müdür Vekili İrfan
çerçevede her türlü
Gündoğdu ile birlikte süt sektörünün
çalışmayı yaptıklarıtemsilcileri katıldı.
nı ve üreticileri desteklemeye devam
Toplantının açılışında, Genel Müdür
Yardımcısı Burhan Demirok, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait
bütün yazılımların Tarım Bilgi Sistemi (TBS) çatısı altında birleştirileceği
ve Hayvancılık Genel Müdürlüğünce
kullanılan kayıt sistemlerinin Hayvancılık Bilgi Sistemi (HAYBİS) adı altında tek bir sistemde olacağını belirtilerek, Hayvancılık Genel Müdürlüğü uhdesinde
bulunan Bakanlık Süt Kayıt Sistemi’nin (BSKS) ise HAYBİS te kullanı-

edeceklerini ifade
etti.
TÜDKİYEB Genel

Başkanı Nihat Çelik
ise toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek Merkez Birliği adına
Bakanlığa teşekkürlerini bildirdi.

ma açıldığını söyledi.
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GENÇ ÇİFTÇİ HİBE DESTEĞİ VE TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN
TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Genç Çiftçi Hibe Desteği ve Tarıma Dayalı Yatırımların Toplu Açılış
Töreni, 30 Aralık 2016 tarihinde
Sincan Organize Sanayi Bölgesinde
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan
Yardımcısı Mehmet Daniş’in de
katılımıyla gerçekleştirildi.
Törene; Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş’in
yanısıra, Ankara Vali Yardımcısı
Emin Çolak, Hayvancılık Genel
Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Özcan, Tarım Reformu Genel Müdür
Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, TİGEM
Genel Müdürü Mehmet Taşan, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, Ankara
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bülent Korkmaz ve çok sayıda
çiftçi ve davetli katıldı.

dayız. Bunun için bundan sonra da
özellikle kadın ve genç çiftçilerimize
yönelik desteklerimiz artarak devam
edecek." dedi.
Ankara Vali Yardımcısı Emin Çolak
da törende yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığın ülkemizin en
önemli gelir ve istihdam kapısı olduğuna vurgu yaparak, Genç Çiftçi
Projesi'nin Ankara'da tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını belirterek, üç yıl

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın

sürecek projeden daha fazla çiftçinin
yararlanmasını temenni ettiklerini

okunması ile başlayan tören sine-

söyledi.

vizyon gösterisi sonrası protokol
konuşmaları ile devam etti.
Açılış töreninde konuşan Bakan
Yardımcısı Mehmet Daniş, tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de
şehirleşme dönemi yaşandığına
dikkat çekerek, "Böyle bir dönemde hayata geçirdiğimiz Genç Çiftçi
Projesi ile genç üreticilerimizi kırsalda, yani tarımı yaptığımız topraklarda tutabilmeyi, hatta kente
yerleşmiş olanları mümkünse tek-

İl Müdürü Bülent Korkmaz da Ankara'nın hem başkent olması, hem
doğuyla batının birleştiği, güney ve
kuzeyin kesiştiği çok stratejik bir
noktada olması hem de Konya'dan
sonra 12.3 milyon dekar tarım alanıyla ülkemizin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunun altını
çizerek, 16 temel tarım ürününde ilk
üç sırada yer aldığını belirtti.
Konuşmaların ardından genç çiftçile-

rar köye döndürebilmeyi amaçlıyoruz" dedi.

re hibe destekleri ve tarıma dayalı

Bu destekleme kapsamında Anka-

Daniş ve protokol tarafından dağıtımı gerçekleştirilen hibe destekleri

ra'da 157 çiftçiye proje desteği
sağlandığını kaydeden Bakan yar-

yatırımlara ilişkin temsili belgeler
dağıtıldı. Bakan Yardımcısı Mehmet

kapsamında bir genç çiftçiye de

dımcısı Daniş, proje dağılımına
bakıldığında kadın çiftçilerin ağırlıkta olduğunun görüldüğünü belirterek şunları söyledi: "Kadınlar
bizim baş tacımız. Her şeyde olduğu gibi kadınlarımız tarımı sahiplenirse biz tarımı çok daha kolay
ayağa kaldırabileceğimizin farkın-

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik
tarafından 30 bin liralık hibenin
temsili belgesi verildi.
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HAYGEM’DE SOYBİS PROTOKOLÜNE İLİŞKİN TOPLANTI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Koyun keçi türü hayvanlarda Soy

len toplantıya; Genel Müdür Yar-

Daire Başkanlığı personeli Ender

kütüğü ve Ön soy kütüğü sisteminin
yürütülmesine ilişkin Hayvancılık
Genel Müdürlüğü (HAYGEM) ve Tür-

dımcısı Dr. İbrahim Özcan, Islah
Geliştirme Daire Başkanı Dr. Bekir

Yıldız da hazır bulundu.

kiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) arasında düzenlenen
protokol esaslarının belirlenmesine
yönelik toplantı 13 Ocak
2017 tarihinde HAYGEM toplantı

Toplantıda; SOYBİS’in başlangıcından bugün gelinen durum hakkında

Ankaralı, Büyükbaş ve Küçükbaş
Hayvancılık Daire Başkanı Salih Çelik

bilgiler verilirken, protokol taslağı
üzerinde çeşitli değerlendirmelerde

ile Islah Geliştirme Daire Başkanlığından Zooteknist Ziraat Mühendis-

bulunuldu ve son düzeltmeler yapı-

leri Ali Rıza Akıncı ve Adem Bölükba-

larak imza aşamasına getirildi. Pro-

şı katılırken, TÜDKİYEB’i temsilen de

salonunda gerçekleştirildi.

Genel Başkan Nihat Çelik, Genel
Sekreter Vekili Vedat Koç ile Teknik
İşler Müdür Vekili İrfan Gündoğdu

HAYGEM Genel Müdür Vekili Osman
Uzun’un başkanlığında gerçekleştiri-

iştirak ettiler. Toplantıda sistemin
yazılımını gerçekleştiren Bilgi İşlem

tokolün imzalanmasından sonra ise
SOYBİS’in resmen yürürlüğe gireceği ve akabinde uygulama talimatı
yayınlanacağı belirtildi.

‘’ DEMOKRASİNİN TEMİNATI GENÇ YETİŞTİRİCİLER’’
ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Merkez Birliği ortaklığında, Damızlık
Sığır Yetiştiricileri Birlikleri üyelerinin
çocukları ve torunlarına yönelik olarak
2009 yılından itibaren düzenlenen ve
geleneksel hale gelen resim ve şiir
yarışmasının dokuzuncusu bu yıl
“Demokrasinin Teminatı Genç Yetiştiriciler” konu başlığı altında düzenlendi.
T.C Ziraat Bankası desteğiyle gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere ödülleri 31 Ocak 2017 tarihinde
Mövenpick Otel’de düzenlenen tören
ile teslim edildi. Ayrıca Türkiye’nin
birçok ilinden yarışmaya katılan ve
dereceye giren çocuklar ile aileleri
tören öncesinde Anıtkabir’i ziyaret
etti.
Resim ve şiir kategorisinde, 7-9 yaş
ve 10-12 yaş olmak üzere iki ayrı yaş

grubunda düzenlenen yarışmada,

ye de ödülü TÜDKİYEB Genel Başkanı

birincilere diz üstü bilgisayar, ikincilere tablet, üçüncülere DVD oynatıcı ile

Nihat Çelik tarafından verildi. Ödül
töreninin ardından dereceye giren ve

mansiyon ödülü kazananlara da çeşitli mansiyon ödülü alan resim ve şiirlerin
kırtasiye malzemeleri hediye edildi.
yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirilYarışmada dereceye giren bir öğrenci- di.
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TÜRKİYE ÇEKYA TARIM İŞ FORMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) tarafından Türkiye – Çekya
Tarım İş Formu açılış toplantısı ve
görüşmeleri 31 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk
Çelik ve Çekya Tarım Bakanı Marian Jureçka başta olmak üzere
Bakanlık üst düzey bürokratları,
Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda iş adamı katılırken toplantıya Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği Genel başkanı Nihat Çelik de
iştirak etti.
Toplantının açılışında konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik, Çekya ile son yıllarda
canlı hayvan ticaretinin arttığını,
ihracatta ise işlenmiş gıda, yaş
meyve-sebze, kuru meyve ve su
ürünleri gibi kalemlerin öne çıktığını belirterek "Gürcistan, İran ve
Ukrayna ile düzenlenen tarım iş
forumlarını yaygınlaştırarak dış
ticareti kazan-kazan ilkesi temelinde geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.
Bakan Çelik, dünyada en fazla istihdam sağlayan sektörün tarım
olduğuna dikkati çekerek, günümüzde tarım arazilerinin yok edildiği, doğal kaynakların kirletildiği ve
hızla tüketildiği bir dönemde bulunulduğunu belirtti.

ilerleyeceğiz." ifadesini kullandı.
Milli Tarım Projesi ile 54,7 milyar
dolar olan tarımsal hasılayı artıracaklarına dikkati çeken Çelik, Gürcistan, İran ve Ukrayna ile düzenlenen
tarım iş forumlarını yaygınlaştırarak
dış ticareti kazan-kazan ilkesi temelinde geliştirmeyi amaçladıklarını
söyledi. Çelik, Türkiye-Çekya Tarım
Komitesinin 5. Dönem Toplantısını
gerçekleştirdiklerinin altını çizerek,
şunları kaydetti:
"Rusya ile yaşadığımız ve kısmen
geride kalan süreç bize tarımsal ticarette piyasa çeşitlendirmesinin önemini gösterdi. Benzer bir tecrübeyi,
AB üyesi olması hasebiyle Çekya'nın
da yaşadığını biliyoruz. Bu nedenle
önümüzdeki süreçte Gümrük Birliğini
daha iyi değerlendirerek tarımsal
ticaretimizi geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Çekya ile son yıllarda
canlı hayvan ticaretimiz arttı. İhracatımızda ise işlenmiş gıda, yaş
meyve-sebze, kuru meyve ve su
ürünleri gibi kalemler öne çıkıyor.
Her iki ülkeden çeşitli sektörlerde
faaliyet gösteren iş insanlarımız bugün bu çatı altında bir araya geldi.
Bugün son derece verimli görüşmeler ve bağlantılar gerçekleştireceğinize eminim."
Çekya Tarım Bakanı Marian Jureçka
da Çekya'nın küçük ama ekonomi

Çelik, Türkiye'nin son üç yıl içeri-

konusunda önemli bir ülke olduğunu

sinde, terör, göçmen krizi, darbe
girişimi ve finansal terör saldırıları-

belirtti. Arsa ve arazi işlenmesinde

na maruz kaldığının altını çizerek,
"Türkiye'nin yaşadıklarını bir başka
Avrupa ülkesi yaşasa, herhalde
ayakta durmaya mecali kalmazdı.
Bu ülkede, millete rağmen bir şeyler yapmak isteyenler hep hüsrana
uğramıştır. İnanıyorum ki milletimizin 'ben de varım' diyerek kabul
edeceği Anayasa değişikliği ile istikrarlı Türkiye yolundaki ilerleyişimiz devam edecek. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağımız 2023 yılı için koyduğumuz hedeflere sağlam adımlarla

Çekya'nın çok önemli buluşları bulunduğuna işaret eden Jureçka,
"Çekya, son 2 yılda özellikle büyükbaş hayvan ticareti konusunda Avrupa Birliğinden Türkiye'ye en fazla
ihraç eden ülke oldu. Burada hayvancılık, tarımsal üretim, bitki koruma, kendi ürünlerini yem ve hayvan
besleme konusunda sunan şirketler
ve odun işleme gibi değişik konularda faaliyette bulunan şirket temsilcileri var. En önemli konu başarılı olan
ticaretimizin tekrarlanması ve yakın
dostlukların kurulması. Kapılarımız
size daima açık." ifadesini kullandı.
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ERZURUM, ELAZIĞ, AĞRI VE IĞDIR, AYDIN, KIRIKKALE, BURSA,
ZONGULDAK BİRLİKLERİMİZDEN MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARETLER…

Erzurum İli Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emrullah
Akpunar, Elazığ İli Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Yıldırım, 01 Şubat 2017 tarihinde, Ağrı İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet
Nuri Samancı ve Iğdır İli damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri birliği Başkanı Mustafa Malgaz 02 Şubat 2017
tarihinde, Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında
ziyaret ederek küçükbaş hayvancılık
sektörü ve Birliklerin çalışmalarıyla
ilgili görüş alışverişinde bulundular.
Samimi bir ortamda gerçekleştirilen
ziyaretlerde Birlik Başkanları, Merkez
Birliğinin çalışmalarından duydukları
memnuniyetlerini ifade ederlerken,
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik
ise kendilerine çalışmalarında destek
olan Birlik Başkanlarına teşekkür
etti. Ziyaret sonunda küçükbaş hayvancılığın daha iyi yerlere gelmesi
için birlik ve beraberlik içerisinde
çalışmalara devam edilmesi yönünde

memnuniyeti dile getirdi. Aydın ili DKKYB
Başkanı Koşar da Merkez Birliğinin çalışmalarına destek olacaklarını ve birlik ve beraberlik içerisinde sektörün daha iyi yerlere
gelmesi için çalışacaklarını söyledi.
Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliği Başkanı Yıldırım
Oran, Kırıkkale İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kürşat Ulusoy ve
Zonguldak İli Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Aziz Karakurt, Merkez Birliğimize birer
ziyaret gerçekleştirerek Genel Başkan Nihat Çelik ile Birliklerinin çalışmaları ve küçükbaş hayvancılık

fikir birliğine varıldı.

konularına ilişkin bir
takım istişarelerde

Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

bulundular.

ricileri Birliği Başkanı Nazmi Koşar
ve beraberinde Halk Elinde Ülkesel
Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi Teknik Elemanları Zekai Çoban ve Kenan Çakıcı 9 Şubat 2017 tarihinde
Merkez Birliğimize ziyarette bulunarak Genel Başkan Nihat ÇELİK ile
küçükbaş hayvancılık konularına
ilişkin bir takım istişarelerde bulundular.
Aydın Birlik Başkanının gerçekleştirdiği ziyaret esnasında TÜDKİYEB
Denetleme Kurulu Başkanı Necat
Demirden ve Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Oral da yer aldılar.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Nazmi Koşar’ın Birlik Başkanlığı-

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Birlik
Başkanlarına, yapmış
oldukları ziyaretten
duyduğu memnuniyeti
dile getirerek teşekkür
etti. Merkez Birliğinin
her zaman kendilerine
açık olduğunu ve sorunların çözümü için
büyük çaba sarf ettiklerini ifade ederek Birliklerle el ele birlik ve
beraberlik içerisinde
sektörün daha iyi yerlere gelmesi için çalışacaklarını söyledi.

na yeni seçilmiş olması nedeniyle
kendisine hayırlı olması temennilerinde bulunurken ziyaretten duyduğu
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BAKAN ÇELİK, HİZMET BİNALARI AÇILIŞI İLE VAN GÜÇBİRLİĞİ
PLATFORMUNUN TOPLANTISINA KATILDI.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

oturarak tarımı bir yere getiremeyiz.

Faruk Çelik, Van Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde il

Sahada, tarlada, merada, ahırda
olacağız ve böylece tarımı yeniden

müdürlüğü ile Erciş ve Edremit ilçe

gelinen noktadan daha ileriye taşı-

müdürlükleri hizmet binalarının

mış olacağız." dedi.

açılış töreninde yaptığı konuşmada,
çeşitli programlar dolayısıyla Van'a

Van, Erciş ve Edremit İl ve İlçe Mü-

gelmekten duyduğu memnuniyeti
dile getirdi.

dürlüğü Yeni Hizmet Binalarının açı-

Tarımın ülkelerin gelişmesinde en
önemli sektörlerden biri olduğunu

Konulu Toplantısı, 3 Şubat 2017
tarihinde Bakan Faruk Çelik'in Katılı-

vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

mıyla gerçekleştirildi. Van Tarımı ve
Kırsal Kalkınmanın ele alındığı top-

lışının yanı sıra Van Güçbirliği Platformunun ‘Kırsal Kalkınma ve Tarım’

"Dünya, sanayi devriminden sonra
tarımla ilgili meslek kavramlarını

lantıya TÜDKİYEB Genel başkanı
Nihat Çelik de katılarak görüşlerini

küçük görme anlayışından hızlı
şekilde çıkıyor. AB, bütçenin yüzde

dile getirdi. Genel Başkan Çelik,
Türkiye genelinde küçükbaş hayvan-

40'ını tarıma ayırıyor. Dünyayı
bekleyen büyük felaketler, sıkıntı-

cılık sektörünün büyümesinde kendilerine katkı ve desteklerini hiçbir
zaman esirgemeyen Gıda Tarım ve

lar var. Dünya önümüzdeki 30-40
yıl içinde ciddi açlık ve yoksullukla
karşı karşıya kalma tehlikesiyle iç

Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’e,
temsil ettiği sektör adına teşekkür

içe. Buradan çıkışın yolu tarımı,
tarım arazilerinin kıymetini bilmek-

etti.

değer vermektir. Hele Van gibi

Van İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri

tarıma son derece elverişli, en geniş mera arazilerine sahip olan bu

ile birlikte Bakan Çelik’i karşılamak
üzere Erciş’ten Van’a hareket etme-

coğrafyada mutlaka yapmamız
gereken önemli hizmetler vardır."

den önce birtakım açıklamalarda
bulunan TÜDKİYEB Genel Başka-

Çelik, kentteki gençlerin işsizlik

nı Nihat Çelik, ülke genelinde temsil
ettikleri sektörün daha iyi yerlere
gelmesi için sürekli risk analizi yap-

tir. Tarıma olduğundan daha fazla

nedeniyle başka illere göç etmesini
değil, kendi doğdukları yerlerde
huzur içinde çalışmalarını, kendi el

mak suretiyle sektörün artı ve eksilerini değerlendirdiklerini ve bu doğ-

emekleriyle daha büyük imkânlara
sahip olmalarını istediklerini, bunu

rultuda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

sağlamak için önemli tedbirler aldıklarını ve bunların hayata geçiril-

Bakan Çelik’in Van, Edremit ve Erciş
il ve ilçe müdürlüğü yeni hizmet
binalarının açılışının yanı sıra Van

mesinde kararlı olduklarını vurgulayarak "Müdürlük binalarımız hizmet açısından önemlidir. Tarım

Güçbirliği Platformunun ‘kırsal kalkınma ve tarım’ konulu toplantısına

dediğimiz sektörün, işin merkezi bu

le etmesini bekliyor. Memur olsan,

binalardır. Çalışma arkadaşlarımız
bu binalarda sağlıklı ortamlarda
istihdam edilirse kente büyük katkı

bakan olsan ne olacak insanlara tepeden baktıktan sonra. İnsanlara
tepeden bakmak yok. İl müdürümüz

de katılacağını belirten Çelik, Van
Güçbirliği Mütevelli Heyeti Başkanı
AK Parti Van Milletvekili Prof. Dr.

sağlayacaktır. Bu binaları buradaki
arkadaşlarımız ve Van halkı hak

başta olmak üzere ilçe müdürlerimiz,
tüm personelimiz, buralara gelen,

Beşir Atalay’ın da Van’ın gelişmesi
ve kalkınması adına tüm gayretiyle

ediyor. Milletimiz de bu imkânlarla

tarımla ilgilenen eli nasırlı olan kar-

çalıştığına şahit olduklarını belirte-

hayırlı hizmetlerin üretilmesini,

deşlerimizin dertleriyle dertlenecek.

rek, “Sayın Bakanımızın Van ziyaret-

personelin vatandaşların derdiyle
dertlenmesini, güler yüzle muame-

Sorunu yalnız burada çözmeyecek.
Gerekirse araziye gidecek. Masa

leri bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Milli Tarım Projesi için Sayın Ba-

başında tarım olmaz. Masa başında
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kanımıza, bürokratlarına sektörüm adına canı gönülden teşekkür ediyor ve bu
projenin başarıya ulaşması hususunda
gayret edip, tam destek vereceğimizi
de ifade etmek istiyorum.
Küçükbaş hayvancılık sektörünün hak
ettiği yere gelmesinde birinci önceliğimiz olan küçük aile işletmelerinin desteklenmesini fazlasıyla önemsiyoruz.
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerimizde yaşayan insanlarımızın
metropol şehirlere göç etmesini önlemek için küçük aile işletmelerinin daha
fazla desteklenmesi ile birlikte kentlere
göçün de önlenebileceği düşüncesindeyiz. Ayrıca, 80 ilimizde 250 bin üyemizle birlikte teşkilatlanmış bir kuruluş
olarak asli görevimiz; ıslah çalışmaları
ile hayvanlarımızın verimlerini yükseltmektir. Bu çerçevede Bakanlığımız ile
merkez birliğimiz arasında küçükbaş
hayvanlarda Soy Kütüğü Bilgi Sisteminin uygulamaya konulmasına ilişkin bir
protokol imzalanması Sayın Bakanımızın onayından sonra gerçekleşecektir.
Protokol sonrası soy kütüğü yetkisinin
alınacak olmasıyla küçükbaş hayvancılık sektöründe ıslah çalışmalarının önünün açılacak olması ve sektörümüzde
yeni bir döneme girilmesiyle yerli koyun ve keçi ırklarının ıslah çalışmalarında 10 yıllık hayalimiz de gerçeğe dönüşecektir.
Soy kütüğü yürütme yetkisiyle birlikte
en önemli konularımızdan biri de halen
tarım il ve ilçe müdürlüklerimizce gerçekleştirilen küpe ve küpeleme işlerinin
birliklerimiz tarafından yapılması konusudur. Gerek küpeleme ücretlerinin
pahalı olması ve ilden ile farklı fiyat
uygulamasının yapılması, gerekse kulak küpesi takma işlemlerinin birliklerimizde görev yapan teknik elemanlarımızca yapılması ile Bakanlığımızın iş

yükünü hafifletecek ve zaman
açısından da büyük bir kazanım
sağlanacak olması bakımından
ülke genelinde faaliyet gösteren
80 il birliğimizden altyapısı uygun
olan birliklerimize yetkinin devredilmesini arz ediyor, birliklerimiz
adına bu önemli konuda Sayın
Bakanımızdan yardımlarını talep
ediyoruz.
Öte yandan, ıslah çalışmalarımızın başarıya ulaşmasında en
önemli faktörlerden biri olan damızlık adayı koç ve tekelerin performans testine tabi tutulmaları
bir zorunluluk arz etmektedir.
Her ırk için asgari bir test istasyonu kurulduğunda dahi en az 25
-30 test istasyonunun kurulması
gerekmektedir. Kurulacak bu test
istasyonları ile ülkemizin test
edilmiş, damızlık belgeli üstün

verimli koç ve teke ihtiyacı karşılanabilecektir. Bu nedenle koç-teke test
istasyonlarının kuruluşunun bütün
illerde teşvik edilmesi ve genel bütçeden maddi destek sağlanması ve
suni tohumlama ve ebeveyn testi ile
diğer laboratuvar analizleri için Bakanlığımız kuruluşlarının da destek
sağlamasının uygun olacağını düşünüyor ve bu konuda da Sayın Bakanımızdan desteklerini talep ediyoruz”
dedi.
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK, 6. YILINA GİREN
“OKUL SÜTÜ PROGRAMI”NA KATILDI
Okul Sütü Programı'nın 6. yılı nedeniyle Ankara Yenimahalle Kent
Koop. İlköğretim Okulu'nda Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk

nuştu.
Gazlı, şekerli içeceklerden kaçınılması konusunda çocuklara uyarılarda

neyi uygun görürse kantinlerimizde
onu satmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

bulunan Çelik, "Program kapsamında
34 bin okulda 6 milyon öğrencimize

Sağlık Bakanı Akdağ da sütün tüke-

bu dağıtım gerçekleşecek." dedi.

ğunu ifade ederek, "Süt, yoğurt ve

sektörü temsilcileri, öğretmen ve
öğrencilerin katıldığı bir tören düzenlendi. Törene Gıda Tarım ve

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da

peynir hem bizim kültürümüzde olan
hem de en rahatlıkla bulabileceğimiz

Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Dr.
Nusret Yazıcı, Müsteşar Yardımcısı

süt içme, sağlıklı ve dengeli beslen-

Dr. Nihat Pakdil, Hayvancılık Genel
Müdür Vekili Osman uzun ve Türki-

2011-2012 eğitim öğretim yılında

Hükümetin, öğrencilerin süt tüket-

başlatıldığını hatırlatarak programın

ye damızlık Koyun Keçi Yetiştiricile-

bu sene 6. yılına girdiğini söyledi.

me ihtiyacını görüp, onlara süt ve
süt ürünleri tüketme alışkanlığı ka-

Çelik, Sağlık Bakanı Recep Akdağ,
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,
Ankara Valisi Ercan Topaca, süt

yaptığı konuşmada okul sütü programının, ilkokul çağındaki öğrencilere
me alışkanlığı kazandırılması için

ri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik de iştirak etti.

Öğrenci ve velilerin programdan
memnun olduğunu dile getiren Yıl-

Açılışta konuşan Çelik, çocukların
geleceğe sağlıklı hazırlanmaları için
çaba gösterdiklerini dile getirerek,

maz, tüm vatandaşların programın
daha da geliştirilerek devam etmesi-

bu programın da söz konusu amaca
hizmet ettiğini söyledi.
Sütün başta çocukluk çağı olmak

ni istediğini ifade etti.
İmkânlar el verdiği ölçüde okul sütü
programını hem devam ettireceklerini hem de genişleteceklerini vurgula-

üzere her yaşta tüketiminin alışkanlık haline getirilmesinin önem

yan Yılmaz, şunları kaydetti:

arz ettiğini vurgulayan Çelik, yarım
litre sütün günlük ihtiyaç duyulan

"Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri süt verilecek. Salı ve perşembe

kalsiyumun yüzde 70'ini, fosforun
yüzde 60'ını, iyotun yüzde 25'ini,

günü de üzüm dağıtımını gerçekleştireceğiz. Daha iyi bir Türkiye ve

B2 ve B12 vitaminlerinin yüzde
77'sini karşılayabildiğini kaydetti.

daha iyi bir gelecek ancak sağlıklı
nesillerle mümkündür. Sağlıklı nesil-

Çelik, Türkiye'de 19 milyon ton süt
üretildiğinin altını çizerek üretimde

tilebilecek en güzel gıdalardan oldu-

ürünlerdir. Sağlığımız için mutlaka
düzenli biçimde bu ürünleri tüketmeliyiz." dedi.

zandırmak için programı başlattığını
vurgulayan Akdağ, şöyle konuştu:
"Bu programın başarılı bir şekilde 6.
yılına gelmiş olmasından büyük bir
mutluluk duyuyorum. 2010 yılında
yaptığımız bir araştırma, Türkiye'de
süt ve süt ürünlerini düzenli tüketenlerin oranının yüzde 23 olduğunu
gösteriyor. Ama inanıyorum ki bu
araştırmayı şimdi yapsak, ilkokul
öncesinde ve ilkokulda düzenli süt
içme alışkanlığı kazanan yavrularımızın daha sonraki yıllarda da süt
ve süt ürünlerini tüketme alışkanlığı
kazandığını görmüş olacağız."

ler de sağlıklı beslenecek, sporla
uğraşacak ve sağlığını da koruyacak."

sorun olmadığını ancak sütün yeterince tüketilmediğini belirtti.

Çocuklara doğru beslenme alışkanlı-

AB ülkelerinde yılda ortalama kişi

ğının kazandırılması gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Beslenme de

başı 80-100 litre süt tüketilirken
Türkiye'de bu rakamın 25 litre ol-

hayatımızın diğer alanlarında olduğu
gibi biraz özen, denge ve düzen iste-

duğunu belirten Çelik, arada çok
büyük fark bulunduğunu, bu açığı

mektedir. Bu kazanım hem bizim
sağlıklı olmamızı hem de hayatta

kapatmak, çocukluk yaşında süt
tüketim alışkanlığının kazandırılması için söz konusu programı düzen-

daha başarılı olmamızı beraberinde
getirecektir." dedi.

lediklerini dile getirdi. Çelik, "Bu yıl
Okul Sütü Programı kapsamında 58

Bakan Yılmaz, okul kantinlerinde

bin ton süt dağıtacağız. Bugüne
kadar 305 bin ton süt dağıtıldı. Bu

satılan ürünlerin listesini Sağlık Bakanlığından aldıklarını belirterek,
"Okul kantinlerinde satılan bazı

güzel bir uygulama ama yeterli
olmadığını düşünüyoruz." diye ko-

ürünler konusunda itiraz alıyoruz. Bu
konuyu Sağlık Bakanlığı ile gözden
geçireceğiz. Sağlık Bakanlığımız bize
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ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEYEN HAMDUSENA’YA
MERKEZ BİRLİĞİMİZ SAHİP ÇIKARAK ÖDÜLLENDİRDİ
Rize'de, yeni doğum yapan keçiyi
sırtında, yavrusunu ise köpeği
"Tomi"nin sırtına bağladığı okul çantasına koyarak dik yamaçta taşıyan
ve ağabeyi Ali Rahman'ın çektiği
fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturan Hamdu Sena, Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliğince dizüstü bilgisayar
ve fotoğraf makinesi ile ödüllendirildi.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ( TÜDKİYEB )
Genel Başkanı Nihat Çelik, Genel
Başkan Yardımcısı Ali İlbaş, Muhasip
Üye Şevket Avcı, Yönetim Kurulu
Üyeleri Bülent Oral ve Oktay Beşli,
Denetleme Kurulu Başkanı Necat
Demirden ve Rize İli Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fahrettin Melemşe, Kırıkkale İli damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kürşat Ulusoy ile İkizdere ilçesine bağlı Yağcılar köyünde yaşayan
Bilgin ailesini 8 Şubat 2017 tarihinde
ziyaret etti.

Genel Başkan Çelik, iki çocuğun davranışları ile herkese insanlık dersi
verdiklerini belirterek “İnsanlık namına örnek teşkil edecek bu davranışlarından dolayı ben yavrularımı
kutluyorum. Hayvan sevgisi çok
önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğduğu topraklar Rize’den
yüreği şefkat dolu bu çocuklarımızın
çıkması bizim için sürpriz değildir.
Rize insanının mert ve yüreği sevgi
dolu insanlar olduğunu biz biliyorduk” dedi.
Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı'nda da Hamdu Sena
Bilgin'i Ankara'ya davet edeceklerini
kaydederek, başkanlık koltuğunu
küçük kıza emanet edeceklerini sözlerine ekledi.
Hamdu Sena Bilgin ise yaşadığı olayı
tekrar anlatarak ziyaretleri ve ödüllerinden dolayı Genel Başkan Nihat
Çelik’e teşekkür etti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, ziyarette, örnek davranışından dolayı
kutladığı 11 yaşındaki Hamdu Sena’ya dizüstü bilgisayarla bir fotoğraf
makinesi, 15 yaşındaki ağabeyi Ali
Rahman'a dizüstü bilgisayarı ve babası Atilla Bilgin'e ise cep telefonu
hediye etti. Ayrıca Hamdu Sena’nın
1 yıllık okul masrafları nakdi olarak
karşılandı.
Hamdu Sena ve Ali Rahman'ın, yaşları küçük olmasına rağmen örnek
davranış sergilediklerini belirten Çelik, "Hamdu Sena kızımızın
'Hayvanları çok seviyorum. Herkesin
de hayvanları sevmesini istiyorum.
Hayvanlara kötü davranmasınlar'
sözleri gerçekten hafızlarımızda bir
fotoğraf olarak kalacaktır. İnsanlık
namına örnek teşkil eden davranışı
dolayısıyla bu yavrularımızı kutluyorum." dedi.
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HAMDU SENA’NIN MERKEZ BİRLİĞİMİZCE ÖDÜLLENDİRİLMESİ
HABERİ ULUSAL VE YEREL MEDYADA GÜNDEME OTURDU.
Rize'de, yeni doğum yapan keçiyi

Merkez Birliğince 8 Şubat 2017 tari-

Atilla Bilgin'e ise cep telefonu hediye

sırtında, yavrusunu ise köpeği

hinde ziyaret edilmiş, TÜDKİYEB

etmişti. Ayrıca Hamdu Sena’nın 1
yıllık okul masrafları da nakdi olarak

"Tomi"nin sırtına bağladığı okul çantasına koyarak dik yamaçta taşıyan
ve ağabeyi Ali Rahman'ın çektiği
fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturan Hamdu Sena, Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri

Genel Başkanı Nihat Çelik, ziyarette,
örnek davranışından dolayı kutladığı
11 yaşındaki Hamdu Sena’ya dizüstü
bilgisayarla bir fotoğraf makinesi, 15 yaşındaki ağabeyi Ali Rahman'a dizüstü bilgisayarı ve babası

karşılanmıştı.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı
ve beraberindeki heyetin Hamdu
Sena’yı ödüllendirmesi ulusal Televizyon ve Gazeteler ile yerel Televizyonlar ile gazetelerde geniş bir
şekilde yer aldı.
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MERKEZ BİRLİĞİ HEYETİ RİZE VALİSİ ERDOĞAN BEKTAŞ’I
MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı
Nihat Çelik ve beraberindeki heyet 8
Şubat 2017 tarihinde Rize Valisi Erdoğan Bektaş’a bir ziyarette bulunarak küçükbaş hayvancılık sektörü ve
Rize’de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin konular hakkında
bilgi alışverişinde bulunuldu.
Ziyarette ; TÜDKİYEB Genel Başkanı
Nihat Çelik, Genel Başkan Yardımcısı
Ali İlbaş, Muhasip Üye Şevket Avcı,
Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Oral
ve Oktay Beşli, Denetleme Kurulu
Başkanı Necat Demirden ile Rize İli
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliği Başkanı Fahrettin Melemşe,
Kırıkkale İli Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kürşat
Ulusoy yer alırken Rize İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şafak
Bulut’ da hazır bulundu.
Ziyaret sonunda TÜDKİYEB Genel
Başkanı Nihat Çelik ve Genel Başkan

Yardımcısı Ali İlbaş, Vali Bektaş’a günün Başkanı Necat Demirden ve Yönetim
hatırası olarak keçi kılından imal edilmiş Kurulu Üyesi Oktay Beşli; Rize İli
bir Türk Bayrağı hediye ettiler.
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Diğer yandan Türkiye Damızlık Koyun
Keçi yetiştiricileri Merkez Birliği Genel
Başkanı Nihat Çelik, Denetleme Kurulu

Birliği Başkanı Fahrettin Melemşe’ye
de bir ziyarette bulunarak Birlik çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

MERKEZ BİRLİĞİMİZDE SOYKÜTÜĞÜ BİLGİ SİSTEMİ KONULARI
GÖRÜŞÜLDÜ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü
Islah ve Geliştirme Daire Başkanı
Dr. Bekir Ankaralı, Koordinatör Ali
Rıza Akıncı, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kadir Kızılkaya, Adnan
Menderes Üniversitesi Mühendislik TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı

Çelik ile birlikte Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Mahmut Sincar 9 Şubat

Üyesi Bülent Oral ve Denetleme

2017 tarihinde Merkez Birliğimizi

Kurulu Başkanı Necat Demirden’in

ziyaret ederek uygulamaya konu-

de yer aldığı toplantı sonunda

lacak olan SOYBİS( Soy Kütüğü

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat

Bilgi Sistemi) hakkında bilgi alış-

Çelik, Soybis sisteminin biran ev-

verişinde bulunuldu.

vel uygulamaya girmesini ve bu

leri olarak her türlü desteği ver-

konuda Merkez Birliği ve İl Birlik-

meye hazır olduklarını belirtti.
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MERKEZ BİRLİĞİNDE DAMIZLIK KOÇ TEKE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ ÇALIŞMASI YAPILDI
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinde 16 Şubat
2017 tarihinde Milli Tarım Projesi
kapsamında yer alan, Damızlık Koç
Teke Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği ile ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah ve Geliştirme Daire
Başkanı Dr. Bekir Ankaralı ve Daire
Başkanlığından Ali Rıza Akıncı, Halim Uzun, Ömer Bedir Erdem, Merkez Birliğinden Genel Başkan Nihat
Çelik, Genel Sekreter Vekili Vedat
Koç ve Teknik İşler Müdürü Veysel
Ören katıldılar.
Toplantı öncesinde bir konuşma
yapan Daire Başkanı Dr. Bekir Ankaralı, toplantının amacının koç
teke üretim merkezlerinin kurulmasıyla ilgili olduğunu ifade ederek bu
konuda Bakanlar Kurulu Kararının
Başbakanlıkta olduğunu ve kararın
çıkması ile birlikte tebliğin yayınlanacağını söyledi. Ankaralı, Tebliğ
taslağının son şeklinin verildiğini ve
Merkez Birliği ile birlikte maddelerin
gözden geçirilmesi için bir araya
geldiklerini belirterek ağılların hem
daha ekonomik olarak yapılması
hem de amaca uygun bir şekilde
hizmet vermesini hedeflediklerini
kaydetti.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik ise Dr Bekir Ankaralı ve beraberindeki heyete teşekkür ederek,

bu tür çalışmaları eskiden yurt dışın-

tanıtılacağını belirten Çelik, küçük-

da gördüklerini ancak bugün ülkemizde de bu çalışmaların başlaması-

baş hayvancılığın geliştirilmesi ve

nın sevindirici olduğunu ifade ederek
Merkez Birliğinin uhdesinde Ankara’da çok daha kapsamlı, model olabilecek bir koç teke istasyonu kurmak istediklerini söyledi. Kurulacak
bu istasyonun yurt dışından gelecek
heyetlere de örnek bir işletme olarak

büyütülmesi için koç teke test istasyonlarını mutlaka kurulması gereğine işaret etti.
Konuşmaların ardından taslak tebliğin maddeleri üzerinde görüş alışverişinde bulunularak çeşitli değerlendirmeler yapıldı.

TEŞKİLATLANMA DAİRE BAŞKANI RAMAZANOĞLU’NDAN MERKEZ
BİRLİĞİMİZE ZİYARET
T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teşkilatlanma Daire Başkanı M.Lokman Ramazanoğlu, 13
Şubat 2017 tarihinde TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundular. Genel Başkan Çelik ve Daire Başkanı Ramazanoğlu görüşme
sonunda verimli bir ziyaret gerçekleştirildiğini dile getirirken Genel
Başkan Çelik, Ramazanoğlu’nun teşkilatlanma adına çok önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade ederek ziyaret sebebiyle yaptığı nezih
davranıştan dolayı kendisine teşekkür etti.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK VAN’DA İŞLETME ZİYARETLERİNDE BULUNDU
Türkiye

Damızlık Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Merkez Birliği Genel
Başkanı Nihat Çelik, 18 Şubat
2017 tarihinde Van’ın merkez mahallelerinde bulunan küçükbaş
hayvancılık

İşletmelerini

ederek yetiştiricilerin
dinledi.

ziyaret

sorunlarını

Yetiştiricilerin büyük bir coşku ile
karşıladıkları Genel Başkan Çelik,

larını ve sorunları çözme noktasında
Bakanlıkla birlikte uyum içerisinde

ziyaret esnasında sektör adına yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler

bulunduklarını söyledi.

verdi. Van ilinde küçükbaş hayvancılığın mutlaka daha fazla geliştirilmesine dikkat çekerek,

sektörün çok

daha iyi yerlere gelmesi için çalıştık-

Genel Başkan Çelik’in işletmeleri
yerinde ziyaret ederek sorunları
dinlemesi

yetiştiriciler

tarafından

büyük bir memnuniyetle karşılandı.
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AZERBAYCAN-TÜRKİYE TARIM İŞ FORUMU YAPILDI
Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu (DEİK) tarafından Türkiye – Azerbaycan Tarım İş Formu
açılış toplantısı ve görüşmeleri 23 Şubat
2017 tarihinde Bakü’de
gerçekleştirildi. Tarım
İş Forumuna Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve çok
sayıda iş adamı katılırken toplantıya Türkiye
Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez
Birliği Genel başkanı
Nihat Çelik, Sekretarya
Üye İhsan Akın ve Muhasip Üye Şevket Avcı’da iştirak etti.
Azerbaycan -Türkiye Tarım İş Formu
Toplantısında Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Adına

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik, Koyun Keçi Çoban
Tasarımlı Maketini Azerbaycan Tarım Bakanı Haydar Asadov'a
hediye etti.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI FARUK ÇELİK,
MERKEZ BİRLİĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Genel Başkan
Yardımcısı Ali İlbaş, Muhasip Üye Şevket Avcı, Denetleme Kurulu Başkanı Necat Demirden ve
Genel Sekreter Vekili Vedat Koç 24 Şubat 2017 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i makamında ziyaret ederek küçükbaş hayvancılığın sorunları değerlendirildi ve Genel
Başkan Çelik tarafından sorunların çözümüne ilişkin talepler dile getirildi.

İL BİRLİKLERİ
ANASÖZLEŞMESİ
23 ŞUBAT 2017
TARİHİNDE
YAYINLANDI
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HAYVANCILIK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BURHAN DEMİROK
MERKEZ BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok ve Islah Geliştirme Daire Başkanı Dr. Bekir
Ankaralı 28 Şubat 2017 tarihinde, Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında
ziyaret ederek küçükbaş hayvancılık sektörü ve Birliklerin çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundular.
Genel Başkan Nihat Çelik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek Demirok ve Ankaralı’ya teşekkür etti.

DAMIZLIK KOÇ TEKE ÜRETİM MERKEZLERİ KURULMASINA YÖNELİK
TOPLANTI DÜZENLENDİ
Hayvancılık Genel Müdürlüğü top-

taleplerin değerlendirileceği bir top-

lantı salonunda 28 Şubat 2017 tarihinde Milli Tarım Projesi kapsamında

lantı amacıyla bir araya gelindiğini
ifade etti.

yer alan, Damızlık Koç Teke Üretim
Merkezlerinin kurulmasına ilişkin bir

Genel Müdür Yardımcısı Burhan De-

toplantı gerçekleştirildi.

mirok’un konuşması sonrası bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Toplantıya Hayvancılık Genel Müdür
Yardımcısı Burhan Demirok, Islah ve

Sunumdan sonra konuşan Genel
Başkan Nihat Çelik ise toplantıyı
düzenlemelerinden dolayı Bakanlığa

Geliştirme Daire Başkanı Dr. Bekir
Ankaralı ve TÜDKİYEB Genel Başkan
Nihat Çelik, Genel Sekreter Vekili

teşekkür ederek her zaman Bakanlıkla uyum içerisinde çalıştıklarını

Vedat Koç ve Teknik İşler Müdürü
Veysel Ören ile birlikte toplantıya

söyledi. Çelik, Birlik Başkanlarına
hitaben ‘’ Sizlerden gelecek talepleri

davet edilen illerin Birlik Başkanları
katıldı.

daha da olgunlaştırarak uygulanabilir olması amacıyla bir çabanın içeri-

Toplantı açılışında bir konuşma ya-

sindeyiz. Önemli olan maliyet konusu ve sahada uygulanabilir olması-

pan Genel Müdür Yardımcısı Burhan
Demirok, Milli Tarım Projesi kapsa-

dır.’’ dedi.

mında en az 500 baş kapasiteli damızlık koç teke üretim merkezlerinin
ilk etapta 26 ilde kurulmasının plan-

Genel Başkanı Nihat Çelik’in kısa
konuşması sonrasında toplantıya
katılan Birlik Başkanları konuya iliş-

landığını, planlama yapılırken de
illerin konumu, coğrafyası mera ya-

kin görüş ve önerilerini dile getirdiler.

pısı ve hayvan potansiyeli gibi hususların göz önüne alındığını ifade
ederek 26 olarak belirlenen il sayısının artırılabileceğini söyledi. Demirok, kırmızı et açığının kapatılması
açısından küçükbaş hayvan sayısının artırılması gerektiğine işaret
ederek başka da bir çözüm bulunmadığını bunun için de üretim merkezlerinin kurulması gerektiğini belirtti. Bu konu ile ilgili mevzuat çalışmasının bakanlar Kurulunda olduğu
bilgisini veren Demirok, çıkarılacak
olan tebliğ için Birliklerden gelecek
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, KANAL A’DA YAYINLANAN A PLUS EKONOMİ
PROGRAMINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik 25 Şubat 2017 tarihinde
Kanal A ‘da yayınlanan A Plus
Ekonomi programına katılarak
önemli açıklamalarda bulundu.
Van ilinde gerçekleştirilen çekimlerde Genel Başkan Nihat Çelik,
küçükbaş hayvancılık sektörünün
Van ve ülke genelindeki durumuna dikkat çekti.
Çelik, yaptığı işi gönülden ve severek ve inanarak yaptığını belirterek bu sektörde emek veren
insanların takdir ve teveccühleriyle seçilmiş olmanın sorumluluğu
ile hareket ettiğini söyledi.
Küçükbaş hayvancılığın ülkemiz
için önemine işaret eden Çelik,
Hükümet ve Bakanlığın sektörün
önünü açtıklarını ifade ederek ‘’
2002 yılından önce küçükbaş hayvancılık destekleme kapsamında
bile değildi. Ama bugün hükümetimiz ve Bakanlığımız küçükbaş
hayvancılığı el üstünde tutuyorlar.’’ dedi.
Van Milletvekilleri Prof. Dr Beşir
Atalay ve Burhan Kayatürk’ün
büyük deneyimlere sahip olduklarına vurgu yapan Çelik, kendilerinin her zaman kendilerine büyük
kıymet verdiklerini ve sektörün

siz, kayıtsız hayvanları da dikkate
alırsak bu rakam 3 milyon civarındadır.
Bu sayı ve mera yapımızla ülkemizin
Merkez Bankası konumundayız.’’
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik’in Van’da küçükbaş hayvan sayısının en az 5 milyona çıkarılması gerektiğini söylediğine dikkat
çeken Genel Başkan Çelik, birtakım
eksikliklerin giderilmesi halinde bunun mümkün olabileceğini ifade ederek Hükümetin ve Bakanlığın değerli

Mera ve orman kanununa da dikkat
çeken Genel Başkan Çelik, Mera

aile işletmelerini pozitif ayrımcılık

komisyonlarında Birlik başkanları
veya bir temsilcinin doğal üye olarak

yaparak daha çok desteklenmesi
gerektiğini, verilen desteklemelerin
dolaylı olarak değil doğrudan yetiştiricilere verilmesi gerektiğini ve anaç
koyun keçi desteğinin en az 50 TL
olmasını talep ettiklerini belirtti.
Genel Başkan Çelik, desteklemelerde
sadece anaç koyun keçiye değil,
koçuna ve kuzusuna da destek verilmesinin daha doğru olacağını söyleyerek küçükbaş hayvancılığın sadece

Ülkemizin küçükbaş hayvancılıkta

küçükbaş hayvancılık olduğuna vurgu yapan Çelik, çoban bulma sıkıntı-

vancılıkta Avrupa’da birinci sıradayız ve Avrupa ile rekabet edebilecek potansiyele sahibiz. Ülkemizde de en çok küçükbaş hayvan
sayısına sahip olan ilimiz Van’dır.
Bugün 43-44 milyon civarında
koyun keçimiz vardır. Bunun 2
milyon 700 bini Van’dadır. Küpe-

belirtti.

Çelik bu anlamda kırsalı ve küçük

Van’da değil Türkiye’de hak ettiği

dikkat çeken Genel Başkan Çelik
şunları söyledi. ‘’ Küçükbaş hay-

desteklemeleri kapsamına alınması
gerektiğini ifade ederek bu konuların Bakan Faruk Çelik’e iletileceğini

katkılarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

daha da gelişmesi için proje talebinde bulunduklarını ifade etti.

Avrupa’da birinci sıraya gelmesinde Van ilinin önemli rol oynadığına

tiğini söyledi. Çelik, ayrıca küçükbaş
hayvancılığın da organik hayvancılık

yere geleceğini ifade etti. Van’da
insanların % 80 inin geçim kapısının

bulunması gereğine işaret etti. Çelik, yetiştiricilerin yeşil kart uygulamasından mağdur olmamak için
destekleme başvurusundan kaçındıklarını ifade ederek ‘’ Bu ülkede
koyun keçi bir milli mesele ise ben
Devlet büyüklerimize ve özellikle
Valilerimize buradan seslenmek istiyorum. Lütfen koyun keçi desteği
alanları bu işten mahrum etmeyin.
Hatta ödüllendirin.’’ dedi.
Küpe ve küpeleme işlerinin de alt
yapısı uygun Birlikler tarafından
yapılması gereğini belirten Çelik,

sı yaşandığını ve bu konuda İşkur

genç çiftçi hibe projesi kapsamında
yapılan hayvan alımlarının Merkez

tarafından % 25 oranında çoban

Birliği koordinasyonunda İl Birlikleri

istihdamının sağlanması gerektiğini
kaydetti.

kanalıyla yapılmasını istedi.

Et ve Süt Kurumunun etkin olarak
küçükbaş hayvan ürünlerini alım ve

Genel Başkan Çelik programdaki
konuşmasını, on yıllık hayalleri olan
soy kütüğü yürütme yetkisinin Ba-

satışı noktasında rol oynaması gere-

kanlık tarafından Merkez Birliği ve İl

ğinin altını çizen Çelik, Et ve Süt

Birliklerine verileceğini ifade etmesiyle sonlandırdı.

Kurumunun Van’da örnek olacak
şekilde mağazalarını kurması gerek-
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, ÇİFTÇİ TV’DE HABERİNİZ OLSUN
PROĞRAMINA BAĞLANDI
bakanlıkça buna da bir çözüm bulunması lazım. Bu dolaylı kesintilere

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, 28 Şubat

kesinlikle bir çözüm bulunması gerekiyor. ‘’dedi.

2017 tarihinde Çiftçi TV’de Taner
Öztürk’ün hazırlayıp sunduğu Habe-

Şu anda Ülkemizde küçükbaş hay-

riniz Olsun programına telefonla
bağlanarak gündeme dair önemli

vanların yüzde 30 unun küpesiz
olduğunu ve desteklemeden fayda-

açıklamalarda bulundu.

lanamadıklarını ifade eden Çelik,
küpe ve küpeleme işinin birliklerin
asli görevi olduğunu, bu işin birlikle-

Genel Başkan Çelik, konuşmasında
yaklaşık 9 aylık görev süresi içerisinde yetiştiriciler ve birlik başkanları

re verildiği takdirde küpesiz tek bir
hayvan kalmayacağını ve yetiştirici-

ile olan iletişimlerden elde edilen
bilgi ve verileri, sahada yaşanan
sıkıntıları Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik’e arz etme fırsatını bulduklarını ve Bakan tarafından
ilgili birimlere gerekli talimatların
verildiğini söyledi.
Desteklemeler hakkındaki görüşlerini
açıklayan Genel Başkan Çelik, mevcut destekleme kapsamında olan
küçükbaş hayvancılık desteklerini
yeterli bulmadıklarını, 2016 yılı için
ödenecek olan 25 liralık anaç koyun
keçi desteklemelerinin en az 50 TL
ye çıkarılmasını talep ettiklerini söyleyerek ‘’ Tabiki takdir Sayın Bakanıma aittir. ‘’ dedi.
Destekleme ödemelerinin her yıl
haziran ayı başında yapıldığına dikkat çeken Çelik, küçükbaş hayvan
yetiştiricilerinin bundan muzdarip
olduklarını ve ödemelerin yetiştiricinin en çok finansman ve yeme ihtiyaç duyduğu Mart ayı sonunda yapılması gerektiğini ifade etti.
Organik hayvancılık deyince ilk akla
gelen şeyin küçükbaş hayvancılık
olduğunu vurgulayan Çelik, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin bu konuda da destek almaları gerektiğini
sözlerine ekledi.
Genel Başkan Nihat Çelik, küçükbaş
hayvan yetiştiriciliğinin çok meşakkatli bir meslek olduğunu, İnsanlarımızın meralarımızı sahipsiz bırakmamak adına, hayatlarını idame ettirmek ve ülke ekonomisine katkıda
bulunarak yaşanan kırmızı et açığı-

nin cebine daha çok destek gireceğini söyledi.
nın kapanması adına çok emekler
sarf ettiğini belirterek kırmızı et açığının kapatılmasının ancak ve ancak
küçükbaş hayvancılığın gelişmesiyle
mümkün olacağını ifade etti.
Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin
destekleme müracaatı yaparken
bütün il ve ilçe müdürlüklerince döner sermaye adı altında 10 TL dosya

Bütün zorluklara rağmen küçükbaş
hayvan yetiştiriciliği yapan yetiştiricilerin destekleme alıyor diye yeşil
kart denilen hizmetten yararlanamadıklarını söyleyen Çelik, ‘’Bu insanlar ödüllendirilmesi gerekirken
bunlar sağlık güvencesinden mahrum kalıyor. SGK ile iletişime geçerek bu mantıksız uygulamanın kaldı-

masrafı ücreti alındığına dikkat çeke-

rılmasını talep ediyoruz. ‘’ dedi.

rek ‘’ Oysa hiçbir yetiştiricinin bireysel olarak bir dosyası il ve ilçe mü-

Anaç koyun keçi desteklemelerinin

dürlüklerinde bulunmamaktadır. Bu
dosyaları tutan bağlı olduğu il birlikleridir. Dolayısı ile bu ödemeyi doğru
bulmuyorum ve sayın Bakanımızın
bu konuda kökten bir çözüm getireceğine inanıyorum. Ayrıca yetiştirici
başvuru esnasında güncel hayvan
çıktısını aldığına 4 TL çıktı ücreti
alınıyor. 10 lira dosya ücreti ile birlikte yetiştiricimizin cebinden 14 TL
çıkıyor. Çiftçide bu para olmayınca
destekleme müracaatından kaçıyor.
Dolayısı ile bu dolaylı kesintilerin
ivedilikle ortadan kaldırmasını talep
ediyorum. ‘’ şeklinde konuştu.
Diğer taraftan bir yetiştiricinin destekleme ödemesini bankamatikten
değil de şubeden çektiği zaman ciddi
miktarda kesinti yapıldığını söyleyen
Çelik, ‘’ Bankalar usullere uygun
değil de keyiflerine göre kesinti yapabiliyorlar. İnsanların aldığı destekleme miktarına göre sanki paranın
ortağıymış gibi o aldığı paraya göre
bir kesinti yapmaktadır. Devletçe

25 Kasımda başvurularının son bulmasının bazı yetiştiricilerin farklı
nedenlerle başvuru yapamadan sistemin kapanmasıyla mağdur olduklarını ifade eden Çelik, sistemin yeniden bir haftalığına açılmasını da
talep edeceklerini kaydetti. Bazı
bölgelerimizde Et ve Süt Kurumunun kesim ve alım yerleri bulunmadığına vurgu yaparak acilen faaliyete geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Çelik, İş ve işçi bulma kurumu tarafından istihdam edilmek üzere her
ilde işçi alımı yapıldığını ve en az
yüzde 25 çoban kontenjanı koyulması gerektiğini sözlerine ekledi.
Genel Başkan Çelik, son olarak şuan
küçükbaş hayvan sayısının 44 milyon civarında olduğunu ve taleplerinin gerçekleşmesi durumunda yeniden bir şahlanma olacağını, Ülkemiz
çayır ve meralarının da göz önüne
alınarak küçükbaş hayvan sayısının
60-70 milyonlara çıkabileceğini kaydetti.
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, BEREKET TV VE BEREKET HAYVANCILIK TV
ORTAK YAYININDA GÜNDEMİN BEREKETİ PROĞRAMINA KATILDI
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, 01 Mart
2017 tarihinde Bereket TV ve Bereket Hayvancılık TV ortak yayınında
Umut Özdil’in hazırlayıp sunduğu
Gündemin Bereketi programına telefonla bağlanarak gündeme dair
önemli açıklamalarda bulundu.
Genel Başkan Çelik konuşmasında
Başbakanın grup toplantısında mazot ve gübre destek ödemelerinin
mart ayında yatacağı müjdesini
verdiğine dikkat çekerek ‘’ Sayın
Başbakanımız ve hükümetimize son
derece müteşekkiriz. Fakat mart
ayında en çok finansmana ihtiyacı
olan koyun keçi yetiştiricisidir. Koyun keçi destekleme ödemelerinin
mart ayında ödenmesini talep ediyoruz. Koyun keçi yetiştiricisinin bu
yönde çok büyük bir beklentisi vardır. ‘’ dedi.
Türkiye’de kırmızı et açığının söz
konusu olduğunu belirten Çelik,
ülkemizin gerek mera ve çayır yapısıyla gerekse küçükbaş hayvancılığın gelişmesi ile et açığı ve ithalatın
önüne geçilebileceğini ifade ederek
‘’Meranın asıl sahibi koyun keçi yetiştiricileridir. Birliklerin 10 yıllık bir
geçmişi vardır. Mera kanunları daha
bir geçmişe sahiptir. Oluşturulan
mera komisyonlarında alakası olmayan meslek grupları vardır. Birlikle-

rin kimsenin aklına gelmemiş olabilir, gözden kaçmış olabilir. Fakat biz
meraları daha etkin kullanmak üzere
bu komisyonlara birliklerimizin üye
olarak yer almasını talep ediyoruz’’
şeklinde konuştu.
Desteklemeler konusuna da değinen
Çelik şunları söyledi. ‘’ Yetiştiricilerimizin aldığı desteklemeler Sayın
Bakanımızın talimatı ile direk yetiştirici hesabına yatırıldı. Fakat yetiştiricimizden % 2 stopaj vergisi kesildi.
Bu durumlar bizi üzmektedir çünkü
bu bir kredi değil devletin verdiği bir
destektir. Biz yetiştiriciler adına bu
durumu doğru bulmuyoruz. Sayın
bakanımıza bu durumu arz ettik. Bu
para bir şekilde sıfırlanmaya çalışılıyor. ATM kullanmasını yetiştirici bilmediği için ve şubeden para çektiği
için büyük rakamlarda kesinti yapıyor. Biz bunları ifade ederken direk
kendi talebimiz değil yetiştiricinin

taleplerini yerine getiriliyoruz. Yetiştiriciler şevkinin kırıldığını ifade ediyor. İl
ve ilçe tarım müdürlüklerinden alacağımız çıktı için 10 TL, döner sermaye
ve 4 TL çıktı parası alıyor. Bu tür dolaylı kesintiler alınan desteği sıfırlıyor.
Yetiştirici birliklere karşı hak ve ödevlerine yerine getirmek zorundadır.
Devlet tarafından verilen binde bir
gelir vardır. Türkiye için söylüyorum
verilen rakam 480bin liradır. Bazısına
hayvan varlığına göre eksik ya da fazla
olabilir. Bu rakamı 80 birliğe böldüğünüzde her birine 6500 lira düşüyor. Bir
müdürün bir aylık maaşı ortada. Dolayısı ile bu birliklerin hizmet etmesi
lazım, koç teke test istasyonlarını kurması lazım. Bu meslek alışagelmişin
dışında teknoloji ile hayvan verimlerini
artırmaları lazım. Kendi damızlığını
üretebilmesi lazım. Bunların olması için
de paraya ihtiyaç vardır.
Kimi ilde hayvan başına 3 kiminde 7
lira kesiliyor. İnsanların kafasını karıştıran şudur. Neden Karadeniz’de 2 lira
alınıyor da Marmara da 7 lira para
kesiliyor. Bizim de zaman zaman sayın
bakanımızla istişarelerimiz oldu. Yetiştirici parayı birliğin hesabına yatırdığında da banka bundan kesinti alıyor.
Bir gününü ve 30 lira havale parasını
harcıyor. Hayvan başına kesilecek
miktarın bakanlar kurulu kararı ile
kesilip direk birliklerin hesabına yatırılarak yetiştirici rahat etsin. ‘’
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HAMDU SENA BABASIYLA BİRLİKTE MERKEZ BİRLİĞİMİZE
MİSAFİR OLDU
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Münasebetiyle, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın davetlisi olarak Rize’den Ankara’ya babası Atilla Bilgin ile birlikte
gelen Hamdu Sena Bilgin Ankara’da
düzenlenen ‘’Bu Toprağın Kadınları
Buluşuyor’’ etkinliğine katıldıktan
sonra Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliğine yaptıkları ziyarette Genel başkan Nihat

tarihinde Rize’nin İkizdere
ilçesine bağlı Yağcılar köyünde Merkez Birliğimizce
ödüllendirilmişti.
Hamdu Sena ziyaret esnasında; Merkez Birliğince
kendisine verilen ödüller
için Genel Başkan Çelik’e
teşekkür ederek, Merkez
Birliği heyetince köylerine

Çelik ile bir araya geldiler.

yapılan ziyaret sonrasında
daha önce kayıt altında

Rize'de, yeni doğum yapan keçiyi

olmayan 90 adet keçilerinin
artık kayıt altına alındığını ifade etti.

sırtında, yavrusunu ise köpeği ile dik
yamaçtan köyüne taşıyan ve ağabeyi
Ali Rahman'ın çektiği fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturan
Hamdu Sena Bilgin, 8 Şubat 2017

Genel Başkan Nihat Çelik ise Hamdu
Sena ve babasının Merkez Birliğine
yapmış oldukları ziyaretten dolayı
memnuniyetini dile getirerek 11

Mart 2017 tarihinde Adana’da Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk
Çelik’in de katılacağı Küçükbaş
Hayvancılık Sektör Toplantısına birlikte gideceklerini söyledi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SÖZLÜ’YE ZİYARET

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB ) Genel Başkanı Nihat ÇELİK ve beraberindeki heyet 11 Mart 2013 tarihinde Adana’da Merkez Birliğince düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Sektör Toplantısı sonrasında
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü makamında ziyaret ederek küçükbaş hayvancılık konusunda birtakım istişarelerde bulundular. Ziyaret heyetinde Merkez Birliği Denetleme Kurulu Başkanı Necat Demirden ve Adana İli
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Murat Şen de yer alırken ziyaret sonunda Genel Başkan Çelik ve beraberindekiler Başkan Sözlü’ ye hediye takdiminde bulundular.

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN
CUMHURİYET BAŞSAVCISI TOPAL’A TAZİYE ZİYARETİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi yetiştiricileri merkez Birliği Genel Başkanı Nihat
ÇELİK 12 Mart 2017 tarihinde Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Mehmet TOPAL'ın 7 Mart 2017 tarihinde babasının Hakk’ın
rahmetine kavuşmuş olması nedeniyle Kahramanmaraş Andırın İlçesindeki
evlerinde taziye ziyaretinde bulundu . Genel Başkan Çelik taziye ziyaretinde ‘’
Sayın Başsavcımız başta olmak üzere kederli ailelerine başsağlığı sabır ve
merhum Kemal TOPAL'a da Allahtan Rahmet Diliyoruz.’’ mesajı verdi.
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ADANA’DA KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK SEKTÖR TOPLANTISINDA
ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği (TÜDKİYEB) tarafından düzenlenen "Küçükbaş Hayvancılık
Sektör toplantısı" na katıldı.
Adana HiltonSA Oteli’nde düzenlenen toplantıya Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in
yanı sıra Vali Mahmut Demirtaş,
Adana Milletvekilleri Fatma Güldemet
Sarı, Necdet Ünüvar, Tamer Dağlı,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

da doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

Müsteşarı Dr. Nusret Yazıcı, Bakanlık
Genel Müdürleri ve bürokratları,

Çelik, üreticilerin sorunlarını dinlemek
istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik
ile Yönetim ve denetim kurulu üyeleri,
İl Birlik Başkanları ve yöneticileri, kamu ve sivil toplum kuruluşu ile sektörün temsilcileri, yetiştiriciler ve Rize
dağlarında sırt çantasında keçi taşıdığı
görüntüsüyle gündeme gelen 11 ya-

"Başkan konuşurken 'Evet'le başladı.
Çok ustalıkla. Ben Türkiye'yi geziyorum. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızla Rusya'daydık, sonra buraya
geldim, bu akşam da İzmir'deyiz, pa-

şındaki Hamdu Sena Bilgin de katıldı.

zar günü Bursa'dayız, salı akşamı
Artvin ve Rize'deyiz, her yerdeyiz.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının
okunmasıyla açılışı yapılan toplantıda

'Evet'lerin gelişinde çok şükür sorun
yok. 'Evet'te problem yok da bu toplantıdaki 'evet'ler biraz pahalı

TÜDKİYEB tarafından hazırlanan tanıtım filmi izlendi.
Toplantıda bir konuşma yapan Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk
Çelik attıkları adımlar ve desteklerle
kırmızı et sorununu kısa süre içinde
çözmeyi istediklerini belirterek
"Desteklerimiz her alanda var. Biz
hayvancılık yaptım diyenin arkasında,
yanında olacağız. Onun kazanması
demek, 80 milyonun kazanması demektir. Bu dayanışma içinde 70 milyon, 80 milyon küçükbaş hayvana
ulaşmamız gerekiyor. Biz hayvancılıkta kendi kendimize yeterli olmak durumundayız. Çiftçimizi, hayvancılıkla

'evet'ler. Başkan bu 'evet'leri biraz
pahalıya getirmek istiyor. Netice itibariyle sektör bizim sektörümüz, üreticiler bizim üreticimiz ne yapsak aslında
kendimize yapmış oluyoruz. Dolayısıyla kimsenin bindiği dalı kesmek gibi
bir lüksü yok. Tam tersine bindiğimiz
dalı ve ağacı güçlendirme gibi bir sorumluluğumuz var. İnşallah onu yerine getirme gayreti içerisinde olacağız."
"Herkes küpeyi taksın, hayvanlarını kayıt altına alsın"
Hayvancılıkta yaptıkları desteklerden

uğraşan vatandaşımızı zengin etmek
durumundayız." dedi.

herkesin yararlanmasını istediklerini

Birlik başkanı Nihat Çelik'in hayvancılıktaki sorunları anlattığını belirten

şey istemiyoruz. Yüzde 30 hayvan
kayıtlı değil. Hepsi kayda girecek.

Çelik, "Aslında biz eleştiriye açığız.

Çünkü tablomuzu görelim ki ona göre

Bakanlık olarak 'hiçbir eksiğimiz yok,

planlama yapalım. 42 milyon değil de

her şey dört dörtlük' gibi bir yaklaşımı

50 milyon hayvanımız varsa ona göre
projeler geliştirmeliyiz. Onun için kayıt altına girmeleri ve desteklerden

ve hayvancılıkta kayıt dışı istemediklerini dile getiren Çelik, "Kayıt dışı bir
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yararlanmaları konusunda bize
düşen neyse yapmaya hazırız."
diye konuştu.
Çelik, 2017 yılı itibarıyla organik
hayvancılık noktasındaki sorunun
ortadan kaldırılacağını aktardı.
Hayvanların küpelenmesi işine değinen Çelik, şöyle devam etti:
"Eski borçlar, eski parayla söylüyorum 6 katrilyon var. Hesap kitap
var. Bakın ben size net söylüyorum. Kanun teklifimiz Başbakanlıkta. Geçmişle ilgili kimse bir şey
takmasın kafasına. Geçmişle ilgili
her şeyi siliyorum. Herkes küpeyi
taksın, hayvanlarını kayıt altına
alsın. Bunla ilgili düzenlemede 'af'
diyorsanız af bunla ilgili düzenlemeyi çıkartıyoruz. Bütün hayvanlarımızın küpelenmesi gerekiyor.
Onun için küpe işlerini merkez birliğimizle yapacağımız protokolle
sizlerle beraber yapacağız."
Birlik başkanlarına seslenen Çelik,
"Sizi başkan yapan üreticilerdir.
Üretici olmasa birlik başkanı olmaz.
Üretici olmazsa bakan da olmaz.
Onun için biz bakanlık olarak başta
üreticinin kıymetini bilmek zorundayız. İçeri girerken gördüm nasırlı
eller, çileli eller, toprak kokan eller.
Önce üreticimiz. Biz desteğimizi
kime vereceğiz? Üreticinin cebine
vereceğiz. Bu birlikler bu üreticiye
hizmet ettiği sürece bu birliği dimdik ayakta tutmak da bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Çelik, birlikler tarafından
hayvan başı yapılan kesintiler nedeniyle yaşanan ihtilafa değinerek "2017 kararnamesine bunu
koyuyoruz. Bu ihtilafı kapatıyoruz.
Siz üreticilerle yağ bal kaymak gibi
olacaksınız. Üreticilerle ihtilafınız
olmayacak. Üretici üretimine, siz
onlara hizmet etmeye bakın. Biz de
size hizmet etmeye bakalım." dedi.
Stopajla ilgili kesintiler konusunun
ise Maliye Bakanlığıyla görüşüleceğini anlatan Çelik, bakanlık olarak
mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi.
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Adana Milletvekili Tamer Dağlı da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

şamayan insan yönetemez. Ben de

doğan'ın "Ben de çobanım" sözünü
hatırlatarak, "Biz de Saimbey-

sektörümüze ışık tuttuğu için 16
Nisan'da EVET diyoruz.

li, Feke'nin köylerinde bizim tabirlerimizle koyun güttük inek otlattık.

Küçükbaş hayvancılığın gelişmesi

bir çobanım.’’ diyerek gelecek için

luyum" diye konuştu.

için büyük çaba sarf eden ve destek
veren, yıllarca çoban diye hakir gö-

Adana Milletvekili Necdet Ünüvar

müze bugün başta Cumhurbaşkanı-

ise AK Parti iktidarlarının tarım ve
ekonomide büyük hizmetlerde bu-

mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere, Başbakanımız Sayın

lunduğunu hatırlatarak, "Daha çok
yapacak şeyimiz var. Sürekli çalışmak, üretmek durumundayız" ifa-

Binali Yıldırım ve Bakanımız Sayın
Faruk Çelik Bey tarafından özel bir
değer verilmesine bir teşekkür ola-

delerini kullandı.

rak EVET diyoruz. ‘’şeklinde konuştu.

Allah’da bu görevi nail etti çok mut-

rülen yetiştiricilerimize ve sektörü-

Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı da sektör toplantısı-

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çe-

nın Bakan Çelik ve Hamdu Sena
Bilgin'in katılımıyla Adana'da dü-

lik, yıllarca sahipsiz kalan küçükbaş
hayvancılık sektörünün 2006 yılı

zenleniyor olmasından mutluluk

itibariyle AK Parti Hükümetlerinin

duyduğunu kaydederek, Adana'nın

sahiplenmesi ile çok önemli mesafe-

tarım ve hayvancılık potansiyelinden bahsetti.

ler kaydettiğini belirterek Birliklerin
kuruluşu ve Merkez Birliğinin kurulması ile birlikte küçükbaş hayvancı-

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, sektörün ve Türkiye'nin eko-

lığımızda yeni bir dönem başladığını
söyledi. Genel başkan Çelik sözlerini

nomik anlamda iyileşmesi için anayasa referandumunda 'evet' oyu

şöyle sürdürdü. ‘’ AK Parti Hükümetlerinin başa gelmesi sonrasında

vereceklerini kaydederek, Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliklerinin 260

Bakanlığımızın Cumhuriyet tarihinde
bir ilk olarak küçükbaş hayvancılığı

bin üyesi ve aileleri ile birlikte dü-

destekleme kapsamına almasıyla
birlikte koyun keçi varlığımız gerek

şünüldüğünde 2 milyon insanın
EVET diyeceğini ifade ederek ‘’ Eko-

sayı bakımından gerekse verim artışları ile önemli gelişmelere sahne
oldu.

nomik büyümeden en büyük payı
alması gereken insanlar üreten,
yetiştiren çobanlarımızdır. Bizim
işimiz çok zor ve oldukça meşak-

Birliklerimiz kurulmadan önce 31

katlidir. Koyun ve keçi yüzyıllar
öncesinden bize atalarımızdan ka-

milyona kadar gerilemiş olan küçükbaş hayvan varlığımız bugün 44

lan bir mirastır. Bu mirası ilelebet
yaşatmak ve sektörümüzü daha iyi

milyon civarına yükselmiş olup,
Avrupa’da birinci sıradaki yerini

yerlerde görmek için 16 Nisan'da
EVET diyoruz. Kırsaldan kentlere

korumaktadır.

göçün önlenmesi için, Ülkemiz coğrafyasında, üretmek ve toprağını

10 yıllık bir maziye rağmen Merkez
Birliğimiz, Bakanlığımızla uyum içe-

korumaktan ve yaylalarını sahipsiz
bırakmamaktan başka bir derdi
olmayan ve geçimlerini küçükbaş

minde önemli başarılara imza ata-

hayvancılıktan sağlayan yetiştiricilerimiz yani çobanlarımızın emeklerinin karşılığını almaları için, yıllardır bu ülkenin kaymağını yiyipte
vatana ihanet edenlere dur demek
için 16 Nisan'da EVET diyoruz.

risinde çalışarak bu kısa zaman dili-

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın ‘’Peygamber mesleği olan çobanlığı teknolojinin tüm imkânlarıyla destekleyerek doğru planlamayla teşvik ederek hak ettikleri konuma getireceğiz. Çobanlık deyip hafife almayın. Çobanlık felsefesini anlamayan onun psikolojisini ya-

rak yetiştiricilerimizin hem yüreği
hem de sesi olmuştur.’’
Genel Başkan Çelik, şu an 44 milyon civarında olan küçükbaş hayvan
sayımızın 70- 80 milyonlara çıkarılmasının ana hedefleri olduğunu
belirterek, ‘’bunun için de coğrafya-
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mız, zengin çayır ve mera varlığı-

munca mezbaha ve süt toplama mer-

mız son derece uygun olup, yeterli

kezlerinin oluşturulmasını ve diğer so-

potansiyele sahiptir. Ancak bu rakamlara ulaşabilmek için de her

runları dile getirdi.

zaman olduğu gibi bugün de Bakanlığımızın büyük desteğine ve

Konuşmaların ardından TÜDKİYEB Genel
Başkanı Nihat Çelik Bakan Faruk Çelik’e

gücüne ihtiyacımız vardır.’’ dedi.

Van ilinin meşhur otlu peynirinden hedi-

Genel Başkan Çelik, Bakanlıktan
taleplerini dile getirirken özellikle

Genel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş birlikte
üzerinde Kararımız Evet yazılı bir kilim

desteklemeler konularına dikkat
çekerek destekleme ödemelerinin

hediyesinde bulundular. Bazı Birlik Başkanlarının sunduğu hediyelerden sonra

en geç Mart ayı içerisinde yapılmasını, destekleme miktarının 50 liraya çıkarılmasını, erken kuzu ke-

toplantı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in Birlik Başkanlarıyla
hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

simlerini önlemek için kuzuya da
destek verilmesini, başvuruda bu-

Yeni doğum yapan keçiyi sırtında taşı-

lunamayan ve göçer hayvancılık
nedeniyle güncelleme yaptırama-

ye etti. Ayrıca Genel başkan Çelik ve

yan Hamdu Sena Bilgin büyük ilgi gördü.

yan yetiştiriciler için sistemin bir
haftalığına açılmasını, küçükbaşın

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’in

organik hayvancılık destekleme
kapsamına alınmasını, küpe ve

ze'de, yeni doğum yapan keçiyi sırtında,

küpeleme işlerinin Birliklere devredilmesini, Soykütüğü yürütme yetkisinin Merkez Birliği ve Birliklere
verilmesini, koç ve teke test istasyonlarının kurulması için Birliklere
maddi destek sağlanmasını, Bankaların yetiştiricilerin aldığı desteklemelerden kesinti yapmamasını ve
% 2 gelir vergisi stopajnın kaldırılmasını, dosya bedeli ve kağıt parasının kaldırılmasını, İşkur tarafından çoban istihdamının sağlanmasını, İl Mera komisyonlarında Birlik
temsilcilerinin doğal üye olarak

2016-2017 FAALİYETLER

davetlisi olarak Adana’ya gelen ve Riyavrusunu ise köpeği ile dik yamaçtan
köyüne taşıyan ve ağabeyi Ali Rahman'ın çektiği fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturan Hamdu Sena Bilgin, toplantı esnasında Bakan Faruk
Çelik ile bir araya geldi.
Bakan Çelik, "Neler yaptığı dünyaya
ibret olacak bir sahne sergiledi. Onun
için genç çiftçi destekleme projesinde bu
sene bakanlık olarak yapmamız gerekeni
yapacağımızı, burada ifade ediyorum.
Artık bir keçi oğlak değil, 40 tane olacak." dedi. Bilgin de Bakan Çelik'e teşekkür etti.

bulunmasını ve Et ve Süt Kuru-
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BAKAN ÇELİK, ''KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK SEKTÖR TOPLANTISINDA
ÖNEMLİ KARARLAR ALDIK’’
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik, 11 Mart 2017 tarihinde Adana’da gerçekleştirilen ve
TÜDKİYEB tarafından düzenlenen
Küçükbaş Hayvancılık Toplantısını
Twitter hesabı ve Facebook sayfasından ‘’Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliğinin Küçükbaş Hayvancılık Sektör Toplantısında
Önemli Kararlar Aldık’’ şeklinde
paylaşımda bulundu.
Bakan Çelik paylaşımında önemli
kararları aşağıdaki gibi açıkladı.
Küçükbaş Hayvancılık organik hayvancılık kapsamına alınacak
Küçükbaş hayvan destekleme mü-

racaatları için yetiştiricilerimiz 15-20
Mart arasında sisteme giriş yapabilecekler
Küçükbaş hayvanların küpeleme işlerini ve soykütüğüne giriş işlerini birliklere yaptıracağız.

ADANA’DA DÜZENLENEN KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK SEKTÖR
TOPLANTISINA BASINDAN BÜYÜK İLGİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğince Adana’da 11 Mart 2017 tarihinde düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Sektör Toplantısı ulusal ve yerel basın ile internet haber sitelerinde büyük ilgi gördü.

104

2016-2017 FAALİYETLER

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK SEKTÖR TOPLANTISI BEREKET TV DE
DEĞERLENDİRİLDİ
olmasın diye bu 5 günün iyi değerlendirilmesini istiyor.’’ şeklinde ko-

11 Mart 2017 tarihinde Adana’da
gerçekleştirilen Küçükbaş Hayvancılık
Sektör Toplantısının ardından TÜDKİ-

nuştu. Çelik, ayrıca destekleme ödemelerinin yetiştiricilerin en çok para-

YEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 13
Mart 2017 tarihinde Bereket TV ve

ya ihtiyaç duyduğu Mart ayı içerisinde yapılmasını ve destekleme mikta-

Bereket Hayvancılık TV kanallarının
ortak yayınında toplantıyla ilgili birta-

rının en az 50 lira olması gerektiğini
ifade etti.

kım değerlendirmelerde bulundu.
Umut Özdil İle Gündemin Bereketi
programına canlı yayın konuğu olarak
katılan Genel Başkan Çelik, Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in
Bakanlığa gelmesiyle birlikte çok
önemli mesajlar verdiğini, sorunların
sahada tespit edilmesini ve yetiştiricilerin beklentilerinin neler olduğunu
ortaya konulmasını istediğini belirterek
‘’ Biz Faruk Beye Tarım Bakanından
çok çözüm Bakanı diyoruz. Bu anlamda bize ciddi mesajlar verdi. Biz de
Birlik Başkanlarımız kanalıyla yetiştiricilerimizle iletişime geçtik. Bir risk
analizi yaptık. Olumsuz giden ne varsa
bunları Sayın Bakanıma yaptığım ziyarette kendisine sundum. Bütün Birlik
Başkanlarımız illerindeki yönetim ve
denetim kurulu üyeleri ile birlikte 560
yönetici ve 260 bin yetiştiricinin temsilcileri olarak bir araya gelmek istiyoruz dedik. Sayın Bakanım da buyurun

sayımız artacaktır. Çözüm Bakanımız
bu anlamda bize cesaret veriyor. ‘’
şeklinde konuştu.
Genel Başkan Çelik, desteklemelerden yapılan kesintilere de dikkat
çekerek, Tarım il ve ilçe Müdürlüklerince destekleme başvuruları sırasında yetiştiricilerden alınan döner sermaye dosya parasının ve güncel
bilgisayar çıktısı için ödenen paraların kaldırılması gerektiğini ayrıca
Ziraat Bankası tarafından yapılan
kesintilerle % 2 gelir vergisi stopajının da alınmamasını ifade ederek
Bakanın bu kesintiler konusunda
sonuna kadar takipçisi olacaklarını

sunda bulunmadıklarını dile getirerek ‘’
Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinden yararlanan yetiştiricilerimizin sosyal yardımdan mahrum edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Devlet hiçbir
güvencesi olmayan insanlarımıza sadece sağlık açısından bir imkan sağlıyor.
Ama tarımsal destek aldığı için bunlar
bir şekilde mahrum ediliyor. Biz bu
konuyu aşarsak bir de küpe ve küpeleme işlerini Birliklerimiz yaparsa hayvan

rak bu konuda da Bakan Faruk Çelik’e teşekkür etti.
Genç Çiftçilere hibe desteği projesinin de önümüzdeki yıllarda devam
edeceğini ifade eden Çelik, Toplantıda Bakan Faruk Çelik’in küçükbaş
hayvan eti tüketimi noktasında akademisyenlere karşı verdiği sert tepkiye değinerek ‘’ Bütün Birlik Başkanları ve yetiştiriciler olarak yürekten

dedi.

nacağının da altını çizen Çelik,

vanların da organik hayvancılık kapsamına alınarak ilave destekleme

sosyal yardımdan mahrum olmamak
için yetiştiricilerin destekleme başvuru-

ve İl Birliklerine devredileceği müjdesinin verilmesi olduğunu vurgulaya-

Küçükbaş hayvancılığın organik hayvancılık destekleme kapsamına alı-

Genel Başkan Çelik, küçükbaş hayvan

da olan küpesiz hayvanların kayıt altına alınması gerektiğini diğer yandan

ğü yürütme yetkilerinin Merkez Birliği

söylediğini belirtti.

‘’Organik hayvancılık denildiğinde ilk

hedefine ilişkin öncelikle % 30 civarın-

önemli kararın küpeleme ve soykütü-

alkışladık. Sayın Bakanımız mütevazi
bir insandır. Az bile söyledi. Bugün

çalışmanızı yapın ben hazırım dedi.
Ben bu manada Sayın Bakanıma müteşekkirim. ‘’ dedi.

varlığının 70-80 milyonlara çıkarılması

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik,
toplantıyı değerlendirirken alınan en

akla gelen koyun ve keçidir. Meraya
dayalı bir sektördür. % 100 organik
bir hayvan türüdür. Küçükbaş hay-

ödenmesini sayın Bakanımızdan talep ettik. Bu konuda bir taslak hazırlayacağız. Sayın Bakanımız küçükbaş hayvancılığın organik hayvancılık
kapsamına alınması müjdesini bütün
Türkiye’ye verdi.’’ dedi.
Genel Başkan Çelik, Adana toplantısında alınan önemli kararlardan birinin de Koyun Keçi Kayıt Sistemine
girişi yapılamayan yetiştiriciler için
sistemin 15-20 Mart tarihlerinde
açılacağını kaydederek, ‘’ Fakat bu
sistemin açılması diye bir usul yok.
Bu tamamen Sayın Bakanımızın tak-

küçükbaş hayvan etinin tüketilmesini
istemeyen bir bilim adamı olamaz.’’

Genel Başkan Çelik programın son
bölümünde ise şunları söyledi. ‘’ Biz
Merkez Birliği ve İl Birlikleri olarak 11
yaşındayız. Bu yapmış olduğumuz
toplantı bir ilk olarak tarihe geçmiştir. Ben tabiki o toplantıda çok mutlu
oldum. Bizim bir kurumsal yapıya
kavuştuğumuzu, Devlet adabını idrak
etme seviyesine ulaştığımızı hissettim. Birlik Başkanlarıma nerde ne
sorun var, kimler konuşacak dedim.
Dediler ki bizim Genel Başkanımız
var, bizim adımıza çıkıp konuşacak.
Onun için Birliklerimiz kurumsal yapıya ulaşmış ve tarihe geçecek örnek
bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu
başarının da baş mimarı Çözüm Bakanımız Sayın Faruk Çelik beydir.
Ben bu başarıların devamını diliyorum. ‘’

diridir. Bakanımız kimse mağdur
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BAKAN FARUK ÇELİK VE TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK İLE
TOPLANTIYA DAİR ÖZEL RÖPORTAJLAR
sıkıntılarımızın bir araya ge-

Türkiye Damızlık Koyun Keçi

lerek topyekûn olarak Sayın
Bakanımıza iletmemiz Baka-

Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından 11 Mart 2017 tarihinde

nımızın bu sorunlarımızın

Adana’da düzenlenen Küçükbaş

çözümüne yönelik bizlere

Hayvancılık Sektör Toplantısının

vermiş olduğu samimi cevapları gerçekten bizleri ziyade-

ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik toplantı

siyle mutlu etmiştir.

ile ilgili bir takım değerlendirmelerde bulundu.

Sayın Bakanımız bizlere ve
ülke tarımına sorun değil
çözüm üreten bir Bakandır.

Sorunların dile getirilerek çözümlerin bulunması için toplan-

Bu bizim için mutluluk vericidir. Sayın Bakanımız, çözüle-

tının önemli olduğunu ifade
eden Bakan Çelik, konuşmasına

bilecek işleri zamanında ve
yerinde çözebilecek yüreğe

şöyle devam etti.

sahip bir görev insanıdır.
Dolayısıyla ben Bereket TV

‘’ Küçükbaş hayvancılık son derece önemli ülkemiz açısından.

aracılığı ile Sayın Bakanımızı
canı yürekten tüm sektör
temsilcilerim adına kutluyo-

Merkez Birliğinin yapmış olduğu
bu organizasyon hem sorunların
tespiti hem de üreticilerin bir
araya gelip yaşadıkları sorunları
derli toplu hale gelmesi açısın-

rum. Bakanımız, en önemli
sorunlarımızın çözümüne
yönelik olumlu müjdeler ver-

dan isabetli oldu. Adana’da ol-

di. Onun için biz son derece

ması da çok anlamlı. İnşallah

memnun ve mutluyuz. Bundan da güzel bir şey olamaz.

burada alınan kararlar çerçevesinde bilinen, dile getirilen ve
dile getirilemeyen sorunlar Bakanlığımıza taşınacak ve böylece sivil
toplum örgütlerinin asli görevi bir
anlamda yerine gelmiş olacak. Biz
de Bakanlık olarak bu taleplere cevap arayışı içerisinde olacağız. Güzel
bir toplantı, güzel bir katılım var. Bu
heyecanın hayvancılıkta devam etmesi gerekiyor. Çünkü meşakkatli
bir iştir, zor bir iştir. Gerekli moral
ve motivasyonu sürekli diri tutmak
gerekiyor ki hayvancılıkla ilgili muhtemel yaşadığımız ve yaşayacağımız
sorunlar karşımıza çıkmasın. Dolayısıyla bugün alınan kararlar, talepler
ve taleplerin cevapları sektör açısından önemlidir. İnşallah önümüzü
daha da açtığı inancındayım. ‘’
Bakan Çelik, konuşmasının devamında milli tarım projesi kapsamında
yerli üretimin desteklenmesi için
hayvancılığa önemli teşvikler sağlandığına dikkat çekti.

‘’ Milli tarımın amacı her alanda kendi
kendine yeterli olabilmek. Özellikle
hayvancılık alanında kırmızı et alanında yeterli olabilmek. Bununla ilgili çok
önemli projedir. Dışardan ithal ederek
yabancı ülkelerdeki yetiştiricileri zengin ederek bizim bir yere varmamız
mümkün değil. Bizim üretmemiz bizim
için önemli. Kendi üreticimizin elinden
tutacağız. Kendi üreticimizin ağılında
ahırında onunla beraber Türk hayvancılığını geliştireceğiz inşallah.’’
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik ise Türkiye’nin dört
bir yanından toplantıya katılım olduğunu belirterek sorunların çözümü için
Bakan Çelik’ten olumlu mesajlar aldıklarını ifade etti.
‘’ Türkiye’nin 81 ilinden bu toplantımıza katılım sağlandı. Onun için Türkiye
tek ses tek nefes olarak buradan
olumlu mesajlar verildi. Tabi iki uzun
zamandan beri biriken sorunlarımızın,

Bu toplantı süresi içerisinde Birliklerimizin nasıl bir kurumsal yapıya
ulaştığını, Devlet adabına ne kadar
saygılı olduklarını, Merkez Birliği
Genel Başkanlarına sevgiyle ne kadar saygı duyduklarını burada sergilediler. Ben öncelikle Birlik Başkanlarımı ve değerli yönetim ve denetim
kurulu üyelerini, yetiştiricilerimizi
canı gönülden kutluyorum.
Sayın Bakanımızın da bugün için ve
bundan sonraki süreç için her zamandan daha çok kendisinin bize
vereceği desteğe, bu samimi yaklaşımına ihtiyacımız vardır ki Bakanımız
bunu fazlasıyla yapıyor. Onun için
ben tekrar Sayın Bakanıma, ekibine
ve tüm katılımcılara teşekkür ederken bu çalışmalarımıza eşlik eden
özellikle Bereket TV Yönetim Kurulu
Başkanı Halilullah Kasap beye ve siz
gönüllü ekibine de ayrıca teşekkür
ediyor, saygılarımı sunuyorum. Sağ
olun var olun. ‘’
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DÜNYA HAYVAN SAĞLIĞI ÖRGÜTÜ HEYETİ MERKEZ BİRLİĞİMİZİ
ZİYARET ETTİ
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE)

lıştıklarını söyledi. Tam uyumluluk

ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-

ve değerlendirme için Merkez Birliği

lığı arasında yapılan anlaşma çerçevesinde OIE tarafından sertifikalan-

ziyaretinde bulunduklarını söyleyen

dırılmış uzmanlar veteriner hekimlik
eğitimi ve veterinerlik hizmetlerinin

çok önemli olduğunu ve Merkez Birliğinin Bakanlıkla olan münasebetleri-

verilişini incelemek üzere 15 Mart

ni yerinde görmek amacıyla geldiklerini ifade etti.

2017 tarihinde Merkez Birliğimize
ziyarette bulunarak bir takım görüş-

Dr Stone, Merkez Birliğinin rolünün

melerde bulundular.

Genel Müdür Yardımcısı Dr Stone
ziyaret sonunda, Bakanlık ve Merkez

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE)

Birliğinin hizmetlerinden ve yaklaşı-

Genel Müdür Yardımcısı Dr. Matthew

mından çok etkilendiklerini ve vete-

STONE, Uzman Veteriner Hekim
Nadege LEBOVA, Gıda Kontrol Genel

riner hizmetleri konusunda etkin bir
yapı olmasının kendilerini mutlu et-

Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığından Dr.

tiklerini belirterek Genel Başkan Nihat Çelik ve Merkez Birliği personeli-

Visal KAYACIK ve AB Uzmanı Veteriner Hekim Işık ERŞAN’dan oluşan

ne sorularını içtenlikle cevaplandırdıkları için teşekkür etti.

heyet Genel Başkan Nihat ÇELİK ile
hayvan sağlığı konularında bilgi alışverişinde bulundular.

Genel Başkan Nihat Çelik ise ziyaret-

Dr Stone, veterinerlik hizmetleri için

ten duyduğu memnuniyeti dile getirerek hayvan sağlığı konusunda İl
Birlikleri kanalıyla yetiştiricilerle sü-

performans değerlendirmesi işini

rekli iletişim halinde olduklarını ve

yaptıklarını, bu hizmetlerin uluslara-

sorunların anında çözüldüğünü söy-

rası standartlara uygunluğunu incelediklerini ifade ederek performans

ledi. Çelik, Bakanlıkla tam bir uyum
halinde çalışıldığına işaret ederek

geliştirmeye yönelik ülkelerin ne gibi

hayvan sağlığına öncelik verdiklerini
ifade etti.

ihtiyaçları olduğunu belirlemeye ça-

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN 18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ MESAJI
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricile-

sığınma istemez, ikinci bir vatan aramaz. Bizim

la büyür bizim Türkiye'miz. Türkiye hepimizin ve

ri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, 18

Türkiye'den başka bir vatanımız olması söz

hepimize de yeter. Allah'ın izniyle, dünya-

Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

konusu değildir. Ya istiklal ya ölüm" diye konuş-

nın gözünde her zaman için güçlü bir devlet

ile ilgili bir mesaj yayınladı. Anma mesajında

tu. Çelik, açıklamasına şöyle devam etti: "15

olalım, iman, vicdan sahibi, milletini, vatanını,

birlik ve beraberliğe vurgu yapan Çelik,

Temmuz gecesi, halkımız bu mesajı dünyaya bir

hürriyetini seven bir millet olarak her zaman var

"Çanakkale Savaşı'nda şehit olan dedelerimizi

kez daha verdi. Söz konusu vatan olunca her-

olalım. Dedelerimiz de rahat uyusunlar, nur

bir kez daha gerek şahsım gerek sektörüm

kes tek ses, tek yumruk, tek nefes oldu. Dolayı-

içinde uyusunlar inşallah. Onların bize emanet

gerek Türk Milleti adına saygı ve rahmetle anı-

sıyla inanıyorum ki; 15 Temmuz bir kez daha

ettiği bu vatan, bu toprak, bu bayrak sahipsiz

yorum, ruhları şad olsun ve rahat uyusunlar. Bu

bize bir olmayı beraber olmayı hatırlattı. O açı-

değildir. Söz konusu vatan olduğunda, dünya

vatan sahipsiz değildir" dedi. Genel Başkan Çelik

dan ben tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla

görüşümüz ne olursa olsun, tek ses, tek yürek

mesajında, "Bundan 102 yıl önce Çanakkale

anarken, bu acıların tekrar yaşanmamasını ve

olmalıyız. Milletimiz, her zorluğa göğüs geren de

Şehitlerimizi, Çanakkale Savaşı'nda vatan için,

ülkemizin birlik beraberlik içerisinde, kardeşlik

bir millettir. Son damlasına kadar mücadele

bayrak için, hürriyet için omuz omuza savaşan

duyguları içerisinde, birbirine sahip çıkmasını

edecek bir inanca sahiptir ve düşmana asla

ve şehit olan büyüklerimizi saygıyla anıyoruz.

istiyorum. Ben inanıyorum ve Allah'tan da dili-

teslim olmaz. Ben de şahsım adına, Türkiye

Şunu da söylemek istiyorum; dedelerimiz rahat

yorum ki; hiç kimse birlik beraberliğimizi boza-

Cumhuriyeti'nin, bu vatanın bir ferdi olmaktan

uyusun, bu vatan sahipsiz değildir. Türk milleti

mayacaktır. Şartlar ne olursa olsun, biz kendi

mutluluk duyuyorum."

başka bir millete benzemez. Gidip bir yerden

ülkemizin evlatlarına sahip çıkalım. Çünkü onlar-
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TÜDKİYEB’DEN BAKAN FARUK ÇELİK’E TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
tarafından 11 Mart 2017 tarihinde
Adana Hilton Hotel’de yaklaşık 800
kişilik bir davetlinin katılımı ile düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık
Sektör Toplantısında çok önemli
kararlar alındı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk ÇELİK’in de katılım göstererek büyük müjdeler verdiği toplantıya Adana Valisi Mahmut DEMİRTAŞ, Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Adana Milletvekili Fatma Güldemet SARI, Adana Milletvekilleri
Prof.Dr. Necdet ÜNÜVAR ve Tamer
DAĞLI, GTHB Bakan Yardımcısı
Mehmet DANİŞ, GTHB Müsteşarı
Dr. Nusret YAZICI, Bakanlık Genel
Müdürleri ve bürokratları ile 80
İlden Birlik Başkanları, yönetim ve
denetleme kurulu üyeleri, birliklerin çalışanları, birliklere üye yetiştiriciler, okul çantasına aldığı yeni
doğmuş oğlak ve sırtına aldığı keçi
ile şefkat ve merhametini göstererek küçükbaş hayvancılık sektörünün adeta simgesi haline gelmiş
Rizeli Hamdü Sena BİLGİN, sivil
toplum kuruluşları temsilcileri ve
çok sayıda basın mensubu katıldı.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, toplantı sonrasında yaptığı
basın açıklamasında toplantının
küçükbaş hayvancılık sektörü adına
çok yararlı geçtiğini ve toplantıda
çok önemli kararların alındığını
ifade etti.
Genel Başkan Çelik, Türkiye’nin
dört bir yanından toplantıya katılım
olduğunu sorunların çözümü noktasında Bakan Faruk Çelik’ten son
derece olumlu mesajlar aldıklarını
belirterek toplantıda alınan önemli
kararları, küçükbaş hayvancılığın
organik hayvancılık kapsamına
alınması, destekleme müracaatlarını çeşitli nedenlerle zamanında
yapamayan yetiştiriciler için 15-20
Mart arasında sisteme giriş yapıla-

küpeleme işlerini ve
soykütüğü yürütme
işlerinin Birliklere yaptırılması olarak açıkladı.
Toplantıda sektörün
sorunları ve beklentilerini de dile getirme
imkânı bulduklarını
ifade eden Genel Başkan Çelik, ‘’ Uzun zamandır biriken sorunlarımızı Sayın Bakanımıza ilettik. Bakanımızın sorunlarımızın çözümüne yönelik bizlere vermiş olduğu samimi cevapları gerçekten bizleri ziyadesiyle
mutlu etmiştir. Sayın
Bakanımız büyük bir
coşku içinde geçen
toplantımızda, il birliklerimiz ve küçükbaş
hayvan yetiştiriciliğinin
geleceğine yönelik
önemli adımların atılacağının müjdelerini
vermiştir. Yoğun geçen programına rağmen toplantımıza katılarak bizleri onurlandıran Sayın Bakanımız
Faruk Çelik’e sektörüm
adına teşekkür ediyorum. Ayrıca toplantımıza katılan Bakan Yardımcımız Mehmet Daniş
ve Bakanlığımız bürokratları ile İl birliklerimizin çok değerli başkan,
yönetim ve denetleme
kurulu üyeleri, 260 bin
yetiştiricilerimiz ve birlik personeline şahsım
ve Merkez Birliği yönetim ve denetleme kurulu üyeleri adına en derin şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

bilmesi ve küçükbaş hayvanların
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, ÇİFTÇİ TV’DE HABERİNİZ OLSUN
PROGRAMININ CALI YAYIN KONUĞU OLDU
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, 20 Mart 2017 tarihinde Çiftçi
Tv’de Taner Öztürk’ün hazırlayıp
sunduğu Haberiniz Olsun programına telefonla bağlanarak 11 Mart
2017 tarihinde Adana’da yapılan
Küçükbaş Hayvancılık Sektör Toplantısına ilişkin bir takım değerlendirmelerde bulundu.
Genel Başkan Çelik, konuşmasının
başında Merkez Birliğinin Bakanlıkla, yetiştiriciler ve Birlikler arasında
bir köprü vazifesi gördüğünü ve
önemli olanın bu köprüyü yıkmadan bağları daha da güçlendirmek
olduğunu ifade ederek yetiştiricilerle yapılan iletişim ve risk analizleri
sonucunda tespit edilen hususların
Bakana iletildiğini bu manada Adana’da yapılan toplantıdan çıkan
sonuçlardan mutlu olduklarını söyledi.
Çelik, destekleme başvurularında
farlı nedenlerden dolayı müracaat
edemeyen 5 bin civarında yetiştirici
için Bakanın talimatıyla 15-20 Mart
tarihleri arasında sistemin açıldığını
belirterek bu konuda yetiştiricilere
bir imkân daha sağlandığını ifade
etti. Küçükbaş hayvancılığın organik hayvancılık kapsamına alınacak
olmasını da önemli bulduklarına
vurgu yapan Çelik, çalışmaların
başladığını ve çıkarılacak tebliğin
sahada uygulanabilir olması için
katkı sağlayacaklarını ve yetiştiricilerin bu destekten 2018 yılında
faydalanacaklarını söyleyerek sektörü şahlandıracak bu uygulama
için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’e teşekkür etti.
Toplantıda alınan önemli kararlardan birinin de küpe ve küpeleme
işleri ile soykütüğü yürütme yetkilerinin Merkez Birliği ve İl Birliklerine verileceği olduğunu söyleyen
Genel Başkan Çelik, talep eden
Birliklere yetkinin Merkez Birliği
tarafından verileceğini ve çipli küpe
uygulamasına geçileceğini ifade

ederek küpe ücretlerinin yetiştiricilerden çıkacağı için bu
yıl verilecek olan
hayvan başına 25
liralık desteğin yetersiz olduğunu ve
artırılması gerektiğini kaydetti. Soykütüğü tutmanın Birliklerin asli görevi
olduğunu da hatırlatan Çelik, bugüne
kadar bu yetkinin
verilmediğini ve Bakan Faruk Çelik’in
talimatlarıyla çalışmaların protokol
aşamasına getirildiğini ve böylece ilk
kez ülke genelinde
ulusal ıslah programına kavuşulacağını
ve gerçek anlamda
ıslah çalışmalarının
başlayacağını söyledi.
Genel Başkan Çelik
Adana toplantısına
davet ettiği Rizeli
Hamdu Sena için de
örnek davranışı nedeniyle gençlerin
küçükbaş hayvancılığa yönlenmesine

faf olmak ve yetiştiricilerin menfaat-

ve sempatinin artmasına vesile olduğunu ifade ederek geçen gün Başba-

lerini korumak gibi sorumlulukları
olduğunu, Birlik Başkanlarını doğru

kan Binali Yıldırım’a köyünü ziyaret
ettiğinde iki adet kuzu hediye edildi-

yönlendirmek ve özellikle Bakan
Çelik’in kendisine duyduğu güveni

ğini ifade ederek ‘’ Başbakanımıza
hediye edilen kuzular özel uçakla

boşa çıkarmamak açısından sektörü
geliştirmek için sahaya inerek büyük

Erzincan’dan Ankara’ya getirildi.
Ümit ediyoruz ki Başbakanımızın

gayret sarf etmeleri gerektiğini ifade
etti.

kuzu sayısı 50 olur ve biz de işletmesini ziyaret ederiz. Devlet büyüklerimizin hayvan sevgisi bizleri ve

Genel Başkan Çelik’in küçükbaş
hayvancılık sektörüne ilişkin diğer

yetiştiricilerimizi mutlu ediyor’’ dedi.

konulardaki bilgilendirmelerle program sonuçlandırıldı.

Bakan Faruk Çelik’in, siz yetiştiricilere hizmet edin biz de size hizmet
edelim sözünün oldukça samimi bir
ifade olduğunu söyleyen çelik, Merkez Birliği Genel Başkanı olarak şef109
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK,
DOHA’DA 5.KATAR TARIM FUARINA KATILDI
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın dış pazarlara yönelik yeni
strateji anlayışı kapsamında dış
ticarette işbirliği potansiyeli olan
ülkelerde düzenlenen uluslararası
fuarlara, Bakanlık, sektörde faaliyet
gösteren özel sektör ve sivil toplum
kuruluş temsilcileri ile iştirak etmekte ve stant açmaktadır. Bu anlayış kapsamında Türkiye-Katar
tarım işbirliği açısından atılan
önemli adımlardan biri olan 5.Katar
Tarım Fuarı AGRITEQ 2017 Katar'ın
başkenti Doha'da açıldı.
Fuarın açılışını Gıda Tarım ve Hay-

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik
Fuar kapsamında Katar Bakanlarıyla
bir araya geldi ve Katar Büyük Elçisi
Fikret Özer’i ziyaret ederek çoban ve
koyun keçiden tasarımı yapılmış
heykel hediye etti.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik
ve beraberindeki heyet, Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı
Sayın Mehmet Daniş ve Müsteşar
Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’un da
katılımıyla Katar Türkiye Büyük Elçi'si Fikret Özer'in davetlisi olarak
akşam yemeğinde elçilikte bir araya
geldiler.

vancılık Bakan Yardımcısı Mehmet
Daniş ile Katar Çevre ve Şehircilik
Bakanı Muhammed Bin Abdullah AlRumaihi, FAO Temsilcisi Jose Graziano Da Silva yaptı.
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, Muhasip
üye Şevket Avcı, Denetleme Kurulu
Başkanı Necat Demirden ve Hakkari
İli DKKYB Başkanı Reşit Akman’ın
da katılım gösterdiği fuarda yaklaşık 150 metrekarelik alanda Türkiye'yi temsil eden Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı standında hem
Bakanlık hem de özel sektör temsilcileri gerçekleştirdikleri çalışmaları
ve faaliyetleri tanıtma fırsatı buldular.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
standını ziyaret eden Katar Çevre
ve Şehircilik Bakanı Al-Rumaihi
stantta Bakan Yardımcısı Mehmet
Daniş ile görüşmeler gerçekleştirerek Türkiye – Katar işbirliğine dikkat çekti ve Katar'daki tarım alanlarının işletmeciliğinin Türkiye tarafından yapılmasını istediklerini belirtti. Al-Rumaihi, Türkiye'den çok
sayıda ürünü ithal etmek istediklerini dile getirerek, Katar'a yatırım
yapacak Türk firmalarına da destekleme yapılacağının sinyallerini
verdi.
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TÜRKİYE-ARNAVUTLUK TARIM İŞ FORUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) tarafından Türkiye – Arnavutluk Tarım İş Formu açılış toplantısı ve görüşmeleri 28 Mart 2017 tarihinde Tiran’da gerçekleştirildi. Tarım
İş Forumuna Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve çok sayıda iş adamı katılırken toplantıya
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel başkanı
Nihat Çelik ve Muhasip Üye Şevket
Avcı’da iştirak etti.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik, açılış konuşmasında
Arnavutluk ile Türkiye arasında tarımsal işbirliğinin geliştirilmesi doğrultusunda ciddi çalışmalar yapıp yol
haritasının belirlendiğini kaydederek
"İki ülke cumhurbaşkanlarının dış
ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması hedefini ortaya koyduk.
Değerli mevkidaşım bakanla da bu

adamlarının da katılımıyla bakanlar
toplantısı ve tarım iş forumu düzen-

de tarım iş forumunun iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri taşınma-

leyeceklerini aktardı.

sına yardımcı olacağını söyledi.

Bakan Çelik, bölgesinde adeta
"güvenli bir liman" olan Türkiye'nin,

Siyasetçiler olarak, dostluk havasını
en iyi şekilde değerlendirip, ticari

3 milyon tarımsal işletme, 5 milyon
tarımsal istihdam, 24 milyon hektar

ilişkileri de geliştirmeleri gerektiğini
kaydeden Panariti, özellikle tarım

tarım arazisi, 60 milyar dolar tarımsal hâsıla ve 17 milyar dolar tarımsal

alanındaki ilişkilerin ilerletilmesi için

ihracat ile Avrupa'nın en büyük ta-

gerektiğini ifade etti.

sürecin takipçisi olacağız." dedi.
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar
Nishani'nin geçen aralık ayında Türkiye'ye yaptığı ziyareti hatırlatan
Çelik, "Cumhurbaşkanlarımızın Ankara'daki görüşmelerinde, tarım alanında iş birliğinin geliştirmesi talimatı bizlere verilmişti. Hemen teknik
ekiplerimiz bir araya geldiler ve yoğun bir çalışma gerçekleştirerek bugün itibarıyla 2017-2018 yılları arasında yapacağımız çalışmaların yol
haritasını belirlediler. Bu çalışmalar
bir takvime bağlandı. Değerli mevkidaşım bakanla da bu sürecin takipçisi olacağız." diye konuştu.

rımsal gücü haline geldiğini vurgula-

"Bir taraftan 80 milyon vatandaşımı-

Bu arada, Türkiye-Arnavutluk Tarım
İş Forumu'nun ardından bir araya
gelen Çelik ile Panariti, tarım alanın-

za tarımsal ürünleri arz ediyoruz, bir
taraftan 3 milyon sığınmacı var. Ar-

da iş birliği anlaşması ve iki yıllık
eylem planını da imzaladı.

navutluk'un nüfusu kadar bizde şu
an sığınmacı var. Diğer taraftan da

Bakan Çelik, Tiran'daki temasları

yarak, şunları söyledi:

30 milyonları aşan turiste hizmet
sunuyoruz. Biz ortak kültürümüz

Çelik, iki ülke arasındaki dış ticaret
hacminde tarımın yüzde 11 seviyesinde olmasının yetersiz olduğunu
kaydederek, iki ülke cumhurbaşkanlarının dış ticaret hacminin 1 milyar
dolara çıkarılması hedefini ortaya
koyduklarını hatırlattı.
Türkiye'nin bugün, 192 ülkeye bin
681 çeşit tarımsal ürün ihraç eden
bir ülke olduğuna işaret eden Çelik,
gelecek ay Antalya'da 54 Afrika ül-

ortak zorluklarla mücadele etmeleri

gereği hep mazlumun yanında olmuşuz, mazlumla soframızı, yemeğimizi
paylaşmışız. Bu vesileyle, sözde medeni olan Avrupa Birliği ülkeleri sığınmacılara kapıları kapatırken, aciz,
çaresiz ve sularda boğulma ile karşı
karşıya olan insanlara kapıları kapatırken, teröristlere sonuna kadar
kapılarını aralamışlardır."

kapsamında Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani tarafından da
kabul edildi.
Toplantının bir bölümünde ise Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk
Çelik ve TÜDKİYEB Genel Başkanı
Nihat Çelik birlikte, Arnavutluk Tarım Kırsal Kalkınma ve Su Kaynakları Bakanı Edmon Panariti'ye Çoban
Koyun ve Keçi tasarımlı heykel hediye etiler.

Arnavutluk Tarım, Kırsal Gelişim ve
Su Yönetimi Bakanı Edmon Panariti

kesinden tarım bakanları ve iş
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK TARIM ZİRVESİNE KATILDI

vanı var, fiyatı yükseltmek için piya-

Bloomberg HT'nin düzenlediği

sadaki 500 veya bin hayvanı yüksek
fiyattan topluyor, fiyatı yükselttikten

Tarım Zirvesi Programı 29 Mart
2017 tarihinde İstanbul’da gerçek-

sonra kendi 10 bin hayvanını piya-

leştirildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık

saya sürüyor uyanık adam... Bunla-

Bakanı Faruk Çelik’in de katıldığı

rın maliye açısından canlarını yakacağız. Buna hakları yok. Keyfi uygu-

programa Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği

lamalara müsaade etmeyeceğiz."

Genel Başkanı Nihat Çelik de iştirak etti.

Bakan Çelik, 2018'den itibaren tarım
alanlarının kuraklık da dâhil tüm
yönleriyle TARSİM sigorta kapsamı-

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik, Tarım Zirvesi'nin açılı-

na alınacağını ifade etti.

şında yaptığı konuşmada, 15 yılda
tarıma 90 milyar liralık destek sağ-

Çelik, 3,5 milyon tonluk lisanslı tarımsal ürün depo yapımlarının de-

ladıklarını belirterek Milli Tarım
projesini hayata geçirdiklerini, bu
doğrultuda Türkiye'yi 941 havzaya
ayırdıklarını ve havza bazlı destek-

vam ettiğini belirterek, bunun 1
nudur. Bu görev çerçevesinde, sütte

lere geçildiğini söyledi. Bu kapsamda hangi havzada hangi ürünün
ekileceğini belirlediklerini, ayrıca

nasıl Ulusal Süt Konseyi'nin belirledi-

buralarda 16 bin personeli işletme
bazlı sorumlu hale getirdiklerini

yorsak, aynı şekilde ette de siz hiç

anlatan Çelik, 7 bin 500 işletmeyle
her gün düzenli görüştükleri bilgisini verdi. Çelik, tarım desteklerinde
12 aylık karmaşık modeli değiştirerek, ekim ve hasat zamanı olmak
üzere iki dönemde destek ödemelerinin yapılmaya başlandığını aktardı.
Hayvancılıkta da yerli üretimi destekleme modeline geçtiklerini vurgulayan Çelik, "Et meselesini dert
meselesi olmaktan çıkaracağız.
'Bütün işleri bıraksak da acaba
hayvancılık mı yapsak?' diyebileceğiniz son derece önemli destekler
var." diye konuştu.
Bakan Çelik, et fiyatlarıyla ilgili son
günlerdeki tartışmaya değinerek,
şunları kaydetti:
"Bu referandum süreciyle uğraşırken, arada baktık ki hiç gereği yokken et fiyatlarında birkaç lira artış
söz konusu oldu. Karkas olarak 24
lira, 24,50'ye kesilen hayvanların
bir anda 27 liraya falan kesilmeye
başlandığını gördük. Et ve Süt Kurumunun görevi piyasa regülasyo-

ği fiyatın altına indiği an müdahale
alımları yapıp süt tozuna dönüştürü-

milyon tonluk kısmının gelecek yılın
ağustos ayına yetişeceğini ve mevcut 650 bin tonla birlikte ilk etapta 1
milyon 650 bin tonluk kapasitenin
hazır olacağını dile getirdi.

gereği yokken bu süreçten yararlanarak gereksiz ve anlamsız bir artış

Bakanlık olarak tarımsal ürünlerin
dünyaya pazarlanması konusunda

yaparsanız Et ve Süt Kurumu devreye girer. Girdik ve dedik ki 22,5 lira-

öncülük edeceklerini kaydederek,
gıdada da katma değeri yüksek,

ya karkas et veriyoruz kasaplara.
Enteresandır kasaplar itiraz ediyor.

kaliteli ve markalı ürünlerin öne
çıkması gerektiğini söyledi.

Yahu sana ucuz et veriyoruz, niye
itiraz ediyorsun? Bırak bu itirazı baş-

Çelik, "Esnafın kullandığı limit ve

kası yapsın. 27 liraya alacağına,
sana 22,5 liraya veriyoruz. Neye
itiraz ediyorsun.

faizdeki krediyi niye biz çiftçiye kullandırmıyoruz? Çiftçiye gelince yüz-

Bu müdahale piyasayı regüle etme

de 8'lerde, 11'lerde, esnafa gelince
yüzde 5'lerde... Esnaf da bizim, çiftçi de bizim. Kredi ve faiz limitleriyle

açısından Et ve Süt Kurumunun asli
görevidir. Yoksa Et ve Süt Kurumu

ilgili yol almamız gereken daha çok
hususlar var." değerlendirmesinde

şu anda 23,80'den hayvanı alıp kesimini yapıyor. O

bulundu.

devam ediyor. Bizim üreticiyi mağdur etme gibi, üreticinin elindeki
hayvanı görmezlikten gelme gibi bir
yaklaşımımız yok.
Biz onu destekliyoruz. 'Ahırını doldur,
hayvan varlığını
artır, biz yanındayız.' diyoruz. Ama
ortada spekülatörler var. 10 bin hay112
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, ÇİFTÇİ TV’DE SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRDİ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

protokol imza aşamasında olduğunu

ricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik, 30 Mart

söyleyerek ‘’ Asli görevimiz ama

2017 tarihinde Çiftçi TV’de Taner
Öztürk’ün hazırlayıp sunduğu Haberiniz Olsun programına canlı yayın
konuğu olarak katılarak küçükbaş
hayvancılık sektörüne ilişkin bir takım değerlendirmelerde bulundu.
Adana’da yapılan Küçükbaş Hayvancılık Sektör toplantısında görüşülen
konuları değerlendiren Genel Başkan
Çelik, 800 e yakın bir katılımla çok
anlamlı ve seviyeli bir toplantı gerçekleştirildiğini ifade ederek ‘’25
Kasım 2016 tarihi itibariyle destekleme müracaatında bulunamayan yetiştiricilerimiz vardı. Bunu Sayın Bakanımıza ilettik. Bakanımız bir genelgeyle sistemi 5 gün süreyle açtı
ve bu sürede 4 bine yakın işletmeyi
kayıt altına aldık. Yani 73 ilden ya-

yıllardır bu rüyamız bir türlü gerçekleşmiyordu. Sayın Çözüm Bakanımız
bu sorunumuzu da çözdü.’’ dedi.
Küçükbaş hayvancılığın organik hayvancılık destekleme kapsamına alınması hususunda ise çalışmaların
devam ettiğini belirten Çelik, bu
konunun mevzuatlar çerçevesinde
Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunca karar alacağı bir konu
olduğuna işaret etti.
Yetiştiricilerin farkında olmadan cezalı duruma düştükleri ve 6 katrilyon
lira civarında bir borcu olduğuna
dikkat çeken Genel Başkan Çelik, Bu
konunun da Bakan Faruk Çelik tarafından çözüldüğünü ifade etti.
Desteklemeler konusunda da miktar
olarak yeterli olmadığını söyleyen

rım milyon hayvan destekleme kap-

Çelik, gerek % 2 stopaj vegisi ge-

samına alındı. Bu bizim için fevkala-

rekse banka tarafından yapılan ke-

de memnuniyet vericidir. Çünkü o
insanların mağdur edilmesi noktasın-

sintilerin haksız olduğuna dikkat

da bir lüksümüz yoktur. Bizim çözüm
üretmemiz lazım. Sayın Bakanımız

mesi gerektiğini ve hayvan başına
verilen destekleme tutarının da en

da bu konuda duyarlı davrandı. Biz
zaten sayın bakanımıza çözüm baka-

az 50 lira olması gerektiğini sözlerine ekledi ve destekleme ödemeleri

nı diyoruz. ‘’dedi.

ile ilgili olarak da ‘’ 10-15 gün içinde
ödemelerin yapılması gibi bir sürpriz

Arnavutluk ve İstanbul’da gerçekleştirilen Tarım Zirvesi programları kapsamında Bakan Faruk Çelik ile bire

çekerek bu kesintilerin önüne geçil-

olabilir’’dedi.
Küçükbaş hayvancılığın bir sağlık

bir görüşme imkânı olduğundan da

bankası olduğunu ve yüzde yüz or-

bahseden Çelik, Birliklere küpe ve

ganik olduğuna dikkat çeken Genel

küpeleme yetkisi devrinin onaydan
geçtiğini ve protokol imzalanacağını

Başkan Çelik, küçükbaş hayvancılığına şifa hastanesi benzetmesi yapa-

vurgulayarak, ‘’ Küpe ve küpeleme
konusunu ilk kez buradan açıklıyo-

rak küçükbaş hayvan eti tüketen
insanlarda hastalık görünmediğini ve

rum. Makam onayından geçti. Protokol aşamasındayız. Birlikler ile yetiş-

bu yönüyle daha çok önem kazandı-

tiricilerin karşı karşıya gelmemeleri
için protokol metnini dikkatle gözden
geçireceğiz.’’ şeklinde konuştu.

hem yetiştiricinin ve hem de tüketicinin zarar gördüğünü söyleyerek
aracıların ortadan kaldırılması gere-

Adana toplantısında bir diğer önemli

ğını belirtti. Çelik, fiyat yönüyle de

ğine işaret etti.

konunun da soykütüğü tutma yetki-

Sektörün birçok konuları hakkında

sinin Merkez Birliği ve Birliklere ve-

da değerlendirmelerde bulunan Çe-

rilmesi olduğunu kaydeden Çelik, bu
konunun da onaydan geçtiğini ve

lik, program esnasında yetiştiriciler
ve izleyicilerden gelen soruları cevapladı.
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, KÜPE AFFI İÇİN
BAKAN ÇELİK’E TEŞEKKÜR ETTİ.
Yetiştiricilerin sabırsızlıkla beklediği küpe affı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yetiştiriciler koyun ve keçi türü hayvanlarını,
2017'nin sonuna kadar hiç bir idari
para cezası ödemeden küpelettirilebilecek. Resmi Gazete’nin 4 Nisan
2017 tarihli sayısında yayınlanan
iki ayrı yönetmelik değişikliği ile
hem küçükbaş hem de büyükbaş
hayvanlar için küpe affı getirildi.
Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, 11 Mart 2017 tarihinde Adana’da düzenledikleri Küçükbaş Hayvancılık Sektör Toplantısında bir
takım sorunlarla birlikte küpe affının da gündeme getirildiğini ve bu
toplantıda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in küpe affı
sözünü verdiğini dile getirerek ‘’
Sayın Bakanımız toplantımızda ver-

diği sözü tutarak küpe affını resmileştirdi. Küpe cezası nedeniyle mağ-

hayvancılıkla geçimini sağlamaya

dur olmuş tüm yetiştiricilerimiz adı-

ve benzeri sosyal yardımları almak

na Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz.’’ dedi.

için hayvanını kaydettirmiyor. Hayvanına küpe taktırmıyor. Ayrıca,

Genel Başkan Çelik açıklamasında,

Bakanlık İl Müdürlüklerinin işlerinin
yoğun olması nedeniyle görevlilerin

herhangi bir nedenle yasal süresinde
kayıt altına alınmayan koyun ve keçi
türü hayvanların bu yılın sonuna
kadar idari para cezası uygulanma-

çalışan yetiştiricilerimiz 'yeşil kart"

zamanında hayvanların küpelenmesini yapamadıkları oluyor. Sonrasında da küpeleme yapılmadığı için

dan küpelenerek kayıt altına alınaca-

para cezası veriliyor. Bu cezalar
da 6 milyar lirayı bulmuş durumda-

ğını ve hayvan sahiplerinin 31 Aralık

dır. Sayın Bakanımız Adana toplantı-

2017 tarihine kadar küpesiz hayvanlarına küpe takarak kayıt sistemine

mızda bu cezaların yasal bir düzen-

dâhil edebileceklerini, bu tarihe kadar küpe taktırmadıkları için herhangi bir cezai işlem yapılmayacağına
yer verdi.
Açıklamasında, küçükbaş hayvanların yaklaşık %30'unun küpesiz olduğuna dikkat çeken Genel Başkan
Çelik, ‘ Kırsal kesimde küçükbaş

leme ile silineceği müjdesini vermişti. Faruk Çelik bizim için Tarım Bakanından çok bir Çözüm bakanıdır.
Bakanımızın sorunlarımızı hızlı bir
şekilde çözmesi önümüzdeki süreçte
de halen var olan bazı sorunlarımızın da hızla çözüleceğine olan inancımızı güçlendiriyor. Bu anlamda da
kendisine ve bürokratlarına Birlik
Başkanlarım ve 260 bin üyemiz adına teşekkür ediyoruz.’’ dedi.

GENEL BAŞKAN ÇELİK, GIDA KONTROL VE HAYVANCILIK GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARETLERDE BULUNDU
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik ve Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Beşli, 4 Nisan 2017 tarihinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk’u makamında ziyaret ederek Küpe ve Küpeleme yetkisinin Merkez Birliği ve Birliklere devredilmesine ilişkin protokol imzalanması konularında bilgi alışverişinde
bulundu. Diğer yandan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 5 Nisan 2017 tarihinde ise Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Salih Çelik’e bir ziyarette bulunarak hayırlı olsun temennilerinde bulundu.
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SOYKÜTÜĞÜ VE ÖN SOY KÜTÜĞÜ (SOYBİS) YÜRÜTME YETKİSİNE
DAİR PROTOKOL İMZALANDI
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile
Merkez Birliğimiz arasında Koyun
Keçi türü hayvanlarda Soy Kütüğü
ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sisteminin
yürütülmesine ilişkin Protokol 5 Nisan 2017 tarihinde imzalandı. Hayvancılık Genel Müdürü Osman Uzun
ve TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik tarafından imzalanan protokol
merasiminde Hayvancılık Genel Müdür Yardımcıları Burhan Demirok ve
Salih Çelik ile Daire Başkanı Dr. Bekir Ankaralı da yer aldılar.
Protokolün imzalanmasından sonra
Hayvancılık Genel Müdürü Osman
Uzun, Merkez Birliğine, Birliklere ve
yetiştiricilere hayırlı olması temennilerinde bulunurken, TÜDKİYEB Genel
Başkanı Nihat Çelik ise ‘’ Öncelikle
Sayın bakanımın şahsında sayın genel müdür, genel müdür yardımcıları
ve ilgili daire başkanına bize bu görevi layık gördükleri için teşekkür
ediyorum. Böyle bir görevi ve sorumluluğu üstlenmek benim için bir
şereftir. Bu şerefi bahşettikleri içinde
ayrıca teşekkür ediyorum. Allah bizi
mahcup etmesin, güzel hizmetlerde,
çalışmalarda, ülkenin bütünlüğü ve
selametinde tek yürek tek nefes
olmayı nasip etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Genel Müdürüme
şahsım ve sektörüm adına tekrar
teşekkür ediyorum. ‘’ dedi.
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BOLU İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNİN
GENEL KURULU YAPILDI
Bolu İli Damızlık Koyun Keçi Yetiş-

yetiştiricilerin sorunlarının çözümün-

tiricileri Birliği 10 Nisan 2017 tari-

de bakanlık ile çok iyi bir diyalog

hinde genel kurulunu gerçekleştirdi. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat
Çelik, Genel Kurulda Divan Başkanı
olarak Birlik üyelerine hitaben yaptığı konuşmada genel kurulun yetiştiricilerinin hayrına olmasını ve yapılacak seçimin kardeşçe
birlik ve beraberlik içinde yapılmasını diledi.
Genel Başkan Çelik, yaptığı hizmetlerden dolayı Bolu ili DKKYB
Başkanı İlker Duman’a teşekkür
ederken, Merkez Birliği olarak ülkenin et ihtiyacının karşılanması
için büyük çaba sarf ettiklerini, Soy
kütüğü ve ön soy kütüğüne ilişkin
protokolün imzalandığını ve böylece kaliteli ve verimli ırkların yetiştirilmesi için öncülük ettiklerini belirtti.
Desteklerin yetersiz olduğundan da
bahseden Çelik, 25 TL olan anaç
koyun keçi desteğinin en az 50 lira
olması gerektiğini ifade ederek,

içinde çalışıldığını ve Bakanlığın yetiştiricilerin sorunlarının çözümünde
her türlü kolaylığı sağladığını sözlerine ekledi.
Referandum döneminde istikrarlı bir
Türkiye için Merkez Birliği olarak
Evet diyeceklerini ancak hayır diyeceklere de saygılı olacaklarını söyleyen Genel Başkan Çelik, referandumun ülkemize hayırlar getirmesini
temenni etti.
TÜDKİYEB Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Oral’ın Divan heyetinde görev
yaptığı Genel Kurul da yapılan seçimlerde Bolu İli Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliğinin yeni Başkanı Mustafa Gülkaya oldu.
Genel Kurul öncesi Genel Başkan
Nihat Çelik Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Taş’ı makamında ziyaret ederek sektöre ilişkin
değerlendirmelerde bulundu ve İl
Müdürü Taş’tan Bolu ilindeki küçükbaş hayvancılıkla ilgili bilgiler aldı.

ŞANLIURFA İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ
BİRLİĞİNDEN İSTİŞARE TOPLANTISI
Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği 9 Nisan 2017
tarihinde yaklaşık 4 bin kişinin katılım gösterdiği bir istişare toplantısı
düzenledi. Toplantıya Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve
Bakanlık bürokratlarının yanısıra
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ve
çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi katılım gösterdi. Milletvekili Seyit
Eyyüpoğlu ve Urfa ili DKKYB Başkanı
Hasan Eyyüpoğlu’nun ev sahipliğinde
düzenlenen toplantıya TÜDKİYEB
Genel Başkanı Nihat Çelik ve Denetleme Kurulu Başkanı Necat Demirden’in de iştirak etti.
Kentteki temasları kapsamında Şanlıurfa Koyun Keçi Islah Birliği İstişare
Toplantısında yetiştiricilerle bir araya

gelen Bakan Çelik, burada yaptığı
konuşmada, Türkiye'de 42 milyon
küçükbaş hayvan bulunduğunu ve
bu hayvanlardan 113 bin ton et üretildiğini söyledi.
"Küçükbaş hayvandan eğer 250 bin
ton et elde etsek; Türkiye'nin et
ihtiyacı olmayacak, dışarıdan hayvan, et ithal etmeyecek." diyen Çelik, bu kapsamda Şanlıurfalı üreticilere büyük görev düştüğünü belirterek, Şanlıurfa'ya 2 milyon küçükbaş
hayvan sayısının yakışmadığını, bunun 5-10 milyon olması gerektiğini,
kentin coğrafyası ve arazisinin buna
uygun olduğunu kaydetti.
Bakan Çelik, Türkiye'de kayıt dışı
hayvancılığın yüzde 30'larda olduğu-

nu, bu konudaki bütün cezaları kaldırdıklarını hatırlatarak, yetiştiricilerden bütün küçükbaş hayvanlarını
kayıt altına almalarını istedi.
Hayvanların küpelenmesiyle sorunların ortadan kalkacağına dikkati
çeken Çelik, "Bütün anlaşmaları
yaptık, şimdi bütün hayvanların
küpelenmesi dönemine geldik. Bir
tek hayvan bile küpesiz kalmayacak.

116

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

Geçmişe ait bütün cezalar affedilmiştir, bunu bilmenizi istiyorum. Destek almak için, kayıt
altına alım için süre istediniz
verdik. Türkiye'de yaklaşık 470
bin hayvan kayda girdi, destek
için. Destekten yoksun kalmayacaklar inşallah. SOYBİS sistemini, küpeleme yetkisini birliklere verdik. İnşallah yıl sonuna
kadar küpelemeyi bitireceğiz ve
TÜRKVET sistemine bunu kayıt
edecekler ve kayıt dışılık olmayacak." diye konuştu.
Çelik, 26 ilde damızlık koyun,
keçi ile ilgili merkezler kurduklarını, böylece ırkı, cinsi belli
olan sağlıklı hayvanlar yetiştiri-

mesele memleket meselesidir, birlik
meselesidir, kardeşlik meselesidir."
Toplantıda bir konuşma yapan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ise Şanlıurfa da Bakan Faruk Çelik’in ev sahipliği yaptığı bir ilde bulunmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirerek
toplantının düzenlenmesinde emeği
geçen Birlik Başkanı ve yönetim kurulu
üyeleri ile Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu’na teşekkür etti.
Genel Başkan Çelik, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in bir
çözüm insanı ve görev adamı olduğunu
vurgulayarak Türkiye’nin bütün sorunlarına hakim olduğunu, sorunların hızla
çözüldüğünü söyledi.

leceğini ve yetiştiricilere hibe
desteği verileceğini bildirdi.

16 Nisanda yapılacak olan referandu-

Türkiye'yi kuşatma altına almak

bir milli mesele olduğunu ve 15 Tem-

isteyenlere karşı, birlik beraberliğin oluştuğu bir dönemden
geçildiğini anlatan Bakan Çelik,

olduğunu kaydederek ‘’ 260 bin üye-

yaşanan bütün olumsuzluklara
rağmen Türkiye'nin güçlü bir

ma da dikkat çeken Çelik, oylamanın
muz gecesinin karanlık olmasına rağmen 16 Temmuz sabahının aydınlık
miz ve aileleriyle birlikte 2 milyon insanımız 16 Nisanda kendi şeref ve

devlet olduğunu vurguladı.

namusuna sahip çıktığı gibi vatanına

Halkın ve güvenlik güçlerinin
sorunları ortadan kaldırmak, al

ğını buradan belirtmek istiyorum.’’
dedi.

bayrağı dalgalandırmak için
büyük fedakârlıklar yaptığını

Şanlıurfa İli DKKYB Başkanı Hasan

vurgulayan Çelik, şöyle devam
etti:

ve Cumhurbaşkanına da sahip çıkaca-

Eyyüpoğlu da konuşmasında sorunlarını Genel Başkana ilettiklerini ve Genel

"Türkiye bir sistem değişikliğine
gidiyor. Bu sistem değişikliğini

Başkan Nihat Çelik’in sorunları Bakan
Faruk Çelik’e Adana toplantısında aktardığını belirterek ‘’ Sayın Bakanımız

yalnız bugün konuşmuyoruz.
Bugüne kadar gelmiş, geçmiş

sistemi 5 gün süreyle açtı ve desteklemeye başvuruda bulunamayan 257

bütün liderler, siyasi parti lider-

üyemizin mağduriyeti giderildi.’’ dedi.

leri, 'Ah bir başkanlık sistemine

Başkan Eyyüpoğlu küpeleme konusun-

geçsek' diye beyanlarda bulundular. Ama takatleri yetmedi,

da da büyük sorunlar yaşadıklarını
ancak Bakan Faruk Çelik’in talimatla-

bunu başaramadılar. Çok şükür
bugün Sayın Cumhurbaşkanımı-

rıyla küpeleme affı getirildiğini ifade
ederek Şanlıurfa da bir tek küpesiz

zın liderliğinde başkanlık siste-

hayvan kalmayacağını söyledi. 16 Ni-

mine yani devletin çatısındaki

san tarihinin Türkiyenin kurtuluş günü,

çatışmayı ortadan kaldıran bir
sistem değişikliğine gidiyoruz.
Başbakan ile cumhurbaşkanları-

huzura kavuşma günü ve istikrar günü
olduğunu söyleyen Eyyüpoğlu referandumda evet oyu vereceklerini belirtti.

nın kavga yaptığı bir dönemden
Türkiye'yi çıkaracak bir sistem

Toplantı sonunda Genel başkan Nihat

değişikliğini önümüzdeki pazar
gerçekleştirme imkânı, fırsatı

lu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

önümüze gelmiş bulunuyor. Bu

2016-2017 FAALİYETLER

Çelik ve Birlik Başkanı Hasan EyyüpoğFaruk Çelik’e çeşitli hediyeler sundular.

Toplantı öncesinde Genel başkan Nihat
Çelik ve Denetleme Kurulu Başkanı Necat Demirden Şanlıurfa İli DKKYB ye bir
ziyaret gerçekleştirerek Birlik Başkanı
Hasan Eyyüpoğlu ile istişarelerde bulundular.
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK,
“KOYUN KEÇİ ÜLKENİN SİGORTASIDIR”
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

gerekiyordu. Bu müracaatların belli

ricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)

bir süresi vardır, o süre içinde desteklemelerden yararlanmak için ye-

Genel Başkanı Nihat Çelik Malatya’da

tiştirici bizzat birliğe müracaat et-

basın toplantısı düzenledi. Çelik,

mesi gerekiyordu. Ve bu fırsatı kaçı-

“Koyun ve keçi bu ülkenin milli me-

ranlar vardı. Konuyu Bakanımıza arz
ettik. Bakanımızın sistemin tekrar

selesi olmakla beraber bu ülkenin de
sigortasıdır. Ekonomi anlamında da

açılması talimatı vermeden desteklerin kabul görmesi mümkün görünmüyordu. Bakanımız bu konuda da

çok önemli bir lokomotiftir. Katma
değer sağlayan ve ekonomiye katkı
sağlayan önemli bir sektördür.” dedi
11. Güneydoğu Anadolu Tarım Tek-

yetiştiricilerimize bir jest yaptı, 73
ilimizde 4 bin işletmemiz yarım mil-

nolojileri Makine, Hayvancılık ve
Gıda Fuarı’na katılmak için Malat-

yon civarında lirayla kayıt altına
alındı” şeklinde konuştu.

ya’ya gelen Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiriciler Merkez Birliği Genel

Koyun ve keçilerin küpeleme işinin
birliklere verildiğini söyleyen Genel
Başkan Çelik, “Koyun keçi dediği-

Başkanı Nihat Çelik bir otelde düzenlediği basın toplantısında koyun ve

mizde ıslah konusu akla geliyor.
Koyun keçi birliğinin de ıslah yapması gerekiyor. Fakat geçen bu 11

keçi yetiştiricilerinin öneminden bahsetti. Genel Başkan Çelik, "Ülkemizin
milli meselesi haline gelen koyun

yılda bu yetki bize verilmemişti. Biz
merkez birliği olarak bakanımızdan

keçi yetiştiriciliği noktasında Malatya’daki basın mensuplarının konuya

talep ettik. Soy kütüğü tutma yetkisi

bu kadar alakadar olması benim son

merkezimize verildi. Dolayısıyla 11

derece mutlu etmiştir. Ülkemizde

yıllık hayalimiz de gerçekleşmiş oldu. Hem insan hem hayvan sağlığı

son dönemde artan nüfus artışı ve
bunun yanında kırmızı et açığı her

her şeyden önemli, il ve ilçe müdürlükleri hem aşı yapıyor, hem küpe

geçen gün artıyor. Bu kırmızı et açığının kapatılması için ancak küçük-

ve küpeleme işi yapıyor. Tabi bunu
yetiştiremiyor ve özellikle hayvan

baş hayvancılığın geliştirilmesiyle
olur. Bunun tek yolu budur. Ayrıca

hastalıklarıyla ilgili olarak yetersiz
kalıyor. Bunu bakanıma küpe ve
küpeleme işlemi birliklerin asli göre-

küçükbaş hayvancılık sektöründe de
gerek zengin çayır ve mera alanlarımızla, gerek coğrafi konum itibari ile

vidir, birliklerin kendi işini yapmaları
lazım dedik. Sorunların bu şekilde

Avrupa’yla rekabet eder bir potansiyele sahibiz. Hükümet küçükbaş
hayvancılığı önemsiyor, destekliyor.

lar kurulundan geçirdi ve küpe af

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız

yasası uygulamadadır. Son ana kadar hayvanlarımız küpelenip kayıt

sorunlarla ilgileniyor ve çözüm için
destekler veriyor. Bizim bir takım
sorunlarımız var, bunların başında
küpe affı yani zamanında hayvanını
kayıt altına almayan, küpelemeyen
yetiştiricilerimiz ciddi bir ceza ile
karşı karşıyaydı. Bu ceza ise 6 trilyon rakamına çıkmıştı. Yetiştiriciler
hayvanları kayıt altına alamıyordu.
Bundan dolayı Türkiye’de yüzde 30
oranının hayvanımız kayıt dışıydı.
Kayıt dışı olmakla beraber desteklemelerden yararlanamamaktaydı. Biz
bu konuyu bakanımıza arz ettik ve
jet hızıyla bu konuyu çözdü. Bakan-

altına alınacak" ifadelerini kullandı.
Koyun ve keçide desteklemelerden
yararlanmak için fırsatı kaçıranlara
tekrar fırsat tanındığını dile getiren
Genel Başkan Çelik, “Desteklenecek
koyun-keçi var ise bu desteklerden
yararlanacak. 25.11.2016 tarihine
kadar müracaatın yapamayan, şehir
dışında olan veya bu süreyi duymayıp mağdur olan yetiştiricilerimizin
olduğunu zaman zaman bize taleplerin geldiğini sistemin yeniden açılıp
destekleme müracaatların yapılması

çözülmesi devam ederse, devrim
niteliğinde küçükbaş hayvancılık
sektörü can bulacaktır" şeklinde
konuştu.
Çelik, koyun ve keçinin milli mesele
olduğunu vurgulayarak, "Koyun ve
keçi bu ülkenin milli meselesi olmakla beraber bu ülkenin de sigortasıdır. Ekonomi anlamında da çok
önemli bir lokomotiftir. Katma değer
sağlayan ve ekonomiye katkı sağlayan önemli bir sektördür. Hele kırsaldaki köylerinde kalan insanların
köylerinde kalması için, köyden kente göçlerin önlenmesi için önemli bir
sektördür. Küçük işletmeleri destek-
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lememiz lazım, bizim 79 milyon

İhsan Akın ise “TÜDKEB Genel Baş-

nüfusumuz var ama 44 milyon

kanımız Türkiye geneli bütün illeri-

hayvanımız var. İstiyoruz ki en
az her bir insanın koyunu keçisi

mizde küçükbaş hayvancılıkla ilgili

olsun yani 79 milyona bu sayıyı
çıkarmamız lazım. Bunu 79 mil-

projelerle alakalı, gerekse sorunlar-
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özellikle gölgedeki gerek destek ve
la ilgili yapılacaklarla alakalı çalış-

yona çıkarmak için, özellikle kuzu malar yapıyor. Üç gün önce Urfa’daydı, bir gün önce Bolu’daydı,
kesimini önlememiz lazım. Hele
anaç olacak dişi kuzuların bir yıl

Bugün de Malatya’ya da kendisi biz

olsa onların kesimini önlememiz

bütün Türkiye koyun keçi yetiştiri-

cilerinin Genel Başkanlığını yapmalazım. Bu ekonomimiz için çok
önemli bir kayıptır. Kuzu kesimle- sından çok memnunuz. Biz de yol
arkadaşıyız ve birlikte çalışıyoruz.
rini mutlak surette önlememiz
Genel Başkanımızın yetiştiricilerle
lazım. Bu konuda yetki sadece
birebir ilgilenmesi ve sektörle alabize veya bakanlığa düşmüyor,
belediyelerin bu konuda ne yaptıklarına da bakmak lazım. Bu
konuda belediyelerin de yetiştiricileri desteklemesi lazım” dedi.

kalı yaptıklarından memnunuz”
diye konuştu.
Basın toplantısının ardından Genel

TÜDKİYEB Yönetim Kurulu Üyesi

Başkan Çelik, Malatya İli DKKYB
Başkanı İhsan Akın’a özverili çalış-

ve Malatya İli Damızlık Koyun

malarından dolayı çoban, koyun

Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı

keçi tasarımlı bir maket hediye etti.
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK MALATYA’DA
ÇEŞİTLİ ZİYARETLERDE BULUNDU
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik ve Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Malatya İli Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan
Akın, 12 Nisan 2017 tarihinde Malatya’da birtakım ziyaretlerde bu-

Genel Müdürü Muharrem Selçuk da
yer aldı. Burada da küçükbaş hayvancılığın önemi ele alınarak sektördeki gelişmeler ile Malatya’da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi konuları değerlendirildi. Genel Başkan
Çelik, İl Müdürü Tahir Macit’e çoban
koyun keçi tasarımlı bir maket verdi.

lundular.
İlk ziyaret Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Projeler Daire Başkanı Hilmi Öksüztepe’ye olurken
burada Belediyenin küçükbaş hayvancılığa katkısı ve il düzeyinde
küçükbaş hayvancılığın durumu
hakkındaki konular değerlendirildi.
Ziyaret sonunda Genel Başkan Çelik, Daire Başkanı Öksüztepe’ye
çoban koyun keçi tasarımlı bir maket hediyesinde bulundu.
Bir diğer ziyaret ise Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel
Müdürü Sabri Akın’a gerçekleştirildi.
Bu ziyaret kapsamında da küçükbaş
hayvancılık sektörü ile ilgili bilgi
paylaşımında bulunuldu. 11. Malatya Tarım Fuarının düzenlenmesinde
büyük katkısı olan Kültür A.Ş Genel
Müdürü Akın’a Genel Başkan Çelik
tarafından çoban koyun keçi tasarımlı bir maket takdiminde bulunuldu.
Genel Başkan Nihat Çelik ve Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Akın 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle
Malatya İl Emniyet Müdürü Dr.
Ömer Urhal’ı makamında ziyaret
ederek kendisine Türk Bayrağı hediye ettiler. Emniyet Müdürü Urhal,
15 Temmuz Darbe girişim süreci
hakkında bilgilendirmede bulunarak
darbenin bertaraf edilmesinde Malatya’nın önemine değindi. Genel
Başkan Çelik ise tüm şehitlere rahmet dilerken Merkez Birliğinin çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında
bulundu.
Ziyaretlerin son durağı ise Malatya
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü oldu. Ziyarette Gıda Kontrol
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11. DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIM TEKNOLOJİLERİ,
MAKİNE, HAYVANCILIK VE GIDA FUARI MALATYA’DA AÇILDI.
12- 16 Nisan günleri arasındaki 11.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım
Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve
Gıda Fuarı; düzenlenen törenle açıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür
A.Ş. tarafından Mişmişpark fuar alanında düzenlenen açılış törenine

önemli bulduğunu kaydeden Çelik, ‘’
Fuarlar, üreticilerin ve tüketicilerin
belirli bir zaman ve mekân içerisinde
buluştukları, katılımcılara doğrudan
ve etkili bir şekilde görgü ve bilgi
sağlayan en önemli pazarlardır. Bu
pazarlarda hem satış hem de tanıtım
açısından çeşitli kazanımlar elde

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, Vali Mustafa Toprak, AK

edilmektedir. Bu yönüyle bakıldığında fuarlar günümüzde daha da
önemli bir hale gelmiştir. ‘’ şeklinde

Parti Genel Başkan Yardımcısı ve

konuştu.

Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet
Çakır, Türkiye Damızlık Koyun Keçi
Yetiştiricileri Merkez Birliği
(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat
Çelik, TÜDKİYEB Yönetim Kurulu
Üyesi ve Malatya İli DKKYB Başkanı
İhsan Akın, 12 Ülkeden Büyükelçiler,
İlçe Belediye Başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluşları Temsilcileri ile
Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri,
Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş

Küçükbaş hayvancılığın ülkemiz coğrafyasında hak ettiği yere gelmesi
için her zaman bu tür fuarların katkılarının çok büyük önem arz ettiğini
vurgulayan Genel Başkan Çelik,’’ Bir
milli mücadele gibi Milli meselelerimize sahip çıkarak, sektörümüzün
büyümesi yönünde tüm paydaşların
katkı sağlamalarını bekliyoruz. Fuar
etkinlikleri kapsamında 15 Nisan
tarihinde Malatya Birliğimizce düzen-

katıldı.

lenecek olan ‘’ Altıncı En Güzel Kuzu
Yarışması’’ nedeniyle küçükbaş hay-

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kuru-

vancılık için farkındalık oluşturan ve
fuar etkinlikleri içerisinde güzel bir

lu Başkanı Yunus Kılıç’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik yaptığı konuşmada Fuarın ülkemiz ve
Malatya için ve de özellikle küçükbaş
hayvancılık sektörü için hayırlı uğurlu olmasını dilerken ‘’ Fuarın düzenlenmesinde büyük katkıları olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.
Ayrıca bu fuarın düzenlenmesinde
katkısı olan ve Malatya ilinin tarım
ve hayvancılığının gelişmesi için öncülük ederek büyük çaba sarf eden
Merkez Birliğimiz Yönetim Kurulu
Üyesi ve Malatya İli Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sayın İhsan Akın’a da teşekkür ediyorum.’’ dedi.
Günümüzdeki tarım fuarlarını, çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimiz arasında
iletişim kurulmasına ve teknolojilerin
tarımsal işletmelere girmesine yardımcı olması bakımından son derece

tablo sergileyecek olan Malatya Birliğimize ayrıca teşekkür ediyorum.
‘’dedi.
Yapılan konuşmaların ardından 11.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım
Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve
Gıda Fuarı, İl Müftüsü Ümit Çimen’in
yaptığı dua ile törene katılanlar tarafından kurdele kesimi yapılarak açıldı. Daha sonra törene katılan protokol ve davetliler hep birlikte stantları
gezdiler.
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik
ve TÜDKİYEB Yönetim Kurulu Üyesi
İhsan Akın, Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin açtığı
stantta konukları ile birlikte olduktan
sonra fuarda açılan diğer stantları
ziyaret ettiler. Diğer yandan Toprak
TV de yayınlanan Anadolu Sevdası
programı için de birer röportaj verdiler.
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK ; ’’ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
ÜLKEMİZE YENİ BİR VİZYON KAZANDIRACAKTIR.’’
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-

gütlerini motive ederek, anayasa
değişikliğinin kabul edilmesi ama-

cileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel
Başkanı Nihat Çelik, 16 Nisan 2017

cıyla referandum süreci boyunca
sarf ettiği üstün gayret ve çalışma-

tarihinde gerçekleştirilen Anayasa Referandumuna ilişkin yaptığı basın açık-

lar sebebiyle şahsım ve sektörüm
adına Sayın Bakanımızı gönülden

lamasında değişikliğin ülkemize yeni
bir vizyon kazandıracağını söyleyerek,

kutluyorum.

Referandumda Evet oyu kullanan 260
bin koyun keçi yetiştiricisi ve aileleriyle
yaklaşık 2 milyon vatandaşa teşekkür
etti.

Anayasa oylamasında biz de varız
diyerek evet tercihi ile oy kullanan
Anayasa değişikliklerini kabul ederek
Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine

260 bin koyun keçi yetiştiricimize ve
aileleriyle yaklaşık 2 milyon vatan-

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik
açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

onay vermiştir. Ülkemiz demokrasisi

daşımıza teşekkür ediyorum.
Ülkemizin aydınlık geleceğinin kapı-

‘’ Ülkemizin birlik ve dirliği, devletimi-

açısından mutluluk verici olan bir referandum süreci sonunda milletimiz
tercihini sandıklarda belirlemiştir.

larını açtığına inandığımız yeni Anayasa değişikliğinin milletimiz tara-

Anayasa değişikliğine ilişkin referan-

fından kabulünün ülkemize ve mille-

zin bekası, yönetimin istikrarı ve devlet çarklarının sağlıklı işletilmesi, demokrasimizin güçlenmesi, halkımızın
refah ve mutluluğu hedeflenerek hazırlanan Anayasa değişikliğine ilişkin referandum süreci 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen halk oylaması ile

dum süreci boyunca Türkiye Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
olarak anayasa değişikliğinin kabulüne yönelik yoğun çalışmalarda bulu-

timize hayırlı olmasını, halkımızın
aşını, işini artırmasını, milletimizin
dertlerine derman olmasını, ekonomimize, özellikle başta küçükbaş
hayvancılık olmak üzere tarım sek-

halkımızın teveccüh ve sağduyusu ile

nulmuş ve Birlik başkanlarımız da bu
doğrultuda özverili çalışmalar sergile-

kabul edilmiş olup millet iradesi tecelli

mişlerdir.

milletimizin refah ve mutluluğuna

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız
Sayın Faruk ÇELİK’in özellikle millet-

değişikliği ile getirilen Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sisteminin ülkemize

vekili olduğu Şanlıurfa ili başta olmak
üzere Türkiye genelinde üreticileri,

yeni bir vizyon kazandıracağına
inanıyoruz. ’’

etmiştir.
Halkımızın yüzde 84’e yakın katılımıyla
büyük bir olgunlukla gerçekleştirilen
referandum sonucunda milletimiz yeni

törümüze canlılık getirmesini, kısaca
katkı sağlamasını diliyor ve Anayasa

yetiştiricileri ve tarımsal meslek ör-

GENEL BAŞKAN ÇELİK, MERKEZ TV’DE CANLI YAYIN KONUĞU OLDU
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkanı Nihat Çelik 10 Nisan
2017 tarihinde Bolu’dan yayın yapan
Merkez Tv nin canlı yayınına katılarak sektördeki gelişmeleri değerlendirdi.
Cudi Ökten’in hazırlayıp sunduğu
Bugüne Özel programının canlı yayın
konuğu olan Genel Başkan Çelik,
her zaman her yerde ‘’ Biz yöneticiler insanlarımızı muhabbetle besleyebilirsek karıncayı bile ezmeyecek
bir toplum ortaya çıkar’’ diyerek
birlik beraberlik mesajları verdi.
Çelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının Türkiye’nin yüzde yü-

züne hitap eden zor bir bakanlık
olduğunu ancak Bakan Faruk
Çelik’in çözüm Bakanı olması,
projeler üretmesiyle bu zorluğun
üstesinden geldiğini ifade ederek
‘’ Bizde bakanlığın bir paydaşıyız.
Aynı takımın oyuncularıyız. Sayın
Bakanımızın elini güçlendirmek,
doğru olarak yönlendirmek ve
yetiştiricilerle Bakanlık arasında
köprü olmak boynumuzun borcudur. Sayın Bakanımızın ağzından
çıkan her cümle bizim için değerlidir.’’ dedi.
Genel Başkan Çelik programda
Merkez birliği ve Birliklerin kuruluştan bu yana geldikleri durum

hakkında bilgiler vererek ana hedeflerinin ıslah olduğunu ve Birliklerin
ıslah ile hayvanlarda verim ve kalitenin artırılmasına çalıştıklarını, 11
yıllık süreçte ilk defa Bakanlık tarafından Merkez Birliğine soykütüğü
tutma yetkisinin verildiğini ifade
ederek soykütüğü ve getirileri hakkında bilgilendirmede bulundu.
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RİZELİ HAMDU SENA 23 NİSANDA TEMSİLEN
TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI OLDU
Rize İlinin İkizdere İlçesinde yaşayan ve doğum yapmış keçisi ve yavrusunu zor kış şartlarında ağabeyi ile
birlikte dağdan köyüne taşıyarak
sosyal medyanın gündemine oturan
Hamdu Sena Bilgin 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Türkiye Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği
( TÜDKİYEB ) Genel Başkanı Nihat
Çelik’in daveti üzerine Ankara’ya

çok seviyorum. Köyümde kalarak
yetiştiricilik yapmak istiyorum. Küçükbaş hayvancılığa daha çok destek
verilmesini istiyorum.
Koyun ve keçi eti ile sütünü bütün
insanların tüketmesini istiyorum.
Çünkü bizim yetiştirdiğimiz hayvanlar tamamen doğaldır, organiktir. Bu
ürünler insan sağlığı için çok önemlidir. Koyun keçi eti yiyenler ve sütü-

geldi.

nü içenler asla ve asla hasta olmaz.
Onun için herkesin tüketmesini isti-

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat ÇE-

yorum.

LİK, Merkez Birliğinde yapılan toplantıda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı münasebetiyle Genel
Başkanlık koltuğunu temsilen Hamdu Sena Bilgin’e devretti.
Genel Başkan Çelik koltuğunu devrederken şunları söyledi. ‘’ Kızımız
örnek davranışıyla Dünyanın gündemine oturdu. Bu örnek davranışı için
Merkez Birliği olarak duyarsız kalmadık. Yönetim Kurulumuzla kızımızı
köyünde ziyaret ettik. Bazı hediyeler
ile kendisini motive ettik. Bu örnek
davranışı sektörümüzün yüz akı olmuştur. Ülkemizin milli meselesi
olan koyunculuk anlamında kızımızın
koyun kuzu sevgisi bizi ziyadesiyle
mutlu etmiştir. Biz de 23 Nisan da
kendisini Ankara’ya davet ettik. O da
sağolsun davete icap etti. Sektörüm
adına kendisine teşekkür ediyorum.
Bu güzel davranışı hafızalarımızda
güzel bir fotoğraf olarak kalacaktır. ‘’
Hamdu Sena Bilgin Genel Başkan
sıfatıyla yaptığı konuşmada 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramının kutladıktan sonra şunları söyledi.
‘’ Ülkemizin milli serveti olan koyun
ve keçilerimizin gelişmesi için tüm
Birlik ve yetiştiricilerimize sahip çıkan başta Tarım Bakanımız Faruk
Çelik beye ve sektörümüzün temsilcisi Nihat Çelik beye tüm yetiştiriciler
adına teşekkür ediyorum.
Ben de bir yetiştirici evladıyım. Bütün hayvanları, koyunları ve keçileri

Bugün burada sektörümüzü temsilen
yetiştiricilerimize hitap etmekten
mutluluk duyuyorum. Küçükbaş hayvancılığın hak ettiği yere gelmesinde
büyük çaba sarfeden Sayın Bakanımız Faruk Çelik beye ve Sayın Nihat
Çelik’e tekrar teşekkür ediyor hepinizi yürekten selamlıyorum.’’
Hamdu Sena’nın babası Atilla Bilgin
e yaptığı kısa konuşmada ‘’ Sayın
Başkanımız Nihat Çelik, köyümüze
kadar gelerek bizleri onurlandırdı.
Bize verdiği değerden dolayı teşekkür ediyoruz. Hemşerimiz olan Devlet büyüğümüz Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu
ülkeye ve sektörümüze önemli katkılar sağlayan Nihat Çelik gibi değerlere sahip çıkmasını istiyoruz. Tüm
çoban ve yetiştiriciler adına ben de
Sayın Nihat Çelik Başkanımızı kutluyorum ve başarılarının devamını
diliyorum.’’ dedi.
Genel Başkan Nihat Çelik, yaptığı
konuşmada küçükbaş hayvancılığın
önemine işaret etti ve Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in
sektörün önünü açacak hamleler
yaptığını ifade ederek ‘’Son bir ayda
düzenlediğimiz iki toplantıya bizzat
katılarak bizleri yalnız bırakmadı.
Kendisine sektörüm adına çok teşekkür ediyorum ‘’ dedi.
16 Nisan Referandum oylamasına da
vurgu yapan Genel Başkan Çelik, 16
Nisan da koyun keçi Birlikleri ve

Merkez Birliği olarak Bakan Faruk
Çelik’i mahcup etmediklerini, Evet
verenin de hayır verenin de kardeş
olduklarını ve oylamada halkın tercihinin tecelli ettiğini söyleyerek herkesin bu sonuca saygı göstermeleri
gerektiğini söyledi.
Mayıs ayı içerisinde Ankara’da bir
çobanlar fuarı düzenleneceğini de
kaydeden Çelik,
‘’Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 3-5 milyon çobanın bir araya
geleceği Türkiye Çobanlar Günü
düzenleneceğini ve tarihin daha
sonra belirleneceğini söyledi.
Konuşmaların ardından TÜDKİYEB
Genel Başkanı Nihat Çelik tarafından
Hamdu Sena Bilgin’e üzerinde ‘’
Göstermiş olduğunuz örnek davranışınızla sektörümüzün yüz akı oldunuz. Bu sevgi dolu yüreğinizle ispatlamış olduğunuz hayvan severliğiniz
daima Merkez Birliğimiz tarafından
takdirle anılacaktır.’’ yazılı bir plaket
verildi.
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