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Türkiye – Afrika Tarım bakanları 

1.Toplantısı ve Tarım İş Forumu 27 

Nisan 2017 tarihinde Antalya’da 

gerçekleştirildi. Toplantıya, Somali 

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdul-

lah Fermacu, Gine Cumhurbaşkanı 

Alpha Conde, Komorlar Cumhur-

başkanı Yardımcısı Abdou Moustad-

roine, Başbakan Binali Yıldırım, 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Faruk Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir 

Belediye Başkanı Menderes Türel, 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 

(DEİK) Başkanı Ömer Cihad Var-

dan, Türkiye damızlık Koyun Keçi 

yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Türkiye İhra-

catçılar Meclisi (TİM) Başkanı Meh-

met Büyükekşi ile 54 ülkeden 50'ye 

yakın bakan ve yaklaşık 700 iş ada-

mı katıldı. 

Başbakan Binali Yıldırım, Antalya'da 

düzenlenen Türkiye-Afrika Tarım 

Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş 

Forumu'nda yaptığı konuşmada, 

organizasyona katılanları ağırla-

maktan duyduğu memnuniyeti dile 

getirdi. 

Türkiye'nin, son 10 yılda Afrika ile 

ilişkilerde "kazan kazan" esasını 

benimsediğini, Afrika açılımı bağla-

mında Afrika'ya önemli ziyaretler 

gerçekleştirildiğine dikkati çeken 

Yıldırım, "Afrika'ya sadece Afri-

ka'nın kaynaklarını keşfedip onları 

almak değil, Afrika'yı Afrika'yla 

birlikte kalkındırmak için projelerle 

gittik." dedi. 

Yıldırım, Türkiye'nin Afrika'da son 

10 yıl içinde büyükelçilik sayısını 

40'a çıkardığını hatırlatarak, benzer 

şekilde Afrika ülkelerinin Türkiye'de 

33 büyükelçilik açmasının, ilişkilerin 

tek taraflı değil karşılıklı olduğunu 

ortaya koyduğuna işaret etti. 

Yıldırım, forumda 50'ye yakın baka-

nın bulunduğunu, bu tarz organi-

zasyonların ilişkilerin karşılıklı ola-

rak geliştirilmesi için çok büyük 

fırsatlar verdiğini vurgulayarak, Afri-

ka'nın büyük bir potansiyele sahip 

ancak kullanma noktasında çok bakir 

olduğunu ifade etti. 

Yıldırım, Türkiye'nin bir yandan Afri-

ka ile ilişkilerini geliştirirken diğer 

yandan da uluslararası organizas-

yonlarda Afrika'nın sesinin daha gür 

duyulması için gereken katkıyı sağ-

ladığına değindi. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Faruk Çelik de açılışta yaptığı konuş-

mada, tarım sektörünün insanlara 

gıda, sanayiye ham madde temin 

eden, aktif bir dış politika enstrüma-

nı olarak son derece stratejik bir 

sektör durumunda bulunduğunu 

söyledi. 

Afrika'nın, dünya nüfusunun yüzde 

15'ine, dünyadaki tarıma elverişli 

arazilerin yüzde 25'ine sahip olması-

na rağmen, küresel ekonomideki 

payının sadece yüzde 3 olduğuna 

dikkati çeken Çelik, kıta için sektö-

rün muazzam bir kalkınma potansi-

yeli barındırdığını belirtti. 

Toplantının ana temasını "Gıda Gü-

venliğini Sağlamada Türkiye-Afrika 

Kırsal Kalkınma Ortaklığı" olarak 

belirlediklerine işaret eden Çelik, 

dünya nüfusunun 2050 yılında 9 

milyarı aşacağının tahmin edildiğini, 

önümüzdeki süreçte en fazla nüfus 

artışının Sahraaltı Afrika'da yaşana-

cağının öngörüldüğünü bildirdi. 

Çelik, Türkiye'nin Afrika ile tarımsal 

ticaretinin 2003'te 480 milyon dolar-

ken 2016'da 2,5 milyar dolara yük-

seldiğine dikkati çekerek, kıta tarı-

mındaki sorunlar giderildikçe, tarı-

mın gelişeceğine ve tarımsal ticaret 

kapasitesinin de artacağına inandık-

larını söyledi. Bu amaçla Türkiye ve 

Afrika'dan 800'e yakın iş adamının 

katılımıyla Türkiye-Afrika Tarım İş 

Forumunu düzenlediklerini belirten 

Çelik, bunu bir dönüm noktası olarak 

gördüklerini kaydetti. 

TÜRKİYE-AFRİKA TARIM BAKANLARI 1. TOPLANTISI VE                                                

TARIM İŞ FORUMU ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
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Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) dü-

zenlediği Coğrafi İşaretli Ürünler Zirve-

si ATO Congresium’da gerçekleştirildi. 

Ankara’da gerçekleştirilen ve Türkiye 

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’in 

de katıldığı Coğrafi İşaretli Ürünler 

Zirvesi, ATO Congresium’da yoğun 

katılımlı açılış töreni ile başladı.  

Etkinliğin açılışında konuşan Gümrük 

ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 

dünya pazarlarında coğrafi işaret tes-

cilli ürünlerin, eşdeğerine göre 2,2 kat 

daha pahalıya satıldığını belirterek, 

“Türkiye’de coğrafi işaretli olma kapa-

sitesine sahip ürün sayısı, Avrupa Birli-

ği toplamından daha fazla” dedi. Bilim 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 

ise, coğrafi işaret korumasının ekono-

mik değerinin ciddi bir boyut taşıdığını 

belirterek, “Ekonomik ve rasyonel açı-

dan, şehirlerimizi geliştirmek, bölgesel 

kalkınmayı hızlandırmak açısından bu 

konuyu çok önemsiyoruz” dedi. 

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise 

konuşmasında, coğrafi işaretin önemi-

ne işaret ederek, “Lale kimin diye sor-

sak kimse ‘bizim’ demez. Lale Hollan-

da’nın ama anavatanı Türkiye. Biz 

malımıza sahip çıkmadık, adamlar 

sahip çıktılar ve yılda 1 milyar Euro 

para kazanıyorlar” dedi. 

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel 

Baran ise şunları söyledi: 

“ATO olarak bu zirveyi düzenlemekteki 

amacımız, belirli bölgelerimize ait 

ürünlerimizi tanıtmak, pazar oluştur-

mak, sadece bu ürünlerden oluşan bir 

ihtisas fuarını ülkemize kazandırmak 

ve coğrafi işaretler konusunda farkın-

dalığı artırmak. Fransa’nın ünlü Comte 

peyniri, nasıl kendine yer buluyorsa, 

bizim Kars kaşarımız da aynı sofrada 

yer almalı. Lahmacunumuz neden İtal-

ya’nın pizzası ile boy ölçüşmesin? Tür-

kiye’nin ürünleri tüm insanlığın hayatı-

na lezzet katsın, değer katsın.” 

Etkinlik kapsamında Coğrafi İşaret 

Tescilli ve tescil başvurusu yapmış 

olan ürünler ATO Congresium’un fuaye 

alanında sergilendi. ATO’nun coğrafi 

işaret tescili almak için başvuruda bu-

lunduğu, Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi’nde koruma altına alınan 

tiftik keçisinin yavruları etkinliğin açılış 

fotoğrafında yerini aldı. 

2017-2018 FAALİYETLER 

ATO TARAFINDAN DÜZENLENEN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER  

ZİRVESİ TOPLANDI 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ta-

rım Reformu Genel Müdürlüğünce 8 Mayıs 

2017 tarihinde Ankara Anadolu Otelde, 

Tarımsal İstatistikler Veri Toplama Süreç-

lerinde İyileştirme ve Değerlendirme Ka-

pasitesinin Artırılması Projesi konulu bir 

toplantı düzenlendi. 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik 

ve Denetleme Kurulu başkanı Necat De-

mirden’ in de katıldığı toplantı saygı duru-

şu ve istiklal marşının ardından proje tanı-

tım filmi ile başladı. Filmin katılımcılar 

tarafından izlenmesinden sonra sırasıyla; 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü İstatistik 

ve Değerlendirme Daire Başkanı Fatma 

Ersöz, TUİK Tarımsal İstatistikler Daire 

Başkanı İlhan Tarlacı ve Tarım Reformu 

Genel Müdürü Abdullah Burak Keser proje 

ile ilgili bilgi paylaşımında bulundular. 

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN                                                            

PROJE TANITIM TOPLANTISI DÜZENLENDİ 
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Ankara'nın çeşitli bölgelerinden 

gelen kepenekli çobanlar, Anadolu 

Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Ço-

banlar Fuarı ile Anadolu Kırsal Hiz-

metler Fuarı ve 2. Ulusal Kırkım 

Şampiyonası kapsamında 15 Tem-

muz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda 

kaval çalarak koyun sürüsü gezdir-

di. 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB )

ev sahipliğinde, Ankara Büyükşehir 

Belediyesi ana sponsorluğunda İZ-

FAR Fuarcılık tarafından, 18-21 

Mayıs tarihleri arasında düzenlene-

cek etkinliğin tanıtımı amacıyla 

kamyonetlerle, çobanların kucağın-

da şehre inen minik kuzular, vatan-

daşlar ve çocuklardan ilgi gördü. 

Çobanlar, Kızılay'da kaval çalarak 

mesleğin geleneğini de yansıttı. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Ali 

İlbaş, Ankara İli Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 

Hasan Kılınç ve Büyükşehir Beledi-

yesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal 

Kaynaklar Dairesi Başkanı Özgür 

Güven de alana kepeneklerini giye-

rek geldiler. 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik basın 

mensuplarına verdiği demeçte, ço-

banlığın çok kutsal bir meslek oldu-

ğunu söyleyerek  "15 Temmuz ge-

cesi, Kızılay Meydanı'nda vatan 

hainlerince tanklar yürütülmüştü, 

bugün biz inadına koyunları, kuzu-

ları, oğlakları ve çobanları yürüttük. 

O zihniyeti, burada bir kez daha 

ayaklarımızın altına aldık." diye 

konuştu. 

Türkiye'de 260 bin çoban bulundu-

ğunu belirten Çelik, onların vatanın 

asil bekçileri olduğunu vurguladı. 

Ülkede 44 milyon küçükbaş hayvan 

bulunduğuna da değinen Çelik, 

"Bakıyorum 44 milyon hayvana, 

birbirini rahatsız etmiyor. Acaba 

hangimiz insan, hangimiz koyunuz?                          

Ben insanım ama koyunlarımı daha 

çok seviyorum. İnsanlarımız birbiri-

ne zarar vermesin, koyunlarımızı ve 

çobanlarımızı örnek alsınlar. Çünkü, 

biz birlikte bütünüz, bu ülke hepimi-

zindir. Aramızdaki nifakı çürütelim." 

değerlendirmesinde bulundu. 

Çelik, yılda bir günün de "çobanlar 

günü" olmasını istediklerini, bu öne-

riyi Gıda Tarım ve Hayvancılık Baka-

nı Faruk Çelik'e ileteceklerini söyle-

di. 

"Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan 

ve Çobanlar Fuarı'na Türkiye'deki 

tüm çobanları davet eden Çelik, 

fuarın düzenlenmesinde emeği ge-

çenlere teşekkür etti. 

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmet-

ler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi 

Başkanı Özgür Güven de yaptığı 

açıklamada, Ankara'nın kırsalında 

birçok projeye ve ilke imza attıkları-

nı ifade etti. 

Çobanlara ilişkin bir fuarın daha 

önce düzenlenmediğini dile getiren 

Güven, bu önerinin kendilerine ço-

banlardan geldiğini anlattı. Çobanla-

rın taleplerini değerlendirdiklerini 

belirten Güven, "Biz çobanlarımızı 

dinledik, onların ihtiyacına karşılık 

verdik. Ekiplerimiz var gücüyle, ge-

ce gündüz çalıştılar, bu organizasyo-

nu bugüne getirdiler." dedi. 

Güven, fuarların ve kırkım şampiyo-

nasının Atatürk Kültür Merkezinde 

gerçekleştirileceğini belirterek, şun-

ları söyledi: 

"Buraya bütün vatandaşlarımızı ça-

ğırıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanın-

dan çobanlar, Türkiye'de ne kadar 

küçükbaş hayvan çeşidi varsa, hep-

sinin örnekleri Ankara'ya geliyor. 

Hem Ankara'da hem diğer şehirlerde 

yaşayan bütün vatandaşlarımıza 

sesleniyoruz, lütfen fuarımızı ziyaret 

edin, çocuklarınızı getirin. Burada 

eğlenceler, yarışmalar olacak. Hem 

alışveriş yapın, yöresel ürünleri ta-

dın, deneyin, çocuklarınızı küçükbaş 

hayvanlarla tanıştırın, çobanlarla 

ANKARA KIZILAY MEYDANINDA 18-21 MAYIS ÇOBANLAR FUARININ                                           

TANITIMI YAPILDI 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 
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tanıştırın hem de çobanlığın ne ka-

dar erdemli bir meslek olduğunu 

çocuklarınıza anlatın, kendiniz de 

öğrenin. Çünkü bu sütün, bu etin 

nereden geldiğini hala bilmeyen 

vatandaşlarımız, küçük kardeşleri-

miz var." 

Güven, hazırlıklar kapsamında ken-

dilerine destek veren Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığına da teşek-

kür etti. 

Gölbaşı'ndan gelen Ümit Eker (36), 

25 yıldır çobanlık yaptığını söyleye-

rek mesleğin şartlarının zorlaştığını 

ifade etti ve "Sesimizi duyurmaya 

geldik. Meslek çok zor. 24 saat 

içindesin, gecemiz gündüzümüz 

yok. Dağlarda yatıyoruz, kar, kış 

demiyoruz. Dışarıdayız, gece dağ-

dayız. 6-7 ay dağlarda yatıp kalkı-

yoruz." dedi. 

Gençlerin mesleği yapmak isteme-

diğini, bu yüzden artık çoban bulu-

namadığını dile getiren Eker, "Yeni 

yetişen gençlerimiz kız bulamıyor, 

kimse çobana varmıyor. Halbuki 

çobanlık Peygamber mesleğidir. 

Eğer bizler olmasak, çobanlar ol-

masa Türkiye'de, bu ülkede insan-

lar et yiyemezler. Bir sanatçı de-

mişti ya, 'Benim oyum çobanın 

oyuyla bir mi olacak?' diye, çobanın 

oyu ondan da fazlasıdır. Bizler üre-

ticiyiz, emeğimiz, hakkımız gerçek-

ten yenmez. Biz saygı sevgi bekli-

yoruz, başka bir şey beklemiyoruz." 

ifadesini kullandı. 

Konuşmaların ardından, bir Ankara 

keçisi makine ile kırkıldı. 18-21 

Mayıs 2017 tarihleri arasında 

AKM’de ilki gerçekleştirilecek Ana-

dolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve 

Çobanlar Fuarı’nda, "Ak Karaman, 

Orta Anadolu merinosu ve Ankara 

keçileri" arasından en güzel koç ve 

tekeler seçilerek, sahipleri ödüllen-

dirilecek. Fuar kapsamında bu yıl 

ikincisi düzenlenecek olan Ulusal 

Kırkım Yarışması’nda da kırkımcılar 

zamanla yarışırken, uluslararası 

standartlarda yapılan hatalardan da 

puan düşülerek şampiyon belirlene-

cek. 
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Çanakkale’de Gıda Tarım ve Hay-

vancılık Bakanlığı, Ticaret Borsası 

ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-

sitesi tarafından Kolin Hotel’de 

"Ulusal Peynir Çalıştayı" düzenlendi. 

4 Mayıs 2017 tarihinde başlayan 

Çalıştaya, Gıda Tarım ve Hayvancı-

lık Bakanı Faruk Çelik’in yanı sıra 

Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, 

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ça-

nakkale Belediye Başkanı Ülgür 

Gökhan, Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel 

Acer, Çanakkale Ticaret Borsası 

Başkanı Kaya Üzen, GTHB Müsteşa-

rı Dr. Nusret Yazıcı ve Genel Mü-

dürleri, Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

Genel Başkanı Nihat Çelik, Çanak-

kale İli Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Birliği Başkanı Ferhan Sav-

ran, Sivas İli Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ethem 

Doğan, Eskişehir İli Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 

Mehmet Köksal ve üreticiler katıldı. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Faruk Çelik, Ulusal Peynir Çalışta-

yı'nda yaptığı konuşmada, süt ve 

süt ürünlerinin tarımın en önemli 

alt sektörlerinden olduğunu vurgu-

layarak Türkiye'de 190'ın üzerinde 

peynir çeşidi bulunduğunu, 

imkânlar göz önüne alındığında 

peynirle ilgili iyi bir potansiyele 

sahip olduğumuzu belirterek, "Bu 

potansiyeli göz önünde bulundurdu-

ğumuzda daha çok ihracat, pazar-

larda daha çok yer alması gerektiği 

gerçeğiyle karşı karşıyayız." dedi. 

Her şeyin modasının geçtiğini, çağ-

ların değiştiğini, fakat ne olursa 

olsun tarımın öneminin hiçbir za-

man değişmediğini anlatan Çelik, 

"Türkiye'de 19 milyon ton süt üreti-

mi gerçekleşiyor. Bunun yarısı, 

yaklaşık 9 milyon tonu sanayide 

işleniyor ve 5 milyon ton sütle de 

660 bin ton peynir elde ediyoruz. 

Bu çalıştay, bu kapsamda çizebile-

ceğimiz potansiyelimiz açısından 

son derece önemli. 46 bin ton pey-

nir ihracatı, 10 bin ton da peynir 

ithalatı gerçekleştiriyoruz. İhracatı-

mızla 150 milyon dolarlık bir değer 

elde ediyoruz." dedi. 

Çelik, potansiyele göre ihracatın 

yeterli düzeyde olmadığına dikkati 

çekerek, "Bu potansiyeli göz önünde 

bulundurduğumuzda daha çok ihra-

cat, pazarlarda daha çok yer alması 

gerektiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. 

Türkiye'de 190'ın üzerinde peynir 

çeşidi var ama dış piyasalarda bu 

çeşitlerimizin yeteri kadar karşılık 

bulup bulmadığını sorguladığımızda, 

190'ın üzerinde peynir çeşidi olan bir 

ülkenin ürünlerinin dünya piyasala-

rında yeteri kadar yer bulmadığını 

da tespit ettik. O halde yapmamız 

gerekenler var." ifadelerini kullandı. 

Bu konuda markalaşmanın önemine 

değinen Çelik, ürünlere coğrafi işa-

retleme yapılması için zaman kaybe-

dilmemesi gerektiğini bildirdi. 

Çanakkale Valiliğini de ziyaret eden 

Çelik, daha sonra Halk Bahçesi'nde 

kurulan peynir tadım stantlarında 

yörede üretilen peynirlerin tadına 

baktı. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çe-

lik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığı Genel Müdürleriyle akşam 

yemeğinde bir araya gelerek sektör-

le ilgili bir takım istişarelerde bulun-

dular. 

BAKAN ÇELİK;                                                                                                                      

‘’ PEYNİRDE ÜLKE OLARAK İYİ BİR POTANSİYELE SAHİBİZ ’’ 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 
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Ülkemizin çeşitli bölgelerinde çalışan 

çobanlar Bursa’nın Karacabey ilçesin-

de ilki düzenlenen “Küçükbaş Hayvan 

ve Ekipmanları Tanıtım Günleri” et-

kinliğinde bir araya geldi. 

2017 geleneksel Türkiye Çobanları 

Küçükbaş Hayvan ve Ekipmanları 

Tanıtım Günleri Karacabey Belediyesi 

ve Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Birliğinin öncülüğünde Ka-

racabey'de yapılan açılış organizasyo-

nuyla başladı. Açılışa, Karacabey Be-

lediye Başkanı Ali Özkan, Türkiye 

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği 

Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 

Çelik, Bursa Büyükşehir Belediyesi 

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yetiş-

kan Keskin, Bursa İli Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yıldı-

rım Oran, siyasi parti temsilcileri, sivil 

toplum örgütü temsilcileri, çobanlar 

ve vatandaşlar katıldı. 

Açılışta konuşan Türkiye Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiriciliği Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 

Çelik,  etkinliğin düzenlenmesinde 

katkısı olan Karacabey Belediye Baş-

kanı Ali Özkan, Bursa İli DKKYB Baş-

kanı Yıldırım Oran, Çoban Bülent Ya-

şar ve emeği geçen herkese teşekkür 

etti. Çelik,” Tarım, diğer tüm işlerden 

farklı olarak insanın varlığını sürdür-

mesinin olmazsa olmazıdır. İnsanların 

hayatını devam ettirebilmeleri tarım-

sal üretime bağlıdır. Başka da bir 

seçeneği yoktur. Tarımın en önemli 

alanlarından biri ise hayvancılık olup 

bu alanda da küçükbaş hayvancılığın 

özel bir yeri ve önemi vardır. Konu 

küçükbaş hayvancılık olunca da akla 

ilk gelen çobanlarımızdır. Çünkü kü-

çükbaş hayvancılığın sürdürülebilir 

olmasının en temel faktörü çobanlar-

dır. Çobanlık mesleği insanlık tarihi-

nin en eski mesleklerinden birisidir. 

Peygamber mesleği olarak da bilinen 

çobanlık mukaddes bir vazife olarak 

kabul görür” ifadelerini kullandı. 

Genel Başkan Çelik peygamberlerin 

hemen hepsinin çobanlık yaptığını 

ancak toplumumuzda halen hak et-

tikleri değeri bulamadıklarını ifade 

ederek ‘’ Oysa dağ yamaçlarında ya-

payalnız, yabani hayvanlara karşı her 

an tehlike altında ve her türlü doğa 

şartlarına karşı sıcak, soğuk, gece, 

gündüz tatil demeden canı pahasına 

görev yapan çobanlarımız her türlü 

övgüye layıktır. Elinde değneği, sır-

tında kepeneği ile dağları mesken 

tutmuş, dünyayı bir kıl çadıra sığdır-

mış, meraların ve ormanların yüzyıl-

lardır gönüllü bekçiliğini yapan ço-

banlarımız hepimizin baş tacıdır.’’ 

dedi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik ko-

nuşmasını ünlü şair Faruk Nafiz Çam-

lıbel’den alınan Çoban Çeşmesi şiirini 

okuyarak sonlandırdı. 

Karacabey Belediye Başkanı Ali Öz-

kan da, Karacabey’in tarım ve hay-

vancılığın başkenti olarak nitelendiril-

diğini belirterek,  “ Bizde nerde tarım, 

orada varım düsturuyla hareket edi-

yoruz. Küçükbaş hayvancılık çok 

önemli. Türkiye’de et ihtiyacının kar-

şılanması ve bu konuda sıkıntıların 

giderilmesi için küçükbaş hayvancılı-

ğa çok önem verilmesi gerekiyor. 

Çünkü bizim mera varlığımız küçük-

baş hayvancılığa daha elverişli. Bu 

tür organizasyonlarla küçükbaş hay-

vancılığa ilgi her geçen gün artıyor. 

Bu organizasyon birincisi fakat bunu 

geleneksel hale getireceğiz. Çobanlık 

önemli bir meslek. Ben de küçük yaş-

ta dedemin ve dayılarımın yanına 

gittiğimde kısa bir sürede olsa, ço-

cukluk özentisi de olsa çobanlık yap-

mış bulunmaktayım. Bu işin ne kadar 

meşakkatli bir meslek olduğunu bili-

yorum. Bu organizasyonun Karaca-

bey’de olmasından dolayı çok mutlu-

yum. Önümüzdeki sene daha kap-

samlı ve daha güzel bir organizasyon 

olması için çalışma yapacağız. Bütün 

emeği geçenlere ve katılımcılara te-

şekkürlerimi sunuyorum” dedi. 

Program sonunda emeği geçen kişi 

ve kurumlarının yanı sıra Bursa Da-

mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 

tarafından Karacabey’de açılan “sürü 

yönetimi “ kursuna katılan çobanlara 

da sertifikaları verildi. Çobanlar tara-

fından Karacabey Belediye Başkanı 

Ali Özkan’a kepenek ve değnek hedi-

ye edilirken TÜDKİYEB Genel Başkanı 

Çelik, Karacabey Belediye Başkanı Ali 

Özkan’a, Büyükşehir Belediyesi Kırsal 

Hizmetler Daire Başkanı Yetişkan 

Keskin’e, Bursa İli Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yıldı-

rım Oran’a ve Çoban Bülent Yaşar’a 

koyun keçi ve çoban tasarımlı birer 

maket hediyesinde bulundu. 

Halk oyunları gösterisiyle devam 

eden etkinlik 3 gün sürdü ve etkinlik-

te yerli ve yabancı küçükbaş koyunla-

rının tanıtımı yapıldı. Genel Başkan 

Çelik ayrıca program sonrasında or-

ganizasyonda büyük emeği olan Ha-

cer Baş’a koyun keçi çoban tasvirli bir 

maket hediye etti. Etkinliğin organi-

zasyonunda emeği geçenlerle birlikte 

bir hatıra fotoğrafı çekilerek program 

sonlandırıldı.  

2017-2018 FAALİYETLER 

BURSA KARACABEY’DE “KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VE EKİPMANLARI                        

TANITIM GÜNLERİ” ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ 
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Kastamonu İli Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birliği olağan 

genel kurulu 14 Mayıs 2017 

tarihinde İl Gıda Tarım ve Hay-

vancılık Müdürlüğü Güray Ko-

çak Toplantı Salonu’nda ger-

çekleştirildi. Türkiye Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği ( TÜDKİYEB) Genel 

Başkan Nihat Çelik, Karabük İli 

DKKYB Başkanı İsmail Bağçe 

ve Samsun İli DKKYB Başkanı 

Ahmet Haşim Baki’nin de katıldığı 

ve tek liste ile girilen genel kurul-

dan mevcut Başkan Adem Canbaz 

ile yola devam kararı çıktı. 

Genel Kurulda Divan Başkanlığını 

da yürüten TÜDKİYEB Genel Başka-

nı Nihat Çelik, Kastamonu’da ol-

maktan gurur duyduğunu belirtir-

ken bu ilin hayvancılık bakımından 

önemli olduğunu kaydetti. 

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü 

kutlayarak sözlerine başlayan Genel 

başkan Çelik “Köylü milletin efendi-

sidir sözünden yola çıkarak tüm 

çiftçilerimizin önünde saygıyla eğil-

meyi bir borç biliyorum. Bu yılın bol 

bereketli bir yıl olmasını temenni 

ediyorum. Kastamonu’da bulun-

maktan ve sizlerin sesi olmaktan da 

gurur duyuyorum. Kongremizde 

hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

Kastamonu İli DKKYB Başkanı 

Adem Canbaz ise konuşmasında 

“Yıllardır toplumumuzun en önemli 

besin kaynağı olan küçükbaş hay-

vancılık hak ettiği değerleri yaşa-

maktadır. Bu değere ulaşabilmesi 

için emeği geçen üreticilerimize, 

Merkez Birliğimize ve tüm il birlikle-

rimize teşekkürlerimi sunarım. Bir-

lik ve beraberlik içerisinde hizmet 

verdiğimiz küçükbaş hayvancılığın 

daha da kalkınması için çalışalım. 

Ülke ekonomisine katkı sağlamak 

dileğiyle herkese teşekkürlerimi 

sunuyorum” dedi.            

Genel kurulda gündem maddeleri-

nin ibrasından sonra tek liste ile 

yapılan seçimde Adem Canbaz ye-

niden Birlik Başkanlığına seçildi. 

Dilek ve temennilerin ardından ge-

nel kurul Divan Başkanı Nihat Çelik 

tarafından hayırlı olması temenni-

siyle kapatıldı. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, KASTAMONU İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ 

YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ, GENEL KURULUNA KATILDI 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 
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Manisa İli Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Birliği Mali Genel Kurulu, 16 

Mayıs 2017 tarihinde Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salo-

nunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Tür-

kiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB ) Genel Baş-

kanı Nihat Çelik ve Denetleme Kurulu 

Başkanı Necat Demirden de katılım 

gösterdi. 

Genel Başkan Nihat Çelik’in Divan Baş-

kanlığında gerçekleştirilen mali genel 

kurulda gündem maddelerinin görüşül-

mesi ve ibrasını müteakip Birlik Başka-

nı Hüdaverdi Sağlam ve TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Nihat Çelik genel kuru-

lun hayırlı olması dileklerinde bulundu-

lar. 

2017-2018 FAALİYETLER 

MANİSA İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNDE MALİ 

GENEL KURUL YAPILDI 

Kısa adı IFAD olan, Uluslararası Ta-

rımsal Kalkınma Fonu Uzman heyeti 

18 Mayıs 2017 tarihinde Merkez Birli-

ğimize bir ziyarette bulunarak 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 

ile birtakım görüşmelerde bulundular. 

Ziyaret heyetinde; Gıda Tarım Ve 

Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma 

Proje Sorumlusu Saliha Akbaş ve 

Bora Sürmeli’nin yanısıra İtalya’dan 

Francesca Borgia ve Chiara Romano, 

Kenya’dan Tom Anyonge ve Dani-

marka’dan Peter Froslev Chrıstensen 

yer aldılar. 

Son derece olumlu bir havada verimli 

geçen ziyaret esnasında bilgi alışveri-

şinde bulunulurken TÜDKİYEB Genel 

Başkanı Nihat Çelik, toplantıya ev 

sahipliği yapmaktan duyduğu mem-

nuniyeti dile getirerek küçükbaş hay-

vancılığın mevcut durumu hakkında 

bilgiler verdi. 

Toplantıda projeler ile ilgili şu bilgiler 

alındı. Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı kırsal alanlarda sürdürüle-

bilir ekonomik büyümeye katkıda 

bulunmak ve bölgeler arası gelir ve 

kalkınma farklılıklarının azaltılması 

amacıyla Uluslararası Tarımsal Kal-

kınma Fonu desteğiyle “Yüksek Alan-

larda Kırsal Kalkınma Programını” 

uygulamayı hedeflemektedir. 

Program iki ayrı projeden oluşması 

öngörülmektedir. Projelerden bir ta-

nesinin Osmaniye, Mersin ve Adana 

illerinde, diğer projenin ise Kastamo-

nu, Sinop ve Bartın illerinde rakımı 

600 m’nin üzerindeki kesimlerde uy-

gulanması planlanmaktadır. Progra-

mın toplam bütçesi 75 milyon ABD 

doları civarında olması ve toplamda 

projelerin 6 yıl devam etmesi yönün-

de görüşmeler devam etmektedir. 

Programın kalkınma amacı başta ka-

dın ve genç çiftçiler olmak üzere yük-

sek kesimlerdeki küçük arazi sahibi 

çiftçilerin, giderek artan ölçüde esnek 

üretim sistemlerini benimsemesi ve 

tarımsal işletmelerle ve piyasalarla 

karlı bağlantılar kurmalarının sağlan-

masıdır. Bu nedenle programın iki 

önemli ana bileşeni bulunmaktadır. 

Bileşenlerden bir tanesi Kümelenme-

nin Geliştirilmesi iken diğeri Finans-

mana Erişimin Sağlanması olarak 

belirlenmiş ve ayrıntıları üzerinde 

çalışmalar devam etmektedir. 

 Söz konusu çalışmalara destek ol-

mak ve projelerin tasarımları üzerin-

de çalışmak üzere bir IFAD misyonu 

15 Mayıs – 6 Haziran tarihlerinde 

ülkemize gelmiştir. Söz konusu heyet 

proje bölgelerini ziyaret ederek de-

taylı proje tasarım çalışmasını ta-

mamlayacaktır. Bu çerçevede, 

STK'lar ve çiftçi organizasyonları ile 

de yakın çalışma içerisinde olunması 

ve proje faydalanıcıları olması hedef-

lenmektedir. 

IFAD HEYETİNDEN MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

ev sahipliğinde ve Ankara Büyükşe-

hir Belediyesinin ana sponsorluğun-

da İZFAR Fuarcılık tarafından dü-

zenlenen “Anadolu Yetiştiriciler, 

Canlı Hayvan ve Çoban Fuarı” Ata-

türk Kültür Merkezi’nde 18-21 Ma-

yıs 2017 tarihleri arasında gerçek-

leştirildi. 

Dört gün boyunca süren olan 

‘Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan 

ve Çoban Fuarı’nın açılışı, Gıda Ta-

rım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 

Çelik, Ankara Büyükşehir Belediye 

Başkanı Melih Gökçek ve TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Nihat Çelik’in katılı-

mıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde 

yapıldı. Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Birliklerinden ve özel sektör-

den küçükbaş hayvan ırkları ile 

çoban köpeklerinin de yer aldığı 

fuarda; Türkiye’nin dört bir tarafın-

dan gelen çobanların beraberinde 

getirdikleri hayvanlar ziyaretçiler-

den yoğun ilgi gördü. Fuarda ayrıca 

kurulan platformda İbrahim Gün 

isimli Çoban, “Çoban Deklarasyonu” 

nu okudu. Deklarasyonda çobanla-

rın, Anadolu'da tarımın doğru nok-

taya gelmesi için canla başla çalışa-

cakları, çobanlığa hak ettiği itibarı 

kazandırmak için mücadele edecek-

leri ifade edildi. 

Fuarın açılış konuşmasını yapan 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Çelik, Anadolu Yetiştiriciler, Canlı 

Hayvan ve Çoban Fuarı’nın tarım 

hayatına hayırlı, uğurlu olması te-

mennileriyle tarım ve hayvancılık 

sektörünün önemine dikkat çeke-

rek, “Tarım öyle bir sektör ki, her 

şeyin modası geçer ama tarımın 

modası geçmez. Neden? Sabah 

kahvaltıya ihtiyaç var, öğlen yeme-

ğe ihtiyacı var, akşam yemeğe ihti-

yaç var. Bu sofraları kim şenlendi-

recek; alın terini tarlayla, toprakla 

buluşturan çiftçilerin gayretleriyle 

biz hayatı sürdürebiliyoruz. Bugün 

10 milyon Suriyeliye sahip çıkma-

yan dünya 20 yıl içeresinde 700 

milyon insana nasıl sahip çıkacak. 

Bu neyi gösteriyor önümüzde ger-

çekten gıdaya ve suya erişimle ilgili 

yaşanacak büyük badirelerin bizi 

beklediğini gösteriyor. Onun için 

ülkemizdeki tarım alanları, tarım 

potansiyelini ve hayvancılığı kendi 

kedine yeterli olmanın yanında biz-

den beklentisi olan ülkeler ve insan-

lara da taşıyabilecek azim ve karar-

lılıkta, bilimin öncülüğünde bu sek-

törde çalışma yapmamızın zorunlu-

luğunu sizlerle paylaşmak istiyo-

rum” diye konuştu. 

İlk defa böyle bir fuar gerçekleştiril-

diğini emeği geçen herkese teşek-

kürlerini ileterek konuşmasına baş-

layan Ankara Büyükşehir Belediye 

Başkanı Gökçek de, “İlk defa ger-

çekleştirilen böyle büyük bir fuarda 

bakalım nasıl neticeler alacağız be-

raber göreceğiz” dedi. 

Gelecek yıllarda da söz konusu fua-

rın yapılacağını belirten Başkan 

Gökçek, “İnanıyorum ki bundan 

sonraki senelerde de yapacağımız 

bu fuar gelişerek devam edecek ve 

Ankara kırsalına hizmet de o derece 

büyümüş olacak" açıklamasını yaptı. 

Valilik bünyesindeki İl Özel İdare-

si’nin yetkilerinin 2014 seçiminden 

sonra kanun gereği Büyükşehir’e 

geçtiğini hatırlatan Başkan Gökçek, 

bu tarihten sonra Büyükşehir Beledi-

yesi’nin kırsala verdiği hizmetleri 

şöyle anlattı: 

 “Biz her alanda köylülerimize hiz-

met etmeyi şiar edindik. Şu ana 

kadar son 3 senede Kırsal Hizmet 

Dairesi, eski parayla söylüyorum 54 

trilyon lira (milyon lira) para sarf 

etti. Bu paranın büyük bir kısmı, 

çiftçiye, köylüye yardım olarak, des-

tek olarak gitti. Türkiye’nin en bü-

yük arı kovan projesini biz gerçek-

leştirdik. 1400 çiftçimize 10 bin adet 

arılı kovan ve arıcılık malzemesi 

verdik. Artık Ankara’ya özgü bal 

üretimi başladı. Ankara’yı tam bir 

bal şehri yapmış olacağız. 752 yetiş-

tiricimize damızlık koç ve teke ver-

dik. Kırsalda işsizliği azaltmak için 

92 genç çiftçimize 3 bin anaç koyun 

TÜRKİYE'NİN İLK ÇOBAN FUARI ANKARA’DA                                                     

TÜDKİYEB’İN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 
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ve 1600 keçi desteğinde bulun-

duk. 8 kırkım makinesi hediye 

ettik. Kırkım eğitimi verdik. Ulu-

sal Kırkım Şampiyonası düzenle-

dik. 3166 çiftliğe 883 ton yem 

bitkisi dağıttık.’’ 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Merkez Birliği Genel 

Başkanı Nihat Çelik de konuşma-

sında, Başkan Gökçek ve eşi Ne-

vin Gökçek’e, tarım ve hayvancı-

lığa gösterdikleri ilgi ve destek-

lerden dolayı teşekkür etti. Türki-

ye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Merkez Birliği olarak bugün 

çobanların da bulunduğu bu fuara 

ev sahipliği yapmanın mutluluğu-

nu yaşadıklarını belirten Türkiye 

Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricile-

ri Merkez Birliği Genel Başkanı 

Nihat Çelik, "Birlikle tüm zorluk-

lar aşılır. Maddi ve manevi olarak 

bizlere bu kapıları açan fuarın 

ana sponsorluğunu yapan Büyük-

şehir Belediye Başkanı Melih 

Gökçek'e teşekkür ediyorum. 

Buraya gelip katılan tüm yetiştiri-

cilerimize de teşekkürü borç bili-

rim. Koyun keçi denildiği zaman 

basit olarak değerlendiriliyor. 

Ancak yetiştiricilik bu ülkenin 

milli serveti milli meselesi ve 

Türkiye Cumhuriyeti'nin sigorta-

sıdır. Hepimizin yaşamını sürdü-

rebilmesi için buna gereksinim 

vardır. Geçmişe bakıldığında ül-

keyi yönetenler, peygamberler, 

liderler çobanlık eğitiminden gel-

miştir. Temel eğitim çobanlıktır. 

Çünkü hayvanların inisiyatifini 

anlamayan insan sevmeyi de 

beceremiyor" diye konuştu. 

Konuşmaların ardından fuarların 

açılış kurdelesi kesildi. Başkan 

Gökçek ile Kırsal Hizmetler ve 

Jeotermal Kaynaklar Daire Baş-

kanı Özgür Güven’e, TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Nihat Çelik tara-

fından, çoban koyun keçi tasa-

rımlı maket ve deri üzerine yazıl-

mış "Çoban Deklarasyonu" tak-

dim edildi. Genel Başkan Çelik 

ayrıca Fuar açılışı öncesinde bir 

süre sektörle ilgili sohbet ettiği 

Melih Gökçek’in eşi Nevin Gök-

çek’e de koyun keçi çoban tasarımlı ma-

ket hediyesinde bulundu. Açılış sonrası 

ise Genel Başkan Çelik, İZFAR Fuarcılık 

Genel Müdürü Şeyhmuz Öncel'e ve 

TÜDKİYEB Standında da Ankara Büyükşe-

hir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeoter-

mal Daire Başkanı Özgür Güven'e koyun 

keçi çoban tasarımlı maketler verdi. Ge-

nel Başkan Çelik, TÜDKİYEB standını zi-

yaret eden Romanya Büyükelçisi Benai 

Sali'ye ise çobanların kullandığı değnek 

hediye etti. 

Fuar kapsamında kırmızı et açığı ile ilgili 

bir panel düzenlendi. Çukurova Üniversi-

tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Kolu-

man’ın yönettiği ve Blomberg TV den 

İrfan Donat’ın da katıldığı panelde 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 

kırmızı et açığının kapatılmasının küçük-

baş hayvancılığın gelişimiyle mümkün 

olacağına dair bilgiler paylaştı.Panel son-

rası Genel başkan Çelik'e Prof. Dr. Nazan 

Koluman tarafından bir plaket takdim 

edildi. 

Fuarın bir bölümünde ise 2.Ulusal Kırkım 

Şampiyonası'nda en hızlı kırkımcılar ya-

rıştı. Çekişmeli geçen mücadele sonunda, 

erkeklerde Kırklareli’nden Kadir Sarı, ka-

dınlarda da geçen yılın şampiyonu, Kara-

manlı Gulşah Un birinci oldu Erkekler 

kategorisinde birinci olan kırkımcıya 5, 

ikinciye 2, üçüncüye de 1 gremse altın 

hediye edilirken, kadınlar kategorisinde 

birinci olan kırkımcıya, kırkım makinesi 

verildi. 

Dört gün boyunca devam eden fuarda 

TÜDKİYEB in açtığı stand büyük ilgi gö-

rürken Genel Başkan Nihat Çelik standı 

ziyaret eden Birlik Başkanları ve yetiştiri-

cilerle birlikte oldu. Merkez Birliği stan-

dında; Van, Çorum, Malatya, Siirt, Kırkla-

reli, Konya, Yozgat ve Manisa Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Birliklerince sergilenen kü-

çükbaş hayvan ürünleri ziyaretçilerin akı-

nına uğradı. 
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Çorum İli Damızlık Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Birliği Mali Genel Kurulu 

20 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleş-

tirildi. Genel Kurula TÜDKİYEB Ge-

nel Başkanı Nihat Çelik, Çorum İli 

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birliği Başkanı Şevket Avcı ile birlik 

üyeleri katıldı. 

Genel Kurulda Divan Başkanlığı 

görevini de üstlenen TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Nihat Çelik yaptığı 

konuşmada basında ve kamuoyun-

da sürekli kırmızı et açığının günde-

me getirildiğine dikkat çekerek, 

"Kırmızı et açığının kapatılması. Bir 

ülkede kırmızı et açığı varsa bunu 

ithal etle kapatmamız mümkün 

müdür? Değildir. Bizim daha çok 

üretmemiz lazım. Tarım ve hayvan-

cılık politikalarını iyi belirlememiz 

lazım" dedi. Koyun ve keçi varlığı-

nın Türkiye için milli bir servet ol-

duğunu vurgulayan Genel Başkan 

Çelik, organik olduğu için insanların 

sağlıklı, dengeli beslenmesi için de 

büyük bir önem arz ettiğini dile 

getirdi. 

Anaç kuzuların kesimiyle ilgili de 

yetiştiricileri uyaran Çelik, "Anaç 

dediğimiz dişi kuzuların kesiminin 

tamamen yasaklanmasını istiyoruz. 

Verimli hayvanların kayıt altına 

alınması ve sürüde kalması lazım. 

Yetiştiricilerimiz bu yöntemi uygula-

malı. Erken kuzu satışlarının kendi 

ekonominize hem de ülke ekonomi-

sine büyük zararlar verdiğinin far-

kında değilsiniz. Kuzu karkas halin-

de satılıyor. Netice itibariyle bu kilo 

ile satılıyor. Kuzular 13-14 kiloday-

ken kesime gidiyor. Biraz daha 

bekleseniz bu sayı ikiye katlanır. 

Hem hayvan verimini hem de et 

verimini artırmış oluruz. Bu şekilde 

bir nebzede olsa kırmızı et açığımızı 

kapatmış oluruz" ifadelerini kullan-

dı. 

Çobanların kadirşinas ve vefalı ol-

duğunu dile getiren Genel Başkan 

Çelik, "Bizler vefasız değiliz, çoban-

lar vefasız değildir. Kadirşinastır. 

Vatanperverdir. Her şeye rağmen 

hiçbir şeye isyan etmemiştir. Fe-

dakârca çalışır. Çobanlık kutsal bir 

meslektir. Çobanlığı küçümseyenler, 

alay edenler kendini kaybetmiştir. 

Çobanlık kutsal meslektir. Bütün 

evliyaların, Peygamber Efendimizin 

geçmişine bakın çobanlık vardır. Ben 

sizlerden biri olmaktan son derece 

gurur duyuyorum. Yaptığınız mes-

lekten gurur duyun. Şeref duyun. 

Siz bizim her zaman için baş tacı-

mızsınız. 15 Temmuz'da da darbe 

girişimi oldu. O gece tüm birlik baş-

kanlarımıza mesaj attık. Bu gece 

uyumayın. Uyursanız bir daha uya-

namayız. Birlik başkanlarımız da 

üyeleriyle paylaştı. Herkes milli ira-

denin yanında yer oldu. 15 Temmuz 

bize bir olmayı, beraber olmayı bir 

kez daha öğretti. Söz konusu vatan 

olduğu zaman her zaman biriz bera-

beriz" diye konuştu. 

                                                           

Türkiye'de koyun keçi varlığının da-

ha önce hafife alındığını anlatan 

Çelik, "Kamuoyunda, destekleme 

kalemleri içerisinde yeri ve ismi yok-

tu. Birliklerin kurulmasıyla birlikte, 

hükümetlerinde verdiği destekle 

birlikte bugün kocaman bir aile ol-

duk. Sayın Bakanımız Faruk Çelik 

göreve geldiği günden bugüne kadar 

birliklerle iletişim halindedir ve bü-

tün sorunlarımızı bildiği için bunların 

çözümüne yönelik emek sarf etmek-

tedir. Bu çalışmaları da takdirle kar-

şılıyoruz. Bu ülkenin milli meselesi 

ve sigortası olan küçükbaş hayvan-

cılığa verilen destekler yetersiz. Bu 

desteklerle bu sektörü büyütmemiz 

kolay değil" ifadelerini kullandı. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çe-

lik, konuşmasının sonunda İhlas 

Haber Ajansı'na teşekkür etti. Hay-

vancılık sektörünün yaşadığı sorun-

ları İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı 

haberlerle ülke gündemine taşıdığı-

na dikkat çeken Çelik, ayrıca ülke ve 

dünyada yaşanan gelişmeleri sıcağı 

sıcağına kamuoyuyla paylaşması ve 

bu haberleri doğru, hızlı ve objektif 

bir şekilde yansıtması, İHA'nın taraf-

sızlık ilkesinden ödün vermediğini 

açıkça gösterdiğini ifade etti. Haber-

cilik konusunda İHA'nın iyi bir örgüt-

lenmeye sahip olduğunu dile getiren 

Çelik, İHA ailesine çalışmalarında 

başarılar diledi. 

Çorum İli Damızlık Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı 

da, genel kurulun mali genel kurul 

olduğunu belirterek, "Mali genel 

kurulun yanı sıra 4 yılda bir yayınla-

nan ana sözleşmemiz var. Ana söz-

leşmemizin kabulü için toplanmış 

bulunuyoruz. Ayrıca seçimli genel 

kurulumuza 1 yıl var. Seçim olacak 

mı olmayacak mı diye soran üyeleri-

miz var. Gündemimizde böyle bir 

şey yok. Seçim yok" ifadelerini kul-

landı. Genel kurulda daha sonra 

gündem maddeleri görüşülerek ka-

rara bağlandı. 

ÇORUM İLİ DKKYB MALİ GENEL KURULU YAPILDI 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Karabük İli Damızlık Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Birliği Olağan Genel Kurulu, 

21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştiril-

di. Toplantıya, Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB ) Genel Başkanı Nihat Çe-

lik de katılarak genel kurulda divan 

başkanlığı yaptı. Genel Başkan Nihat 

Çelik genel kurulun hayırlı olması di-

leklerinde bulunarak küçükbaş hay-

vancılık sektörüne ilişkin yetiştiricilere 

hitaben bir konuşma yaptı ve birlik 

beraberlik mesajları verdi. 

Kastamonu İli DKKYB Başkanı Adem 

Canbaz’ın da katıldığı Genel kurulda 

gündem maddelerinin görüşülmesi ve 

ibrası sonrasında yapılan seçimlerde 

Birlik Başkanı İsmail Bağçe yeniden 

Birlik Başkanlığına seçildi.  

2017-2018 FAALİYETLER 

KARABÜK İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNDE                   

OLAĞAN GENEL KURUL GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik 23 Mayıs 2017 

tarihinde Van Valisi İbrahim Taşya-

pan’a bir ziyaret gerçekleştirerek kü-

çükbaş hayvancılık sektörünün sorun-

larını konuştular. 

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen 

ziyarette, özellikle ülkemiz küçükbaş 

hayvan varlığında yıllardır birinci sıra-

da bulunan Van ilinde sektörün daha 

iyi noktalara getirilmesi için bilgi pay-

laşımında bulundular. Vali Taşyapan, 

ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 

getirirken Genel başkan Çelik de sıcak 

yaklaşımından dolayı Merkez Birliği 

adına kendisine teşekkür ederek başa-

rı temennilerinde bulundu. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK’TEN                                                 

VAN VALİSİ İBRAHİM TAŞYAPAN’A ZİYARET 

BAKAN FARUK ÇELİK’DEN İFTAR YEMEĞİ 

TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 6 Haziran 2017 tarihinde ver-

diği iftar yemeğinde TBMM Tarım Komisyonu Başkan ve Üyeleri ile çeşitli alanlar-

da faaliyet gösteren Birliklerin Başkanları ile bir araya geldi. İftar programına, 

Bakan Çelik’in davetlisi olarak Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği ( TÜDKİYEB ) Genel Başkanı Nihat Çelik de katıldı.  
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Van İli Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Birliğinin Mali Genel Kurulu, 

25 Mayıs 2017 tarihinde büyük bir 

katılımla gerçekleştirildi. 

Sahil Kent Mahallesinde bir düğün 

salonunda gerçekleşen mali genel 

kurulda, divan başkanlığını AK Parti 

Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı 

yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Mar-

şı’nın okunmasının ardından söz 

alan Van İli Damızlık Koyun Keçi 

yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Tür-

kiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-

leri Merkez Birliği (TÜDKİYEB ) Ge-

nel Başkanı Nihat Çelik, birlik ve 

beraberlik mesajları verdi. 

Kurucusu olduğu TÜDKİYEB’in bu-

günlere gelmesinde birçok sorunun 

üstesinden gelindiğini belirten Çe-

lik, Türkiye’de küçükbaş hayvan 

varlığının en çok olduğu ilin ise Van 

olduğunu söyledi. Ülkede koyun 

keçi varlığının daha önce hafife 

alındığını da anlatan Genel Başkan 

Çelik, "Kamuoyunda, destekleme 

kalemleri içerisinde maalesef kü-

çükbaşın yeri ve ismi yoktu. Birlik-

lerin kurulmasıyla birlikte, hükü-

metlerin de verdiği destekle birlikte 

bugün kocaman bir aile olduk. Sa-

yın Bakanımız Faruk Çelik Bey, gö-

reve geldiği günden bugüne kadar 

sürekli birliklerle iletişim halindedir 

ve bütün sorunlarımızı bildiği için 

de bunların çözümüne yönelik bü-

yük emek sarf etmektedir. Bu çalış-

maları birlikler olarak takdir ve şük-

ranla karşılıyoruz. Kendilerine her 

zaman şükran duygularımızı iletiyo-

ruz. Ayrıca, Van Valisi Sayın İbra-

him Taşyapan Bey de ilimizde hay-

vancılığın gelişmesi için büyük çaba 

sarf etmektedir. Kendilerine şük-

ranlarımızı arz ediyoruz. Malumu-

nuz, kamuoyunda sürekli kırmızı et 

açığı gündeme gelmektedir. Bir 

ülkede kırmızı et açığı varsa bunu 

ithal etle kapatmamız mümkün 

müdür? Tabi ki değildir. Bizim daha 

çok üretmemiz lazım. Tarım ve 

hayvancılık politikalarını iyi belirle-

memiz lazım. Koyun ve keçi varlığı 

aslında Türkiye için milli bir servet-

tir. Bu servetin kıymetinin bilmeliyiz’’ 

dedi. 

Anaç kuzuların kesimiyle ilgili de 

yetiştiricileri uyaran TÜDKİYEB Ge-

nel Başkanı Çelik, "Anaç dediğimiz 

dişi kuzuların kesiminin tamamen 

yasaklanmasını istiyoruz. Verimli 

hayvanların kayıt altına alınması ve 

sürüde kalması lazım. Yetiştiricileri-

miz bu yöntemi uygulamalı. Erken 

kuzu satışlarının kendi ekonominize 

hem de ülke ekonomisine büyük 

zararlar verdiğinin farkında değilsi-

niz. Kuzu karkas halinde satılıyor. 

Netice itibariyle bu kilo ile satılıyor. 

Kuzular 13-14 kilodayken kesime 

gidiyor. Biraz daha bekleseniz bu 

sayı ikiye katlanır. Hem hayvan veri-

mini, hem de et verimini artırmış 

oluruz. Bu şekilde ülke olarak bir 

nebzede olsa kırmızı et açığımızı 

kapatmış oluruz" ifadelerini kullandı. 

Çobanların kadirşinas ve vefalı oldu-

ğunu da dile getiren Genel Başkan 

Çelik, İş-Kur’un listesinde artık ço-

banlığı da görmek istediklerini belir-

terek, "Çobanlık kutsal bir meslektir. 

Çobanlığı küçümseyenler, alay eden-

ler, sonunda kendini kaybetmiştir. 

Tarih sayfalarını incelediğinizde evli-

yaların, birçok peygamberin geçmişi-

ne bakın mutlaka çobanlık vardır. 

Ben sizlerden biri olmaktan son de-

rece gurur duyuyorum. İş-Kur aracı-

lığıyla alımlarda artık çobanlığı da 

göstermek gerekiyor’’ şeklinde ko-

nuştu. 

Büyükşehir Yasası, mera işgalleri, 

yaylaların hâlihazırdaki durumu hak-

kında da açıklamalarda bulunan Çe-

lik, Tüm Köy ve Mahalle Muhtarları 

Genel Başkanı olması hasebiyle de 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan’a muhtarların sorunlarını çözme-

sinden ötürü minnettar olduklarını 

söyledi. 

Genel Başkan Çelik, üreticilere Ra-

mazan ayı öncesi bir müjde de vere-

rek 2016 yılı anaç koyun keçi des-

teklemelerinin hesaplara aktarması 

işleminin 26 Mayıs 2017 tarihinde 

saat 18.00 itibarı ile yetiştiricilerin 

hesaplarına aktarılacağını söyledi. 

İslam âleminin ve üyelerinin Rama-

zan ayını da şimdiden tebrik eden 

Genel Başkan Çelik’in konuşmasının 

ardından TÜDKİYEB’in kuruluşun 10. 

yılı nedeniyle hazırlanan tanıtım 

filmi davetlilere izletildi. Çelik’e ayrı-

ca Kırgızlı bir üye tarafından kalpak 

giydirildi. 

Bakanlık temsilcilerinin de hazır bu-

lunduğu Mali Genel Kurulda daha 

sonra gündem maddeleri tek tek 

görüşülerek oy birliğiyle karara bağ-

landı. Genel Kurul, üyeler onuruna 

tertip edilen öğlen yemeği ve hediye 

merasiminin ardından sona erdi. 

VAN KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNDE                                                

MALİ GENEL KURUL 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik 29 Mayıs 

2017 tarihinde Çiftçi Tv’de Taner 

Öztürk’ün sunduğu Haberiniz Olsun 

Programına telefonla bağlanarak 

yetiştiriciler için çeşitli mesajlar ver-

di. Genel Başkan Çelik konuşmasının 

başında ‘’ Öncelikle on bir ayın sulta-

nı olan Ramazan ayına kavuşmuş 

olmanın sevinciyle İslam âleminin, 

milletimizin ve tarıma can veren tüm 

yetiştiricilerimizin ve ekranları başın-

daki tüm izleyenlerimizin ramazan 

ayını kutlar bizleri Ramazan Bayra-

mına kavuşturmasını yüce yarata-

nımdan niyaz ederim. Gönüllerimizin 

merhametle dolduğu, bizlere sabret-

menin ve hayır hasenat yapmanın en 

güzel fırsatını sunan bu ay İslam 

âlemine bahşedilmiş en güzel hediye-

lerden biri olması dolayısıyla bu ayın 

en güzel şekilde değerlendirilmesi 

temennilerimle Ramazan ayının bü-

tün milletimiz için hayırlara vesile 

olmasını dilerim. ‘’ ifadelerine yer 

verdi. 

Genel Başkan Çelik, 2016 Yılı Anaç 

Koyun Keçi destekleme ödemeleri ile 

ilgili ödemelerin Ramazan ayına denk 

getirilmesinin manidar olduğunu, 

destekleme ödemelerinin 26 Mayıs 

Cuma günü yetiştiricilerin hesapları-

na aktarılmaya başlandığını ifade 

ederek ‘’ Ödemeler yetiştiricilerimizin 

TC kimlik numaralarının son rakam-

larına göre yapılacak. Buna göre 26 

Mayıs 2017 tarihinde TC kimlik nu-

marasının sonu 0 ve 2 olanlara öde-

meler yapılırken, TC kimlik numara-

sının sonu 4 ve 6 olanlara 02 Haziran 

Cuma günü, TC kimlik numarasının 

sonu 8 olanlara ise 09 Haziran Cuma 

günü saat 18.00 itibarı ile banka 

hesaplarına aktarılacaktır. Yetiştirici-

lerimize hayırlı olması temennilerimle 

paralarını güle güle kullanmalarını ve 

bol kazançlı üretim yapmalarını dili-

yorum. ‘’dedi. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Faruk Çelik’e desteklerinden dolayı 

teşekkür eden Çelik,’’ 2016 yılı Anaç 

koyun keçi destekleme ödemeleri 

kapsamında; 9 Haziran 2017 tarihine 

kadarki sürede 20 milyon 745 bin 

418 anaç koyun keçi için 183 bin 987 

yetiştiricimize 518 milyon 635 bin 

450 lira hesaplarına yatırılacaktır. 

Yani eski para ile 520 trilyon lira ci-

varında bir ödeme olacaktır. Ayrıca, 

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı 

Ülkesel Projesi kapsamında 2016 yılı 

destekleme ödemeleri olarak da 52 

milyon 970 bin lira ödeme yapılmış-

tır. Bu ödeme 6745 yetiştiricimizin 1 

milyon 61 bin 291 hayvanı için olup 

proje 60 ilde 29 koyun keçi ırkında 

ve 182 alt proje olarak uygulanmış-

tır.’’ dedi. 

Destekleme ödemelerini yetiştiricile-

rin dört gözle beklediklerini vurgula-

yan Çelik ‘’ Haliyle ödemelerin yapıl-

ması yetiştiricilerimizi memnun et-

miştir. Ödenen bu rakamlar sektörü-

müzün gelişmesi adına Devletimizce 

yapılan bir hibe desteğidir. Şimdilik 

Devletimizin bütçe imkânları bunu 

gerektiriyor ama ileriki dönemlerde 

bu rakamların en az 50 lira olarak 

artırılacağını umuyor ve Bakanlığı-

mızdan bekliyoruz. 

Burada şu hususu da belirtmem ge-

rekiyor. Yetiştiricilerimizin paraya en 

çok ihtiyaç duyduğu zaman yılın ilk 

ayları olan Şubat veya Mart aylarıdır. 

Bu yıl ki ödemeler geçen yıllarda 

olduğu gibi Mayısın son haftasında 

başlamıştır ve Haziran ayının ilk haf-

tasına kadar devam edecektir. Onun 

için biz 2017 yılı anaç koyun keçi 

destekleme ödemelerinin Şubat veya 

Mart aylarında olacak şekilde plan-

lanmasını Bakanlığımızdan talep edi-

yoruz. Bu konu ülkemiz genelinde 

yetiştiricilerimizden gelen bir taleptir. 

Bunu da sizin aracılığınız ile duyur-

mak istiyorum.’’ dedi. 

Destekleme parasını alan yetiştiricile-

rin üyesi olduğu Birliğine karşı hak 

ve ödevlerini yerine getirmesinin son 

derece önemli olduğuna dikkat çeken 

Genel Başkan Çelik ‘’ Yetiştiricilerimiz 

Birliklerine gidip aidat ve hizmet be-

dellerini ödemekle yükümlüdürler. Bu 

kanunen da böyledir. Yani Yetiştirici-

lerimizin keyfiyetinde olan bir husus 

değildir. Dolayısıyla kendilerine daha 

iyi hizmet gelmesi ve daha güçlü 

olmaları için Birliklerine olan borçları-

nı ödemeleri yine kendi menfaatleri-

ne olacaktır. Birlikler ne kadar güçlü 

olursa yetiştiriciler de o kadar güçle-

nir. Dolayısıyla yetiştiricilerin Birlikle-

rine olan aidat ve hizmet bedellerini 

veya geçmiş borçlarını ödemeleri 

sonucunda ödedikleri bedel yine ken-

dilerine hizmet olarak dönecektir. 

Onun için bu konuda tüm yetiştirici-

lerimizin duyarlı olmalarını kendile-

rinden bekliyorum’’ dedi. 

Genel Başkan Çelik 25 dakika süren 

telefon bağlantısında destekleme 

ödemelerinin yanısıra sektörün diğer 

konuları hakkında da bir takım bilgi-

ler vererek program sonlandırıldı.   

2017-2018 FAALİYETLER 
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Türkiye’nin dört bir yanında gelen 

çobanlar, TÜDKİYEB’in ev sahipli-

ğinde ilk defa Ankara’da düzenle-

nen iftar yemeğinde buluştu. 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği ( TÜDKİYEB) 

kuruluşundan bugüne kadar geçen 

11 yıllık süreçte ilk defa Ankara’da 

“Çobanlar İftarı” düzenledi. İftar 

programına; başta eski Çevre ve 

Şehircilik Bakanı, Adana Milletvekili 

ve Tarım Orman ve Köyişleri Ko-

misyonu Üyesi Fatma Güldemet 

Sarı, Tarım Orman ve Köyişleri Ko-

misyonu Üyeleri Kırklareli Milletve-

kili Selahattin Minsolmaz, Çankırı 

Milletvekili Hüseyin Filiz, eski mil-

letvekilleri, Gıda Tarım ve Hayvan-

cılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 

Mehmet Hadi Tunç ve Bakanlık bü-

rokratları, sivil toplum örgütlerinin 

başkanları ile birlik Başkanları ve 

üyeleri ile Türkiye’nin dört bir ya-

nından gelen çobanlar katıldı. 

İftar Programına katılamayan başta 

Başbakan Binali Yıldırım olmak üze-

re AK Parti Genel Başkan Yardımcı-

ları Mustafa Ataş ve Cevdet Yılmaz, 

Genel Başkan Nihat Çelik’i bizzat 

arayarak katılımcılara selam ve 

sevgilerini ilettiler. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları; 

Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, 

Av.Ahmet Sorgun, Cevdet Yılmaz 

ve Öznur Çalık, Tarım Orman ve 

Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep 

Konuk, AK Parti Çorum Milletvekili 

Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, AK 

Parti Sivas Milletvekili ve Adalet 

Komisyonu Üyesi Av. Hilmi Bilgin, 

Kütahya Milletvekili ve TBMM KİT 

Komisyonu Üyesi Ahmet Tan, Ço-

rum Milletvekili ve TBMM İdare 

Amiri Salim Uslu ile Ankara Valisi 

Ercan Topaca düzenlenen İftar 

programına katılamayarak birer 

telgraf gönderdiler. Kur’an tilaveti 

ile başlayan iftar programı TÜDKİ-

YEB’i tanıtan sinevizyon gösterisi ile 

devam etti. Tanıtım filminin ardın-

dan programın açılış konuşması 

programa ev sahipliği yapan TÜDKİ-

YEB Genel Başkanı Nihat Çelik tara-

fından gerçekleştirildi. 

Genel Başkan Çelik konuşmasında 

şunları söyledi. ‘’Bugün bazılarımızın 

hayatında belki ilk defa Başkent An-

kara’mızı görme fırsatı bulan ve cen-

net ülkemizin dört bir köşesinden 

davetimize icabet ederek bizleri şe-

reflendiren çoban kardeşlerimiz ve 

siz kıymetli misafirlerimize ev sahip-

liğini yaptığımız bu iftarda bir arada 

olmaktan son derece mutluluk duy-

maktayım. Bu vesileyle İslam âlemi-

nin, tüm milletimizin ve çoban kar-

deşlerimizin Ramazan ayını kutluyor, 

bizleri Ramazan Bayramına kavuş-

turmasını da yüce Allah’tan niyaz 

ediyorum. İftar programımıza teşrif 

ederek bizleri onurlandırdınız. Siz 

değerli misafirlerimiz ve çobanları-

mızla yani kadim dostlarımızla birlik-

te olmaktan büyük mutluluk duy-

maktayız.’’ 

Genel Başkan Çelik, Peygamberlerin 

hemen hepsinin çobanlık yaptığını 

belirterek ‘’ Peygamber efendimizin 

bir hadisinde ‘’ “Hepiniz çobansınız 

ve hepiniz elinizin altındakilerden 

sorumlusunuz. Yönetici, bir çoban-

dır. Erkek, aile halkının çobanıdır. 

Kadın, kocasının evi ve çocukları için 

çobandır. Hepiniz çobansınız ve he-

piniz çobanlık yaptıklarınızdan so-

rumlusunuz.” denilmektedir. Çoban-

ların görevi, her ne kadar sürüsünü 

yönetmek gibi bilinse de Peygamber 

efendimizin hadisinde çok derin ma-

nalar içermektedir. 

Buradaki hikmet hem bir tevazu 

talimi, hem mahlûkatın hissiyatını 

anlayıp merhameti öğrenme, hem 

de insanları sevk ve idarenin ana 

kriterlerini kavrama olayıdır. Dolayı-

sıyla İnsan olarak tevazu sahibi, yani 

alçak gönüllü olmalıyız. Basit şeyler-

den keyif almayı alçak gönüllülük- 

tevazu- sayesinde ancak başarabili-

riz. Aynı şekilde, tevazu sayesinde 

hayatın zorluklarıyla da mücadele 

edecek gücü kendimizde buluruz. 

Alçak kelimesi, gönül kelimesine 

eklenince inanın çok yüce olur. Al-

çakgönüllü olan bir kimse ise tevazu 

sahibi olacağı gibi, insanlara, doğa-

ya, hayvanlara tüm mahlûkata karşı 

merhametli olur. 

İşte bu merhametli, bir o kadar da 

gönlü yüce çoban kardeşlerimizi 

bugün bir çoğunuzun ilk defa gör-

dükleri Başkentimizde Ramazan 

ayının feyiz ve bereketin bulunduğu 

bir iftar sofrası etrafında ağırlamak-

tan son derece onurluyuz.’’ Şeklinde 

konuştu.  

Genel Başkan Çelik, yanında huzur 

bulunacak gerçek dostların çobanlar 

olduğunu ifade ederek ‘’ Onlar, dü-

rüsttür, adildir, anlayışlıdır, cömert 

ve vatanperverdir.  Her zaman on-

larla beraber olmak bizim için en 

büyük servettir. Çünkü çobanları-

mız, küçükbaş hayvancılığın sürdü-

rülebilir olmasının en temel faktörü-

dür.  

Evet… Biz çobanlarımızla gurur du-

yuyoruz. Ve diyoruz ki; 

Elinde değneği, sırtında kepeneği ile 

dağları mesken tutmuş, dünyayı bir 

kıl çadıra sığdırmış, meraların, dağ-

ların ve ormanların yüzyıllardır gö-

nüllü bekçiliğini yapan çobanlarımıza 

selam olsun. Yüreği tertemiz, mer-

hametli, alçakgönüllü, yanlarında 

huzur bulduğumuz gerçek dostları-

mız olan çobanlarımıza selam olsun. 

Biz çok iyi biliyoruz ki; siz kardeşle-

rimizin ne gecesi, ne gündüzü, ne 

hafta sonları, ne de tatilleri vardır. 

Onun için yılda bir defa olmak üzere 

ülkemiz genelinde ‘Çobanlar Günü’ 

ilan edilmesini hedefliyoruz.’’ dedi. 

Kırklareli Milletvekili ve Tarım Or-

man ve Köyişleri Komisyonu Üyesi 

Selahattin Minsolmaz da programda 

yaptığı konuşmada iftar programın-

dan dolayı Genel Başkan Nihat Çelik 

ve Merkez Birliği Yönetim Kurulu 

Üyelerine teşekkür ederek şunları 

söyledi. ‘’ 2006 yılından bu yana 

MERKEZ BİRLİĞİMİZCE İLK KEZ                                                             
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kısa bir süre içinde böyle önemli yer-

lerde önemli toplantılar yapar hale 

gelmiş. Ben Merkez Birliğinin daha 

önceki bir toplantısına katılma fırsatım 

oldu. Genel Başkanla da sık sık bir 

araya geliyoruz. Küçükbaş hayvan 

yetiştiriciliği ülkemiz için çok önemli. 

Hazreti peygamberlerden bugünlere 

gelen bir meslek. Ama onun tüzel ya-

pılanması son on yıla kadar geç kalın-

mış olduğunu düşünüyorum. ‘’ 

Minsolmaz, 45 milyon civarında küçük-

baş hayvan ve 250 binin üzerinde kü-

çükbaş hayvan yetiştiricisi olduğuna 

dikkat çekerek’’ Trakya bölgesinde de 

küçükbaş hayvancılık oldukça gelişi-

yor. Tarım Bakanlığımız ırkların ıslahı 

noktasında önemli çalışmaları var. 

Bunları sürdürülebilir kılmak bizim 

görevimizdir.’’ dedi. 

Çankırı Milletvekili ve Tarım Orman ve 

Köyişleri Komisyonu Üyesi Hüseyin 

Filiz de yaptığı konuşmada kendisinin 

sahadan gelen bir çoban olduğunu ve 

sahadaki sorunları iyi bildiğini ifade 

ederek ‘’Türkiye coğrafyası büyükbaşa 

değil küçükbaşa uygun. Küçükbaş hay-

vancılığı hükümet olarak canlandırma-

mız lazım.’’ dedi. Filiz konuşmasında 

Türkiye’de hayvancılık alanında yapıla-

cak en önemli iki işin olduğuna dikkat 

çekerek ‘’ Birincisi tapulaştırma soru-

nunu halledeceğiz. Yani bölünmüş ara-

zileri bir an önce birleştireceğiz. 1961 

den 2002 yılına kadar 42 senede 460 

bin dönüm arazi tapulaştırılmış. 2002 

den bugüne kadar 7 milyon dönüm 

araziyi tapulaştırmışız. 2023 e kadar 

arazilerimizin yüzde 80 – 90 ını tapu-

laştırmamız gerekiyor. Böyle olursa 

tarım ve hayvancılığı daha iyi yerlerde 

olacak. Bir de mera kanunu sorunu 

var. Mecliste 5 yıldır raflardan inmiyor. 

Ne zaman mera kanununu geçirmeye 

çalışsak muhalefet diyor ki meralarımı-

zı peşkeş çektirmeyiz. Mera Kanunu 

Tarım Bakanlığınca Tarım komisyonun-

dan geçirilecek bir kanundur. Tarım 

Bakanlığının beton yığını yapacak hali 

yok. Belediye değil ki inşaat ruhsatı 

versin.’’ dedi. 

Konuşmasında çoban konusuna da 

değinen Filiz ‘’ Türkiye’de niye çoban 

bulunmuyor. Herkes kolay işi seviyor. 

İstanbul’a Ankara’ya geliyor kapıcı 

oluyor ama arazide çoban olmu-

yor. Onun için ben çoban kardeş-

lerimin alnından öpüyorum. Ço-

banlık yapmak delikanlılık ister. 

Sizlerin kazandığı alın teriyle he-

lal kazançtır’’ dedi. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığı Müsteşar Yardımcısı Meh-

met Hadi Tunç yaptığı konuşma-

da Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı Faruk Çelik’in il dışında 

başka bir programdan dolayı ka-

tılamadığını ancak sevgi ve se-

lamlarını ilettiğini belirterek kü-

çükbaş hayvancılığın geliştirilme-

si için çalışmalar yaptıkları ifade-

siyle, "80 milyonuz, en az 80 

milyon küçükbaş hayvanımızın 

olması gerektiğini düşünüyoruz." 

dedi. 

Hayvancılığın ülkenin önemli sek-

törlerinden biri olduğunu söyle-

yen Müsteşar Yardımcısı Tunç, 

sektörün önemli parçalarından 

küçükbaş hayvancılığının gelişti-

rilmesi için öncelikle "mera mev-

zuatının" elden geçirilip yeniden 

düzenlenmesi gerektiğini vurgu-

layarak, "Küçükbaş hayvancılığın 

geliştirilmesinin ihtiyaç olduğu-

nun farkındayız. Bu hayvancılık 

ülkemiz için uygundur. Koyuncu-

luğu geliştirmek üzere şöyle bir 

hesapla, 80 milyonuz, en az 80 

milyon küçükbaş hayvanımızın 

olması gerektiğini düşünüyoruz. 

Bu açıdan sektörü destekleyip, 

büyütüp ve geliştirmek üzere 

irademiz vardır. Bu irademizi 

hayata geçirmek üzere de arka-

daşlarımız gece gündüz ve canla 

başla çalışmaktadırlar." ifadeleri-

ni kullandı. 

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı, 

Adana Milletvekili ve Tarım Or-

man ve Köyişleri Komisyonu Üye-

si Fatma Güldemet Sarı da yaptı-

ğı konuşmada Genel Başkan Ni-

hat Çelik’in ilk defa çobanlar iftarı 

düzenlendiğini söylemesi üzerine 

bu davete katıldıklarını ifade ede-

rek çok güzel ve anlamlı bir iftar 

sofrası olduğunu, Çobanlar iftar 

yemeklerinin önümüzdeki yıllarda 

da devam etmesini ve geleneksel hale 

getirilmesini dilediğini söyledi. 

Güldemet Sarı konuşmasını şöyle sür-

dürdü. ‘’ Bir Tarım Komisyonu üyesi 

olarak küçükbaş hayvancılık sektörünü 

ve bana göre bu sektörün lokomotifi 

olan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birlikleri ve Merkez Birliğinin çalışmala-

rını yakından takip ediyorum. Merkez 

Birliğinin Genel Başkanı Sayın Nihat 

Beyin bu sektöre katkılarını takdire şa-

yan buluyor ve huzurunuzda kendisini 

kutluyorum. Gelecek süreçte de başarı-

larının devamını diliyorum. 

2006 yılından itibaren kurulmaya başla-

nan ve bugün itibariyle örgütlenmesini 

tamamlamış, Birliklerin ve Merkez Birli-

ğinin kuruluşundan sonra geçen 10 yıl-

lık zaman diliminde önemli sayılabilecek 

ilerlemeler kaydedilmiş olduğunu biliyo-

rum. Amacımız küçükbaş hayvancılığı 

hak ettiği yere getirmek olmalıdır. Çün-

kü biliyorum ki ülkemiz küçükbaş hay-

vancılığa çok uygun bir coğrafyadır. 

Birlikler ve Merkez Birliği kurulmadan 

sahipsiz olan sektör Birliklerin kurulma-

sıyla hükümetimizin de verdiği destekle 

küçükbaş hayvan sayımız 43 milyon 

civarına ulaşmıştır. Bu sayı itibariyle de 

Avrupa birinciliği bizler için gurur verici 

olmakla birlikte ben bu rakamın iki hat-

ta üç katına kadar çıkarabileceğimiz bir 

potansiyele sahip olduğumuzu da hepi-

miz biliyoruz.’’ 

Yapılan protokol konuşmaları sonrasın-

da İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Birliği üyelerinden bir gurup üye 

yetiştiriciler Genel Başkan Nihat Çelik’e 

bir çoban değneği hediye edildi. Genel 

Başkan Çelik manevi değeri çok büyük 

olan bu hediyeden dolayı duyduğu 

memnuniyeti dile getirdi. 

Programın en ilginç anı ise Çoban Bü-

lent Yaşar’ın kızı Hatice Beyza Yaşar için 

doğum günü pastasının kesilmesiydi. 

Pasta kesimi sonrasında Eski Çevre ve 

Şehircilik Bakanı, Adana Milletvekili ve 

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu 

Üyesi Fatma Güldemet Sarı tarafından 

Hatice Beyza Yaşar’a küçük bir altın 

takıldı.  Katılımcıların birlikte hatıra fo-

toğrafları çekimi sonunda İftar programı 

sona erdi. 
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik, 5 Temmuz 2017 tarihinde 

Bereket TV ve Bereket Hayvancılık 

TV kanallarının ortak yayınında 

Umut Özdil ile Gündemin Bereketi 

programına konuk oldu ve küçük-

baş hayvancılık sektörüne ilişkin 

birtakım değerlendirmelerde bulun-

du. 

Genel Başkan Çelik, Sektörün geniş 

bir aile olarak ülkenin lokomotifi 

olduğunu ancak yıllardır sessizliğe 

gömülmüş bir çoğunluk olduğunu 

ve Birlik Başkanlarının kendi irade-

lerinin tecellisiyle yöneticilerini seç-

me şansına sahip olamadıklarını 

kaydederek başladığı konuşmasın-

da Gıda Tarım ve Hayvancılık Baka-

nı Faruk Çelik’in göreve gelmesin-

den itibaren küçükbaş hayvancılığın 

yeteri kadar önemsendiğini ve des-

teklendiğini söyleyerek ‘’ Yıllardır 

biriken sorunlarımızı Adana toplan-

tımızda Sayın Bakanımıza bir bir 

dile getirdik. Sayın Bakanımız çok 

iyi bir dinleyici. Sektör temsilcilerini 

dinler, sorunları analiz eder ve doğ-

ru bulduklarını uygular. Bizim sek-

törün büyümesi ve gelişmesi anla-

mında bu toplantıda dedik ki kü-

çükbaş hayvan sayımızın 40 mil-

yondan 60 – 80 milyona çıkarma-

mız için erken kuzu ve oğlak kesim-

lerini önlememiz lazım. Bunun için 

de kuzu ve oğlakların da destekle-

me kapsamına alınması gerekir. 

Bununla ilgili sanırım olumlu adım-

lar atılacaktır. Biz hayvan başına 50 

lira destek istiyoruz.25 lirayı yeterli 

bulmuyoruz. Sayın Bakanımızın 

katkıları ve samimi duruşuyla ve 

hükümetimizin de bütçe imkânları 

nispetinde umarız bu talebimiz ol-

gunlaşır ve yetiştiricilerimizin men-

faatine döner.’’ dedi. 

Bakan, Müsteşar ve Genel Müdürler 

ve diğer bürokratlarla abi kardeş 

ilişkisi içinde güzel bir uyumu yaka-

ladıklarını ifade eden Çelik, ‘’ Kü-

çükbaş hayvancılık yıllarca üveyin 

üveyi gibi göründü. Hiçbir şekilde 

bu sektöre sahip çıkılmadı. Bununla 

birlikte 2006 yılına kadar hayvan 

sayımızda çok ciddi gerilemeler oldu. 

Birliklerimizin kurulması, Bakanlığı-

mız ve Hükümetlerimizin verdiği 

desteklerle bugün istenilen seviyede 

olmasa da küçükbaş hayvancılık hak 

ettiği değeri buluyor.’’ Şeklinde ko-

nuştu. 

Çelik, Doğu ve Güneydoğu bölgele-

rinde güvenlik nedeniyle yayla ya-

saklarına dikkat çekerek bu bölgele-

rin küçükbaş hayvancılığın merkez 

bankası olduğunu ve ülkenin her 

yerine sevkiyat yapılan kaynak oldu-

ğunu ancak yasak nedeniyle sektö-

rün ciddi kaybı olacağını belirterek ‘’ 

Bununla ilgili Tarım Bakanlığı ve 

İçişleri Bakanlığına resmi müracaat-

ları yaptım. Bu konuda alınan karar-

ların yeniden gözden geçirilmesini ve 

biraz esneklik sağlanmasını talep 

ediyoruz. Çünkü küçükbaş hayvancı-

lık bu ülkenin milli servetidir. Kaybe-

dersek ülkemiz kaybeder.’’ dedi. 

Bir yetiştiriciden gelen küpeleme 

yetkisinin ne zaman uygulanacağı 

sorusuna da cevap veren Çelik, 

‘’Yetki konusunu Sayın Bakanımıza 

arzetmiştim. Bakanımız bu konuda 

yetkiyi verdi. Bizim ilgili Genel Mü-

dürlükle bir protokol yapmamız ge-

rekiyordu. Fakat bu şu an için ger-

çekleşmedi. Çünkü bizim anlaşama-

dığımız hususlar vardı. Eskiden kü-

peler AB den gelen hibe fonundan 

alınıyor ve Bakanlık elemanları el 

emeği karşılığında takıyordu. Şimdi 

ise küpelerin yetiştiricilere paralı 

verilmesi gündeme geldi. Birlikleri-

miz yetiştiricilerden 3 lira küpe para-

sı ver dediğinde kıyamet kopar. Biz 

Bakanlığımızdan yetiştiricilerimize 

bedava verilecek bir kaynak bulma-

larını talep ettik. Kaynak bulunursa 

bu bizi rahatlatır. Bulunmaz ise öne-

rimiz şudur. Verilen destek artırıla-

rak diyelim ki hayvan başına 25 

değil de 35 lira vererek 5 lirasını 

küpe için kesilmesi önerisini getir-

dik. Biz Birlikleri üyelerle karşı karşı-

ya getirmemek için bu konuda has-

sa davranıyoruz. Umuyoruz ki bu 

konuda bazı çalışmalar gerçekleşir.’’ 

şeklinde konuştu. 

Soykütüğü tutma yetkisi ile ilgili de 

bütün işlemleri tamamlandığını be-

lirten Genel Başkan Çelik ‘’ Sayın 

Bakanımızdan yetkiyi aldık. İlgili 

Genel Müdürlük ile protokolü imza-

ladık. 22 Temmuzda intibak Genel 

Kurulumuz var. Genel Kuruldan son-

ra Ağustosun ilk iki haftası içerisinde 

Birlik Başkanlarını, teknik elemanları 

toplayarak sahada nasıl uygulanaca-

ğına dair bir toplantı yapmayı planlı-

yoruz ‘’ dedi. 

Program izleyicilerinden gelen soru-

ları da cevaplayan Genel Başkan 

Çelik, 25-28 Ekim 2017 tarihleri 

arasında Antalya’da düzenlenecek 

olan Animall Antalya Fuarı ile ilgili 

görüşlerini açıklayarak bu konuda 

şunları söyledi. ‘’ 10 yıl öncesine 

kadar birçok ülkeye fuarları görme-

ye giderdim. Ve onlara özenirdim. 

Çünkü o zamanlarda fuarcılık kültü-

rü zayıf olmakla birlikte ilgi de çok 

azdı. Şu an Avrupa’da gördüğümüz 

fuarları ülkemizde de görüyoruz. Bu 

fuarlar hayvan ırklarımızın ve ekip-

manların sergilenmesi, bu alanda 

faaliyet gösteren insanların bir çatı 

altında buluşması, teknolojinin işlet-

melere girmesi açısından çok değer-

lidir. Bu açıdan Animall Antalya fua-

rını önemsiyor ve destekliyoruz. Biz 

dünya çapında tek rekabet şansımız 

olan küçükbaş hayvancılığın fuarda 

öne çıkmasını istiyoruz. Burada Tür-

kiye’nin gücünü göstermek lazım. 

Fuarın başarılı ve verimli geçmesini 

diliyor ve fuarı düzenleyen firmalara 

teşekkür ediyorum.’’ 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, UMUT ÖZDİL İLE GÜNDEMİN BEREKETİ                   

PROGRAMININ CANLI YAYIN KONUĞU OLDU 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

ÇELİK Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı Faruk Çelik'in ev sahipli-

ğinde verilen İftara katıldı. İftar 

yemeğinden sonra Genel Başkan 

Çelik, Bakan Faruk Çelik’e küçük-

baş hayvancılıkla ilgili sorunları 

ve özellikle de başta yayla yasak-

ları olmak üzere sektördeki sıkın-

tıları dile getirdi.  

2017-2018 FAALİYETLER 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, BAKAN ÇELİK’E İFTAR PROGRAMINDA                       

SEKTÖRÜN SORUNLARINI DİLE GETİRDİ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Çelik, Kahramankazan'ın Ahi köyünde 

49 mahalleden gelen çiftçiler ve ailele-

rinin katılımıyla düzenlenen "Çiftçilerle 

İftar" programına katıldı. Çiftçilerle 

iftar programına, TÜDKİYEB Genel 

Başkanı Nihat Çelik de iştirak etti.  

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAHRAMANKAZAN’DA                        

ÇİFTÇİLERLE İFTARDA BULUŞTU 

GENEL BAŞKAN ÇELİK’DEN ÇOBAN CİNAYETİNE TEPKİ 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, Aydın'da 80 yaşındaki 

çoban Ahmet Sarıöz'ün öldürülmesine 

büyük tepki göstererek, faillerin gü-

venlik güçleri tarafından kısa sürede 

yakalanmasının kendilerini bir nebze 

de olsa teskin ettiğini söyledi. 

 Genel Başkan Çelik, yaptığı açıklama-

da, çobanlık mesleğinin kutsal bir gö-

rev olduğunu belirterek, Aydın'ın Ku-

şadası ilçesinde çobanlık yapan 80 

yaşındaki Ahmet Sarıöz'ün yaylada 

baktığı 60 adet keçisini çalmak için 

yanına gelen şahıslara direndiğini, 

ancak yaşlı ve savunmasız çobanın bu 

kişi veya kişiler tarafından öldürmesi-

nin sektörlerinde büyük bir üzüntü ve 

endişeye neden olduğunu söyledi. Fail-

lerin kısa sürede yakalanmasının se-

vindirici olduğunu da belirten Çelik, 

güvenlik güçlerine camiası adına te-

şekkür ederken, katil veya katillerin de 

en ağır bir şekilde cezalandırılacağın-

dan şüphesinin olmadığını söyledi. 

Çelik, ayrıca Kayseri'de bir çobanın da 

serinlemek için akarsuya girerek bo-

ğulduğu bilgisinin de camialarını üzdü-

ğünü belirterek, yaşamlarını yitiren 

her iki çobana Allah'tan rahmet, ailele-

rine başsağlığı dileklerini iletti.  

ÇANAKKALE İLİ DKKYB’DEN MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

Çanakkale İli Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birliği Başkanı Doç.Dr. 

Ferhan Savran ve Başkan 

Yardımcısı İlhan Ulus, 4 

Temmuz 2017 tarihinde, 

Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği Genel Başkanı Ni-

hat Çelik’i makamında 

ziyaret ederek küçükbaş 

hayvancılık sektörü ve 

Çanakkale İli DKKYB’nin 

çalışmalarıyla ilgili istişa-

re ve görüş alışverişinde 

bulundular. 

Genel Başkan Nihat Çelik 

ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getire-

rek Savran ve Ulus’a te-

şekkür etti. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan’ın onayı ile Başbakan Binali 

Yıldırım tarafından 19 Temmuz 

2017 tarihinde yeni Bakanlar Kuru-

lu açıklandı. Açıklanan yeni bakan-

lar kurulunda Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık yeni Bakanı Ahmet Eşref 

Fakıbaba oldu... 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 

Çelik, yayınladığı mesajda Tarım 

bakanlığında yapılan yeni görevlen-

dirmeye ilişkin şu ifadelere yer ver-

di. 

‘’ Göreve geldiğinden beri 

özellikle küçükbaş hayvan-

cılık sektörümüze yaptığı 

somut icraatlar ve destek-

lerinden dolayı Sayın Ba-

kanımız Faruk Çelik’e te-

şekkür eder, yeni Bakanlar 

Kurulunda Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı gö-

revi verilen Şanlıurfa Mil-

letvekilimiz Sayın Ahmet 

Eşref Fakıbaba’ya hayırlı 

uğurlu olması dileklerimle 

yeni görevinde başarılar                

dilerim. ‘’ 

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN BAKAN DEĞİŞİMİNE DAİR                              

TEŞEKKÜR VE HAYIRLI OLSUN MESAJI 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINDA                                       

DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-

ğına getirilen Ahmet Eşref Fakıbaba, 

görevi Faruk Çelik'ten devraldı. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-

ğında devir teslim töreni düzenlendi. 

Bakanlık makamında yapılan törene 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çe-

lik’de katıldı. Törende konuşan Çelik, 

10 yılı bakanlık olmak üzere yaklaşık 

18 yıldır parlamenter olarak millete, 

devlete hizmet etme onurunu yaşadı-

ğını söyledi. 

Bakanlık görevinde bulunduğu 10 

yıllık süre içinde milletin kronik so-

runlarına çözüm üreten pek çok icra-

atı gerçekleştirdiklerini belirten Çelik, 

sosyal güvenlik reformu ve genel 

sağlık sigortasından istihdam paketle-

rine, çalışma hayatında birçok önemli 

düzenlemenin bakan olduğu dönem-

de hayata geçtiğini kaydetti. 

Ahmet Eşref Fakıbaba da sözlerine, 

hem Türkiye'ye yaptığı hizmetler, 

hem de Şanlıurfa'ya yaptığı katkılar-

dan dolayı Çelik'e teşekkür ederek 

başladı. Kendisine duyduğu minnet-

tarlığı ifade eden Fakıbaba, hem be-

lediye başkanlığı hem de milletvekilli-

ği döneminde Çelik ile çalışmanın bir 

gurur olduğunu belirtti. 

Görevinin ne kadar önem arz ettiğinin 

farkında olduğunu dile getiren Fakı-

baba, şunları kaydetti: 

"Bürokrat arkadaşlarımla, sivil toplum 

örgütleriyle, basınımızla, esnafımızla, 

halkımızla, üreticiyle, tüketiciyle el 

ele vereceğiz. İnşallah duanızla biz 

bu işin üstesinden gelmek için Cum-

hurbaşkanı'mıza, Başbakan'ımıza, 

halkımıza layık olabilmek için elimiz-

den gelen gayreti göstereceğiz. Çok 

çalışacağız, çünkü AK Parti'nin düstu-

ru budur, 'Üreteceğiz, üreteceğiz, 

üreteceğiz'. Bir hekim, bir genel cer-

rahi uzmanı olarak yeni bir branşa 

başlıyorum ama inanıyorum, çok de-

ğerli Bakan'ımız ve bürokrat arkadaş-

larımız, üniversiteden hocalarımız 

sivil toplum örgütleri var, sizler varsı-

nız, ben evelallah bu yükün altından 

kalkacağımıza yürekten inanıyorum. 

Amacımız Allah rızasıdır, halkımızın, 

gariban insanların mutluluğudur. İn-

şallah bu konuda başarılı olacağız." 

Konuşmaların ardından Bakan Fakı-

baba tebrikleri kabul ederken TÜDKİ-

YEB Genel Başkanı Nihat Çelik de 

önce Bakan Faruk Çelik'e hizmetlerin-

den dolayı teşekkür etti. Sonrasında 

yeni Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'ya 

hayırlı olsun dilekleriyle birlikte yeni 

görevinde başarılar diledi. Genel Baş-

kan Çelik, tebrik esnasında koyun ve 

keçinin bu ülkenin milli meselesi ol-

duğunu dile getirdi. Bakan Fakıbaba 

da Genel Başkan Nihat Çelik'e çalış-

malarında tam destek vereceklerini 

söyledi. 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

( TÜDKİYEB ) Genel başkanı Nihat Çelik, 15 Tem-

muz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ya-

yınladığı mesajda “15 Temmuzdaki hain girişimin 

hiçbir zaman unutulmaması temennilerimle kahra-

man milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli 

Birlik gününü kutluyor, o karanlık gecede vatanımız 

uğruna gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizi 

rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı bir 

hayat diliyorum” dedi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, mesajında şu ifade-

lere yer verdi. “15 Temmuz gecesinde, cennet vata-

nımızı yok etmek isteyen hainlere karşı başta Cum-

hurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere darbe 

karşıtı Ordumuz ve Emniyet güçlerimiz ile kahra-

man milletimizin ortaya koyduğu destan, adını şanlı tarihimize altın harflerle yazdırmış ve milli iradeyi esas alan demok-

rasi mücadelemiz bütün dünyaya örnek olmuştur. 

Hain darbe girişimi her şeyden önce bize biz olmayı öğretmiş ve bundan sonra da hainliğin ve ihanetin bedelinin çok 

ağır olacağını dosta düşmana göstermiştir.  

Şurası çok iyi bilinmelidir ki, ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışan hiçbir güç bundan böyle de başarılı olamayacaktır. 

Çünkü her zaman bu hain güçler karşılarında yine kahraman milletimizi göreceklerdir. Devletimizin bekası, milletimizin 

refah ve mutluluğu için kahraman milletimizin önemli bir parçası olarak gördüğümüz 80 İl Birliğimiz, Merkez Birliğimiz 

ve 260 bin üyemizle son nefesimize kadar her zaman hazırız. 15 Temmuz günü demokrasi nöbetine bulunmak üzere 

Birliklerimizin üyelerine cep mesajları gönderdik. O gün meydanlarda olarak İhaneti unutmadığımızı ve unutturmayaca-

ğımızı göstereceğiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz Milletimizin Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik gününü en içten duygularımla kut-

luyor şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Mekânları cennet olsun.‘’ 

2017-2018 FAALİYETLER 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK'TEN 15 TEMMUZ MESAJI 

Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başka-

nı Fatih Tan, Yönetim Kurulu Üyesi 

Irmak Tan ve Genel Müdürü Burak 

Tan, 6 Temmuz 2017 tarihinde, Türki-

ye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i ma-

kamında ziyaret ederek 2018 yılının 

Şubat ayında İzmir’de gerçekleştirile-

cek olan tarım fuarına ilişkin görüş 

alışverişinde bulundular. 

Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı 

Fatih Tan, İzmir’de düzenlenecek fuara 

davet amacıyla bu ziyareti gerçekleş-

tirdiklerini ifade ederek fuara katılım 

yönüyle destek istedi. Gerçekleştirile-

cek fuar kapsamında yapılabilecek 

işlerin istişare edildiği görüşme sonra-

sında Genel Başkan Nihat Çelik, Orion 

Fuarcılık heyetini Merkez Birliğinde 

ağırlamaktan şeref duyduğunu belirte-

rek şunları söyledi. ‘’ Biz her yerde 

söylüyoruz. Türkiye Koyun Keçi Mer-

kez Birliği, Birlikleri ve üyeleriyle bir-

likte bu ülkenin temel taşıdır. Lokomo-

tifidir. Küçükbaş hayvancılık bu ülkenin 

sigortasıdır. Eskiden farklı ülkelere 

fuar ziyaretine giderken arzu ederdik 

ki ülkemizde de olsun. Bugün bu ha-

yallerimiz gerçek oldu. Şimdi daha 

güzel fuarları yapma imkânını ülkemiz-

de buluyoruz. Ben Orion Fuarcılık Yö-

netim Kurulu Başkanı Fatih Tan’ı da 

kutluyorum. Ülkemizde bu fuarları 

gerçekleştirdiği için. Biz de bu fuarları 

destekliyoruz. İzmir’de yapılacak olan 

fuarın inşallah küçükbaş hayvancılığı 

öne çıkarmak adına Dünya’ya örnek 

bir fuar olmasını temenni ediyorum. 

Fuarın başarılı geçmesini diliyorum.’’ 

Ziyaretin sonunda ise Genel Başkan 

Nihat Çelik tarafından Orion Fuarcılık 

Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Tan’a, her 

zaman küçükbaş hayvancılığı hatırla-

maları için koyun keçi çoban tasarımlı 

bir maket hediyesinde bulundu. 

ORİON FUARCILIK HEYETİ MERKEZ BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ 
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği Olağanüstü 

Genel Kurul Toplantısı 22 Temmuz 

2017 tarihinde Ankara’da bir 

Otel’de gerçekleştirildi. 

Toplantıya;  Gıda Tarım ve Hayvan-

cılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba 

başta olmak üzere Bakan Yardımcı-

sı Mehmet Daniş, Müsteşar Dr. 

Nusret Yazıcı, Müsteşar Yardımcıları 

Dr. Nihat Pakdil, Mehmet Hadi 

Tunç, Dr. Durali Koçak, Hasan Özlü, 

Hayvancılık Genel Müdürü Osman 

Uzun, Tarım Reformu Genel Müdürü 

Abdullah Burak Keser, Gıda ve 

Kontrol Genel Müdürü Muharrem 

Selçuk, Hayvancılık Genel Müdür 

Yardımcısı Burhan Demirok, Türkiye 

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 

Birliği Genel Müdürü Ayhan Karaya-

ma, Daire Başkanları, Birlik Baş-

kanları ve Merkez Birliği Genel Ku-

rul delegeleri katıldı. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Ahmet Eşref Fakıbaba’nın salona 

henüz teşrif etmediği süreçte divan 

oluşumu için toplantı Genel Başkan 

Nihat Çelik tarafından açıldı. Divan 

için verilen bir önerge sonucunda 

Divan Başkanlığına Yakup Yıldız, 

Divan Başkan Yardımcılığına İbra-

him Vanlı ve Katip üyeliklere ise Ali 

Akın ve Mustafa Çakır oybirliği ile 

seçildiler. 

Divan teşekkülünden sonra kısa bir 

konuşma yapan Genel başkan Nihat 

Çelik, 500 delegeden yaklaşık 400 

delegenin salonda bulunarak ço-

ğunluğun sağlandığını ve yasal bir 

engel olmadığını ifade ederek ‘’ 

Birçoğunuz telefonla arandınız. Bir 

seçim maddesi eklensin diye. Sizler 

samimi bir duruş sergileyerek bu 

arkadaşların talebine olumsuz ce-

vap verdiniz. Ben şahsım ve Merkez 

Birliği yönetim kurulu adına sizlere 

minnetkar olduğumu ifade etmek 

istiyorum. Ben o arkadaşlara seçim 

maddesi eklemekten hiçbir zaman 

korkmadığımı söyledim. Ben buraya 

gelirken yıllarca mücadele ettiğimi 

biliyorsunuz. Burayı işgale gelme-

dim. Geldiğim gibi gitmesini de 

bilen bir kardeşinizim. 80 İl Birliği-

mize ve 260 bin yetiştiricimize 

hizmet etmeye hizmetkar olmaya 

geldim. Ben yine de bugün bir gü-

ven oylaması yapmak istiyorum. 

Hem yönetime seçim yapmak için 

gerekli imza toplandı hem de de-

netim için. Arkadaşlarımız diyor ki 

siz güven oyu almak istiyorsanız 

denetleme kurulunu seçime götü-

rün.Denetim Kuruluna verilecek 

her oy yönetim için de geçerlidir. 

Bu gündem maddesini oluşturup 

divana sunacağım. Bu güven oyla-

masını oybirliği ile almadığım za-

man burda bir dakika durmam. 

Kendime olan saygımı yitirmem.’’ 

şeklinde konuştu. 

Daha sonra 61 delegenin imzasıyla 

denetleme kurulu seçimi yapılma-

sına dair önerge divan tarafından 

oylamaya sunuldu ve oybirliği ile 

gündeme eklenmesine karar veril-

di. 

Olağanüstü Genel Kurul toplantı-

sında mevcut yönetim kurulu üye-

leri görevinde değişiklik yapılma-

yıp, toplantıya katılan yaklaşık 400 

delegenin tamamının oyunu alarak 

denetleme kuruluna Bitlis İli Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 

Necat Demirden, Konya İli Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 

Fettah Öztürk ve Karabük İli Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 

İsmail Bağçe seçildiler. 

Olağanüstü Genel Kurul sonrasında 

bir açıklamada bulunan Genel Baş-

kan Nihat Çelik ‘’ Mevcut yönetim 

ve denetleme kurulu üyelerine ve-

rilen güven oylamasının sonrasında 

oluşan birlik ve beraberlik mesajı 

260 bin yetiştiricimize hizmet ola-

rak geri dönecektir. Birlik Başkan-

ları ve delegelerimizin güvenini, 

gerek şahsım gerekse yönetim ve 

denetleme kurulu üyelerim olarak 

asla boşa çıkarmayacağımızı beyan 

ediyorum.’’ şeklinde konuştu. 

Diğer yandan Olağanüstü Genel 

Kurulda yeni ana sözleşmenin inti-

bakı da oy birliği ile gerçekleştirildi. 

MERKEZ BİRLİĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI        

GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Merkez Birliği Olağanüstü Genel 

Kurul Toplantısı 22 Temmuz 2017 tari-

hinde Ankara’da bir Otel’de gerçekleş-

tirildi. 

Toplantıya;  Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba başta 

olmak üzere Bakan Yardımcısı Mehmet 

Daniş, Müsteşar Dr. Nusret Yazıcı, 

Müsteşar Yardımcıları Dr. Nihat Pakdil, 

Mehmet Hadi Tunç, Dr. Durali Koçak, 

Hasan Özlü, Hayvancılık Genel Müdürü 

Osman Uzun, Tarım Reformu Genel 

Müdürü Abdullah Burak Keser, Gıda ve 

Kontrol Genel Müdürü Muharrem Sel-

çuk, Hayvancılık Genel Müdür Yardım-

cısı Burhan Demirok, Türkiye Tarım 

Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Ge-

nel Müdürü Ayhan Karayama, Daire 

Başkanları, Birlik Başkanları ve Merkez 

Birliği Genel Kurul delegeleri katıldı. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ah-

met Eşref Fakıbaba, Bakan Faruk Çe-

lik’ten görevi devir alır almaz ayağının 

tozuyla ilk önce koyun keçi yetiştirici-

leriyle bir araya geldi. Türkiye Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik 

tarafından son derece samimi bir şekil-

de karşılanarak salona giren Bakan 

Fakıbaba’ya yoğun bir ilgi ve sevgi 

gösterilerinde bulunuldu. 

Saygı duruşu ve istiklal marşının okun-

masıyla başlayan toplantı Merkez Birli-

ğince hazırlanan tanıtım filminin gös-

terimi ile devam etti. Bakan Fakıba-

ba’nın filmi izlerken sık sık not aldığı 

ve Genel Başkan Çelik’ten bilgi aldığı 

dikkat çekti. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı konuş-

mada görevi Faruk Çelik’ten devraldık-

tan sonra kendisiyle ve eski Tarım 

Bakanlarından Necmettin Cevheri ile 

görüşerek fikirlerini aldığını belirterek 

Türkiye'nin gıda, tarım ve hayvancılık-

ta çok başarılı olacağına inandığını ve 

her zaman üreticinin yanında duraca-

ğını söyledi. 

Olağanüstü Genel Kurula konuşmak 

için gelmediğini dile getiren Fakıbaba, 

"Buraya başkanla toplantı yapmak için 

geldim, hepimiz o eli öpülesi çobanla 

çalışacağız. Siz toplumun ilacısınız. 

Hep haktan, eşitlikten yanayım. Üretici 

üretecek, insan gibi parasını kazana-

cak ama tüketicimize de sahip çıkaca-

ğız. Bu dengeyi kurmak zorundayız. 

Yetiştirici, çoban arkadaşım emek ve-

rirken, birileri parasının varlığına güve-

nip stok yapacak, ondan sonra gariban 

adam da ezilecek, yok öyle bir şey. Bu 

Fakıbaba'nın kitabında yazmaz, stok-

çuluk yaparak bedavadan para kazan-

mak yok." diye konuştu. 

"Haklı olan bütün isteklerinizi yapaca-

ğız" 

Fakıbaba, köylerin birer cennet oldu-

ğunu ve insanların oralarda hayatlarını 

sürdürebilmelerini sağlamayı amaçla-

dıklarına işaret ederek, "Bunu nasıl 

sağlayacağız, o çoban arkadaşımız 

başımızın tacı olacak. Herkes memura 

kız vermek istiyor. Biz ne zaman başa-

rılı olacağız, çobana kız vermeye çalı-

şan insanlar olduğunda." ifadelerini 

kullandı. 

Çobanların, Türkiye'nin sigortası ve 

efendisi olduğunu dile getiren Fakıba-

ba, şöyle devam etti: 

"Kırsaldan kente göçü önlemenin yolu, 

çoban sayısını artırmaya bağlı. Toprağı 

ve yeşili korumanın yolu, köyde yaşa-

yan kardeşlerimin kıymetini bilmemize 

bağlı. Faruk Bey bana önemli bir bay-

rak devretti, şimdi sıra Fakıbaba'da. 

Sizlerle beraber samimi, el ele, haklı 

olan bütün isteklerinizi yapacağız. Be-

nim sizlerden istediğim, hak ettiğimiz 

şeyi elde edeceğiz, fazlasını istemeye-

ceğiz, fazlası da tüketicinin olacak. 

Ben üreticiye de hayranım tüketiciye 

de. Ben Türkiye’nin insanına hayra-

nım. Sizler her şeyi hak ediyorsunuz." 

Bakan Fakıbaba, Türkiye Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği delegeleri-

ne hitaben de ‘’ Sizler şerefli namuslu 

insanlarsınız. Şerefiniz ve namusunuz-

la ekmeğinizin hakkını veren insanlar-

sınız. İnşallah hep beraber olacağız. El 

ele vererek bu işin üstesinden gelece-

ğiz, gelmek zorundayız.’’ Diyerek ko-

nuşmasını bitirdi. 

2017-2018 FAALİYETLER 

BAKAN FAKIBABA, GÖREVİ TESLİM ALIR ALMAZ                                          

TÜRKİYE KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİYLE BİRARAYA GELDİ. 
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Olağanüstü Genel Kurul toplantı-

sının açılış konuşmasını yapan 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik de yaptığı konuşmada bir 

ilki yaşadıklarını ifade ederek ‘’ 

Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir 

bakanın ikinci gününü Türkiye 

Koyun Keçi Yetiştiricileri ile bir 

araya gelerek ve hafta sonu ol-

masını da göz önünde bulundura-

rak Sayın bakanımızın bu samimi 

duruşu ve yaklaşımı bizleri son 

derece mutlu etmiştir.’’dedi. 

Genel Başkan Çelik, artık eski 

alışkanlıkların dışına çıkıldığına 

vurgu yaparak ‘’ Eski dönemlerde 

bir yönetim seçildiğinde yeni ge-

len bakana ulaşmak için belki 

aylarca randevu beklenirdi. Ama 

biz Sayın Bakana hayırlı olsun 

demeye gitmeden Sayın Bakanı-

mız bize geldi.’’ dedi. 

Genel Başkan Çelik şunları söyle-

di. ‘’ Sayın Bakanım sizi yürekten 

kutluyorum. Sizin bu samimi du-

ruşunuz bu yaklaşımınız bu sek-

törün nasıl geliştirileceğinin bir 

göstergesidir. Ve bunun ilk adı-

mıdır.Geçen sene 24 Nisan 2016 

da Merkez Birliğinin Genel Başka-

nı olduğum zaman sektöre hiz-

met etmeye geldim, hizmetkar 

olmaya geldim. Ve bu geçen sü-

reç içinde de Sayın Bakanımız 

Faruk Çelik ile yeri geldi bakan 

başkan yeri geldi bir baba bir 

evlat ilişkisi içerisinde ekibiyle 

beraber ülkemize hizmet ettik. 

Faruk Çelik’i her zaman saygıyla 

yad ediyorum.’’ 

Genel başkan Çelik, devir teslim 

töreninde gördüğü manzaraya da 

dikkat çekerek ‘’ Ben şunu anla-

dım ki Faruk Çelik sizi seviyor. 

Yetiştiriciler sizi seviyor. Türkiye 

sizi seviyor. Şanlıurfa sizi daha 

çok seviyor. Allah da sizi sevsin 

inşallah’’ dedi ve Bakan Fakıba-

ba’nın insanları tedavi eden iyi 

bir uzman cerrah olduğunu bun-

dan böyle de koyunları, kuzuları 

tedavi edeceğini sözlerine ekledi. 

 

Küçükbaş hayvancılığın ülkenin 

milli bir meselesi olduğunu da 

kaydeden Çelik, ‘’ Sayın Bakanım 

siz geminin kaptanısınız.  Biz 

mürettebatıyız ve her zaman 

emrinizdeyiz. Bunu böyle bilin.’’ 

Şeklinde konuştu. Çelik AK Parti 

Hükümetlerinin çobana bakış 

açısını değiştirdiğini ve küçükbaş 

hayvancılığı destekleme kapsamı-

na alarak sektörü sahiplendiğini 

belirterek  sektördeki hayvan 

sayısını artırmak için gece gün-

düz demeden canı yürekten hiz-

met edeceklerini söyledi. 

Konuşmaların ardından Genel 

Başkan Nihat Çelik, Bakan Fakı-

baba'ya bir plaket ve koyun keçi 

çoban tasvirli bir maket takdim 

etti. Bakan Fakıbaba koyun keçi 

maketini çalışma masasına koya-

cağını ifade ederek Genel Başkan 

Çelik’e teşekkür etti. Ayrıca Mer-

kez Birliği tarafından hazırlanan 

bir plakette Bakan Fakıbaba tara-

fından Bereket TV Yönetim Kuru-

lu Başkanı Halillullah Kasap’a 

verildi. Denetleme Kurulu Başka-

nı Necat Demirden ise Bakan 

Fakıbaba’ya Ahlat bastonu hedi-

yesinde bulundu. 

Bakan Fakıbaba toplantı sonunda 

basın mensuplarının sorularını 

cevapladıktan sonra Merkez Birli-

ği Yönetim Kurulu ile 4 saat sü-

ren bir toplantı gerçekleştirdi.  
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ah-

met Eşref Fakıbaba, göreve geldiğinin 

ikinci gününde ilk olarak Türkiye Ko-

yun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

Olağanüstü Genel Kuruluna katıldı, 

ardından Yönetim Kurulu Üyeleri ile 

3.5 saat süren bir toplantı gerçekleş-

tirdi. 

Toplantıya;  Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba başta 

olmak üzere Bakan Yardımcısı Mehmet 

Daniş, Müsteşar Dr. Nusret Yazıcı, 

Müsteşar Yardımcıları Dr. Nihat Pakdil, 

Mehmet Hadi Tunç, Dr. Durali Koçak, 

Hasan Özlü, Hayvancılık Genel Müdürü 

Osman Uzun, Tarım Reformu Genel 

Müdürü Abdullah Burak Keser, Gıda ve 

Kontrol Genel Müdürü Muharrem Sel-

çuk, Hayvancılık Genel Müdür Yardım-

cısı Burhan Demirok ile TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Nihat Çelik ve Merkez 

Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. 

Olağanüstü Genel Kurulda yaptığı ko-

nuşmada, küçükbaş hayvancılığın so-

runlarını masaya yatırmak ve istişare 

etmek için başta TÜDKİYEB Genel Baş-

kanı Nihat Çelik olmak üzere yönetim 

kurulu üyeleriyle birlikte toplantı yap-

mak üzere katıldığını söyleyen Bakan 

Fakıbaba, Olağanüstü Genel Kurul 

devam ederken özel bir odada Merkez 

Birliği Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir 

3.5 saat süren bir toplantı gerçekleşti-

rildi. Toplantıda küçükbaş hayvancılık 

20 maddeden oluşan konu başlıklarıyla 

ele alınırken bir bakanın yeni göreve 

başlamasına rağmen yaptığı en uzun 

süreli toplantı olarak Cumhuriyet tari-

hinde bir ilk olarak yerini aldı. 

Toplantının ardından bir açıklamada 

bulunan Bakan Fakıbaba, toplantının 

3.5 saat sürdüğünü ifade ederek ‘’ 

Sayın Başkanım ve yönetim kurulu 

üyesi arkadaşlarımla konuştuk. Sorun 

hayvan sayısının artmasında. İnsanlar 

fiyatlar ne olacak diye merak ediyor. 

Hayvan sayısı arttığında zaten ister 

istemez fiyatlar düşecektir. Bu demek 

değildir ki hayvan sayısının artması 

zaman alacaktır. Ama bizim hemen 

belki önümüzdeki hafta alacağımız 

tedbirler var. Acil eylem planı var. 

Orta vadede yapacağımız planlar var. 

Uzun vadede yapacağımız planlar var. 

Hayvan sayısının artırılması orta vadeli 

bir plandır. Zaten acil eylem planı için 

ilk bakan olduğumda Sayın Cumhur-

başkanımızın ve Başbakanımızın bana 

emri derhal bu konularla ilgili çalışma 

yap. Hem üreticiyi hem tüketiciyi ko-

ruyacak projeler geliştir dedi. Bizim de 

bu yönde çalışmalarımız devam ede-

cek. Mutlaka sonuç alacağız. Halkımız 

emin olsun.’’ dedi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 

de toplantı sonrasında yaptığı açıkla-

mada  şunları söyledi. ‘’ Bu örnek dav-

ranış. Sayın Bakanımı şahsım ve sek-

törüm adına canı yürekten kutluyo-

rum. Nöbeti devir alır almaz Türki-

ye’nin milli meselesi olarak gördüğü-

müz küçükbaş hayvancılığın büyümesi 

gelişmesi açısından ekibiyle birlikte 

bize zaman ayırdı. Hem Olağanüstü 

Genel Kurul çalışmalarımıza eşlik etti. 

Genel Kurul sonrasında Merkez Birliği 

yönetimi nezdinde kendi bürokratlarıy-

la sektörümüzün sorunlarını masaya 

yatırdık. Acil eylem planı hazırlama 

veya bu noktada çözüm üretme anla-

mında somut adımlar atıldı. Biz sahada 

yaşayan yetiştiricilerimizin sorunlarını 

bir bir sayın Bakanımıza anlatma fırsa-

tı bulduk. Kendisi de bu fırsatı verdiği 

için minnet ve şükranlarımı ifade et-

mek istiyorum. Bir Bakanlar Kurulu 

toplantısı 3.5 saat sürmezken Sayın 

Bakanımız kapalı bir salonda 3.5 saat 

bize hesap sordu. Açık bir şekilde te-

reddüt etmeden bize samimiyetle ifade 

edin dedi. Biz de samimiyetle sektörün 

çıtasını yükseltmek, verimliliği ve kali-

teyi artırmak noktasında Bakanlıkça 

yapılması gereken hamleleri yerinde 

ve zamanında yapılması için bilgiler 

aktarma fırsatımız oldu.’’ 

Genel Başkan Çelik açıklamasının so-

nunda ise AK Parti Hükümetlerinin 

küçükbaş hayvancılığı önemsediğine 

vurgu yaparak, ‘’ Bizler yıllarca bu 

ailenin dışında kaldık. Ama AK Parti 

hükümetlerinin başa gelmesiyle bera-

ber hem sektörümüzü önemsediler 

hem de ailenin asli bireyi olarak gör-

düler. Bugün devletimizin en üst düzey 

yetkilileriyle çobanlar bir araya geliyor. 

Derdini sıkıntısını anlatıyor. Bundan 

daha güzel bir şey olamaz. Biz birlikte 

güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. 

‘’dedi. 

2017-2018 FAALİYETLER 

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI                                         

MASAYA YATIRILDI 
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliğinin 22 Temmuz 2017 

tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüs-

tü Genel Kuruluna ilişkin haberler 

ulusal Televizyon kanalları ve gaze-

telerde geniş bir şekilde yer aldı.   

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HABERİMİZ                                                       

ULUSAL VE YEREL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 
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CerModern Sanat Merkezi'nde FAO-

Türkiye Ortaklık Programı'nın (FTPP) 

ikinci aşamasının tanıtım toplantısı 

gerçekleşti. 25 Temmuz 2017 tarihin-

de yapılan toplantıya TÜDKİYEB Genel 

Başkanı Nihat Çelik de katıldı. 

Açılışta konuşan Fakıbaba, 7 milyarlık 

dünya nüfusunun 2050 yılında 10 mil-

yara ulaşmasının beklendiğine dikkati 

çekerek, 8 milyon insanın açlık ve ye-

tersiz beslenme sorunu ile karşı karşı-

ya kaldığını vurguladı. 

Dünya çapında her yıl üretilen 4 mil-

yon ton gıdanın 1,3 milyon tonunun 

israf edildiğini anlatan Fakıbaba, 

"Lokantalarda porsiyonlar çok büyük. 

Önümüze yemekler geliyor ve ancak 

yarısını yiyebiliyoruz, diğer yarısı çöpe 

gidiyor. Biz yeteri kadar yiyoruz, ye-

meyenlere vermek zorundayız. Onun 

için porsiyonların özellikle lüks oteller-

de küçülmesi taraftarıyım. Her yerde 

artan yemekleri kendim alıp götürüyo-

rum, orada bırakmıyorum, biliyorum ki 

orada zaten dökülecek. Bunu sizlere 

de tavsiye ediyorum." ifadelerini kul-

landı. 

Fakıbaba, Türkiye'nin 1948 yılından bu 

yana FAO'ya üye olduğuna işaret ede-

rek, "Ortaklık programı kapsamında 

Türkiye hükümeti tarafından Orta Asya 

ülkelerinde uygulanacak projelerde 

kullanılmak üzere ilk dönemde toplam 

10 milyon dolar katkı sağlanmıştır. Bu 

çerçevede ilk dönemde toplam 28 pro-

je onaylanmış ve uygulama başlamış-

tır. İkinci döneme hazırlanırken geçmiş 

tecrübeler de göz önünde bulundurula-

rak çalışmalar yapılmıştır. Bu defa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti FAO'ya 

toplamda 20 milyon dolarlık katkı su-

nacaktır." diye konuştu. 

Suriye'de en az 500 bin insanın haya-

tını kaybettiğini dile getiren Fakıbaba, 

Türkiye'de Suriye krizi mağdurları için 

ilk günden beri dil, din, ırk ayrımı yap-

madan açık kapı politikası uygulandığı-

nı belirtti. Fakıbaba, bugün 3 milyon 

Suriyeli ile en çok sığınmacıya ev sa-

hipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunu 

vurguladı. 

Fakıbaba, 2018'de 

İslam İşbirliği Teş-

kilatı Tarım Bakan-

ları Toplantısı ile 

Balkan Ülkeleri 

Tarım Bakanları 

toplantısının Ba-

kanlığının ev sa-

hipliğinde Türki-

ye'de gerçekleştiri-

leceğini ifade ede-

rek, FAO ülkeleri 

ile olan iş birliğinin 

de daha iyiye gide-

ceğini söyledi. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgü-

tü (FAO) Avrupa ve Orta Asya'dan 

sorumlu Genel Direktör Yardımcısı 

Vladimir Rakhmanin de toplantıda 

yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölge-

de gıda güvenliğini ve tarımsal kalkın-

mayı desteklediğini söyledi. 

FAO ve Türkiye'nin, Ortaklık Progra-

mı'nın ikinci aşaması konusunda ge-

rekli müzakereleri yürüttükten sonra 

bir anlaşmaya vardığını ifade eden 

Rakhmanin, "Hedefimiz bu aşamada 

Türkiye'nin deneyimini bölgedeki ülke-

lerle paylaşmak ve katılımcı ülkeler 

arasındaki mevcut olan uluslararası iş 

birliğini geliştirmek." diye konuştu. 

Rakhmanin, söz konusu programın ilk 

aşamasının başarılı bir şekilde tamam-

landığını kaydederek, bu kapsamda 

toplam 28 projenin uygulandığı ve 

bunların 10 milyon dolarlık bir bütçesi 

bulunduğu bilgisini verdi. 

2017-2018 FAALİYETLER 

FAO-TÜRKİYE ORTAKLIK PROGRAMI II.DÖNEM                                       

TANITIM TOPLANTISI YAPILDI 
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Koyun ve Keçilerde Soykütüğü Bil-

gilendirme ve İstişare toplantısı 01 

Ağustos 2017 tarihinde Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı Mehmet 

Akif Ersoy Konferans Salonunda 

gerçekleştirildi. Hayvancılık Genel 

Müdürü Osman Uzun, Genel Müdür 

Yardımcıları Burhan Demirok ve 

Salih Çelik ile Islah Geliştirme Daire 

Başkanı Dr. Bekir Ankaralı, Türkiye 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik ve Yönetim Kurulu Üye-

leri ile Koyun Keçi Yetiştirici Birlikle-

ri Başkanları, sorumlu Müdürleri ve 

teknik personelinin katıldığı, toplan-

tı saygı duruşu ve istiklal marşının 

okunmasıyla başladı. 

Toplantının açılış konuşmasını ya-

pan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik konuşmasında toplantıya Ge-

nel Müdür, yardımcıları ve Daire 

Başkanlarının katılması sektöre 

duyulan güven ve ilginin bir sonucu 

olduğunu ifade ederek kendilerine 

teşekkür etti. Genel Başkan Çelik, 

zaman zaman bazı insanların birlik-

leri kötü lanse etmeye çalıştıklarını 

ve gaflet içinde bulunduklarını belir-

terek ‘’ Doğru insan işiyle uğraşır. 

Aciz insanlar ise insanlarla uğraşır. 

Siz doğru insanlar olarak işinizle 

uğraşın. Ben hepinize güveniyo-

rum. Bu manada sadece elimi değil 

gövdemi taşın altına koyduğuma 

inanın. Sizlerden de daha üstün 

gayret göstermenizi bekliyorum.’’ 

dedi. 

Genel Başkan Çelik, Soykütüğü ile 

ilgili alınan yetkinin ilk adımının 

burada atıldığını onun için konunun 

her yönüyle ele alınması için tartı-

şılması gereğine işaret etti. 

Genel Başkan Çelik’ten sonra kür-

süye gelen Hayvancılık Genel Mü-

dürü Osman Uzun ise konuşmasın-

da  Türkiye coğrafyasının küçükbaş 

hayvancılığa elverişli olduğunu söy-

leyerek ‘’ Küçükbaş hayvancılığın 

kırmızı et içindeki oranı yüzde 10 

lara düştü.                                                                            

Bu oranı artırmanın 2 yolu var. Bi-

rincisi küçükbaş hayvan sayısını artı-

racağız. İkincisi birim hayvandan 

alınan verimi artıracağız. Sayıyı ar-

tırmak için ayrı bir destekleme pro-

jemiz var. Bunun üzerinde çalışıyo-

ruz. Henüz gerçekleşmedi. ‘’dedi. 

Genel Müdür Uzun, toplantının hay-

vanların verimini artırmaya yönelik 

bir ıslah çalışması olduğunu ve bu 

konuda Merkez Birliği ile bir protokol 

imzalandığını ifade ederek müraca-

atlar geldiğinde soykütüğü tutma 

yetkilerinin birliklere verileceğini 

söyledi. Uzun, damızlık koç teke 

üretim merkezleri ile ilgili de 37 Bir-

liğin tamamından müracaat edilme-

sini beklediklerini sözlerine ekledi. 

Genel Müdür Uzun, küçükbaş hay-

van sayısı ve verimlerinin artırılması-

na yönelik 2023 hedefinin kırmızı et 

içinde küçükbaş hayvanların oranının 

yüzde 25 e çıkarılması olduğunu, 

böylece büyükbaş hayvancılığın kır-

mızı et içindeki baskısının azaltılarak 

başa baş seviyesini yakalayacakları-

na inandığını söyledi. 

Konuşmaların ardından HAYGEM 

Genel Müdürü Osman Uzun’a küçük-

baş hayvancılığa yapmış olduğu 

hizmetlerden dolayı Genel Başkan 

Nihat Çelik tarafından bir plaket 

takdim edilirken, Genel Başkan Yar-

dımcısı Ali İlbaş, Genel Müdür Yar-

dımcısı Burhan Demirok’a, Genel 

Muhasip Şevket Avcı Genel Müdür 

Yardımcısı Salih Çelik’e birer plaket 

verdiler. Sekreterya Üye İhsan Akın 

da Islah ve Geliştirme Daire Başkanı 

Dr. Bekir Ankaralı’ya koyun keçi 

çoban tasvirli bir maket sunumunda 

bulundu. 

Toplantının devamında Islah Geliş-

tirme Daire Başkanılığından Ziraat 

Mühendisi Adem Bölükbaşı, Mev-

zuat, Birliklerin soykütüğü yürütme 

yetkisine başvuru süreci ve yetkilen-

dirme ile koyun keçi türü hayvanlar-

da soykütüğü ve ön soykütüğü sis-

temi uygulama talimatına ilişkin 

birer sunum yaptı. Sonrasında Bilgi-

sayar Mühendisi Emre Tokul tarafın-

dan Soybis veri tabanı ile ilgili bilgi-

ler verildi. Halim Uzun ise damızlık 

koç teke yetiştiriciliği projesi hakkın-

da bir sunum gerçekleştirdikten 

sonra Islah ve Geliştirme Daire Baş-

kanı Dr. Bekir Ankaralı tarafından 

desteklemeler konusunda bilgi akta-

rımında bulunuldu. Sorulara verilen 

cevaplardan sonra Genel Başkan 

Nihat Çelik katılımcılara hitaben bir 

konuşma yaptı. Çelik konuşmasında 

birlik beraberlik mesajları vererek 

büyük bir aile olduklarını söyledi. 

Genel Başkan Çelik, Koç ve teke 

KOYUN VE KEÇİLERDE SOYKÜTÜĞÜ BİLGİLENDİRME VE                                      

İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
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üretim merkezleri kurulması ko-

nusunda Maliye Bakanlığı ile bir-

likte bir çalışma yapıldığını bu 

konuda hazine arazilerinin koyun 

keçi birliklerine koşulsuz olarak 

tahsis edilmesini istediklerini dile 

getirdi. Koyun ve keçinin bu ülke-

nin milli meselesi olduğunu vur-

gulayan Çelik, milli meselelere 

sahip çıkılması gerektiğini yeni 

Tarım Bakanı Fakıbaba’nın da 

sahip çıkacağına inandıklarını 

söyledi. Islah çalışmalarının asli 

görevleri olduğunu da söyleyen 

Çelik, sektörün geleceği için buna 

mecbur olduklarını ifade ederek 

soykütüğü yürütme yetkisi ile 

küpe ve küpeleme yetkilerinin 

uzun uğraşlar sonunda alındığını 

ve küpeleme konusunda birlikler 

ile yetiştiricilerin karşı karşıya 

gelmeyecekleri çözümler üzerin-

de çalışıldığını söyledi. 

Toplantının öğleden sonraki prog-

ramında ise Genel Başkan Nihat 

Çelik tarafından yaptıkları proje 

ve çalışmalardan dolayı ve yeni 

seçilen Birlik Başkanlarına birer 

plaket verildi. Bu çerçeve de ; 

Niğde Birlik Başkanı Erdoğan 

Yılmaz, Bursa Birlik Başkanı Yıldı-

rım Oran, Karaman Birlik Başkanı 

Yücel Yaman, Adana Birlik Başka-

nı Murat Şen, Çanakkale Birlik 

Başkanı Ferhan Savran, Eskişehir 

Birlik Başkanı Mehmet Köksal, 

Konya Birlik Başkanı Fettah Öz-

türk, Şanlıurfa Birlik Başkanı Ha-

san Eyyüpoğlu, Bolu Birlik başka-

nı Mustafa Gülkaya, Aydın Birlik 

başkanı Nazmi Koşar plaketlerini 

Genel Başkan Nihat Çelik’ten 

alırken mazereti sebebiyle top-

lantıya katılamayan Kırıkkale 

Birlik Başkanı M. Kürşat Ulu-

soy’un plaketi ise Birlik çalışanı 

tarafından alındı. 
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, halihazırda 

kurbanlık şartlarına haiz, satışa 

hazır 3 milyon civarında küçükbaş 

hayvan stokunun bulunduğunu 

belirterek, "Halen canlı küçükbaş 

hayvanın kilogram fiyatı piyasada 

17-19 liraya işlem görürken, kur-

banlık şartlarına haiz ortalama 45-

50 kilogramlık küçükbaş hayvanın 

fiyatı 750-950 lira arasında değişi-

yor" dedi. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik yaptığı açıkla-

mada, Kurban Bayramı'na bir ay 

kala kurbanlık hayvan piyasasına 

ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Türkiye'de son yıllarda kırmızı et 

üretim sorununun yaşandığına dik-

kati çeken Çelik, sıkıntının yetiştiri-

ciden kaynaklanmadığını, Anadolu 

topraklarının küçükbaş hayvan ye-

tiştirmeye çok uygun olduğunu ve 

yetiştiricilerin de alın teriyle bu 

mesleği yaptıklarını söyledi. 

Çelik, halihazırda kurbanlık şartları-

na haiz, satışa hazır 3 milyon civa-

rında küçükbaş hayvan stoku bu-

lunduğuna işaret ederek, "İthalata 

ihtiyacımız olmadığı gibi, küçükbaş 

hayvan sayısı da yeterlidir" ifadesi-

ni kullandı. 

Halen canlı küçükbaş hayvan piya-

sasında fiyatların kilogram başına 

17-19 lira seviyesinde olduğunu 

anlatan Çelik, şöyle devam etti: 

"Kurbanlık şartlarına haiz ortalama 

45-50 kilogramlık küçükbaş hayva-

nın fiyatı 750-950 lira arasında de-

ğişiyor. Bu fiyatlar bölge şartlarına 

göre de farklılık gösteriyor. İstanbul 

ve Elazığ'daki kurbanlık hayvan 

fiyatlarının aynı olmasını bekleye-

meyiz. Doğu illerinde biraz daha 

uygun fiyata kurbanlık hayvan satı-

labiliyor. Geçen sene de kurbanlık 

hayvan fiyatları 700-750 liraydı. 

Dolayısıyla fiyatlarda artış söz konu-

su. Mevcut girdi fiyatlarına ve piyasa 

değerlerine göre bugünkü enflasyon 

şartlarını göz önünde bulundurduğu-

muzda yüzde 17'yi bulan artışın uy-

gun olduğunu düşünüyoruz." 

Küçükbaş hayvan fiyatlarını aşağı 

çekmek, hayvan popülasyonunu 

yükseltmek, elde edilen sütün en-

düstride değerlendirilmesi ve değe-

rinde satılması için kuzuların destek-

leme kapsamına alınmasını isteyen 

Çelik, anaç koyun ve keçilere verilen 

desteklerin de enflasyon artışı göz 

önünde bulundurularak yükseltilme-

sinin yararlı olacağını dile getirdi. 

Çelik, küçükbaş hayvanlar arasında 

özellikle anaç dişilerin erken kesime 

gitmesinden yana olmadıklarının 

altını çizerek, sektörün sürdürülebi-

lirliği açısından kurban pazarlarında 

dişi hayvan satılmasının yasaklan-

ması kararını desteklediklerini bildir-

di. 

"Belediyeler ücretsiz hayvan pazar 

yeri tahsis etsin" 

Belediyelerin kurbanlık hayvanlar 

için ücretsiz pazar yeri tahsis etmesi 

gerektiğini vurgulayan Çelik, bura-

larda satış yapacak kişilerin sosyal 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere banyo 

ve barınak gibi tedbirlerin alınması-

nın da sektör için olumlu bir adım 

olacağını söyledi. 

Çelik, Kurban Bayramı'nda bazı tüc-

carların elindeki hayvanın ağırlığını 

artırabilmek için uygun olmayan 

yollara başvurduğunu anımsatarak, 

"Bu kişilere hayvanlara günlük bes-

lenmeleri dışında başka bir şey ye-

dirmemeleri ve içirmemeleri konu-

sunda uyarıda bulunuyoruz. Helale 

haram katmayın. Tüketiciler de bu 

konuda dikkatli olsunlar" diye ko-

nuştu. 

"Fakıbaba ile sektörün sorunlarını 

çözeceğimize inanıyoruz" 

Ülkenin milli ekonomisine katkı sağ-

layan küçükbaş hayvancılığın, geliş-

mesi ve üretimin artması için des-

teklenmesi gerektiğini dile getiren 

Çelik, şunları kaydetti: 

"Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ya-

pan üreticilerimiz kırsalda yaşayan 

düşük gelirli insanlardır. Dolayısıyla 

tabandan gelen, 'fakir fukaranın 

babası' olarak bilinen Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı'mız Ahmet Eşref 

Fakıbaba ile sektörümüzün sorunla-

rını iyi niyet ve büyük bir samimi-

yetle çözeceğimize inancımız tam-

dır. Sayın Bakan'ımızın yapacağı 

yeni politikalarda, damızlık hayvan-

cılığa yönelik desteklerinin artırılma-

sı, sektörde örgütlenmenin destek-

lenmesi, yem bitkileri ekim alanları-

nın artırılmasına yönelik desteklerin 

geliştirilmesi, hayvancılıkla ilgili fi-

nansman kaynaklarının artırılması, 

canlı hayvan ve kırmızı et ithalatının 

yasaklanması, indirilen gümrük ver-

gilerinin yeniden yükseltilmesi gibi 

birkaç önemli konunun acilen çözü-

me kavuşturmasını bekliyoruz. Hay-

vancılıkla ilgili yeni politikaların oluş-

turulmasında Birlik olarak her za-

man destek vermeye hazırız." 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK KURBANLIK FİYATLARINI 

DEĞERLENDİRDİ 
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Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TDSYMB) 7. Olağan 

Genel Kurul Seçimleri 17 Ağustos 

2017 tarihinde gerçekleştirildi. Tür-

kiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği Genel Başkanı Nihat Çe-

lik’in de katılım gösterdiği 

TDSYMB  önceki Yönetim Kurulu 

Başkanı Sayın Cemalettin Özden’in 

konuşmasıyla başlayan Genel Ku-

rulda gündem maddeleri görüşül-

mesinin ardından Genel Kurulun 

sonunda Genel Başkanlık adaylık 

seçimleri yapıldı.  Seçimlere Burdur 

DSYB Başkanı Kamil Özcan, Konya 

DSYB Başkanı Edip Yıldız, Kırklareli 

DSYB Başkanı Ali Dermenci ve Ada-

na DSYB Başkanı Yaşar Kahya aday 

oldu. Yapılan oylama sonucunda 

Kamil Özcan’ın başkanı olduğu liste 

delegelerden en fazla oyu alarak 

seçimi kazandı. 

Yeni seçilen Yönetim Kurulu asıl üye-

leri Kamil Özcan (Burdur), Tuncay 

Aytın (Edirne), Serhat Vayısoğlu 

(Osmaniye), Hacı Selvi (Yozgat), 

Ercüment Serkan Çelikkaya 

(Samsun), Yunus Baydar (Ardahan) 

ve Mehmet Aldemir’den (Muğla) 

oluştu. Denetleme Kurulu asıl üyele-

ri ise, Mehmet Sedat Güngör 

(Aydın), Hasan Ahmet Kırlıoğlu 

(Manisa) ve Cemal Karakoç’tan 

(Kırıkkale) oluştu.  

GENEL BAŞKAN ÇELİK TDSYMB 7.OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILDI  
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KIRIKKALE BİRLİK BAŞKANI M.KÜRŞAT ULUSOY’A TAZİYE ZİYARETİ 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ve Yönetim Kurulu Üyesi Şevket 

Avcı, Kırıkkale İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Kürşat 

Ulusoy'un Ağabeyi Hasan Ulusoy’un 12 Ağustos 2017 tarihinde Hakk’ın 

rahmetine kavuşmuş olması nedeniyle yaptıkları taziye ziyaretinde Baş-

kan Ulusoy’un acısını paylaşarak başsağlığı dileklerinde bulundular.  

ANKARA İLİ DKKYB’DEN MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

Ankara İli Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan 

Kılınç ve Başkan Yardımcısı Yaşar 

Doğanay, 12 Eylül 2017 tarihinde, 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 

Çelik’i makamında ziyaret ederek 

Merkez Birliğinin yeni hizmet binası-

na taşınmış olmasından dolayı ha-

yırlı olsun temennilerinde bulundu-

lar. Merkez Birliği Denetleme Kurulu 

Başkanı Necat Demirden ’in de yer 

aldığı ziyaret kapsamında ayrıca 

küçükbaş hayvancılık sektörünün 

geldiği nokta ve Ankara İli 

DKKYB’nin çalışmalarıyla ilgili istişa-

re ve görüş alışverişinde bulunuldu. 

Genel Başkan Nihat Çelik ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek 

Kılınç ve Doğanay’a teşekkür etti. 

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI YÜZDE 1.2 ARTTI 

Büyükbaş hayvan sayısı haziranda geçen yılın aynı döne-

mine göre yüzde 3,4 arttı ve 14 milyon 817 bin oldu. Kü-

çükbaş hayvan sayısı 33 milyon 562 bin başı koyun, 11 

milyon 11 bin başı keçi olmak üzere toplamda yüzde 1,2 

artış kaydederek 44 milyon 573 bin oldu. Geçen yıl haziran 

itibarıyla büyükbaş sayısı 14 milyon 324 bin, küçükbaş 

sayısı da 44 milyon 34 bin olarak hesaplanmıştı. 

İller bazında koyun sayısında 2 milyon 670 bin 576 baş ile 

Van birinci olurken, Konya 1 milyon 885 bin 884 baş ko-

yun ile ikinci, Ağrı 1 milyon 628 bin 93 baş koyun ile üçün-

cü, Şanlıurfa 1 591 bin 589 baş koyun ile dördüncü ve 

Diyarbakır 1 milyon 93 bin 355 baş koyun ile beşinci sırada 

yer aldı. 

Keçi mevcudu açısından ise 795 bin 589 baş keçi sayısıyla 

Antalya birinci, 774 bin 789 baş ile Mersin ikinci ve 504 bin 

160 baş keçi ile de Şırnak üçüncü sırada yer aldı. 
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CANİK BELEDİYESİNCE YAPTIRILAN CANLI HAYVAN PAZARI                                          

TÖRENLE HİZMETE AÇILDI 

Canik Belediyesi tarafından hayvan-

cılığın gelişmesi ve il ekonomisine 

katkı sağlaması amacıyla kurulan 

Canlı Hayvan Pazarı 20 Ağustos 2017 

tarihinde düzenlenen törenle açıldı. 

Açılışa Terme Belediye Başkanı Kul, 

de katıldı. 

Açılışa, Türkiye Koyun Keçi Yetiştirici-

leri Merkez Birliği Genel Başkanı Ni-

hat Çelik, Muhasip Üye Şevket Avcı 

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, 

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 

Samsun İli Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birliği Başkanı Ahmet Haşim Baki, 

Samsun II Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürü Nail Kırmacı, Samsun Tarım 

ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu İl Müdürü Dr. Bülent Turan, 

OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Yusuf Demir, İlçe Emniyet Müdürü 

Salih Öztürk, Canik İlçe Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Müdürlüğü İlçe Müdü-

rü Galip Baykal, AK Parti Canik İlçe 

Başkanı Ercan Eler, Canik Belediyesi 

Başkan yardımcıları, birim müdürleri, 

muhtar, yetiştiriciler ve vatandaşlar 

katıldı. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik 

konuşmasında açılışı yapılacak olan 

canlı hayvan pazarının sadece Sam-

sun’da değil Türkiye’de örnek alına-

cak bir hizmet olduğunu ifade ede-

rek, "Hayvancılık bu ülkenin milli 

meselesi ve milli ekonomisidir. Ca-

nik'te yapılan bu hizmet hem üretici-

ye, yetiştiriciye, hem de tüketiciye 

yapılmış bir hizmettir. Canik Belediye 

Başkanımıza, Samsun Birlik Başkanı-

mız Ahmet Haşim Baki beye şahsım 

ve Merkez Birliği adına teşekkür edi-

yorum" diye konuştu. 

Genel Başkan Çelik, en azından kur-

banlık dönemlerinde Belediyelerin 

yetiştiricilere kapılarını açması yö-

nünde Merkez Birliği olarak talepleri 

olduğunu belirterek ‘’ Canik Belediye 

Başkanımız birkaç günlük değil yılın 

365 günü hizmet verecek bir tesis 

yapmış. Başkanı kutluyorum, emeği-

ne sağlık diyorum. İnşallah bu önemli 

hizmet Karadeniz Bölgesinde diğer 

Belediyelere de örnek olur ve Türki-

ye’ye yaygınlaşır. Biz bu tesisi sektö-

rümüz adına çok olumlu bir adım 

olarak görüyoruz. Bu tesiste hem 

yetiştiriciler ürünlerini değerinden 

satacak hem de tüketiciler ucuza 

hayvan veya et satın alabileceklerdir. 

Umut ediyorum ki artık bu pazarda 

aracılara yer olmayacaktır.’’ dedi. 

Samsun'un geçmişte çok önemli bir 

ticari zenginliği olduğunu ifade eden 

Canik Belediye Başkanı Osman Genç 

ise yaptığı konuşmada "Samsun, 

Karadeniz Bölgesi'nin Anadolu'ya, 

Anadolu'nun Rusya'ya ve Türkiye'nin 

Karadeniz havzasına açılan kapısıdır. 

Dolayısıyla böyle zenginliği olan bu 

şehrin ticarette üreten bir şehir ol-

ması gerekiyor. Bizim hayalimiz Ana-

dolu’nun başkenti Samsun. İhracatta 

ticarette üretimde sanayide hayvan-

cılıkta her alanda zirvede olan bir 

Samsun’u hayal ediyoruz. Geçmişte 

böyleydi Samsun. Biz ilçe belediyesi 

olarak şehrimizin önemli dinamikle-

rinden hayvancılığı geliştirmek, ilçe 

ekonomisine katkı sağlamak amacıy-

la canlı hayvan pazarımızı inşa ettik. 

Samsun’umuza üreticilerimize hay-

vancılık sektörüne hayırlı olsun ‘’ diye 

konuştu. 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 

Nail Kırmacı da, hayvancılık sektörü 

için önemli bir tesisin açıldığını ifade 

etti. Canik Belediyesi ile her zaman 

uyumlu çalışma yürüttüklerini ifade 

eden OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı 

Yusuf Demir, "Bu hizmet çiftçinin 

ürününün değerini artıran bir hizmet. 

Hayvancılıkta kaliteyi arttırmak isti-

yorsak böyle tesisler açmalıyız. Artık 

bugünden sonra, Samsun'da adak 

nerden alınır, kurbanlık nerden alınır 

rahatlıkta eş, dostumuza tavsiye 

edeceğiz" dedi. Tarım ve Kırsal Kal-

kınmayı Destekleme Kurumu İl Mü-

dürü Dr. Bülent Turan da, "Üreticiler 

bu imkânı fırsata çevirmeli" ifadeleri-

ni kullandı. 

Konuşmaların ardından TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Nihat Çelik, Belediye 

Başkanı Osman Genç ve Samsun İli 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Baş-

kanı Ahmet Haşim Baki'ye, çoban, 

koyun ve keçinin bulunduğu birer 

maket hediye etti. Canik Belediye 

Başkanı Osman Genç de Genel Baş-

kan Çelik’e Osmanlı kaftanı hediye 

etti. Ardından canlı hayvan pazarının 

açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştiri-

lerek pazarda yer alan bölümler ge-

zildi. Genel Başkan Çelik, yerel TV ve 

gazetelere kurban bayramıyla ilgili 

açıklamalarda bulundu. 
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Sırbistan’da düzenlenen tarım iş 

forum toplantıları 22 Ağustos 2017 

tarihinde Belgrad’da gerçekleştirildi. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 

Çelik’in de katılım gösterdiği  Türki-

ye-Sırbistan Tarım İş Forumun-

da  Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sırbis-

tan Tarım Orman ve Su Yönetimi 

Bakanı Branislav Nedimovic ile bir 

araya geldi. 

Belgrad'daki bir otelde gerçekleşti-

rilen heyetlerarası görüşmenin ar-

dından iki bakan Eylem Planı imza-

ladı. Bakan Fakıbaba, imza töreni-

nin ardından düzenlenen ortak ba-

sın toplantısında, Sırbistan'ın Türki-

ye için Balkanlardaki kilit ülkelerden 

biri konumunda olduğunu söyleye-

rek, Sırbistan'ın bölge barış ve is-

tikrarı bakımından belirleyici aktör 

olduğunu ifade etti. Türkiye'nin, 

ortak sınırı olmamasına rağmen 

Sırbistan'ı komşusu olarak gördü-

ğünü kaydeden Fakıbaba, 

"İlişkilerimizin başta ekonomi ol-

mak üzere her alanda geliştirilmesi-

ne önem veriyoruz." dedi. 

Sırp mevkidaşı ile tarım alanında 

ikili iş birliğini ve ticaret konularını 

görüşme imkânı bulduklarını akta-

ran Fakıbaba, Türk iş adamlarının 

Sırbistan'daki yatırımlarının sürekli 

arttığına işaret etti. Fakıbaba, Sırp 

tarafının da Türk şirketlerine yöne-

lik teşviklerini artırmasını talep 

ederek, iki ülke arasındaki Serbest 

Ticaret Anlaşmasının güncel hale 

getirilmesi için de çalışmaların sür-

düğünü kaydetti. 

Fakıbaba, iki ülkenin tarım bakan-

lıkları arasında 2011 yılında imza-

lanmış iş birliği anlaşması olduğunu 

hatırlatarak, "İkili ticaret hacmi 

hedefi için yapmamız gereken çok 

şey var. Karşılıklı olarak hem itha-

latımızı hem de ihracatımızı artır-

malıyız. Ortak hedefimiz olan 1 

milyar dolarlık ticaret hacmine 

ulaşmamız için biraz daha gayret 

göstermeliyiz." ifadelerini 

kullandı. Sırp mevkidaşı 

ile tarım alanında ikili 

ilişkileri geliştirmek adına 

Eylem Planı'na imza attık-

larını söyleyen Fakıbaba, 

iki ülkenin her konuda 

işbirliği içinde olduğunu 

sözlerine ekledi. 

Sırbistan Tarım Orman ve 

Su Yönetimi Bakanı Bra-

nislav Nedimovic de iki 

ülke arasında iş birliği 

yapılacak çok alan oldu-

ğuna dikkati çekerek, 

görüşmelerinde üç ana 

konu üzerinde durdukları-

nı ifade etti. Serbest Tica-

ret Anlaşmasının güncel-

lenmesi, hayvancılık ve 

meyve sektöründeki yatı-

rımlar ve farklı tarım 

ürünleri için yeni kotalar 

oluşturulması konularını 

ele aldıklarını kaydeden 

Nedimovic, "Tabi bu, iki 

tarafı da memnun edecek 

şekilde olmalı. Bizim tekli-

fimiz dana eti ve ayçiçek 

yağı ihracatı oldu. Bu şe-

kilde bu ürünlerin üretimi-

ni artırmayı hedefliyoruz." 

dedi. 

İki ülkenin cumhurbaş-

kanları arasındaki siyasi 

uyumun da ticaretin geliş-

tirilmesine imkân sundu-

ğunu kaydeden Nedimo-

vic, bugün düzenlenecek 

forumun da özellikle gıda 

yatırımları konusunda 

önemli bir etkinlik olduğu-

nu ifade etti. Türk yatı-

rımcılara açık olduklarını 

vurgulayan Nedimovic, 

Türkiye'nin de kendileri 

için Ortadoğu ve Asya 

pazarına bir geçiş noktası 

olabileceğini kaydetti. 

birlikte hatıra fotoğrafı 

çekildi.  

GENEL BAŞKAN ÇELİK,                                                                                     

TÜRKİYE SIRBİSTAN TARIM İŞ FORUMUNA KATILDI 
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ( TÜDKİ-

YEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 30 Ağustos 2017 tarihinde 

Kanal A Televizyonunda 2 Den 4 E programının canlı yayın 

konuğu oldu ve Kurban Bayramı münasebetiyle yetiştirici-

lerin elinde kalacak olan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu 

tarafından değerinden satın alınacağını belirterek, bu kara-

rı alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fa-

kıbaba’ya yetiştiriciler adına teşekkürlerini iletti.  

Dini bayramların önemine değinen Genel Başkan Çelik, 

Kurban Bayramının manasını en iyi şekilde idrak ederek 

vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirmesi temen-

nisinde bulundu. Ülke genelinde 117 ruhsatlı hayvan paza-

rı, 18 hayvan borsası toplamda ise 135 ruhsatı hayvan 

satış notasında kurbanlık satışlarının halen gerçekleştirildi-

ğini ayrıca, 59 il merkezinde hayvan pazarı, 15 il merke-

zinde ise hayvan borsası oluşturulduğunu, hayvan pazarı 

bulunmayan il ve ilçelerde de belediyelerin satıcılara ücret-

siz yer tahsisi yaptığını anlatan Çelik, "Öncelikle idrak ede-

ceğimiz Kurban Bayramının ülkemizin her karış toprağında 

huzur içinde geçmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu-

rada sektörümüz adına gururunu yaşadığımız durum şüp-

hesiz ise Hazret-i İbrahim Allah’a olan sadakat ve tevekkü-

lünü göstermek için oğlu Hazret-i İsmail’i kurban etmek 

istemiştir. Hazret-i İsmail (AS)’ de, emre rıza gösterip bü-

yük bir teslimiyetle bu teklifi kabul etmiştir. Hazret-i İbra-

him (AS), Hazret-i İsmail’i (AS) tam kurban edecekken; 

Allah (CC) bu sadakat ve tevekkülün karşılığı olarak gökten 

bir koç indirmiş ve Hazret-i İbrahim’e (AS) koçu kesmesini 

emretmiştir. Dolayısıyla koçun Kurban Bayramının simgesi 

haline gelmiş olması da sektörümüz adına gurur vericidir. 

Küçükbaş hayvancılığı en iyi yerlere taşımak ise bizlerin 

boynunun borcudur’’ dedi. 

Yetiştiricilerin kurbanlık hayvanlarını satana kadar en iyi 

şekilde bakım ve beslemelerini yaparak vatandaşlara sat-

maları, helal kazancın bir göstergesi olacağını da anlatan 

Çelik, ‘’Vatandaşlarımızdan isteğimiz, kurban kesiminde ve 

sonrasında çevreye karşı duyarlı olmaları, çirkin görüntüle-

re sebebiyet vermemeleridir. Çünkü bu kötü görüntüler 

maalesef İslam âlemine mal edilmektedir. Bu görüntülere 

meydan vermeden lütfen usulüne uygun kurbanlarımızı 

keselim. Kesilen veya kesilmeyen hayvanların küpe numa-

ralarının ise bayram sonrası mutlaka il ve ilçe tarım mü-

dürlüklerine iletmelerini talep ediyoruz. Allah kestiğimiz 

kurbanları yüce katında şimdiden makbul ve kabul eylesin’’ 

şeklinde konuştu. 

"Elde kalan hayvanları değerince Et ve Süt Kurumu satın 

alacaktır" Elde kalan hayvanların Et ve Süt Kurumunca 

değerlendirileceği hususunda önemli bir mağduriyetin gi-

derileceğine de işaret eden Genel Başkan Çelik, "Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıba-

ba yaptığı açıklamada; kurbanlıklarını satamayıp elinde 

kalan yetiştiricilerden değerince Et ve Süt Kurumu tarafın-

dan satın alınacağını ifade etmiştir. Bu durum sektörümüz 

adına bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. 260 bin küçükbaş 

hayvan yetiştiricisi ve aileleriyle birlikte 4-5 milyonluk bir 

kesim adına Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Temen-

nimiz ise, yetiştiricilerimizin pazarlara sunduğu kurbanlık-

ların hepsi satmaları ve mağduriyet yaşamamalarıdır. Sa-

yın Bakanımızın yetiştiricimizin mağduriyet yaşanmaması 

adına yaptığı bu açıklamayı gönülden destekliyor ve başta 

kendisine, Et ve Süt Kurumu mensuplarına en kalbi şük-

ranlarımı sunuyorum. Kurban Bayramının bayram tadında 

geçmesi dileklerimle şimdiden İslam âlemi ve tüm vatan-

daşlarımızın Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum’’ ifadele-

rini kullandı. 

2017-2018 FAALİYETLER 

GENEL BAŞKAN ÇELİK KANAL A’ DA 2 DEN 4 E PROGRAMININ                   

CANLI YAYIN KONUĞU OLDU 
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Bayram sonrası yapılan açıklama-

larda Kurban Bayramında 900 bin 

büyükbaş, 2,2 milyon küçükbaş 

kurbanlık satıldığı, hayvanların or-

talama kilogram fiyatının 17-18 lira 

düzeyinde gerçekleştiği bildirildi. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, bu sene bay-

ram tatilinin uzun olmasından dola-

yı bazı vatandaşların tatile gittiğini, 

küçükbaş kurban satışlarının geçen 

seneye göre yaklaşık yüzde 30 dü-

şerek 2 milyon 200 bin civarında 

kaldığını bildirdi. Kurbanlık hayvan-

ların değerinden daha düşük fiyata 

satıldığını ifade eden Genel Başkan 

Çelik, "Bu yıl küçükbaş kurbanlıkla-

rın canlı kilogramının 18-19 liradan 

satılmasını öngörmüştük. Fakat 

ortalama 17 liraya düştüğünü görü-

yoruz. Bu da yetiştiricinin beklenti-

sini karşılamadı." değerlendirmesin-

de bulundu. TÜDKİYEB Genel Baş-

kanı Çelik, ESK’ nın elde kalan kur-

banlıkları almasının bir nebze de 

olsa yetiştiricileri rahatlatacağını 

belirterek, kurumun verdiği fiyatı 

düşük bulanların hayvanlarını ala-

rak dönüş yoluna girdiklerini söyle-

di. 

Diğer yandan, ESK tarafından yetiş-

tiricilerin ellerinde kalan kurbanlık-

lar belirlenen fiyatlardan satın alını-

yor. ESK’dan yapılan duyuruda, 

Türkiye genelinde yetiştiricilerin 

Kurban Bayramı dolayısıyla pazar-

lara getirdiği ancak satamadığı hay-

vanlarını değerinin altında vermele-

rini önlemek, geri dönüş sürecinde-

ki mali giderlerin önüne geçmek 

için kurumun kurbanlık hayvanları 

canlı olarak alacağı belirtildi. 

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez 

Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent 

Tunç ise, yetiştiricilerin aylar önce-

sinden gerçekleştirdiği hazırlık sa-

yesinde bayramda ihtiyaçtan fazla 

kurbanlığın olduğunu ve tüketicile-

rin sıkıntı yaşamadığını söyledi. Bu 

yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin bü-

yükbaş kurbanlığın pazarlara girdiği-

ni ve 900 bine yakınının satıldığını 

belirten Tunç, "Büyükbaş kurbanlık-

ların satışı beklediğimiz doğrultuda 

oldu. Hemen hemen geçen seneki 

fiyatlardan satılan kurbanlıklar, bazı 

yerlerde hayvanın cinsine göre daha 

düşük fiyatlardan bile verildi. Bay-

ramdan önce büyükbaş kurbanlığın 

canlı kilogram fiyatlarına 18-20 lira 

demiştik, ortalama 18 lira civarında 

rakamlara satış yapıldı" dedi. Tunç, 

Et ve Süt Kurumunun (ESK) satılma-

yan kurbanlıkları alacağı yönündeki 

açıklamasının, yetiştiricileri mutlu 

ettiğini aktararak "Buna karşın kuru-

mun alım fiyatından üreticiler çok 

memnun değil. ESK normal fiyatın-

dan alıyor ama hiç alım yapmasa 

daha kötü olurdu. Yetiştiricilerin elle-

rinde kalan kurbanlıkları memleket-

lerine götürmeleri yerine burada 

kestirmeleri menfaatlerine "olan bir 

şey" ifadelerini kullandı.  

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK, BAYRAM SONRASI                          

'KURBANLIK' DEĞERLENDİRMESİNDE BULUNDU 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 

15 Eylül 2017 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) heyetini kabul ederek küçükbaş 

hayvancılığın durumu ve geleceğine yönelik konuları istişa-

re etti. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik Başkanlığında yer 

alan heyette; Genel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş, Muhasip 

Üye Şevket Avcı, Sekreterya Üye İhsan Akın, Yönetim Ku-

rulu Üyeleri Bülent Oral, Abuzer Yıldırımtepe, Oktay Beşli 

ile Denetleme Kurulu Başkanı Necat Demirden, Denetleme 

Kurulu Üyeleri Fettah Öztürk ve İsmail Bağce yer alırken, 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 

M.Hadi Tunç, Hayvancılık Genel Müdürü Osman Uzun ve 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk da görüş-

me esnasında hazır bulundular. 

Son derece olumlu ve verimli geçen ziyaret kapsamında 

Genel Başkan Çelik, sektörün belli başlı sorunlarını anlat-

tıktan sonra Bakan Fakıbaba ziyaretten duyduğu memnu-

niyeti dile getirerek Merkez Birliği heyetine teşekkür etti. 

Ziyaret sonunda Genel Başkan Nihat Çelik ve beraberinde-

ki heyet, Bakan Fakıbaba’ya keçi kılından yapılmış ve üze-

rinde ismi bulunan bir Türk Bayrağı takdiminde bulundu. 

2017-2018 FAALİYETLER 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI FAKIBABA,                                                

MERKEZ BİRLİĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ 

VAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ GÖRENTAŞ’TAN                        

MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Gören-

taş, 25 Eylül 2017 tarihinde Merkez Birliğimize yeni hizmet 

binasında ziyarette bulunarak Genel Başkan Nihat Çelik’e 

hayırlı olsun dilekleriyle birlikte çalışmalarında başarılar 

diledi. 

Van İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Görentaş 

ziyaret esnasında Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çe-

lik’in küçükbaş hayvancılık sektörüne artı değerler kattığını 

ifade ederek küçükbaş hayvan sayısı olarak ülkede birinci 

sırada bulunan Van’da küçükbaş hayvancılığın ülke çapında 

lokomotif görevini devam ettireceklerini söyledi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ise Van Tarım il Mü-

dürü Gönentaş’ın Merkez Birliğine yapmış olduğu ziyaret-

ten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ‘’Doğu Anadolu 

Bölgemizde çalışma şartları oldukça zor olmasına rağmen 

Sayın Müdürümüzün Van’da özellikle küçükbaş hayvancılı-

ğın geliştirilmesi yönündeki çalışmaları takdire şayandır. 

Ülkemiz küçükbaş hayvancılığının merkez bankası konu-

munda olan Van ilimizde yapmış olduğu çalışmalarından 

dolayı kendisini kutluyorum.                                                     

Van halkı tarafından da sayılan ve sevilen Müdürümüzün 

sektörümüze olan katkılarının devamını diliyorum. Merkez 

Birliğimize ziyaretleri nedeniyle kendisine teşekkür ediyor 

çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. 

Ziyaret esnasında yapılan görüşmelerde TÜDKİYEB Denet-

leme Kurulu başkanı Necat Demirden ’de yer aldı.  
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KIRIKKALE VE ÇANKIRI BİRLİK BAŞKANLARINDAN                                                

MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

Kırıkkale İli DKKYB Başkanı Kürşat Ulusoy ve Çankırı İli DKKYB Baş-

kanı Ahmet Susam, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

Genel Başkanı Nihat Çelik  ’i makamında ziyaret ederek yeni hizmet 

binası dolayısıyla hayırlı olsun temennileriyle birlikte küçükbaş hay-

vancılığın sorunlarına ilişkin bir takım değerlendirmelerde bulundular. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat 

Çelik’i makamında ziyaret eden Kırıkkale İli DKKYB Başkanı Kürşat 

Ulusoy, Genel Başkan Nihat Çelik’e yeni hizmet binasında hayırlı hiz-

metler verilmesi temennileriyle birlikte sektöre ilişkin konular hakkın-

da birtakım bilgi paylaşımında bulunuldu. 

Diğer yandan Çankırı İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Baş-

kanı Ahmet Susam da 26 Eylül 2017 tarihinde Merkez Birliğini ziyaret 

ederek küçükbaş hayvancılık faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde 

bulundu. Ziyaret sonrasında Başkan Susam Genel Başkan Çelik’e 

Çankırı kaya tuzundan imal edilmiş Türkiye Haritalı bir hediye takdi-

minde bulundu.oturur konuşuruz. O birlikler bizim kolumuz, ayağı-

mız. Bizim onlarla bir sorunumuz olamaz." ifadelerine yer verdi. 

25.Dönem Şanlıurfa Milletvekili Seyit 

Eyyüpoğlu, Şanlıurfa İli DKKYB Başka-

nı Hasan Eyyüpoğlu ve Ağrı İli DKKYB 

Başkanı Mehmet Nuri Samancı, Türki-

ye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik  ’i 2 

Ekim 2017 tarihinde makamında ziya-

ret ederek Merkez Birliğinin yeni hiz-

met binasında çalışmalarına devam 

etmesi münasebetiyle hayırlı olsun 

temennilerinde bulundular. Ziyaret 

esnasında Genel başkan Nihat Çelik, 

ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 

getirirken küçükbaş hayvancı-

lık sektörünün mevcut duru-

mu ve geleceğine ilişkin bir 

takım değerlendirmelerde 

bulunuldu. 

Şanlıurfa Milletvekili Seyit 

Eyyüpoğlu ise Genel Başkan 

Nihat Çelik’in şahsında Merkez 

Birliğinin başarılı çalışmalarına 

devam etmesi ve sektörün 

daha iyi yerlere getirilmesi 

temennisinde bulundu. 

ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ EYYÜPOĞLU İLE ŞANLIURFA VE                             

AĞRI BİRLİK BAŞKANLARI MERKEZ BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Genetik, yoğun ve kapsamlı yönetim 

sistemleri, üreme, tesis tasarımı, taşı-

ma, kayıt tutma, beslenme ve hayvan 

sağlığı gibi alanlarda, embriyo transfe-

ri, sperma dondurma, suni dölleme ve 

danışma hizmetleri sunmakta olan 

Boda Genetics  Firmasının Başkanı ile 

Kanada Büyükelçiliğinden ve Alberta 

Eyaletinden uzmanların yer aldığı Ka-

nada heyeti 26 Eylül 2017 tarihinde 

Merkez Birliğimize ziyarette bulunarak 

bir takım işbirliği görüşmelerinde bu-

lundular. 

Kanada Alberta Eyaleti Tarım ve Or-

mancılık Politika, Strateji ve Devletle-

rarası İlişkiler Bölümünden Uluslarara-

sı Pazarlama Ticaret ve Ticari İlişkiler 

Sorumlusu Aarj Bashir, Boda Genetics 

Firmasının Başkanı Lna Eriksson ve 

Kanada Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı 

Pınar Özdemir’den oluşan he-

yet ,TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik ve Teknik İşler Müdürü Veysel 

Ören ile iki ülke arasında yapılabilecek 

işbirliği konularında bilgi alışverişinde 

bulundular. 

Görüşmeler esnasında Kanada heyeti, 

Kanada’da küçükbaş hayvancılıkla ilgili 

bilgiler sunarken Kanada ‘da 500 bin 

civarında anaç koyun bulunduğunu ve 

sürü büyüklüğü ortalamasının 50 den 

az olduğunu, koyun ırkı olarak da Gü-

ney Afrika Doperi ve beyaz  Doper 

yetiştirildiğini, hedeflerinin 100 günde 

50 kg canlı ağırlık olduğunu ve ikizlik 

oranının da 1.8 olarak gerçekleştiğini 

ifade ettiler. Amaçlarının Türkiye ile 

Kanada arasında ticaretin geliştirilmesi 

olduğuna dikkat çeken heyet, embriyo 

transferi ve suni tohumlama konula-

rında işbirliği yapmak istediklerini be-

lirttiler. 

TÜDKİYEB Genel Başkan Nihat Çelik 

ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

dile getirerek işbirliğine her zaman 

hazır olduklarını söyledi. Çelik, Küçük-

baş hayvan sayısı bakımından 44 mil-

yonluk bir varlıkla Avrupa’da birinci 

sırada olduklarını, koyun sayısı bakı-

mında Doğu Anadolu, Keçi sayısı bakı-

mından da Akdeniz bölgesinin çok yo-

ğun olduğunu ifade ederek Türkiye 

coğrafyası ve ikliminin mera yapısıyla 

da küçükbaş hayvancılığa uygun oldu-

ğunu söyledi. 

Merkez Birliği olarak Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığının önderliğinde 

çeşitli ülkelerde Tarım İş Forumlarına 

katıldıklarına vurgu yapan Çelik, ‘’ 

Bakanlığımız son bir yıldır dış ülkeler 

bazında iş forumları düzenleme gibi 

çok önemli hamleler yaptı. Bu forum-

larda ülkelerin sayılı iş adamları bir 

araya geldi. Biz de Azerbaycan, Sırbis-

tan, Arnavutluk, Ukrayna gibi ülkeler-

de bu toplantılara katıldık. Temennim 

en kısa zamanda Kanada ile de bir iş 

forumu düzenlenmesidir. Böyle bir 

hamleyi Bakanlığımızın başlatacağını 

umuyorum.’’ dedi. 

Genel Başkan Çelik, Merkez Birliğince 

Koç Teke Test İstasyonu kurulması için 

çalışmalara başlandığını ve Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği 

protokolünün imzalanacağını ifade 

ederek istasyonun kurulmasından son-

ra işbirliği konularının görüşülmesinin 

daha anlamlı olacağını ama dostluk ve 

diyalogların devam edeceğini kaydetti. 

Görüşmelerin son bölümünde ise Ka-

nada heyetince, Genel Başkan Nihat 

Çelik ve uzmanlardan oluşan bir heyeti 

önümüzdeki günlerde çalışmalarını 

takip etmek amacıyla Kanada’ya davet 

etti. Genel Başkan Çelik’in günün anı-

sına binaen Kanada Heyetine Koyun 

Keçi Çoban tasvirli birer maket hediye 

etmesi sonrasında görüşmeler sonlan-

dırıldı. 

2017-2018 FAALİYETLER 

KANADA HEYETİNDEN MERKEZ BİRLİĞİMİZE İŞBİRLİĞİ ZİYARETİ 
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BEREKET TV YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALİLULLAH KASAP’TAN                      

MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

Bereket TV Yönetim Kurulu Başkanı Halilullah Kasap tara-

fından  5 Ekim 2017 tarihinde Merkez Birliğimizde gerçek-

leştirilen ziyarette TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile küçükbaş hayvancılık sektörüne 

ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu. 

Merkez Birliğimizin Ekim ayı Yönetim Kurulu toplantısının 

ardından gerçekleştirilen ziyarette Merkez Birliği Genel 

Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılık sektöründe geli-

nen durum hakkında bilgiler verirken, yayınlarıyla küçük-

baş hayvancılık sektörüne yaptığı hizmetlerden dolayı Be-

reket TV Yönetim Kurulu Başkanı Halilullah Kasap ve tele-

vizyon çalışanlarına teşekkür etti. Bereket TV Yönetim Ku-

rulu Başkanı Halilullah Kasap ise TÜDKİYEB’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve televizyon kanallarında izleyici-

lere sunduklarını belirterek bundan sonra da bu çalışmalara yer vermeye devam edeceklerini ifade etti.  

MERKEZ BİRLİĞİMİZDEN TDSYMB’NE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştirici-

leri Merkez Birliği Genel Baş-

kanı Nihat Çelik, Genel Başkan 

Yardımcısı Ali İlbaş, Muhasip 

Üye Şevket Avcı, Sekreterya 

Üye İhsan Akın, Yönetim Kuru-

lu Üyeleri Bülent Oral, Oktay 

Beşli ile Genel Sekreter Vekili 

Vedat Koç, 5 Ekim 2017 tari-

hinde Türkiye Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Merkez Birliği 

Genel Başkanı Kamil Özcan’ı 

makamında ziyaret ederek 

yeni göreve gelmelerinden 

dolayı hayırlı olması temenni-

lerinde bulundular. TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Nihat Çelik, 

TDSYMB Olağan Genel Kurulu-

na katıldığını ve demokratik bir 

ortamda seçilerek görevi tes-

lim alan Genel Başkan Kamil 

Özcan ve yönetim kurulu ile 

denetim kurulu üyelerini tebrik 

ederek yeni görevlerinde başa-

rılar dileğinde bulundu ve iki 

kardeş kuruluş olarak her za-

man her konuda daha önce de 

olduğu gibi önümüzdeki süreç-

te de işbirliğine hazır oldukları-

nı söyledi. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK,                                                                                             

ANADOLU İZLENİMLERİ DERGİSİNE MÜLAKAT VERDİ 

Anadolu İzlenimleri Dergisi İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın 

Yönetmeni Muhammet Oluklu ile Dergi Muhabiri Ali Suzi 

Doğan, 9 Ekim 2017 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’i 

makamında ziyaret ederek küçükbaş hayvancılık sektörün-

de yaşanan son gelişmeler hakkında bir mülakat gerçekleş-

tirdi. 

Genel Başkan Çelik mülakat sonrası, Anadolu İzlenimleri 

Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Muhammet Oluklu’ya teşek-

kür ederek yayın hayatında başarılar diledi. 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Şırnak İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Birliği Başkanı Faysal Abay ve Yö-

netim Kurulu Üyesi Ömer Demir, 11 

Ekim 2017 tarihinde, Türkiye Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 

Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret 

etti. Ziyaret esnasında küçükbaş hay-

vancılık sektörü ve Şırnak İli DKKYB’nin 

çalışmalarıyla ilgili istişare ve görüş alış-

verişinde bulunuldu. 

Genel Başkan Nihat Çelik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Abay ve Demir’e teşekkür etti. Diğer yandan 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık (HAYGEM) eski Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu da aynı tarihte 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik’e bir ziyarette bulunarak, Merkez Birliğinin yeni hizmet binasında hayırlı çalışmalarda 

bulunulması dileklerini iletti. Genel  Başkan Çelik ise Velioğlu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. 

2017-2018 FAALİYETLER 

ŞIRNAK İLİ DKKYB VE DR. VELİOĞLU’NDAN                                              

MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

Aksaray İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürü Bestami Zabun, Aksaray İli 

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birli-

ği Başkanı Mahmut Aktürk, Aksaray 

Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök 

ve Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin 

Koçak’tan oluşan heyet 13 Ekim 2017 

tarihinde Merkez Birliğimize bir ziya-

rette bulunarak Genel Başkan Nihat 

Çelik ile küçükbaş hayvancılık sektörü-

nün sorunlarına ilişkin birtakım görüş-

melerde bulundular. 

Aksaray’da küçükbaş hayvancılığın 

durumunun da görüşüldüğü ziyaret 

sonrasında Aksaray heyetince Genel 

Başkan Çelik’e namazlık halı hediye-

sinde bulunuldu. Aksaray Birlik Başka-

nı Mahmut Aktürk, birlik ve beraberlik 

mesajları vererek Merkez Birliğinin 

çalışmalarına her zaman destek ola-

caklarını kaydederken Merkez Birliği 

Genel Başkanı Nihat 

Çelik ise Aksaray heyeti-

nin yapmış olduğu ziya-

retten duyduğu memnu-

niyeti ifade ederken 

Merkez Birliği olarak 

sektörün sorunlarına 

kayıtsız kalmadıklarını 

ve İl Birliklerinden gelen 

sorunları başta Gıda 

Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı Ahmet Eşref Fa-

kıbaba olmak üzere Ba-

kanlık bürokratlarına 

anında gerek yazılı ge-

rekse sözlü olarak ilet-

tiklerini ve Bakanlığın da 

sektörün sorunlarına 

samimiyetle yaklaşarak 

uyum halinde çözümler 

üretmeye çalıştıklarını 

söyledi. 

AKSARAY’DAN GELEN HEYET                                                                     

MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARETTE BULUNDU 

Milli Gazete Haber Müdürü Sa-

dettin İnan, 16 Ekim 2017 tari-

hinde Türkiye Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliğine 

(TÜDKİYEB) bir ziyarette bulun-

du. Milli Gazete Haber Müdürü 

Sadettin İnan, TÜDKİYEB Genel Baş-

kanı Nihat Çelik ile küçükbaş hayvan-

cılık sektörüne ilişkin bir takım görüş-

melerde bulunarak bilgi alışverişinde 

bulundu. Genel Başkan Çelik, İnan’a 

ziyaretinden dolayı teşekkür ederek 

yayın hayatında başarılar diledi.   

MİLLİ GAZETE HABER MÜDÜRÜ İNAN, DAN                                                                    

GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET  
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Aksaray, Çanakkale ve Tokat 

İlleri Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Birlik Başkanları ile Çanak-

kale 18 Mart Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. 

Türker Savaş ve Kırşehir Ahi Ev-

ran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre 

Şirin, 17 Ekim 2017 tarihinde 

Merkez Birliğimize yaptığı ziyaret-

te TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik ile sektörün sorunlarıyla 

birlikte Halk Elinde Küçükbaş 

Hayvan Islahı Ülkesel Projesinde 

yaşanılan bazı sıkıntılar değerlen-

dirildi. 

Yapılan değerlendirmelerin ardın-

dan TÜDKİYEB Genel Başkanı 

Nihat Çelik ve beraberindeki he-

yet, sırasıyla Tarımsal Araştırma-

lar ve Politikalar (TAGEM) Genel 

Müdürü Nevzat Birişik, Hayvancı-

lık (HAYGEM) Genel Müdürü Os-

man Uzun ve Gıda Tarım Hayvan-

cılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet 

Hadi Tunç’la bir araya gelerek 

özellikle Halk Elinde Küçükbaş 

Hayvan Islahı Ülkesel Projesinde 

sahada yaşanılan bazı sorunlar 

hakkında görüşmelerde bulunul-

du. Görüşmeler neticesinde sıkın-

tıların çözüleceği yönünde olumlu 

mesajlar verildi.  

GENEL BAŞKAN ÇELİK BAŞKANLIĞINDAKİ TÜDKİYEB HEYETİ,                    

SORUNLARINI BAKANLIĞA TAŞIDI 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, 18 Ekim 2017 tarihinde 

Bereket Tv ve Bereket Hayvancılık Tv 

nin ortak ve canlı yayınında Umut Öz-

dil ile Gündemin Bereketi programında 

küçükbaş hayvancılık sektörünün gün-

demine dair birtakım değerlendirme-

lerde bulundu. 

Genel Başkan Çelik konuşmasının ba-

şında kırmızı et ithalatının bu ülkenin 

bir yarası haline geldiğine işaret ede-

rek ‘’ Bu yara kangrene dönüşmeden 

bir an evvel tedavi edilmesini istiyo-

ruz. Çünkü bizim yetiştiricilerimizi sek-

törden, üretimden çekilme zorunda 

bırakacaktır. Elindeki ürünü satamıyor, 

değerlendiremiyor. Şu an ülkemizde et 

sıkıntısı göremiyoruz. Kurbanlıklarımız 

halen işletmelerde duruyor. Neden 

küçükbaş hayvan ithalatına ihtiyaç 

duyalım. Doğrusu biz Merkez Birliği 

olarak ithalatın her türlüsüne karşıyız. 

Hele hele karkas et ithalatına tümden 

karşıyız. Bizim bunu kabullenmemiz 

mümkün değil. Biz bunu savunursak 

yetiştiricimize ihanet etmiş oluruz. ‘’ 

şeklinde konuştu. 

Damızlık hayvan ithalatına gerek du-

yulabileceğine vurgu yapan Çelik ‘’ 

İthalat yapılır. Ama nasıl yapılır. Diye-

lim ki biz herhangi bir ülkenin koyunu-

nu burada çoğaltmak istiyoruz. Biz bu 

koyunun anacını getirip damızlık ola-

rak ithal edebiliriz.  Dolayısıyla bu da-

mızlıkları hangi işletmelere verdiğimizi 

de bizim bilmemiz lazım. Bu damızlık-

larında işletmelerde en az 5 yıl tutul-

ması lazım. Bunu aksine hareket eden 

tüm tüccarlar ve Baronlara ciddi yaptı-

rımlar uygulanmalıdır. Devlet denetim 

işini yapmalıdır. Anaç materyal getiri-

lecekse bu da Merkez Birliğimizin or-

ganizasyonunda olmalıdır. Türkiye’deki 

260 bin yetiştiricinin adına biz her yer-

de gururla anlatıyoruz. Biz Avrupa’da 

birinci sıradayız. Sonuç itibariyle biz 

neden küçükbaş İthalatına gerek du-

yuyoruz. Burada kim kazanıyor, kim 

zengin oluyor. Buna bakmak lazım. 

Sadece aracılar kazanıyor.’’ dedi. 

İthalatın her türlüsüne karşı olduğunu 

yineleyen Genel Başkan Çelik, daha 

çok üreterek ithal eden değil ihraç 

eden bir ülke olarak bunun gururuyla 

yaşamanın gerektiğini söyleyerek gü-

nümüzde gıdanın önemine dikkat çek-

ti. Çelik, ‘’Biz çok güçlüyüz. Allah’ım 

bütün güzellikleri ülkemize vermiş. 

Allah’ın bu lütfuna her zaman hamd 

ediyoruz.  Şükür ediyoruz ve bunu iyi 

değerlendirmemiz gerekir. Biz vicdanı-

mızın sesini dinleyeceğiz ve ülkemizin 

milli meselelerini ön plana çıkaracağız. 

Biz burada doğruları söylemekle mü-

kellefiz. Bakanlığımız birçok destek 

veriyor. İşletme sayılarının artırılması-

na yönelik sektörün devamı ve kırmızı 

et açığının kapatılması anlamında hü-

kümetimizin alternatif projeleri vardır. 

Özellikle genç çiftçi hibe projesi. Sade-

ce küçükbaşta geçen yıl 80 bin hayvan 

dağıtıldı. Bu yıl aynı şekilde proje de-

vam ediyor. Bunun alternatif projeleri 

de gelecek ama ben bu gelişmeleri bir 

hakem olarak izliyorum. Bu da tücca-

rın eline geçmiş.’’ şeklinde konuştu.   

Çelik, Proje kapsamında her bir genç 

yetiştiriciye 38 koyun veya keçi ile 2 

adet koç veya teke verildiğini söyleye-

rek ‘’ Tüccar yine devrede. TİGEM’den 

bunu alıyor. Teknik şartnameye uygun 

olmayan hayvanları yetiştiriciye veri-

yor. Bedava bulmuşsun ne istiyorsun 

al bunu diyor. Her gün birlik başkanları 

beni arıyor. Ben kesinlikle bu olaya da 

müdahale edeceğim. Önümüzdeki se-

ne 2018 de bu taşeronları söz veriyo-

rum kesinlikle aradan çıkacağım. Bu işi 

Merkez Birliğimiz organizasyonunda il 

birliklerimiz yapacak. Merkez Birliğimiz 

denetleyecek. Yanlış yapıldığında onun 

hesabını birlik başkanına soracağım. 

Aksi halde bu işe müsaade etmeyece-

ğim. Kesinlikle bu konuyu Cumhurbaş-

kanımıza da ileteceğim. Bakanımıza da 

ileteceğim. Bu gidişe dur demek bizim 

boynumuzun borcudur.’’ dedi. 

Göçer hayvancılığın sorunlarını da an-

latan Çelik bu konuda da nakliye sıkın-

tısını dile getirerek ‘’  Doğu ve güney-

doğuda göçer hayvancılık yaygındır. 

Urfa, Siirt, Diyarbakır gibi iller çok 

sıcak oluyor. Bu hayvanlar nereye 

gidiyor. Serin illere, örneğin Bitlis’e. 

Sonra kırsalına dönmek istiyor. Hay-

vanlar gebe. Hayvanların dönüşü için 

şuan ilgili Kolluk Kuvvetleri hayvanla-

rın seyir halinde gitmesine müsaade 

etmiyor. Bunun nakliye araçlarıyla 

yapacaksınız diyor. Gebe hayvanları 

bizim şu anda nakliye araçlarına yük-

lememiz taşlı yollarda ciddi manada 

kuzu düşüklüklerine sebep olur. Yani 

bu tür şeylerde bölge valilerimizin du-

yarlı olması gerekiyor. Her şeyi bakan-

lıklardan beklememeleri lazım. Bu ül-

kenin milli meselelerinde inisiyatif kul-

lanmaları  lazım. Zaten göçer hayvan-

ların  merada seyir yolları vardır. Belli 

güzergâhları vardır. Otlaya otlaya gi-

der. Kulaklarında TC kimlik numaraları 

vardır. Ben hangi hayvanının hangi 

işletmede kimin olduğunu hemen söy-

lerim. Dolayısıyla neden biz bu hay-

vanları nakliye ile taşıyalım. Kuzu dü-

şüklüğüne neden oluyoruz. Bu sektö-

rümüz için büyük kayıptır. Bir de bizim 

yetiştiricimiz nerden araç tutacak. 

Fazla maddi imkanları yoktur. Adam 

bir kuzu artırmak için gece gündüz 

demeden taşın üzerine kafasını koyup 

uyuyor. Allah’tan korkmak lazım. Bu 

insanlardan ne istiyoruz.’’ dedi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 

programın sonunda 26 Ekimde Antal-

ya’da SOYBİS ile ilgili bir toplantı dü-

zenlediklerini ayrıca 25 Ekim-

de  Antalya Animal hayvancılık fuarına 

da 200 kişilik bir katılım olacağını ve 

bu fuarda Merkez Birliği için 250 metre 

kare stant açılacağını belirterek ‘’ Bü-

tün yetiştiricilerimizin standımızı ziya-

ret edip soruları varsa bize orada ilet-

mesini istiyoruz. Fuarı düzenleyenleri 

kutluyorum. Fuarın şimdiden ülkemize 

sektörümüze hayırlı olmasını temenni 

ediyorum.’’ dedi. 

2017-2018 FAALİYETLER 

GENEL BAŞKAN ÇELİK,                                                                                          
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Ahmet Eşref Fakıbaba, 20 Ekim 

2017 tarihinde Et ve Süt Kurumun-

ca inşa edilecek olan Van Et Kombi-

nasının temel atma törenine katıldı. 

Bakan Fakıbaba’nın yanı sıra  Van 

Valisi  Murat Zorluoğlu,  AK Par-

ti  Van milletvekilleri  Beşir Atalay 

ve  Burhan Kayatürk, GTHB Müste-

şar Yardımcısı Nihat Pakdil, Hay-

vancılık Genel Müdürü Osman 

Uzun, Et ve Süt Kurumu Genel Mü-

dür V. Ethem Kalın, Bakanlık bü-

rokratları, TÜDKİYEB Genel Başkanı 

Nihat Çelik, İl Jandarma Komutanı 

Tuğgeneral Yavuz Özfidan, YYÜ 

Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal,   

AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, 

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Öz-

gökçe, Gevaş Belediye Başkanı 

Sinan Hakan, kamu kurum ve kuru-

luş temsilcileri ile çok sayıda yetiş-

tiriciler törene katıldılar. 

Et ve Süt Kurumu Van Et Kombina-

sı temel atma törenine katılan Fakı-

baba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'yi 

adım adım dolaştığını, insanlarla bir 

araya gelmeye çalıştığını belirterek, 

Van'a çok önem verdiğini, uçaktan 

baktığında da yaşanan değişime 

tanıklık ettiğini söyledi. Belediye 

başkanı olarak 2011 depreminden 

sonra ilk yardıma koşan insanlar-

dan biri olduğunu anlatan Fakıbaba, 

kent merkezinde esnafı ziyaret etti-

ğinde insanların gerçekten mutlu 

olduğunu hayranlıkla izlediğini, 

bunu Türkiye'nin bütün illerinde de 

gördüğünü vurguladı. 

Fakıbaba, birlik ve beraberlik içinde 

siyasetçileriyle, devletiyle, hocala-

rıyla, halkıyla, basınıyla hep birlikte 

kararlar alacaklarını vurgulayarak, 

bundan sonra da desteklemeler 

konusunda her zaman Vanlıların 

yanında olacaklarını, çok güzel ça-

lışmalara imza atacaklarını anlattı. 

AK Parti Van Milletvekili Beşir Ata-

lay da et kombinasının Van ekono-

misi için çok önemli olduğunu vurgu-

layarak, kente her geldiklerinde bu 

yönde bir talebin dile getirildiğini 

hatırlattı. 

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye 

Başkan Vekili Murat Zorluoğlu da 

kentin 2,5 milyar liralık tarımsal üre-

tim değeri, çayır ve mera varlıkları, 

Türkiye'nin koyun varlığının yüzde 

8'ine denk gelen 2,6 milyon koyunu 

ile ülkenin tarım ve hayvancılık bakı-

mından önemli merkezlerinden biri 

olduğunu söyledi. Zorluoğlu, kentin 

tarım ve hayvancılık potansiyelinin 

tam kullanıldığını söylemenin müm-

kün olmadığına dikkati çekerek, şun-

ları kaydetti: 

"Bölgemizi ve ilimizi uzun yıllardan 

bu yana birçok bakımdan olduğu gibi 

ekonomik anlamda da çok olumsuz 

etkileyen terör hadiselerinin ortadan 

kaldırılmasıyla yeni mera ve yaylala-

rın çiftçilerimizin kullanımına sunul-

ması, temelini attığımız et kombinası 

gibi yatırımlar ve cazibe merkezleri 

programlarıyla yapılacak yeni yatı-

rımlarla ilimizde tarım ve hayvancılı-

ğın ekonomideki payının artacağına 

şüphe yoktur. Hükümetimizin tarım 

ve hayvancılığa gösterdiği önemin 

somut göstergesi et kombinesi için 

hükümetimize müteşekkiriz. 55 mil-

yon liralık yatırımın ilimize kazandı-

rılmasında emekleri olan milletvekil-

lerimize teşekkür ederim." 

Konuşmaların ardından program 

butona basılması ve ikramlarla sona 

erdi. 

2011 yılındaki depremde hasar gö-

ren Van Kombinası Tuşba İlçesi Ala-

köy’de inşa edilecek. 200 bin metre-

kare arazi üzerinde kurulan yeni Van 

Kombinası faaliyete geçtiğinde, gün-

lük 70 büyükbaş, 200 küçükbaş ke-

sim ve 900 ton depolama kapasitesi 

ile Van ve bölgedeki diğer illere hiz-

met verecek 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çe-

lik, Van Et Kombinasının temel atma 

töreni için bulunduğu Van’da İl Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbra-

him Görentaş’ı makamında ziyaret 

ederek İl Müdürünü yapmış olduğu 

özverili ve başarılı çalışmalarından 

dolayı tebrik etti, daha sonra İl Mü-

dürlüğünden ayrılarak Sahada bir 

takım işletme ziyaretlerinde bulun-

du. Diğer yandan Genel Başkan Çe-

lik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Baka-

nı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın Van’da 

yapmış olduğu esnaf ziyaretlerine 

de eşlik etti. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, VAN ET KOMBİNASI'NIN                                             

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, 23 Ekim 2017 tarihinde 

Çiftçi TV de yayınlanan ve Taner Öz-

türk’ün sunduğu Haberiniz Olsun prog-

ramında canlı hayvan ve et ithalatına 

dair birtakım açıklamalarda bulundu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 

konuşmasına başlarken Merkez Birliği 

olarak özellikle karkas et ithalatına 

karşı olduklarını söyleyerek şayet itha-

lata ihtiyaç duyulacaksa karkas et 

değil damızlık hayvan ithalatı yapılabi-

leceğini ifade etti. Genel Başkan Çelik, 

karkas et ithalatının sektöre büyük 

zararlar vereceğine dikkat çekti ve 

tüketiciye de herhangi bir faydası bu-

lunmadığını söyleyerek ‘’ Et süt kuru-

munun açıkladığı fiyatlara göre karkas 

et 28 lira artı KDV dir. Bu demektir ki 

33 lira. Bu fiyata ülkemizde tüketici 

rahatlıkla alabiliyor. Sonuç itibariyle 

burada yine aracı kazanıyor. Sayın 

Bakanım geçen gün Van’daydı. Van da 

sevgi saygıyla karşılandı. Bakanıma 

büyük ilgi vardı. Sayın Bakanım ilk 

ziyaretini esnafa yaptı. İthalat nede-

niyle insanların muzdarip olduğu, kü-

çükbaş hayvancılık konusunda geliş-

meye büyümeye müsait olunduğu dile 

getirildi. Sayın Bakanım orada çok 

güzel mesajlar verdi. Aracı ve tefeci 

ortadan kaldırılacak dedi. Dolayısıyla 

hem üreticinin hem de  tüketicinin 

menfaatinin korunacağı şeklinde 

önemli mesajlar verdi. Sayın Bakanı-

mın sektörümüze olan bu samimi ba-

kışı gerçekten de bize güç ve moral 

vermektedir. Ama şunu söylemek la-

zım ki bizlerin Sayın Bakanımızı yanlış 

yönlendirmememiz lazım. Çünkü sek-

tör çalışmalarımızın çoğuna şahit olu-

yorum. Bu çalışmaları çok verimli bul-

muyorum. Neden bulmuyorum? Bu 

sektör çalışmalarına katılan insanların 

sektör hakkında projeler üretmesi la-

zım. Bilgi üretmeleri ve alternatif dü-

şüncelerini sahada yaşanan sorunlara 

yönelik çözümler üretmeleri gerekir-

ken zaman zaman Sayın Bakanımızı 

gereksiz şeylerle değerli vaktini ve 

huzurlarını işgal 

ediyorlar. Bana 

göre bu sektörün 

asıl temsilcileri olan 

Birlik Başkanları 

tarafından katılım-

cıların belirlenmesi 

gerekmektedir ki 

bundan bir sonuç 

elde edilebilsin.’’ 

şeklinde konuştu. 

İthalata değil üreti-

me ihtiyaçları oldu-

ğunu belirten Çelik, ‘’Bu ülke, bu sek-

tör hepimizin. Benim ithalata değil 

üretime ihtiyacım vardır. Daha çok 

üretmek için neler yapmamız lazım. 

Bugün etle, sütle alakalı birlikler var. 

Bütün birliklere sesleniyorum. Birlik 

başkanları ithalata bulaşmamalıdır. 

Bakanlık katlarında gezerek bana şu 

kotayı verin dememelidir. Eğer bu 

tutumlarına devam edenler varsa sek-

törümüze ihanet ederler. O açıdan 

sözüm ona bu insanlara fırsat verilme-

meli. ithalata bulaşan Birlik Başkanla-

rımız varsa onları da alın teriyle haya-

tını idame ettiren, bu milletin karnını 

doyuran insanlar günü geldiğinde en 

büyük cezayı verirler diye düşüyo-

rum.’’ dedi. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ah-

met Eşref Fakıbaba’ya karkas et itha-

latına karşı olduklarını açık bir dille 

ifade ettiğine vurgu yapan Genel Baş-

kan Çelik, ‘’Sayın Bakanımıza bu ko-

nuda herkesin yüreğini ortaya koyması 

gerektiğini ifade ettim. Sayın bakanı-

mızda bu konuda ciddi anlamda sami-

midir ve bizim kadar muzdariptir. Ama 

bu aracılar piyasayı altüst ediyor. Bu-

gün et süt kurumunda karkas etin 

kilosu 28 tl dir. Kdv ile 33 tl dir. 33 ti 

yi getirip ithal ete verdiğimiz zaman 

bende bir üretici olmakla beraber bir o 

kadar da tüketiciyimdir. Ben kendi 

coğrafyamda organik, doğal ortamda 

tamamen organik etin kilosunu 40 tl 

ye alırım. İthal eti 33 liraya almam. 

Yani biz şu anda başka ülkelerin ser-

mayesini güçlendirme lüksüne sahip 

değiliz. Dolayısıyla hep söylüyorum 

ithalat yapılacaksa 50 ye yakın ırkımız 

vardır. Bu konuda dünyanın  en zengin 

ülkesiyiz. Biz Avrupa’da küçükbaş hay-

vancılıkta birinci sıradayız. Bütün bun-

lara rağmen biz neden karkas et ithal 

ediyoruz bunu anlamakta sıkıntı yaşı-

yorum.’’ dedi. 

Kurban bayramından bu yana satama-

dıkları için yetiştiricilerin elinde halen 

hayvan kaldığına işaret eden Çelik, 

‘’Biz kendi hayvanlarımıza pazar bula-

mazken neden ithal ediyoruz bunu 

düşünmek lazım. Sayın Bakanımın 

zaman içinde bu ithalat işini sonlandı-

racak diye düşünüyorum. Çünkü  ta-

bandan da ciddi tepkiler var. Bizden 

bu gidişata bir dur dememizi bekliyor-

lar. ‘’ şeklinde konuştu. 

2017-2018 FAALİYETLER 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, ÇİFÇİ TV DE                                                                                 
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Kırıkkale İli Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Birliği tarafından 25 

Ekim 2017 tarihinde Antalya’da 

istişare toplantısı düzenlendi. Kırık-

kale Birlik başkanı M. Kürşat Ulu-

soy’un ev sahipliğinde gerçekleştiri-

len toplantıya HAYGEM Genel mü-

dür Yardımcısı Burhan Demirok, 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Ali 

İlbaş ve Muhasip Üye Şevket Avcı 

da iştirak etti. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 

okunması ile başlayan toplantıda 

Kırıkkale Birliğin çalışmalarını yan-

sıtan bir tanıtım filmi izlendikten 

sonra Birlik Başkanı Kürşat Ulusoy 

açılış konuşmasını yaptı. Ulusoy, 

konuşmasında 50 yetiştirici ile birli-

ğin 5 yıllık çalışmalarını istişare 

etmek ve hayvancılık fuarına katıl-

mak amacıyla Antalya’ya geldikleri-

ni ifade ederek toplantıya katılımla-

rından ötürü Genel Müdür Yardımcı-

sı, Genel Başkan ve Yönetim Kurulu 

Üyelerine teşekkür etti. 

Genel Başkan Nihat Çelik de yaptığı 

kısa konuşmada başarının sırrının 

birlik ve beraberlikten geçtiğini 

ifade ederek Bakanlıkla birlikte ge-

ce gündüz demeden sorunları çöz-

meye gayret ettiklerini, küçükbaş 

hayvancılığın ülkemizin bir milli 

meselesi olduğunu ve milli mesele-

lerde birlik beraberliğin şart oldu-

ğunu söyledi. Genel Başkan Çelik, 

Merkez Birliğinin düzenlediği top-

lantı ve etkinliklere Birlik Başkanı 

Kürşat Ulusoy’un yetiştiricileri tem-

silen katılım sağladığını ve bundan 

da büyük memnuniyet duyduğunu 

belirterek ‘’ Bizi çoban diye küçük 

görenler dikkate almayanlar vardır. 

Ben hep söylüyorum çobanlık bir 

peygamber mesleğidir. Peygambe-

rimizin temel eğitimlerinde çobanlık 

vardır. Allah’ın lütfu olan bu mesle-

ği yürütmekten gurur duyuyoruz’’ 

dedi. 

Genel Başkan Nihat Çelik’ten sonra 

bir konuşma yapan HAYGEM Genel 

Müdür Yardımcısı Burhan Demirok 

da tarımın ve hayvancılığın özellikle 

de küçükbaş hayvancılığın çok zor 

bir üretim dalı olduğunu, küçükbaş 

hayvancılığın bu ülkenin olmazsa 

olmazı olduğunu ifade ederek ‘’ 35- 

40 yıl önce küçükbaş hayvan et tü-

ketimimiz yüzde 30-35 idi. Bugün 

ise üzülerek söylüyorum yüzde 10 a 

düştü. Bir yandan da diyoruz ki kır-

mızı et açığımız var. Bizim daha çok 

üretip daha çok tüketmemiz lazım. 

Küçükbaşta Avrupa’da birinci dünya-

da onuncu sıradayız. Küçükbaş ye-

tiştiricileri bu ülkenin baş köşesinde-

dir. ‘’ dedi. 

Demirok, kuzulara da destek veril-

mesi çalışmalarının devam ettiğini 

bütçe imkânları nispetinde konuya 

yoğunlaştıklarını söyleyerek bir yan-

dan kuzu ölümlerini engellemeye bir 

yandan da erken kuzu kesimlerini 

önlemeye çalışacaklarını ifade etti. 

Genel Müdür Yardımcısı Burhan De-

mirok, Kırıkkale’de bir koç teke test 

istasyonunun kurulması için cüzi de 

olsa bir destekte bulunduklarını, bu 

konu için 2018 yılında özel olarak 

yardımcı olacağını belirterek ayrıca 

çoban desteğinin biraz daha yaygın-

laştırılması gerektiğini sözlerine ek-

ledi. 

Konuşmaların ardından salonda bu-

lunan yetiştiricilerin sorduğu sorula-

ra cevapları verildi. Toplantının so-

nunda ise Genel Müdür Yardımcısı 

Burhan Demirok, TÜDKİYEB Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Genel Başkan 

Yardımcısı Ali İlbaş ve Muhasip Üye 

Şevket Avcı tarafından birer yetişti-

riciye temsilen birer duvar saati 

verildi. Ardından Türkiye Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafın-

dan yaptırılan duvar saatleri salon-

daki tüm yetiştiricilere hediye edil-

di.  

KIRIKKALE İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ                           

İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 
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Animall Antalya 5. Uluslararası Hay-

vancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı 25- 28 

Ekim 2017 tarihleri arasında ANFAŞ 

Antalya Expo Center'da gerçekleştiril-

di. 

DLG Fuarcılık ve Expo Link Fuarcılık 

tarafından organize edilen Fuara, Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hay-

vancılık Genel Müdür Yardımcısı Bur-

han Demirok, Islah Geliştirme daire 

Başkanı Dr. Bekir Ankaralı, Türkiye 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

Genel Başkanı Nihat Çelik, TÜDKİYEB 

Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri, 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 

Mustafa Özen, Antalya Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve 

80 İlden gelen Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Birlikleri Başkan ve tek-

nik personeli katıldı. 

Açılış konuşmalarında söz alan Türkiye 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

Genel Başkanı Nihat Çelik, Fuara öze-

likle küçükbaş hayvan üreticilerinin 

sahip çıktığını belirterek, ‘’ Türkiye 

çapında 260 bin işletmesi bulunan ve 

bu fuara renk katan il birlik başkanla-

rım, birliklerimizin yönetim kurulu 

üyeleri ve personeliyle 200 ün üzerin-

de bir katılımla geldik. On yıl öncesin-

de ülkemizde fuarcılık kültürü yoktu. 

Ama son zamanlarda görüyoruz ki 

ülkemizde yapılan fuarlar Avrupa ile 

rekabet edecek hale geldi. Bu fuarlarla 

üreticiyle tüketiciyi buluşturmak lazım. 

O yüzden biz TÜDKİYEB olarak bu 

fuarları önemsiyoruz. Buraya katılımı-

mız da bunu ifade ediyor. ‘’dedi. 

Türkiye'nin geleceğinin küçükbaş hay-

vancılıkta olduğunu vurgulayan Genel 

Başkan Çelik, Küçükbaş hayvancılığın 

gelişmesiyle ithalatın önüne geçilebile-

ceğini ve Avrupa ile rekabeti yakala-

yabileceğimizi ifade ederek ‘’ Biz itha-

lata karşıyız. Dolayısıyla kendi kay-

naklarımızı başka ülkelere aktarmak 

istemiyoruz. Bir vatansever olarak 

söylüyorum ki ben kendi etimi 50 lira-

ya alırım ama ithal eti 10 liraya al-

mam. Bu duruma dur demezsek bu 

sektörü kökünden yok etmiş oluruz.  ‘’ 

şeklinde konuştu. 

Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı 

Burhan Demirok ise konuşmasında 

Bakanlığın et ithalatı konusunda özel 

bir isteği olmadığını, şartlara göre 

politika uyguladıklarını vurgulayarak 

‘’İnsanlarımızın hayvansal proteinini 

karşılamak gibi bir mecburiyetimiz 

var. Antalya hepimizin belleğinde tu-

rizm kenti olarak biliniyor ama tarım-

da da çok önemli bir yere sahip. Seb-

zecilik ve özellikle küçükbaş hayvancı-

lıkta önemli bir yere sahip. O yüzden 

bu fuarın burada düzenlenmesi ayrı 

bir önem ve anlam ifade ediyor. Bakı-

yoruz TÜDKİYEB bu işe biraz daha 

etkin ve kalabalık bir şekilde katılım 

sağlamış. Kendilerine teşekkür ediyo-

rum.’’ dedi. 

Genel Müdür Yardımcısı Demirok, Av-

rupa’da kişi başı 60 kilo et tüketildiğini 

ve bu etin çoğunlukla domuzdan kar-

şılandığına dikkat çekerek ‘’ Bizim 

böyle bir inancımız olmadığı 

için kırmızı et ihtiyacımızı 

tamamen küçük ve büyükbaş 

hayvanlardan karşılıyoruz. 

Yüzde 90 ını büyükbaş, yüzde 

10 unu küçükbaştan karşılıyo-

ruz. Burada da bir tutarsızlık 

var. Bu bize yakışan bir du-

rum değil. Halbuki en sağlıklı et kü-

çükbaş hayvan etidir. Biz Tarım Ba-

kanlığı olarak 2017 yılı için konuşur-

sak yaklaşık 14 milyar lira tarımsal 

hibe ödemesi yapmışız. Bunun yüzde 

30 unu da hayvancılık sektörüne yap-

mışız. Coğrafyamız bize hayvancılık 

yap diyor ama küçükbaş hayvancılık. 

Meralarımız yeterli miktarda ve kalite-

de değil. Bizim lokanta hayvancılığı 

yapmak yerine meraları etkin kullanıp 

küçükbaş hayvancılık yapmamız gere-

kiyor. ‘’ şeklinde konuştu. 

EXPO Link Fuarcılık Yönetim Kurulu 

Başkanı Zeki Erdoğan da açılış töre-

ninde yaptığı konuşmada hedeflerinin 

uzun vadeli olduğunu ve hayvancılık 

sektörüne yeni bir uluslararası fuar 

kazandırmak için çalışmak olacağını 

vurguladı. 

Konuşmaların ardından HAYGEM Ge-

nel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok, 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 

ve protokol birlikte kurdeleyi keserek 

fuarın açılışını gerçekleştirdiler. Açılış 

sonrası stantlar gezilirken en büyük 

ilgi Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliğinin açmış olduğu standa 

oldu. Merkez Birliği standının içinde 

ise Antalya, Çorum, Hakkâri, Kırklare-

li, Konya, Malatya, Siirt ve Van İlleri 

Koyun Keçi Yetiştirici Birlikleri yer ala-

rak ziyaretçiler için yöresel ürünlerini 

sergilediler. 

2017-2018 FAALİYETLER 
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Antalya’da düzenlenen 5. Uluslara-

rası Hayvancılık ve Süt Endüstrisi 

Fuarı kapsamında Türkiye’de Kü-

çükbaş hayvancılığın Geleceği ko-

nulu bir panel düzenlendi. Tarım 

Gıda Yazarları ve Gazetecileri Der-

neği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 

Uğural’ın yönettiği panele; HAYGEM 

Islah Geliştirme Daire Başkanı Dr. 

Bekir Ankaralı,  Türkiye Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 

Çelik ve Prof. Dr. Hazım Gökçen 

panelist olarak katıldılar. 

Panelde ilk sözü alan Daire Başkanı 

Dr. Bekir Ankaralı, Halk Elinde Islah 

Projesinin ikinci basamağı olan soy 

kütüğünün yapılacak eğitim çalış-

masıyla devam edeceklerini ifade 

ederek Türkiye’de et açığının gide-

rilmesinde küçükbaş hayvancılığın 

öneminin çok büyük olduğunu, bir-

çok yerli ırkımızın olduğunu ve kıy-

metinin bilinmesi gerektiğini söyle-

di. 

Prof. Dr. Hazım Gökçen de koyun-

culuğun Türk halkı nezdinde önemi-

nin tartışılmaz olduğunu ve koyun-

culuk geleneğinin Orta Asya’dan 

geldiğini belirterek bugün çoban ve 

mera konularında sorunlar olduğu-

nu dile getirdi. Prof. Dr. Gökçen, 

bir öneri olarak da haraların yetiş-

tiricilere tahsis edilmesi ve buralar-

da hayvanları ıslah etmeleri şeklin-

de görüş ortaya koydu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik ise yaptığı konuşmada ülke-

mizde küçükbaş hayvancılığın daha 

iyi yerlere geleceğine inandığını, 

kimsenin karamsar düşünmemesi 

gerektiğini ifade ederek ‘’ Ülkemiz 

çayır mera açısından zengindir. Me-

ralarımızı daha bilinçli kullanmamız 

lazım. Doğu illerimiz daha sıcak ol-

duğu için su sıkıntısı var. Hayvanları-

mız susuzluktan ölüyor. Bununla 

ilgili yazılı ve sözlü olarak Bakanlığı-

mıza bilgi verdik. Yeni düzenlemeler 

yapılacaktır. Bozuk kentsel yapılaş-

madan dolayı meralarımız zarar gö-

rüyor. Belediyelerimizin bu işi zor-

laştırmaması bizlere yardımcı olma-

ları gerekir.’’ dedi. 

Genel Başkan Çelik, küçükbaş hay-

vanlarda soy kütüğü tutma dönemi-

nin başladığına dikkat çekerek soy 

kütüğü tutulan hayvan başına 100 

lira destek istediklerini söyledi. Çe-

lik, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakül-

tesi ile birlikte bir çalışma yaptıkları-

nı belirterek ‘’ 20 dekar kapalı, 100 

dekar mera alanında bir koç teke 

test istasyonu kurulması için çalışı-

yoruz. Şu an protokol aşamasında-

yız. ‘’dedi. 

Çelik, Birliklerin bazı sorunlarının 

olduğunu ancak bu sorunların çözü-

lebileceğini dile getirerek Merkez 

Birliği ve Birliklere soy kütüğü tutma 

yetkisini veren eski Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’e 

teşekkür etti ve sorunların daha hızlı 

çözümü için de Bakan Fakıbaba’nın 

her zaman yanlarında olduğunu 

söyledi. 

Panelin ikinci bölümünde ise izleyici-

lerden gelen sorular cevaplandırıla-

rak panel sonlandırıldı. 

ANIMALL ANTALYA HAYVANCILIK FUARINDA TÜRKİYE’DE KÜÇÜKBAŞ 

HAYVANCILIĞIN GELECEĞİ KONULU PANEL DÜZENLENDİ 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

GENEL BAŞKAN ÇELİK,                                                                                              

YABANCI GAZETECİLERE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜ ANLATTI 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, 

Antalya’da düzenlenen 5. Uluslararası 

Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı 

kapsamında Merkez Birliği standını 

ziyaret eden yabancı gazetecilerle bir 

araya gelerek ülkemizdeki küçükbaş 

hayvancılığın durumu ile Merkez Birliği 

ve İl Birliklerinin çalışmalarına ilişkin 

bir takım değerlendirmelerde bulundu. 

Tarım Gıda Yazarları ve Gazetecileri 

Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İs-

mail Uğural’ın yönetimi ve tercümesiy-

le gerçekleştirilen görüşmelerde ya-

bancı gazetecilerin merak ettikleri 

soruları Genel Başkan Çelik tarafından 

cevaplandırıldı. 

Genel Başkan Nihat Çelik ile görüşme-

lerde bulunan gazeteciler şu isimler-

den oluştu. İngiltereden Adrian Bell, 

Finlandiya’dan Micke Godtfredsen, 

Macaristan’dan Dr. Attıla Szalay ve 

Ukrayna’dan Alena Novıchkova ile    

Anna Sokolova. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 

ayrıca Merkez Birliği standında Bere-

ket TV kameralarına fuar ve küçükbaş 

hayvancılık hakkında bir röportaj ver-

di. 
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Hayvancılık Genel Mü-

dürlüğü Islah Geliştirme 

Daire Başkanı Dr. Bekir 

Ankaralı, Ziraat Mühendi-

si Ali Rıza Akıncı ve Mer-

sin İli Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birliği 

Başkanı Mehmet Akdoğan 

2 Kasım 2017 tarihinde, 

Türkiye Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği 

Genel Başkanı Nihat Çe-

lik’i makamında ziyaret ederek küçük-

baş hayvancılık sektörünün geldiği 

nokta ve yapılması planlanan çalışma-

larla ilgili istişare ve görüş alışverişin-

de bulunuldu. Genel Başkan Nihat Çe-

lik ziyaret sonrasında sektörün hayati-

yeti açısından önemli konuları görüş-

tüklerini ve Bakanlıkla birlikte uyum 

halinde daha güzel işlere imza atacak-

larını söyleyerek ziyaretlerinden dolayı 

Dr. Ankaralı, Akıncı ve Akdoğan’a te-

şekkür etti. 

2017-2018 FAALİYETLER 

HAYGEM DAİRE BAŞKANI DR.ANKARALI VE                                                         

MERSİN BİRLİK BAŞKANI AKDOĞAN’DAN MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, Genel Sekreter Vekili Ve-

dat Koç ve Teknik İşler Müdürü Veysel 

Ören, 3 Kasım 2017 tarihinde Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Ergin Dursun’u makamında 

ziyaret ederek Merkez Birliğince kurul-

ması planlanan koç teke test istasyonu 

hakkında görüş alışverişinde bulundu-

lar. 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin 

Ceylan, Zootekni Bölümü Öğretim 

Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul ve 

Doç. Dr. Seyrani Koncagül’ün de hazır 

bulunduğu görüşmede;  Ankara Hay-

mana yolu üzerinde bulunan Ziraat 

Fakültesi Uygulama Çiftliği alanında 

yapılması planlanan koç teke test is-

tasyonuna ilişkin yapılacak işbirliğinin 

detayları konuşulurken bu konuda-

ki  işbirliği protokolünün önümüzdeki 

günlerde imzalanarak çalışmalara hız 

verileceği belirtildi. Görüşmelerin son-

rasında TÜDKİYEB Genel Başkanı Ni-

hat Çelik, Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergin                 

Dursun’a günün anısına ko-

yun, keçi ve çoban tasvirli bir 

maket hediye etti. 

KOÇ TEKE TEST İSTASYONUNDA                                                             

TÜDKİYEB ZİRAAT FAKÜLTESİ İŞBİRLİĞİ 
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T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü 

(HAYGEM) ve Türkiye Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) işbirliğinde düzenlenen 

Soy kütüğü ve Soybis eğitim toplan-

tısı 26-27 Ekim 2017 tarihlerinde 

Antalya’da gerçekleştirildi. 

Toplantıya HAYGEM Genel Müdür 

Yardımcısı Burhan Demirok, Islah 

Geliştirme Daire Başkanı Dr. Bekir 

Ankaralı ve Bakanlık personeli, 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çe-

lik, Yönetim ve Denetleme Kurulu 

üyeleri, Birlik Başkanları ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri, Birliklerin Sorumlu 

Müdürleri ile teknik personeli katıldı. 

Saygı duruşu ve istiklal marşının 

okunması sonrasında açılış konuş-

ması TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik tarafından yapıldı. Genel Baş-

kan Çelik konuşmasının başında, 

Merkez Birliği ve Birliklerin asli göre-

vinin, ıslah çalışmalarıyla yerli ırkla-

rın verimlerini ve kalitesini artırmak 

olduğunu belirterek bu nedenle Dev-

letin Birliklere üstün vasıflı damızlık 

yetiştirmek gibi bir görev yüklediğini 

ve bu konuda azami gayreti göster-

mek zorunda olduklarını söyledi. 

Genel Başkan Çelik, Merkez Birliğinin 

kuruluşundan 2016 yılına kadarki 

dönemde Bakanlıktan sürekli soy 

kütüğü yürütme yetkisinin Birliklere 

ve Merkez Birliğine verilmesi talebin-

de bulunulduğuna dikkat çekerek ‘’ 

Ama ne yazık ki bu talebimiz bir 

türlü gerçekleşmiyor ve bizler her 

platformda bu talebimizi yeniden 

gündeme getiriyorduk. 24 Nisan 

2016 tarihinde yapılan Merkez Birli-

ğimizin 3. Olağan Genel Kurulunda 

yapılan seçimlerde Ben ve ekip arka-

daşlarım yeni bir heyecanla görevi-

mize başladıktan sonra ilk olarak 

gündemimizi belirleyerek o dönem-

deki Bakanlığımız bürokratları ve 

Bakanımız Sayın Faruk Çelik’e gerek 

yazılı gerekse sözlü olarak talepleri-

mizi ilettik. En son olarak Adana’da 

yaptığımız ve Sayın Bakanımızın da 

katıldığı küçükbaş hayvancık sektör 

toplantısında taleplerimizi gündeme 

getirdik. Toplantının hemen sonra-

sında ise Sayın Bakanımız Faruk 

Çelik’in talimatları ve olurlarıyla Mer-

kez Birliğimiz ve İl Birliklerimize soy 

kütüğü yürütme yetkisi verildi. 

Yetki devrinden hemen sonra ise 

Hayvancılık Genel Müdürlüğümüz ile 

bir protokol imzaladık. Protokol son-

rasında ise ilk toplantımızı da bildiği-

niz üzere 1 Ağustos 2017 tarihinde 

Bakanlığımızda gerçekleştirmiş ve o 

toplantıda geniş kapsamlı bir teknik 

eğitim toplantısı düzenleyeceğimizi 

söylemiştik. İşte o gün bugündür. 

Ben bu toplantının hayırlara vesile 

olmasını dilerken bize bu yolu açan 

Sayın Bakanımız Faruk Çelik’e hu-

zurlarınızda bir kez daha teşekkür 

etmek istiyorum. 

Yine bu konuda desteklerini bizden 

esirgemeyen Genel Müdürümüz Sa-

yın Osman Uzun beyefendi ve çalış-

maların hızlı bir şekilde yürütülmesi 

için bize tam destek veren Sayın 

Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba’ya 

da teşekkür etmeyi bir borç biliyo-

ruz. Soy kütüğü yetkisini almakla 

birlikte Bakanlığımızın önderliğinde 

bu işten alnımızın akıyla çıkacağımı-

za olan inancımın tam olduğunu 

bilmenizi istiyorum. Sizlerin de bu 

inançla bu işin üstesinden gelebile-

ceğimize inanmanız başarının temel 

göstergesi olacaktır. Çünkü soy kü-

tüğü tutma çalışmaları gerçekten de 

Birliklerimizin selameti için hayati 

derecede önemlidir.’’ dedi. 

Soy kütüğü yetkisini almanın yıllar-

ca süren bir hayalleri olduğunu ifade 

eden Genel Başkan Çelik, ‘’ 11 yıl 

bekledikten sonra bizlere verilen bu 

yetkinin anlamı çok açık ve nettir. 

Burada Bakanlığımızın bizlere olan 

güveni ve bu işlerin altından kalka-

bileceğimiz düşüncesi bize bu yetki-

yi vermiştir. O halde bize düşen 

bizlere duyulan bu güveni boşa çı-

karmamak ve bu tarihi sorumlulu-

ğumuzu başarıyla ve özveriyle yü-

rütmektir.’’ şeklinde konuştu. 

Konuşmasında; Soy kütüğü tutma-

nın küçükbaş hayvancılık sektörüne 

neler kazandıracağı konularını da 

anlatan Çelik, tatmin edecek bir 

destekleme miktarı belirlenmez ise 

bu sistemin sahada uygulanabilirliği-

SOYKÜTÜĞÜ VE SOYBİS EĞİTİM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
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nin imkânsız olacağını ifade etti. 

Genel Başkan Çelik, soy kütüğü 

çalışmalarında başarıya ulaşma-

nın en önemli faktörlerinden biri-

nin Merkez Birliği ve İl Birliklerin-

ce koç teke test istasyonlarının 

kurulması olduğunu ve bu konu-

da Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Dekanlığı ile Merkez 

Birliği arasında koç teke test is-

tasyonu kurulması çalışmalarına 

esas olmak üzere bir işbirliği pro-

tokolü hazırlandığını ve şu an 

protokol imzalanma aşamasına 

geldiğini sözlerine ekledi. 

Genel Başkan Çelik konuşmasının 

sonunda teknik personele hita-

ben ‘’ Soy kütüğü çalışmalarının 

sahada uygulanması noktasında 

en büyük görev ve sorumluluk 

size düşüyor. Onun için bugün 

burada verilecek eğitimin en ve-

rimli şekilde geçmesi için tama-

men eğitime odaklanmanızı isti-

yorum. Çünkü bu sistemin saha-

da uygulayıcıları olarak en önemli 

rolü üstlenecek olanlar sizlersiniz. 

Ben bu manada hepinize çok 

güveniyorum. Şimdiden hepinize 

başarılar diliyorum.’’ şeklinde 

konuştu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik’in konuşmasının ardından 

HAYGEM Genel Müdür Yardımcısı 

Burhan Demirok da yaptığı ko-

nuşmada Soy Kütüğü yürütme 

konusunda yeni bir hedef ortaya 

konulduğuna vurgu yaparak ‘’ 

Soy kütüğü projesini devralmakla 

işlerin bitmediğinin farkındayız. 

Her ilde başlamayacağını biliyo-

rum. Ama ilerleyen zamanda tam 

katılım bekliyorum. Bu ülkenin et 

açığının çözümü et ithalatı değil-

dir. İthalatın resmi bir başlangıcı 

yok şu an. Sözün özü 5 bin ton-

luk et ithalatı bizi bozmasın. Da-

ha ne gelen var ne giden. Yanlış 

bilgilerle sahada sohbet etmeyi-

niz. Et açığımız var doğrudur. 

Gerek sosyal medyadan gerek 

sözlü olarak birkaç söylenti duyu-

yorum. 600 bin hayvan gelmiş 

diyenler var. Bu söylentiler asıl-

sızdır. Bunlara itibar etmeyin. 

Bunları konuşmak dahi hem size 

hem sektörümüze ciddi zararlar 

verecektir. Bu tür oyunlar, söy-

lentiler sütte de oldu. Bu havayı 

bozacak söylentilerde bulunmayı-

nız. Et ihtiyacımız olduğu doğru-

dur dedik. Bu açığın kapatılması 

ancak küçükbaş hayvancılıkla 

olur. Başka çaresi yok. Bakanlığın 

desteklemelerinin %70 i tarımsal 

desteklemelerdir. Bu pastadan ne 

yapabiliriz de daha fazla fayda 

sağlayabiliriz diye çalışmalarımız 

var. Bu konuda da fikirlerinizi 

bekliyorum. Büyükbaş hayvancı-

lıkta kullanılan sistem yaklaşık 22 

yıldır devam ediyor. Küçükbaşta 

daha emekleme aşamasında. 80 

ilden 8 ile yetki verildiğini görü-

yorum. Hızlı bir şekilde yayılma-

sını ve etkilerini hızlı bir şekilde 

görmeyi diliyorum. ‘’ dedi. 

HAYGEM Genel Müdür Yardımcısı Burhan 

Demirok’un konuşmasının ardından eği-

tim çalışmaları öncesinde HAYGEM perso-

neli Ziraat Mühendisi Bilgehan Özen tara-

fından 2017 yılı anaç koyun keçi destekle-

meleri hakkında bir sunum yapıldı. Daha 

sonra ise Veteriner Hekim Halim Uzun, 

damızlık koç teke yetiştiriciliği yatırımları-

nın desteklenmesine ilişkin uygulama 

esasları hakkında bilgilendirmede bulun-

du. Sunumlara ilişkin katılımcılardan ge-

len sorular Daire Başkanı Dr. Bekir Anka-

ralı tarafından cevaplandırıldı. 

Eğitimin birinci gününün son bölümünde 

ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. 

Seyrani Koncagül, Soy kütüğü tutmanın 

koyun keçi ıslahındaki önemi ve Dün-

ya’daki örnek uygulamaları hakkında bir 

sunum gerçekleştirdi. 

Toplantının ikinci gününde ise iki ayrı 

salonda eğitim çalışmalarına başlandı. Bu 

çalışmalar kapsamında HAYGEM den Zi-

raat Mühendisi Adem Bölükbaşı Koyun ve 

keçi türü hayvanlarda soy ve ön soy kü-

tüğü kayıtlarına yönelik soy kütüğü uygu-

lama talimatı sunumu, Veteriner Hekim 

Tolga Uzun ise Soy Kütüğü Bilgi Sistemi 

(SOYBİS) uygulamalı eğitimi gerçekleştir-

di. 

Eğitim çalışmaları kapsamında bir takım 

açıklamalarda bulunan Daire Başkanı Dr. 

Bekir Ankaralı, Soybis’in ileride mobil 

sisteme dönüşeceğini belirterek ‘’ 2018 

den itibaren başlamayı planlıyoruz. Bu işi 

öyle bir hale getireceğiz ki hiçbir zorluk 

olmayacak. Burada sizin sorumluluklarınız 

çok büyük. Sizlerin iyi çalışması bizleri de 

etkileyecek.  Siz ne kadar iyi çalışırsanız 

bu iş o kadar başarılı olacak. Sizin çalış-

malarınız ileride tarih olacak.’’ dedi. 

İki gün süren eğitim toplantısının bir bö-

lümünde ise Şanlıurfa Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan 

Eyyüpoğlu, Genel Başkan Nihat Çelik’e 

Osmanlı tespihi hediye ederken, Uşak 

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 

Başkanı Asım Küçükakın da Cumhuriyet 

konulu bir tablo hediye etti. Genel Başkan 

Nihat Çelik bu vesileyle katılımcıların 

Cumhuriyet Bayramını kutladı. 
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Eski Başbakan Yardımcısı AK Parti 

Van Milletvekili Prof.Dr. Beşir Ata-

lay ve AK Parti Van Milletvekili Bur-

han Kayatürk, 7 Kasım 2017 tari-

hinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Merkez Birliğine bir ziyarette 

bulunarak Genel Başkan Nihat Çelik 

ile küçükbaş hayvancılık sektörüne 

ilişkin çeşitli değerlendirmelerde 

bulundular. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 

sektörün genel durumu, sorunları 

ile Merkez Birliğinin faaliyetleri hak-

kında bilgiler sunduğu ziyarette 

Eski Başbakan Yardımcısı AK Parti 

Van Milletvekili Prof.Dr. Beşir Ata-

lay ve AK Parti Van Milletvekili Bur-

han Kayatürk Merkez Birliğinin ça-

lışmalarından duydukları memnuni-

yeti ifade ederken, Genel Başkan 

Nihat Çelik ise ziyaretlerinden dola-

yı kendilerine teşekkür etti. 

Ziyaretin son bölümünde Genel 

Başkan Çelik, günün anısı olarak 

Atalay ve Kayatürk’e üzerinde 

‘’Sektörümüze olan yakın ilginiz 

daima takdirle anılacaktır.’’ yazılı 

koyun keçi ve çoban tasvirli birer 

maket hediye etti. 

AK PARTİ VAN MİLLETVEKİLLERİ PROF. DR. ATALAY VE KAYATÜRK                        

MERKEZ BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ 
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TÜDKİYEB HEYETİ BAKAN YARDIMCISI DANİŞ’İ                                   

MAKAMINDA ZİYARET ETTİ 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı  Nihat Çelik başkanlığında-

ki Merkez Birliği heyeti 8 Kasım 

2017 tarihinde Gıda Tarım ve Hay-

vancılık Bakan Yardımcısı Mehmet 

Daniş'i makamında ziyaret etti. 

 Samimi bir ortamda gerçekleşen 

ziyarette küçükbaş hayvancılıkla 

ilgili konular değerlendirilirken sek-

törümüzün genel sorunları da dile 

getirildi. Genel Başkan Çelik, Ba-

kan Yardımcısı Daniş’ten anaç koyun keçi desteklemesine ilaveten kuzu ve oğlakların da destekleme kapsamına alın-

ması talebinde bulundu. Ayrıca, Et ve Süt Kurumunun yetiştiricilerden kilosunu 25 liraya alacağını duyurduğu karkas et 

fiyatının 27 liraya çıkarılması hususu Genel Başkan Çelik tarafından gündeme getirildi. 

Ziyaretin sonunda TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş’e 

küçükbaş hayvancılık sektörüne yaptığı hizmetler ve yakın ilgisi nedeniyle bir plaket takdiminde bulundu. 
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Sektörün ve üreticinin sorunlarını ele 

almak, sektördeki tüm paydaşlarla bir 

arada çözüm önerileri geliştirmek ve 

bunları uygulamaya koymanın yollarını 

tartışmak amacıyla Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştir-

me Daire Başkanlığınca 11-12 Kasım 

2017 tarihlerinde Antalya’da Tarımsal 

Finans Zirvesi düzenlendi. 

Tarımsal Finans Zirvesi, 13 kamu ku-

rumu, 6 üniversite,  odalar, birlikler ve 

kooperatiflerden oluşan 27 sivil toplum 

kuruluşu, 21 banka ve 5 sigorta şirke-

tinin temsilcilerinden oluşan yaklaşık 

150 kişilik bir uzmanlar grubunun katı-

lımı ile gerçekleştirildi. Tarımsal Finans 

Zirvesine Türkiye Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik ve Ankara İli Da-

mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 

Başkanı Hasan Kılınç da iştirak etti. 

Zirve, 11 Kasım 2017 tarihinde saygı 

duruşu ve İstiklal Marşının okunması-

nın ardından, Gıda Tarım ve Hayvancı-

lık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. 

Durali Koçak’ın açılış konuşmaları ile 

devam etti. Ardından üreticilerden 

Bakanlığa sorun olarak iletilen başlık-

lar göz önüne alınarak bu konularda 

politika üretecek, somut öneriler orta-

ya koyacak şekilde oluşturulan çalışma 

grupları ile konular bazında oturumlara 

geçildi. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, Tarımsal Finansman ve 

Sigorta konulu grupta yer alarak dü-

şüncelerini dile getirdi. 

Tarımsal kredi kullanımında tarım si-

gortası ve hayat sigortası zorunluluğu-

nun kaldırılması, desteklenen üretim 

modeliyle tarım sigortalarında uyum-

laştırmanın yapılması, Tarsim, sigorta 

şirketleri ve sivil toplum kuruluşlarının 

işbirliği ile çiftçilerde olan bilgi eksikli-

ğinin giderilmesi ve hayvancılıkta si-

gorta priminin düşürülmesi gibi konu-

ların görüşüldüğü toplantıda; kredi 

komisyonları konusuyla ilgili gerekli 

mercilerle görüşülmesi,    bankaların 

ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafın-

dan talep edilen tarım sigortası dışın-

daki sigortaların yeniden gözden geçi-

rilmesi, taşınır mal rehini konusunun 

işlevsel hale getirilmesi, kredi kullanım 

konusunda sigorta şirketinin seçme 

seçilme hakkının uygulanması, tarım-

sal sigorta sistemlerinin milli tarım 

projesi ile birlikte değerlendirilmesi 

konusunda Tarsim tarafından çalışma 

yapılması, Tarsim ve ÇKS ile eğitim 

programlarının devam ettirilmesi, ÇKS 

ye kayıtlı çiftçilere SMS gönderilmeye 

devam edilmesi, küçükbaş hayvancı-

lıkta sürü sigortası için çalışma yapıl-

ması ve hayvancılık sektöründeki Sivil 

Toplum Kuruluşlarıyla iş birliğinin arttı-

rılması gibi çözüm önerileri getirildi. 

2017-2018 FAALİYETLER 

TÜRKİYE TARIMSAL FİNANS ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Merkez Birliği ( TÜDKİ-

YEB ) Genel Başkanı Nihat 

Çelik ve Genel Sekreter Ve-

kili Vedat Koç, 16 Kasım 

2017 tarihinde Eğitim Yayım 

ve Yayınlar Dairesi Başkanı 

Osman Güzelgöz'ü maka-

mında ziyaret ederek İl Bir-

liklerinde görev yapan tarım 

danışmanlarının sorunlarına ilişkin 

birtakım görüşmelerde bulundular. 

Samimi bir ortamda geçen görüş-

meler kapsamında Genel Başkan 

Çelik, gerekli şartları taşıyan Birlik 

teknik personelinin de Tarım Da-

nışmanı olarak görev almalarının 

önündeki kısıtlamaların kaldırılması 

talebinde bulundu. Talebe olumlu 

yaklaşan Başkan Güzelgöz ise bu 

konuda gerekli çalışmaların yapılabi-

leceğini söyledi. 

Görüşmeler sonrasında TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Nihat Çelik, Eğitim 

Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı 

Osman Güzelgöz'e günün anısına 

koyun keçi çoban tasvirli bir maket 

takdim etti. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, TARIM DANIŞMANLARININ SORUNLARINI                 

DİLE GETİRDİ 
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A.Ü ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ MERKEZ BİRLİĞİMİZDE 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim 

Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul ve Doç.Dr. Seyrani Koncagül 22 

Kasım 2017 tarihinde Merkez Birliğimize bir ziyarette bulunarak 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ile Fakülte TÜDKİYEB işbirli-

ğinde kurulması planlanan koç teke test istasyonu ile ilgili birtakım 

görüşmelerde bulundular. 

Görüşmeler kapsamında Ankara Haymana yolu üzerinde bulunan 

Ziraat Fakültesi Uygulama Çiftliği arazisi üzerinde kurulması planla-

nan koç teke test istasyonu ile ilgili detaylar belirlendi. En kısa za-

manda işbirliği protokolünün imzalanacağı belirtilen ziyarette 

TÜDKİYEB Teknik İşler Müdürü Veysel Ören ile Ayhas İnşaat Sanayi 

ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Aydın da yer aldılar.  

TARSİM A.Ş HEYETİNDEN GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET 

TARSİM A.Ş Genel 

Müdürü Yusuf Cemil 

Satoğlu, TARSİM A.Ş 

Hayvan Hayat Sigorta-

ları Müdürü Orhan Sa-

rıtepe ve TARSİM A.Ş 

Ankara Bölge Müdürü 

Murat Kaya, 23 Kasım 

2017 tarihinde Merkez 

Birliğimize bir ziyarette 

bulunarak TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Nihat Çelik ile küçükbaş hayvancılık sektörünü kapsayan sigortacılık konuları ile ilgili birtakım görüşme-

lerde bulundular.  Görüşmelerde küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara esas 

olmak üzere sigortacılığın yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantılarının işbirliği halinde yapılması 

konularında mutabakat sağlandı. Görüşmeler esnasında TÜDKİYEB Genel Sekreter Vekili Vedat Koç da yer aldı.  
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TÜDKİYEB Denetleme Kurulu Üyesi ve Konya İli DKKYB Başkanı Fettah Öztürk, 

Konya Birlik Muhasip Üyesi Mehmet Uğur ve Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Tartan ile Osmaniye İli DKKYB Başkanı Mus-

tafa Saygılı, 9 Kasım 2017 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret ederek küçükbaş hayvan-

cılık sektörünün başlıca sorunlarına ilişkin bir takım değerlendirmelerde bulun-

dular.TÜDKİYEB Genel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş’ın da yer aldığı ziyaret kap-

samında Konya ve Osmaniye illerinde küçükbaş hayvancılığın mevcut durumu 

ve yapılması gereken çalışmalar hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu. 

2017-2018 FAALİYETLER 

KONYA VE OSMANİYE BİRLİK BAŞKANLARINDAN                                     

Gıda Tarım ve Hayvancılık Baka-

nı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakan 

Yardımcısı Mehmet Daniş, Bakan-

lık Bürokratları ve çeşitli sivil top-

lum kuruluşlarının temsilcileri ile 

iş adamlarından oluşan 200 kişilik 

bir katılımla 26-27 Kasım 2017 

tarihlerinde Bulgaristan’ın baş-

kenti Sofya’da Bulgaristan-

Türkiye Tarım İş Forumu düzen-

lendi. 

Sofya Ramada Otelde düzenlenen 

İş Forumuna, Türkiye Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Yönetim Ku-

rulu Üyeleri İhsan Akın ve Bülent 

Oral da katılarak küçükbaş hay-

vancılık konularında ikili görüş-

melerde bulundular. 

BULGARİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDA                                                       

TARIM İŞ FORUMU DÜZENLENDİ 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Ahmet Eşref Fakıbaba, 5 Aralık 

Dünya Toprak Günü dolayısıyla 

düzenlenen programa katıldı. Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında 

gerçekleştirilen programa TÜDKİ-

YEB Genel Başkanı Nihat Çelik ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri de katılım 

sağladı. 

Programda bir konuşma yapan Ba-

kan Fakıbaba, toprağın önemine 

ilişkin, "Toprak, tüm canlıların or-

taklaşa kullandığı değeri ölçüleme-

yen bir hazinedir. Üretimin temel 

dayanağı, zenginlik ve servetin 

gerçek kaynağıdır. Toprak, yaşamın 

ta kendisidir. İsminde bereketi, 

içinde üretimi, özünde hikmeti ba-

rındırır. Toprak, ana kucağı, baba 

ocağıdır. Toprak, vazgeçilmez bir 

varlık, sadık bir yardır. Geldiğimiz 

ve gideceğimiz yerde topraktır" 

ifadelerini kullandı.Sit alanı olarak 

ilan edilen ovaların sayısının 245'e 

çıktığını söyleyen Fakıbaba, "Hedefi 

hemen yakalamışız ve bunları daha 

da arttıracağız. Hayat eşittir toprak, 

su ve oksijendir. Bizim görevimiz 

toprağı koruyabilmektir. Toprağı 

korumak için mücadele veriyoruz 

ama '4,5 aydan beri gerçekten top-

rağı tam koruyabildin mi?' diye sor-

sanız 'koruyamadım' derim. Öyle bir 

ihtiyaç çıkıyor ki, derler ya 'Yukarıya 

tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal' 

aynen öyle bir olay. Bu dengeyi 

mümkün olduğu kadar hep toprağın 

lehine düşünerek minimize etmek 

bizim en önemli görevimizdir" açık-

lamasında bulundu. 

5 ARALIK DÜNYA TOPRAK GÜNÜ PROGRAMI                                                         

BAKANLIKTA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE                                               

İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 

Çelik ve Teknik İşler Müdürü Veysel 

Ören, 6 Aralık 2017 tarihinde Ankara 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Prof.Dr.Ayhan Elmalı’ya bir ziyarette bu-

lunarak küçükbaş hayvancılık sektörü 

hakkındaki bilgilendirmeyle birlikte Anka-

ra Üniversitesi ile Merkez Birliği arasında 

yapılabilecek işbirliği çalışmaları hakkında 

görüş alışverişinde bulundular. 

Ankara Üniversitesi Rektörlük Toplantı 

salonunda gerçekleştirilen toplantıya An-

kara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi (ANKÜTEK) Yönetim Kurulu Baş-

kan Vekili Prof. Dr. Ali Sınağ, Anakara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Ergin Dursun, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Ceylan, Zootekni Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. 

Dr. Mehmet Ertuğrul, Prof.Dr. Gürsel Dellal ve Doç. Dr. Seyrani Koncagül de katılım sağladı. 

Toplantı sonrasında TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Elma-

lı’ya günün anısına koyun, keçi ve çoban tasvirli bir maket hediye etti. 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Ahmet Eşref Fakıbaba'nın himayesin-

de düzenlenen "Buzağı Kayıplarının 

Önlenmesi Çalıştayı"nın sonuç de-

ğerlendirme toplantısı 30 Kasım 

2017 tarihinde Ankara Ataköşk 

Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya 

Bakan Fakıbaba ve Bakan Yardımcısı 

Mehmet Daniş’in yanı sıra Ankara 

Valisi Ercan Topaca, Bakanlık bürok-

ratları, TÜDKİYEB Genel Başkanı 

Nihat Çelik, TDSYMB Genel Başkanı Kamil Özcan, Ankara Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent Korkmaz ve çok 

sayıda davetli katıldı.  

2017-2018 FAALİYETLER 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, BUZAĞI KAYIPLARININ ÖNLENMESİ                        

ÇALIŞTAYINA KATILDI 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ni-

hat Çelik, 2017 yılı anaç koyun keçi 

destekleme başvurusunda bulunama-

yan yetiştiriciler için Koyun Keçi Bilgi 

Sisteminin 11-15 Aralık 2017 tarihleri 

arasında bir haftalığına açıldığını ifade 

ederek bu konuda mağdur olan yetişti-

ricilerin Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-

leri Birliklerine müracaat edebilecekle-

rini açıkladı. 

Genel Başkan Çelik açıklamasında şu 

ifadelere yer verdi. 

‘’ Hükümetimiz tarımsal desteklemeler 

kapsamında her yıl yayınladığı karar-

name ile küçükbaş hayvancılığa da 

çeşitli destekler vermektedir. 2007 

yılından bu yana anaç koyun keçi başı-

na destek verilmektedir. 2007 yılında 

hayvan başına 5 lira destek verilirken 

2017 yılı için hayvan başına 25 lira 

destek veriliyor. Destekleme için Da-

mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlikle-

rine başvuruda bulunan yetiştiriciler, 

Eylül ayından başlamak üzere 24 Ka-

sım 2017 tarihine kadar müracaatta 

bulunabiliyordu. Bu tarihten sonra 

sistem kapanıyor ve yeniden açılması 

söz konusu olmuyordu. Sistemin açıl-

ması Gıda Tarım ve Hayvancılık Baka-

nımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’nın 

oluru ile mümkün olmaktaydı. Yetişti-

ricilerimizin bizden yoğun olarak talep 

etmesi üzerine Merkez Birliği olarak 

yaptığımız girişimlere kayıtsız kalma-

yan Sayın Bakanımız sistemin bir hafta 

daha açılacağı müjdesini verdi. Buna 

göre Sistem 11- 15 Aralık 2017 tarih-

lerinde açılacak olup, çeşitli sebeplerle 

başvuruda bulunamayan yetiştiricileri-

miz bu zaman diliminde müracaatlarını 

yapabileceklerdir. Yetiştiricilerimizin bu 

mağduriyetlerini gideren Müsteşarımız 

Sayın Mehmet Hadi Tunç ve Bakanımız 

Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’ya tüm 

yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyo-

rum. ’’ dedi. 

2016 yılı için 180 bin 054 yetiştiricinin, 

20 milyon 751 bin hayvanı için top-

lamda 518 milyon 781 bin lira destek-

leme ödemesi aldığını ifade eden Çelik, 

‘’ 2017 yılı destekleme başvurusunda 

bulunan yetiştirici sayısı 201 bin 481 

olup 29 milyon 495 bin hayvan sis-

temde görünmektedir. Geçen yıla göre 

müracaatta bulunan yetiştirici ve hay-

van sayısında artış görünmektedir. 

Sistemin 1 hafta açılacak olmasıyla 

hem yetiştirici ve hayvan sayısında 

belirgin bir artış olacak daha da önem-

lisi yetiştiricilerimizin mağdur olması 

önlenecektir. Sistemin açılmasıyla ya-

rım milyon hayvanın da sisteme kay-

dedileceğini bekliyorum. Ben tekrar 

Sayın Müsteşarımız ve sayın bakanımı-

za teşekkür ederken başvuruda bulu-

namamış yetiştiricilerimizin 11-15 Ara-

lık tarihleri arasında son güne bırak-

madan üyesi oldukları Birliklerine gide-

rek müracaatta bulunmalarını istiyo-

rum. Sektörümüz için de hayırlı olma-

sını diliyorum.’’ şeklinde konuştu. 

Anaç koyun keçi desteklemelerinin 

genelde Haziran ayında ödendiğine 

dikkat çeken Genel Başkan Çelik, Ba-

kan Fakıbaba’dan ödeme takviminin 

erkene çekilerek 2018 yılının Şubat 

veya Mart ayında yapılmasını talep 

edeceğini sözlerine ekledi. 

ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEĞİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNAMAYAN 

YETİŞTİRİCİLERE MÜJDE! 
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, 19 Aralık 2017 tarihinde 

Çiftçi TV de yayınlanan ve Taner Öz-

türk’ün sunduğu Haberiniz Olsun 

programında anaç koyun keçi destek-

lemeleri ve sektöre dair birtakım açık-

lamalarda bulundu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 

konuşmasına başlarken anaç koyun 

keçi destekleme müracaatlarının 24 

Kasım 2017 tarihi itibariyle sona erdi-

ğini söyleyerek ‘’ Son müracaat tari-

hinde başvuruda bulunamayan yetiş-

tiricilerimiz için Merkez Birliğimizin 

girişimleri oldu. Sayın Müsteşarımız 

Mehmet Hadi Tunç’un uygun görüşü 

ve Sayın Bakanımız Ahmet Eşref Fakı-

baba’nın talimatları doğrultusunda 1 

haftalığına sistem yeniden açıldı. Do-

layısıyla 11 – 15 Aralık 2017 tarihleri 

arasında 78 ilimizde 2 bin 709 yetişti-

ricimiz müracaatta bulundu. 296 bin 

530 hayvan sisteme kaydedildi. Tabiki 

bu bizim için olumlu bir gelişme. Ye-

tiştiricilerimizin mağduriyeti giderilmiş 

oldu. Sayın Bakanımız Fakıbaba, Müs-

teşarımız ve Bakanlığımızın bürokrat-

ları sorun değil çözüm üretmek için 

gece gündüz demeden çaba sarf et-

mektedirler. Biz de bu sektörü en iyi 

şekilde temsil etmek için il Birlikleri-

mizden gelen talepleri zamanında ve 

yerinde Bakanlığımıza iletiyoruz. Do-

layısıyla da taleplerimizin yerine geti-

rilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz.’’ 

şeklinde konuştu. 

2017 yılında anaç koyun keçi destek-

leme başvuruları olarak ülke genelin-

de toplam 204 bin 190 yetiştiricinin 

30 milyon 272 bin 553 hayvanı için 

müracaatta bulunduğunu ifade eden 

Genel Başkan Çelik, ‘Bu müracaatlar 

bizim için memnuniyet vericidir. Sö-

züm ona bazı muhalif kişiler ülkemiz-

de küçükbaş hayvancılık bitti, tükendi 

demelerine rağmen aldığımız müraca-

atlar bu iddiaları boşa çıkarıyor, ger-

çeği yansıtmıyor. Geçen yıl bu tarihte 

180 bin yetiştirici başvuruda bulun-

muştu. 28 milyon anaç koyun keçi 

bulunmaktaydı. Bu yıl hem yetiştirici 

hem de hayvan sayılarında artışlar 

olmuştur.’’ dedi. 

Desteklemelere ilişkin ödeme takvi-

mine de vurgu yapan Genel Başkan 

Çelik, ‘Yetiştiricilerin paraya en çok 

ihtiyaç duydukları zaman dilimi Mart 

ve Nisan aylarıdır. Ancak ödemeler 

Mayısın ilk veya ikinci haftasını bulu-

yor. Biz bu ödeme tarihinin sektörü-

müze katkı sağlamadığını düşünüyo-

ruz. Bu paranın en azından Nisan 

ayında ödenmesini Sayın Bakanımız-

dan önümüzdeki günlerde talep ede-

ceğiz.’’ dedi. 

2017 yılının küçükbaş hayvancılık 

sektöründe önemli kararlar alındığı 

bir yıl olduğuna işaret eden Çelik, bu 

yılda İl Birliklerini güçlendirme payı-

nın binde 2’den yüzde 2’ye ve yüzde 

2’den de yüzde 8’e çıkarıldığını ifade 

ederek üyelerle Birliklerin karşı kar-

şıya gelmelerinin önüne geçildiğini 

söyledi. 

Küpe ve küpeleme ile aşıların el 

emeği adı altında ücret karşılığında 

yapıldığına dikkat çeken Çelik, ‘’ Aşı 

ve küpeleme yapan Veteriner ve 

teknik elemanlar ücret almasın de-

miyoruz. Burada bir yanlış anlama 

olmasın. Mademki hükümetimiz ye-

tiştiriciyi destekliyor bu işi yapanları 

da desteklesin. Kendi bütçesinden el 

emeği versin dedik. Bu uygulamayı 

yapan veteriner ve teknik elemanlar 

aldıkları maaşın dışında el emeği 

alacaklar. Ama bakanlık bunu temin 

edecek, yetiştiriciden değil. Dolayı-

sıyla 2018 yılında kesin olmamakla 

birlikte küpe ve aşı el emeği adı 

altında yetiştiricilerden herhangi bir 

ücret alınmayacağını tahmin ediyo-

ruz. Bu anlamda da ısrarcıyız. Sayın 

Bakanımızın bu konuda bir açıklama 

yapmasını bekliyoruz.’’ dedi. 

Küpe affı konusuna da değinen Ge-

nel Başkan Çelik, Bakanlar Kurulun-

ca getirilen küpe affı neticesinde 

yetiştiricilerin 6 trilyon liralık ceza-

dan kurtulduklarını ve % 30 civarın-

da olan küpesiz hayvanın küpelenip 

kayıt altına alındığını belirterek böy-

lece gerçek hayvan sayısının ortaya 

çıkacağını sözlerine ekledi. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, ÇİFÇİ TV DE                                 

DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fa-

kıbaba, Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Müsteşar 

Mehmet Hadi Tunç, Müsteşar Yardımcıları, Genel 

Müdürler ile Sivil Toplum Kuruluşları ile Finans Sek-

törünün üst düzey temsilcilerinin katılım gösterdiği 

‘’Birlikte Üretim Modeli’’ konulu toplantı 14 Aralık 

2017 tarihinde Bakanlık toplantı Salonunda gerçek-

leştirildi. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Ge-

nel Başkanı Nihat Çelik’in de katıldığı ve yaklaşık 5 

saat süren toplantıda; parçalı arazi yapısı ve küçük 

ölçekli işletmelerin ekonomik ölçeğe uygun tarımsal 

işletme yapısına kavuşturulması için Bakanlık tara-

fından hazırlanan ‘’Birlikte Üretim Modeli’’ sunumu 

gerçekleştirildi ve sunum sonrasında katılımcılar 

tarafından görüş ve öneriler detaylı bir şekilde de-

ğerlendirildi. 

2017-2018 FAALİYETLER 

BAKANLIKTA ‘’BİRLİKTE ÜRETİM MODELİ’’ DEĞERLENDİRİLDİ 

BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DURMAZ’DAN MERKEZ 

BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üre-

tim Genel Müdür Yardımcısı Resul Durmaz 19 

Aralık 2017 tarihinde Merkez Birliğimizi ziyaret 

ederek TÜDKİYEB Genel Başkan Nihat Çelik ile 

sektör hakkında bilgi paylaşımında bulundular. 

Genel Başkan Çelik, ziyaretten duyduğu memnu-

niyeti dile getirerek Genel Müdür Yardımcısı Dur-

maz’a teşekkür etti.  

Giresun İli DKKYB Başkanı Yahya Torunoğlu ve 

Giresun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği başkanı 

Talat Çetiner 13 Aralık 2017 tarihinde Türkiye 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Baş-

kanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret ederek kü-

çükbaş hayvancılık sektörünün başlıca sorunları-

na ilişkin bir takım değerlendirmelerde bulundu-

lar. Ziyaret kapsamında Giresun ilinde hayvancılı-

ğın mevcut durumu ve yapılması gereken çalış-

malar hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu.  

GİRESUN BİRLİK BAŞKANI TORUNOĞLU’NDAN                                       

MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 
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Tarımsal Araştırma Danışma Kuru-

lunun (TADAK) 5. toplantısı Müste-

şar Yardımcısı Ahmet Güldal baş-

kanlığında, 21 Aralık 2017 tarihinde 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğü toplantı salonun-

da gerçekleştirildi. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik’in de katılım 

gösterdiği toplantı; Bakanlık ana 

hizmet ve ilgili birimlerinin, üniver-

sitelerin ilgili fakültelerinin, kamu 

kurum ve kuruluşlarının, sektördeki 

meslek kuruluşlarının, ilgili sivil 

toplum kuruluşları ile özel sektör 

kuruluşlarının üst düzey temsilcile-

rinden oluşan yaklaşık 55 kişinin 

katılımıyla gerçekleştirildi. 

Müsteşar Yardımcısı 

Ahmet Güldal'ın açılış 

konuşmasıyla başlayan 

toplantıda daha sonra 

TAGEM Genel Müdürü 

Dr. Nevzat Birişik'in 

Neden AR-GE sunu-

muyla devam etti. 

Daha sonra Tarımsal 

Ekonomi ve Proje Yö-

netimi Daire Başkanı 

Doç. Dr. Cengizhan 

Mızrak, 4. TADAK top-

lantısı önerileri/yapılan 

faaliyetlere ilişkin bir 

sunum gerçekleştirdi. Ardından tüm 

katılımcılar önümüzdeki dönemde ar

-ge den beklentileri ve öncelikle ya-

pılması istedikleri ar-ge konuları 

hakkında bilgiler verdi. Bu çerçevede 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 

tarafından da küçükbaş hayvancılık 

sektörünün ihtiyacı olan Ar-Ge ko-

nuları ile sektörün sorunları detaylı 

bir şekilde dile getirildi. 

5.TARIMSAL ARAŞTIRMA DANIŞMA KURULU (TADAK) TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, MERA YASAKLARINI                           
BEREKET TV’ YE DEĞERLENDİRDİ 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, 27 Aralık 2017 tarihinde 

Bereket TV ve Bereket Hayvancılık TV 

nin ortak ve canlı yayınında Umut Özdil 

ile Gündemin Bereketi programına bağ-

lanarak mera yasaklarına ilişkin birta-

kım değerlendirmelerde bulundu. 

Genel Başkan Çelik konuşmasının ba-

şında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın Hakkari’de mera yasakları-

nın önümüzdeki ilkbahardan itibaren 

kaldırılacağına yönelik yaptığı açıkla-

madan duyduğu memnuniyeti dile geti-

rerek ‘’ Küçükbaş hayvancılık sektörü-

müze her zaman samimi ve sıcak me-

sajlarıyla büyük değer veren sayın 

Cumhurbaşkanımıza gerek şahsım ge-

rekse sektörüm adına teşekkür ediyo-

rum. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesa-

jını bayram havasında karşılıyoruz‘’ 

dedi. 

Mera yasaklarının sektöre ciddi kayıplar 

verdiğine vurgu yapan Çelik ‘’ Meralar 

küçükbaş hayvanlarımız için önemli 

besin kaynaklarıdır. Ülkemizdeki kü-

çükbaş hayvanların üçte birinin doğu 

ve güneydoğu Anadolu Bölgesinde bu-

lunduğunu göz önüne alırsak bu kadar 

hayvanın meralardan yoksun kalması 

elbette sektörümüz adına ciddi kayıpla-

ra neden olacaktır. Mera yasağının kal-

masının en faydası üretime yansıyacak-

tır. Girdi maliyetleri düşecektir. Meraya 

gidiş dönüşler nakliye vasıtalarıyla ya-

pıldığı için bu da yetiştiricilere maddi 

külfet getirmektedir. Ayrıca koç teke 

katımları merada yapılmaktadır. Mera 

dönüşlerinde nakliye araçları gebe olan 

hayvanların yavru düşürmesine neden 

olabilmektedir. Bunların her biri bizim 

için büyük kayıplardır.’’ dedi. 

Mera yasaklarının kalması için bir takım 

girişimlerde bulunduklarını da ifade 

eden Çelik, ‘’ Sayın İçişleri Bakanımızla 

hem telefonla görüşmelerimiz oldu 

hem de resmi yazışmalarımız oldu. 

Mağduriyetin giderilmesi için. Doğu ve 

güneydoğu da görev yapan Birlik Baş-

kanlarımız ve diğer taraftan yüz yüze 

gelerek dert ve sıkıntılarını paylaştığım 

muhtarlardan Genel Merkezimize yo-

ğun talepler gelmekteydi. Bunları yazılı 

olarak rapor ederek İçişleri Bakanımız 

Sayın Süleyman Soylu ’ya ilettik. 81 İl 

Valimize bir talimat verdi. Fakat tabi ki 

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işe du-

yarlı olması, sektörümüze sahip çıkma-

sı ve bu anlamda Sayın Cumhurbaşka-

nımızın ağzından bu mesajı duymak 

bizim için mutluluk verici oldu ‘’ şeklin-

de konuştu. 

Meraların ve yaylaların istenildiği gibi 

değerlendirilemediğine dikkat çeken 

Genel Başkan Çelik, ’’Sayın Cumhur-

başkanımızın verdiği olumlu mesajdan 

sonra bizde özellikle Tarım bakanımız-

dan birinci talebimiz Türkiye’de mera 

envanterinin çıkarılmasıdır. Kaç yayla 

var, nerelerde otlatma yapılır gibi ko-

nularda sağlıklı bir alt yapımız 

yok.  Yaylaların potansiyeli, alanların 

bir şekilde belirlenmesi ve envanterinin 

oluşturulması gerekiyor. Diğer taraftan 

küçükbaş hayvancılık daha çok göçer 

hayvancılık şeklinde yapılmaktadır. 

Bunun için göçer hayvan güzergahları-

nın da yeniden gözden geçirilmesi ve 

iyileştirme yapılmasını talep ediyoruz. 

Yol güzergahlarında çobanlarımızın 

sosyal ihtiyaçlarını gidermek üzere 

barınaklarının olması gerekiyor.’’ dedi. 

Genel Başkan Çelik, konuşmasını verdi-

ği yeni yıl mesajıyla noktaladı. 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK ‘’ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISINDA HEDEF                         

70 MİLYONA ULAŞMAK ’’ 

ANKARA (AA) Türkiye Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çe-

lik, ülkedeki küçükbaş hayvan sayısı-

nın 44,5 milyonu geçtiğini belirterek, 

"Küçükbaş hayvan varlığımızla bugün 

Avrupa'da birinci olmamıza rağmen, 

bunun yetersiz olduğunu biliyoruz ve 

rakamın orta vadede 70 milyona çıka-

rılmasını hedefliyoruz." dedi. 

Çelik, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğin-

de bu yıl yaşanan gelişmeleri değer-

lendirdi, gelecek yıla ilişkin beklentile-

rini anlattı. Son 10 yıldır küçükbaş 

hayvan varlığının sürekli arttığını belir-

ten Çelik, geçen yıl toplam 41 milyon 

329 bin 232 olan sayının bu yıl haziran 

ayı itibarıyla 44 milyon 572 bin 635'e 

ulaştığını bildirdi. Çelik, "Küçükbaş 

hayvan varlığımızla bugün Avrupa'da 

birinci sırada olmamıza rağmen, bunun 

yetersiz olduğunu biliyoruz ve rakamın 

orta vadede 70 milyona çıkarılmasını 

hedefliyoruz. En önemli beklentileri-

mizden biri, öncelikle sektörümüzün 

olmazsa olmazı nitelikli çoban bulma 

ve çalıştırma sorununun çözüme ka-

vuşturulmasıdır." dedi. 

Islah çalışmalarının temelini teşkil 

eden soy kütüğü yürütme yetkisinin 

Merkez Birliğine verildiğini anımsatan 

Çelik, bunun küçükbaş hayvancılık 

sektörüne faydalı olacağını söyledi. 

Çelik, geçmiş yıllarda tarımsal destek-

lemelerle ilgili kararnamede "çiftçi 

örgütlerini güçlendirme payının binde 

bir olduğuna işaret ederek, "Bu oran 

2016 yılında yüzde 2'ye çıkarıldı ancak 

Merkez Birliğimizin girişimleriyle bu yıl 

tarımsal desteklemeler kararnamesin-

de yüzde 8 olarak belirlendi." diye 

konuştu. 

Anaç koyun ve keçiler için destek ve-

rildiğini, kuzu ve oğlakların da destek-

leme kapsamına alınması için çalışma-

lar yaptıklarını ifade eden Çelik, gele-

cek yıl bu konunun hayvancılık destek-

lemeleri içinde yer almasını bekledikle-

rini söyledi. 

Çelik, bu yıl alınan en önemli kararlar-

dan birinin de küpe affı olduğuna dik-

kati çekerek, şöyle devam etti: 

"Hayvanlarını küpeletemeyen yetiştiri-

cilerimiz ciddi bir cezayla karşı karşı-

yaydı. Yetiştiriciler hayvanları kayıt 

altına alamıyordu. Bundan dolayı ülke-

mizde yüzde 30 oranında hayvanımız 

kayıt dışıydı ve desteklemelerden ya-

rarlanamıyordu. Merkez Birliğimizin 

girişimleri sonucu Bakanlar Kurulu 

kararıyla küpe affı getirildi. Bu yılın en 

önemli gelişmelerinden biri olarak gör-

düğümüz bu kararla yetiştiricilerimiz 

31 Aralık 2017'ye kadar hayvanlarını 

küpeleterek kayıt altına alabilecek." 

Anaç koyun ve keçi destekleme başvu-

rusunun bir hafta uzatılmasıyla 296 

bin 530 küçükbaş hayvanın daha sis-

teme kaydedildiğini belirten Çelik, ge-

çen yıl toplam 204 bin 190 yetiştirici-

nin 30 milyon 272 bin 553 hayvanı için 

müracaatta bulunduğunu bildirdi. Çe-

lik, mayısta yapılan destekleme öde-

melerinin de nisanda yapılmasını talep 

edeceklerini bildirdi. 

Gelecek yıl küçük aile işletmelerine 

pozitif ayrımcılık yapılmasını ve bunla-

rın daha çok desteklenmesini istedikle-

rini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: 

"Koyun ve keçi bu ülkenin milli mese-

lesi olmakla beraber ekonomik anlam-

da da sigortasıdır. İnsanların köylerin-

de kalması, köyden kente göçlerin 

önlenmesi için sosyal açıdan da önemli 

bir sektördür. Onun için küçük aile 

işletmelerini daha çok desteklememiz 

lazım. Merkez Birliği olarak, Sayın Gı-

da, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız 

Ahmet Eşref Fakıbaba'dan, 2018 yılı-

nın 'küçük aile işletmelerini destekle-

me ve büyütme yılı' olarak ilanını talep 

ediyoruz." 

Çelik, küpeleme ve aşılamanın tarım il 

ve ilçe müdürlüklerince "el emeği" 

adıyla ücret karşılığı yapıldığına işaret 

ederek, "Aşı ve küpeleme yapan vete-

riner ve teknik elemanlar ücret alma-

sın demiyoruz, el emeğini Bakanlık 

bütçesinden almalarının doğru olacağı-

nı düşünüyoruz. Dolayısıyla 2018 yılın-

da 'küpe ve aşı el emeği' adı altında 

yetiştiricilerden herhangi bir ücret alın-

mayacağını tahmin ediyoruz." dedi. 
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Malatya İli Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Birliğinin kuruluşunun 

10.yılı münasebetiyle 29 Aralık 

2017 tarihinde Malatya’da bulunan 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Malatya’nın 

yerel televizyonlarından ERTV de 

yayınlanan Hülya Kaya ile Güne 

Bakış programının canlı yayın konu-

ğu oldu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik, programda sorulan bir soru 

üzerine ithalata ilişkin yaptığı açık-

lamada ‘’ Biz sektör olarak ithalata 

karşıyız. İhracatçı bir ülke olmalıyız 

ki geçmişte böyleydik. Ama son 

yıllarda terör nedeniyle getirilen 

mera yasakları maliyeti yükseltti. 

Küçükbaş hayvancılık sektörünü 

biraz da olsa geriletici bir faktör 

oldu. Bütün bunlara rağmen AK 

Parti Hükümetlerinin başa gelme-

siyle beraber 2006 da İl Birlikleri ve 

Merkez Birliğimiz kurularak o günün 

şartlarında 31 milyona gerileyen 

küçükbaş hayvan sayımız bugün 

tekrar 44,5 milyon seviyesine ulaş-

tı. Bu bizim için memnuniyet verici 

bir durumdur. Halen Avrupa’da 

birinci sırada olma konumunu koru-

yoruz. Onun için biz daha çok üre-

teceğiz.’’ dedi. 

Anaç koyun keçi destekleme müra-

caatlarına da değinen Genel Başkan 

Çelik, ‘’Geçen yıl 198 bin yetiştirici-

miz müracaat etmişti. Bu yıl gelen 

müracaatlar 204 bine çıktı. 28 mil-

yon anaç koyun keçi sayısı bu yıl 30 

milyonu aştı. Bu da bizim için gurur 

vericidir.’’ İfadelerine yer verdi. 

Malatya Birliğin kuruluşunun 10. Yılı 

münasebetiyle Malatya’ya geldiğini 

belirten Çelik, etkinliğe katılacak 

olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-

lent Tüfenkci’den bazı talepleri ola-

cağını söyleyerek ‘’ Gümrük ve Tica-

ret Bakanlığı kooperatiflerden so-

rumlu bir bakanlık. Birlikler de koo-

peratif kapsamında değerlendirili-

yor. Sayın bakanımızdan maddi sı-

kıntı çeken Birliklerimiz için ayni ve 

nakdi yardım yapılması talebinde 

bulunacağım. Diğer taraftan yayla-

larda çobanların günübirlik ihtiyaçla-

rını gidermek adına bir proje gelişti-

rilmesini isteyeceğiz.’’ dedi. 

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birlik Başkanı İhsan Akın’ın Malat-

ya’da sektörün gelişimi için yaptığı 

çalışmaları takdir ettiğini söyleyen 

Genel Başkan Çelik, Türkiye’de bir 

ilk olarak Malatya Birlik tarafından 

oluşturulan Çoban Müzesi için de 

Birlik başkanı Akın’ı kutlayarak te-

şekkür etti. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, MALATYA ERTV’YE                      

AÇIKLAMALARDA BULUNDU 
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MALATYA BİRLİK 10.KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ                                           

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLADI 

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Birliği, "Onuncu Yıl Etkinliği"™ 

gerçekleştirildi. 28 Aralık 2017 tarihin-

de Malatya Kongre ve Kültür Merke-

zi'nde düzenlenen programa Gümrük 

ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin 

yanısıra Vali Ali Kaban,  AK Parti Ma-

latya Milletvekili Mustafa Şahin, Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müste-

şar Yardımcısı Ahmet Güldal, Türkiye 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

Genel Başkanı Nihat Çelik, Malatya 

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 

Çakır, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer 

Urhal, AK Parti İl Başkanı Hakan Kah-

talı, TSO Başkanı Hasan Hüseyin Er-

koç, ESOB Başkanı Şevket Keskin, ilçe 

belediye başkanları, bölge müdürleri 

ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri 

ve çok sayıda yetiştirici katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın 

okunmasından sonra başlayan prog-

ram sinevizyon gösterimi, kaval dinle-

tisi ve halk oyunları gösterisiyle de-

vam etti. Programda ilk konuşmayı 

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Birliği Başkanı İhsan Akın yaptı. 

Akın, "Üreticinin her zaman yanında 

olduk, karşısında olmadık. Taşın altına 

elimizi koyacağız taşın altına elimizi 

koymasak da muhalif olmayacağız. 

Her şeyi devletten, Cumhurbaşkanın-

dan, AK Parti Hükümetinden, Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 

beklemeyeceğiz" ifadelerinde bulundu. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik ise, yaptığı konuşmada, 

sektörün sorunlarının çok ve meşak-

katli bir iş olduğunu ifade ederek "AK 

Parti hükümetlerinin başa gelmesiyle 

birlikte sorunlarımız bir bir çözülü-

yor.Ama şu tablodan da görüyoruz ki 

2018 yılı bizim için daha güzel bir yıl 

olacak. Bana göre 2018 yılı artık zen-

gini destekleme değil, küçük aile işlet-

melerini destekleme yılı olacaktır." 

dedi. 

Genel Başkan Çelik, Cumhurbaşkanı-

nın mera yasaklarının kaldırılacağı 

söylemine de dikkat çekerek ‘’ Sayın 

Cumhurbaşkanımızın bu müjdeyi ver-

mesi bizler için memnuniyet vericidir. 

Bu meslek peygamber efendimizin 

mesleğidir. Bizler de bu mesleği yürüt-

mekten, sizlerle birlikte olmaktan son 

derece şeref duyduğumu ifade etmek 

istiyorum’’ diye konuştu. 

Bakan Tüfenkci’den de bir talepte bu-

lunan Çelik, Birliklerin kuruluşunun 

temelinde kooperatifçiliğin olduğunu 

belirterek ‘’ Sayın Bakanımdan sizler 

adına istirhamım 2018 yılında öncelik-

le kısa ve orta ölçekli vadede küçük 

işletmeleri büyütmek için nasıl bir pro-



  

 65 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

je üretebiliriz konusunu değer-

lendirmesini istiyoruz. 80 Birliği-

mizin otuzunun maddi sıkıntısı 

vardır. Sayın bakanımızdan Ma-

latya başta olmak üzere bu Bir-

liklerimize ayni ve nakdi yardım 

olarak katkı sağlaması sektörü-

müz adına olumlu bir adım ola-

caktır.’’ dedi. 

Konuşmasında İthalat konusuna 

da değinen Çelik, ihtiyaç halinde 

damızlık anaç ithalatı dışında 

ithalat istemediklerini, ithalatçı 

değil ihraç eden bir ülke konumu-

na gelmeyi arzuladıklarını ifade 

ederek halen mera ve çoban so-

runu bulunduğunu, İŞKUR tara-

fından çobanlara yüzde 25 kon-

tenjan ayrılarak istihdam edilme-

leri gerektiğini söyledi. Genel 

Başkan Çelik, mera ve yaylalara 

ait bir envanterin olmadığını ve 

Bakanlık tarafından oluşturulması 

gereğine işaret ederek konuşma-

sını tamamladı. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığı Müsteşar Yardımcısı Ah-

met Güldal da konuşmasında, 

"Biz Bakanlık olarak meraların 

ıslahına çok önem veriyoruz. 

Bundan sonra mera ıslahları bir-

kaç kategoride değerlendirilecek 

ki bu görev bizzat benimdir. Me-

ralardaki ot verimini de yükselt-

mek için de ıslah projelerini de 

kat kat arttıracağız" sözlerine yer 

verdi. 

AK Parti Malatya Milletvekili Mus-

tafa Şahin, konuşmasında "Biz 

her ne kadar üreten olmasak da 

üretenlerin yanında olduk. Dağ-

lardaki yaylaları, otlakları kan 

gölüne çeviren terör örgütleri 

oraları insanımıza zindan ettiği 

dönemleri geride bırakıp siz de-

ğerli üreticilerimizin hizmetine 

sunmak için çalıştık" ifadelerine 

yer verirken, Vali Ali Kaban ise, 

"Tarım ve hayvancılık olmadan 

yaşamamız mümkün değil. Tarım 

ve hayvancılığın gelişebilmesi, 

toprağa bağlı olan her şey zah-

metli olduğundan iyi bir işçilik 

üzerinde yürütülmesi lazım. Bu 

da kooperatifi gerektiriyor" diye 

konuştu. 

Son olarak söz alan Gümrük ve 

Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 

ise konuşmasında "Tarım, bizim 

için önemli bir stratejik alandır. 

Ve tarımı asla ve asla geri plana 

atmıyoruz. İleriye götürmek için 

desteklerin de önemli bir bölü-

münü hükümet olarak tarıma 

veriyoruz. Türkiye tarımında 14 

yıl öncesi rakamlarıyla şimdiki 

rakamlar arasında 4 kat fark var. 

Tarımsal hasılada Avrupa'da 

4'üncü sıradan biz birinci sıraya 

yükseldik. Ve tarımsal hasıladan 

2005 yılından bugüne kadar Av-

rupa'nın birincisi olarak yolumuza 

devam ediyoruz. 2002 yılından 

bu yana tarımsal milli geliri 4 

kattan fazla artırdık, geldiğimiz 

nokta 161.3 milyar. 2002 yılında 

yaklaşık 4 milyar olan tarım ve 

gıda ürünleri ihracatımız 2016 

yılında 4 kattan fazla artarak 

16.3 milyar dolar olarak gerçek-

leşti. 2003-2016 döneminde ta-

rım ve gıda ürünleri dış ticaretin-

de 58 milyar dolar fazla verdik. 

Ve 2002 yılında Ziraat Banka-

sı'nda çiftçimiz yüzde 59'la faizli 

kredi kullanıyordu, şu anda bu 

oranlar sıfır ila yüzde 8.25 oran-

larında uygulanıyor. Ziraat Bakası 

ve Tarım Kredi Kooperatiflerimiz 

tarafından kullandırılan kredi 

miktarı 2002'de sadece 530 mil-

yon TL'ydi, 2016 yılında çiftçileri-

mizin kullandığı kredi miktarı 34 

milyar TL'ye ulaştı" ifadelerine 

yer verdi. 

Başkan Çelik ayrıca bir koyun 

keçi çoban maketini de Müsteşar 

Yardımcısı Ahmet Güldal’a takdim 

etti. 

Etkinliğin düzenlenmesinde 

emekleri geçenlere plaket takdi-

minin ardından Gümrük ve Tica-

ret Bakanı Bülent Tüfenkci tara-

fından sürü yönetimi kursunu 

başarıyla tamamlayan kursiyerle-

re sertifikaları verildi.  
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, 2 Ocak 2018 

tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi 

Tunç ve Hayvancılık Genel Müdürü 

Dr. Durali Koçak’ı makamlarında 

ziyaret ederek sektörün sorunlarına 

ilişkin yeni yıldan beklentilerini dile 

getirdi ve Bakanlıkla birlikte yapıla-

bilecek çalışmalar hakkında bilgi 

alışverişinde bulunuldu.    

GENEL BAŞKAN ÇELİK, BAKANLIKTA                                                                               

YENİ YILDAN BEKLENTİLERİNİ DİLE GETİRDİ 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINDA                            

DÜZENLENEN İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB)  Genel Başkanı Nihat Çelik, 3 

Ocak 2018 tarihinde Gümrük ve Ticaret Ba-

kanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısına 

katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen 

toplantıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müs-

teşarı Cenap Aşcı ve aynı bakanlığa bağlı olan 

Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seyme-

noğlu İle küçükbaş hayvancılığın sorunları da 

ele alındı.   

ÇETİNKAYA VE YAMAN’DAN MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

Diyarbakır İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdullah Çetinkaya 

ve Eski Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yaman, 5 Ocak 2018 tarihinde 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik'i makamında ziyaret ederek Merkez Birliğinin 

çalışmaları ve küçükbaş hayvancılık sektörü ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.  

AVCI VE AKIN’DAN GENEL BAŞKAN ÇELİK’E BAŞARI PLAKETİ 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu toplantısı 16 Ocak 

2018 tarihinde Genel Başkan Nihat Çelik Başkanlığında gerçekleştirildi. Yönetim 

Kurulu Toplantısı öncesinde Genel Başkan Nihat Çelik’e küçükbaş hayvancılık sek-

törüne yaptığı başarılı hizmetlerin anısına Merkez Birliği Muhasip Üyesi ve Çorum 

İli DKKYB Başkanı Şevket Avcı tarafından bir hattat tarafından üzerinde Nihat Çelik 

yazılı tablo hediye edilirken, Merkez Birliği Sekretarya Üyesi ve Malatya İli DKKYB 

Başkanı İhsan Akın tarafından bir plaket takdiminde bulunuldu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Avcı ve Akın’a vermiş oldukları hediye ve 

plaketten dolayı teşekkür ederek küçükbaş hayvancılık sektörünü daha iyi yerlere 

getirmek adına 2018 yılında da sektörün tüm paydaşlarıyla birlik ve beraberlik 

içerisinde çalışmaların yürütüleceği noktasında mesajlar verdi. 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

tarafından düzenlenen Büyükbaş ve 

Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı, Antal-

ya'nın Kundu Oteller Bölgesi'nde bulu-

nan bir otelde gerçekleştirildi. 9 – 11 

Ocak 2018 tarihleri arasında düzenle-

nen çalıştayda, hayvancılık, yem sek-

törleri ile üretici birlikleri temsilcileri ve 

akademisyenlerin yer aldığı yaklaşık 

300 kişi yer aldı. Bu kapsamda Türkiye 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

( TÜDKİYEB ) Genel Başkanı Nihat 

Çelik ve bazı Birlik Başkanları da çalış-

taya katılım gösterdi. 

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil, yak-

laşık 14 milyon hektar mera alanı, 24 

milyon hektar tarımsal üretim alanı ile 

121 milyon ton bitkisel üretime sahip 

Türkiye'de, 14,5 milyon büyükbaş, 45 

milyon küçükbaş hayvan varlığı oldu-

ğunu belirtti. Pakdil, 1,2 milyon tonu 

aşan kırmızı et üretiminin yanı sıra 2 

milyon ton beyaz et, 18,5 milyon ton 

süt, 20 milyar civarında yumurta ve 

kendi üretimi hariç 20 milyon tonu 

aşan bir yem sektörü olduğunu belirtti. 

İnsanoğlunun yaratılışından bu yana 

değişmeyen en önemli ihtiyacının ye-

me içme alışkanlığı olduğuna dikkati 

çeken Pakdil, Bakanlık olarak insanla-

rın gıda ihtiyacını karşılamanın yanı 

sıra gıda güvenliğinin nasıl sağlanabi-

leceğini çalıştıklarını kaydetti. 

Tarım imkânı olan, tarımsal üretim 

yapan ülkelerin sorumluluğunun sade-

ce kendi insanlarına yönelik olmaması 

gerektiğini de vurgulayan Pakdil, dün-

yada birçok ülkenin gıda üretme 

imkânına sahip olmadığını, bu nedenle 

ülkelerin sadece kendileri için üretme-

sinin doğru bir yaklaşım olmadığını 

vurguladı. 

Fert başına gelirin artmasıyla birlikte 

tüketim tercihlerinde de kaymalar ol-

duğunu ifade eden Pakdil, "Hayvansal 

üretim daha çok önem kazanıyor. İn-

sanların dışarıda yemek yeme alışkan-

lığının artması tüketimin daha çok 

hayvansal yöne kaymasına neden olu-

yor. Bunun için de ihtiyacımızın karşı-

lanması ve dışarıya bağlı olunmaması 

için gıdamızı başkasının insafına bırak-

mamak için çabalar gösteriyoruz." diye 

konuştu. 

Kırsal nüfusun azaldığını, şehir nüfusu-

nun ise arttığını ifade eden Pakdil, 

tarım arazilerinin parçalanmasını önle-

mek için çalışmaların sürdürüldüğünü 

vurguladı. Pakdil, kuraklık nedeniyle 

az miktarda kaba yem ithal edildiğine 

de dikkati çekerek, "Az bir miktar kaba 

yem gelmiş olsa da bunu çok büyük 

bir miktar gibi gösteriyorlar. Bütün 

kaba yemi ithal ediyormuşuz gibi lanse 

ediliyor. Böyle bir durum yok. Sektö-

rümüz kendi imkânları içinde ülke için-

den bu ihtiyacını temin ediyor. Çok 

fazla kaba yem ihracatı varmış gibi 

gösterilmesi doğru değil. Yağış yeter-

sizliği nedeniyle düşen verim kaybı 

nedeniyle bir miktar ithalat yapılmıştır. 

Çok büyütülecek bir durum söz konusu 

değil." açıklamasında bulundu. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Hayvancılık Genel Müdürü Dr.Durali 

Koçak da hayvancılığın her dönemde 

önemini koruduğunu söyledi. Koçak, 

"Bizim için olmazsa olmaz hayvansal 

gıdaların temininde, gıda güvenliğinin 

karşılanması için oluşturduğu istihdam 

bakımından ve ülke ekonomisine kat-

kısı bakımından hayvancılık bizim için 

önemlidir. Bundan vazgeçmemiz 

mümkün değildir." diye konuştu. 

Türkiye'deki hayvan varlığı hakkında 

da bilgiler veren Koçak, besi işletmele-

rinin büyük bölümünün küçük işletme-

ler olduğunu, fakat giderek büyüdüğü-

nü söyledi. 

Hayvancılığın sabır isteyen bir sektör 

olduğunun altını çizen Koçak, "Doğum 

ve süte ulaşmada süre var. Bu sektör-

de desteklenmelidir. Nasıl olsa bir eko-

nomik faaliyettir, 'Kâr etmiyorsa bırak-

sın.' deme lüksümüz yok. Gıda güven-

liği için biz sektöre katkıda bulunmak 

zorundayız. 'Para ile değil mi istediğim 

yerden alırım.' deme lüksümüz yok. 

Ne olursa biz bunu üretmek durumun-

dayız." dedi. 

Konuşmaların ardından programın 

küçükbaş hayvancılık bölümünde Müs-

teşar Yardımcısı Nihat Pakdil’in baş-

kanlığında çalışmalara başlandı. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 

küçükbaş hayvancılık sektörünün so-

runlarını dile getirerek çözüm nokta-

sında önerileri katılımcılarla paylaştı. 

Diğer yandan Genel Başkan Çelik, Ma-

navgat’ta koyun yetiştiriciliği yapan bir 

işletmeyi ziyaret ederek, yetiştiricinin 

sorunlarını dinledi. 

2017-2018 FAALİYETLER 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BÜYÜKBAŞ VE                    

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI DÜZENLEDİ 



 

 68 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri 16 Ocak 2018 tari-

hinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Baş-

kanlığına vekaleten atanan Mustafa 

Caygın ile Et ve Süt Kurumu Genel 

Müdürlüğüne atanan Osman Uzun 

ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-

leri Merkez Birliğinin bir iştiraki olan 

Tareks Hayvancılık A.Ş Genel Mü-

dürlüğüne atanan Adem Tatlı’ya 

hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 

Caygın, Uzun ve Tatlı’ya küçükbaş 

hayvancılık sektörüne hayırlı hiz-

metlerde bulunmaları temennileriy-

le yeni görevlerinde başarılar diler-

ken günün anısına kendilerine birer 

koyun keçi çoban maketi hediyesin-

de bulundu.  

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK VE YÖNETİM KURULUNDAN                    

HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

KAHRAMANMARAŞ VE ÇANAKKALE BİRLİKLERİMİZDEN                                          

MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

Kahramanmaraş İli Damızlık Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Birliği başkanı Vak-

kas Kuzu ile Çanakkale İli Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Baş-

kanı Doç.Dr. Ferhan Savran ve Baş-

kan Yardımcısı İlhan Ulus, 19 Ocak 

2018 tarihinde, Türkiye Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 

Başkanı Nihat Çelik’i makamında 

ziyaret ederek küçükbaş hayvancılık 

sektörü ve Çanakkale ile Kahraman-

maraş illerindeki Birlik çalışmalarıyla 

ilgili istişare ve görüş alışverişinde 

bulundular. 

Genel Başkan Nihat Çelik ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek 

Kuzu, Savran ve Ulus’a teşekkür 

ederek birlik beraberlik mesajları 

verdi ve önümüzdeki süreçte yapıla-

cak olan çalışmalarda başarı temen-

nilerinde bulundu. 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ( TÜDKİ-

YEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 

terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Afrin'e gerçekleştirdiği 

Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin bir mesaj yayımladı.? 

Genel Başkan Çelik mesajında, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

Afrin’e yapmış olduğu Zeytin Dalı Harekâtını TÜDKİYEB 

olarak canı gönülden destekliyor, Ülkemizin terör belasın-

dan en kısa zamanda kurtulması dileklerimizle, Vatanımızı 

şer güçlerin şerrinden koruması ve çevremize barış getir-

mesini yüce Rabbimden niyaz ediyoruz. 

Kahraman Ordumuzun zaferle dönmesi dualarımızla Gaza-

mız mübarek olsun. Allah Ordumuzun yar ve yardımcısı 

olsun…” temennilerinde bulundu. 

2017-2018 FAALİYETLER 

TÜDKİYEB’DEN ZEYTİN DALI HAREKÂTINA DESTEK 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, 24 Ocak 2018 tarihinde 

Merkez Birliğine bir ziyarette bulunan 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Öğretim Üyeleriyle bir araya gelerek 

Merkez Birliğince kurulması planlanan 

ve üzerinde çeşitli toplantılar yapılan 

koç teke test istasyonu hakkında bilgi 

alışverişinde bulundular. 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Ergin Dursun, Dekan 

Yardımcıları Prof. Dr. Belgin Çakmak 

ve Prof. Dr. Necmettin Ceylan, Zoo-

tekni Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. 

Mehmet Ertuğrul, Prof.Dr. Fatin Cedde 

ve Doç. Dr. Seyrani Koncagül’den olu-

şan heyet ile yapılan görüşme-

de;  Ankara Haymana yolu üzerinde 

bulunan Ziraat Fakültesi Uygulama 

Çiftliği alanında yapılması planlanan 

koç teke test istasyonuna ilişkin yapı-

lacak işbirliğinin detayları konuşuldu 

ve bu konuda yapılabilecek çalışmalar 

ele alındı. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 

ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 

getirerek samimi yaklaşımlarından 

dolayı heyet adına Dekan Prof.Dr. Dur-

sun’a teşekkür etti. Merkez Birliğinde 

bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını 

belirten Dekan Prof.Dr. Ergin Dursun 

ise yapılacak işlerin uygulamaya yan-

sıması ve gidilecek yolun doğru olması 

hususunda görüşlerini aktardı. Genel 

Başkan Çelik ve Dekan Prof.Dr. Dur-

sun, yapılacak işbirliği sonucunda sek-

törel anlamda ülkemize büyük katkılar 

sağlanacağı hususunda ortak görüş 

belirttiler. 

A.Ü ZİRAAT FAKÜLTESİ HEYETİNDEN MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK,                                                                      

TDSYMB 20.YIL ETKİNLİĞİNE KATILDI 

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Merkez Birliğinin ( TDSYMB ) 

20.kuruluş yıldönümü vesilesiyle dü-

zenlenen etkinlik 30 Ocak 2018 tari-

hinde Ankara Bilkent Otel ve Konfe-

rans Merkezinde gerçekleştirildi. 

‘’Buzağı ve Çocuk’’ konulu resim ve şiir 

yarışması sergi ve ödül töreninin de 

yer aldığı programa başta Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref 

Fakıbaba ve Bakan Yardımcısı Mehmet 

Daniş olmak üzere Türkiye Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

Genel Başkanı Nihat Çelik ve çok sayı-

da davetli katıldı. 

TDSYMB Genel Başkanı Kamil Özcan’ın 

açılış konuşması ve Bakan 

Fakıbaba ‘nın yaptığı konuş-

ma sonrasında yarışmada 

dereceye giren çocuklar 

şiirlerini okudu ve ödüllerini 

aldı. Resim yarışmasında 

dereceye giren resimler ser-

gilenirken başarılı çocukların 

ödülleri Bakan Fakıbaba  ve 

TDSYMB yetkilileri tarafın-

dan verildi. 

Etkinliğin bir bölümünde ise Genel 

Başkan Nihat Çelik, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakan Fakıbaba ile bir 

süre küçükbaş hayvancılık sektörünün 

gündemine dair birtakım görüşmeler 

gerçekleştirdi. 
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Deste-

leme Kurumunun (TKDK) “Kırsal 

Kalkınma Buluşmaları” kapsamında 

Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müze-

sinde düzenlediği IPARD II-3. Çağrı 

İlanı Tanıtım Programı 27 Ocak 

2018 tarihinde gerçekleştirildi. 

Programa; Bakanlık yetkilileri, AB 

Türkiye Delegasyonu Başkan Yar-

dımcısı Gabriel Munuera Vinals, 

TKDK genel koordinatörleri ve il 

koordinatörleri, il protokolü, Türki-

ye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği ( TÜDKİYEB ) Genel Başkanı 

Nihat Çelik ve Şanlıurfa Birlik Baş-

kanı Hasan Eyyüpoğlu ile  sivil top-

lum kuruluşlarının yetkilileri, Şanlı-

urfalı yatırımcılar, 42 ilde TKDK 

desteklerinden yararlanan kadın 

girişimciler ve vatandaşlar katıldı. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Ahmet Eşref Fakıbaba,  açılış töre-

ninde yaptığı konuşmada, IPARD’ın 

üretimin yanında işleme ve pazarla-

ma yatırımlarını da destekleyip bü-

tüncül bir kalkınma anlayışı göste-

rerek, ülkedeki küçük ve orta öl-

çekli tarım ve hayvancılık işletmele-

rini destekleyen bir program oldu-

ğunu söyleyerek “IPARD kapsamın-

da desteklenen projelerin her iki-

sinden birisi gençler ya da kadın 

üreticilerimize aittir.” dedi. 

Özellikle kırsalda yaşam standartla-

rını yükseltmeyi planladıklarını an-

latan Fakıbaba, gelecek dönem 

yatırım ve hibe programlarında 

çiftçi lehine değişikliklere gidecekle-

rini belirtti. Kadınlara ve gençlere 

yönelik hibelerin artırılacağını bildi-

ren Fakıbaba, "Küçükbaş hayvan 

sayımız müthiş bir şekilde artacak, 

bu konuda çok ciddi projelerimiz var. 

Boş durmuyoruz, çalışma arkadaşla-

rımı yürekten kutluyorum. 40 yaşın 

altındaki yatırımcılara aldıkları et ve 

süt hibelerinin haricinde yüzde 5 

hibe daha vereceğiz" ifadesini kul-

landı. 

Bakan Fakıbaba, küçükbaş hayvancı-

lıkla ilgili konuşurken TÜDKİYEB Ge-

nel Başkanı Nihat Çelik’i onure ede-

rek övgü dolu söylemlerde bulundu. 

TKDK Başkanı Hakan Kalender de 

IPARD II Programı 3. Proje başvuru 

çağrı ilanı döneminde olduklarını 

belirterek, yeni destekler hakkında 

bilgi verdi. 

Bakan Fakıbaba, konuşmaların ar-

dından video konferans sistemiyle 3 

ilde TKDK destekleriyle yatırım ya-

pan kadın yatırımcılara bağlandı, 

Bakanlık olarak her zaman yanında 

olduklarını belirterek, ülke ekonomi-

sine katkılarından dolayı teşekkür 

etti ve çalışmalarında başarılar dile-

di. 

Programa,  Bakanlık yetkilileri, AB 

Türkiye Delegasyonu Başkan Yar-

dımcısı Gabriel Munuera Vinals, 

TKDK genel koordinatörleri ve il ko-

ordinatörleri, il protokolü, sivil top-

lum kuruluşlarının yetkilileri, Şanlı-

urfalı yatırımcılar, 42 ilde TKDK des-

teklerinden yararlanan kadın girişim-

ciler ve vatandaşlar katıldı. Program, 

İl Koordinatörlüklerince açılan stant-

ların gezilmesiyle sonlandırıldı. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 

daha sonra Şanlıurfa İli Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine bir 

ziyarette bulunarak burada Birlik 

Başkanı Hasan Eyyüpoğlu ve Şanlı-

urfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet 

Eyyüpoğlu’ndan ilin tarımsal durumu 

ve küçükbaş hayvancılık sektörüne 

ilişkin bilgiler aldı. Genel Başkan 

Çelik, akşam da eski Milletvekili 

Seyit Eyyüpolu’nun misafiri oldu ve 

burada da sektörün çeşitli sorunları 

ele alınarak hoş bir sohbet gerçek-

leştirildi.  

IPARD II-3. ÇAĞRI İLANI TANITIM PROGRAMI                                         

ŞANLIURFA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 

Bakan Fakıbaba'nın da katıldığı törenle 13. kez İz-

mir’de gerçekleştirildi. Fuar açılışında Türkiye Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik de yer alırken törende konuşan 

Bakan Fakıbaba, fuarların yeni üretim teknikleri ve 

teknolojiyle buluşmayı sağlayan organizasyonlar 

olduğunu belirtti. 

Tarımın insanlığın en eski uğraşlarından biri olması-

na rağmen son dönemde stratejik önemini artıran 

bir sektör haline geldiğine dikkati çeken Fakıbaba, 

"İnsan neslinin devamı ve sağlıklı beslenme için 

tarım olmazsa olmazdır. Tarım sadece üreticileri 

değil tüketicileri de doğrudan ilgilendiren bir sektör-

dür." dedi. 

Fakıbaba, dünyada 1 milyara yakın insanın açlıkla, 1,2 milyara yakın insanının da yetersiz beslenme ile karşı karşıya 

olduğunu belirterek, "Hızla artan dünya nüfusu ve insanların ihtiyaçlarında görülen değişiklikler tarımın önemini artırı-

yor. Tarım artık iktisadî bir faaliyet alanı haline geldi. Tarım ve gıda sadece yiyeceğimiz değil geleceğimiz olmuştur." 

ifadelerini kullandı. 

2017-2018 FAALİYETLER 

AGROEXPO ULUSLARARASI TARIM VE HAYVANCILIK FUARI                 

İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağ-

lık Bakanı Ahmet Demircan ve Gıda 

Tarım ve Hayvancılık bakanlığı Müste-

şarı Mehmet Hadi Tunç ile Bakanlık 

bürokratlarının katılımıyla Çankaya'da-

ki Muazzez Karaçay İlkokulu'nda 5 

Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen 

okul sütü programı kapsamında ilkokul 

öğrencilerine süt dağıtım törenine ka-

tıldı.  

Program öncesinde Sağlık Bakanı Ah-

met Demircan ile bir süre görüşen 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 

Bakan Demircan'dan Erciş Devlet Has-

tanesinin açılması yönünde çalışmalara 

hız verildiğini ve en kısa sürede açıla-

cağı sözünü aldığını belitti.  

GENEL BAŞKAN ÇELİK 7. YILINA GİREN                                                        

OKUL SÜTÜ PROGRAMINA KATILDI 
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB ) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, 9 Şubat 2018 

tarihinde, Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğüne atanan Emin İzol'u 

makamında ziyaret ederek hayırlı 

olsun temennilerinde bulundu. 

Ziyarette bir süre sektörün 

sorunları konuşulduktan son-

ra Genel Başkan Çelik tara-

fından Tarım Reformu Genel 

Müdürü Emin İzol’e koyun 

keçi çoban tasvirli bir maket 

hediyesinde bulunuldu. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN GENEL MÜDÜR İZOL’E                                        

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

GENEL BAŞKAN ÇELİK ‘’ MERA VE YAYLALARIN AÇILMASIYLA                     

SEKTÖRE BAHAR GELECEK ‘’ 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, terör olay-

ları nedeniyle Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgelerinde uygulanan yay-

lalara çıkma yasağının kaldırılmasının 

ülkedeki hayvan sayısını olumlu etki-

leyeceğini belirterek, 

"Yetiştiricilerimizin dört gözle bekledi-

ği meralar açıldığı zaman bizim için 

en güzel bahar olacak." dedi. 

Çelik, AA muhabirine Türkiye'deki 

hayvan varlığı ve yayla yasağına iliş-

kin değerlendirmelerde bulundu. 

Küçükbaş hayvan sayısının geçen yıl 

bir önceki yıla göre yüzde 7,2 artarak 

44 milyon 312 bine ulaştığını ifade 

eden Çelik, bu rakamın sektör açısın-

dan sevindirici olduğunu söyledi. 

Çelik, artışlara bölgeler itibarıyla ba-

kıldığında Doğu ve Güneydoğu Ana-

dolu bölgelerinin öne çıktığına dikkati 

çekerek, "İller bazında ise 2 milyon 

523 bin 194 ile Van birinci, 1 milyon 

894 bin 530 ile Konya ikinci, 1 milyon 

732 bin 269 küçükbaş hayvanla Şan-

lıurfa üçüncü sırada yer aldı." ifadesi-

ni kullandı. 

Söz konusu artışın yetiştirici sayısına 

da yansıdığına işaret eden Çelik, anaç 

koyun keçi desteklemeleri için müra-

caatta bulunan yetiştirici sayısının 

geçen yıl 198 binden 204 bine yük-

seldiğini dile getirdi. 

Çelik, küçükbaş hayvan sektöründeki 

büyümenin devamı için TÜDKİYEB 

olarak çalışmalarını sürdüreceklerini 

vurgulayarak, "Özellikle AK Parti hü-

kümetleri ve Bakanımız Ahmet Eşref 

Fakıbaba'nın sektörümüze olan ilgisi 

bizlerde büyük bir güven oluşturmak-

tadır. Devlet büyüklerimizin sektörü-

müze olan samimiyeti çalışma ve 

üretme şevkimizi daha da artırmak-

tadır." diye konuştu. 

Terör olayları nedeniyle Doğu ve Gü-

neydoğu Anadolu bölgelerinde uygu-

lanan yaylalara çıkma yasağının sek-

törü olumsuz etkilediğini belirten 

Çelik, "Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 

yaylalara çıkma yasağının kaldırılma-

sı, ülkemizdeki hayvan sayısına 

olumlu yansıyacak. Daha da önemlisi 

yetiştiricilerimizin mağduriyeti büyük 

ölçüde giderilecek. Yetiştiricilerimizin 

dört gözle beklediği meralar açıldığı 

zaman bizim için en güzel bahar ola-

cak." dedi. 

Çelik, gerekli adımların atılması ha-

linde küçükbaş hayvancılık sektörü-

nün daha fazla büyüyebileceğini dile 

getirerek, yetiştiricilerden genellikle 

mayıs sonunda yapılan anaç koyun 

keçi destekleme ödemelerinin öne 

çekilmesi yönünde yoğun talep oldu-

ğunu kaydetti. 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Kırıkkale'de Türk Silahlı Kuvvetle-

ri'nin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı 

Harekatı'na katılan Mehmetçikler için 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Birliği (TÜDKİYEB) üyesi çoban-

lar bölgeye 71 adet kurbanlık koyun 

ve keçi gönderdi. 

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene 

Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaç-

maz'ın yanı sıra AK Parti Kırıkkale 

milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah 

Öztürk ve Mehmet Demir, Garnizon 

Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, 

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 

ve vatandaşlar katıldı. 

Törende konuşan Kırıkkale Valisi Dr. 

Mehmet İlker Haktankaçmaz ise, 

duyguların şahlandığı bir dönemde 

vatandaşların çok güzel bir fedakârlı-

ğına şahitlik ettiklerini söyledi. 

Türk milletinin güvenliğini sağlamak 

için Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı’nın 

başlatıldığını vurgulayan Haktankaç-

maz, ‘ Bu etkinliğin düzenlenmesinde 

üreticiler başta olmak üzere emeği 

geçenlere teşekkür eden Vali Haktan-

kaçmaz, “ Milletimizin sergilemiş ol-

duğu bu birlik ve beraberlik duygusu 

çok önemli. İnşallah bu sıkıntılarında 

üzerinden geleceğiz ve kıyamete ka-

dar bizler bu milletin evlatları olarak 

bu ay yıldızlı al bayrağı, emanet aldı-

ğımız bu bayrağı göklerde dalgalan-

dırmaya devam edeceğiz. ”dedi. 

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Rama-

zan Can ise yaptığı konuşmada, Kah-

raman ordumuzu desteklemek adına 

yapılan bu tür etkinliklerin önemine 

değinerek, Kırıkkale’nin kahraman 

ordumuzun kullanmış olduğu yerli ve 

milli silahların üretildiği ana merkez-

lerden biri olduğunu belirtti. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik 

de yaptığı konuşmada,  Zeytin Dalı 

Harekâtına destek olması bakımından 

düzenlenmiş olan töreni son derece 

anlamlı bulduğunu ifade ederek örnek 

bir davranış sergileyen Birlik Başkanı 

Kürşat Ulusoy ve Kırıkkaleli koyun 

keçi yetiştiricilerine teşekkür etti. 

Ordumuzun sınır ötesinde şer güçler-

le çarpışırken Ülkemiz insanının da 

maddi ve manevi yönden destek ol-

maya çalıştığını belirten Çelik ‘’ Kırık-

kale’nin Cumhuriyet meydanından 

Türkiye’ye sesleniyorum. Diyorum ki 

çobanları örnek alın. Birlik beraberlik 

içinde olalım. Cahilin sözüne kanma-

yın, fitneye inanmayın. Büyüktür siz-

lerle Türkiye’’ diyerek konuşmasını 

tamamladı. 

Kırıkkale DKKYB Başkanı Mehmet 

Kürşat Ulusoy törendeki konuşmasın-

da, operasyona katılan askerlere des-

tek olmak istediklerini belirterek, 

'Ülkemizi tehlikeye sokan her durum-

la mücadele eden kahraman ordumu-

za, peygamber mesleği olan çobanla-

rımızın peygamber ocağına da deste-

ği olsun istedik. Bunun için yetiştirici-

lerimizin talebi üzerine ilimizin plaka 

numarası olan 71 adet koyun ve keçi 

yardımı yaptık. Ancak yetişicilerimize 

'sayı tamamlandı, ihtiyaç yok' deme-

mize rağmen yetiştiricilerimizden gen 

gelen yoğun istek ve talebin karşısın-

da bu isteği durdurmak zorunda kal-

dık. Hala yardım etmek isteyen yüz-

lerce yetirticilerimizden de bağışlarını 

alamadık? dedi. 

Daha sonra küçükbaş hayvanlar, ya-

pılan duanın ardından kesim için Niğ-

de Cezaevine gönderildi. 

2017-2018 FAALİYETLER 

KIRIKKALELİ ÇOBANLARDAN AFRİN'DEKİ MEHMETÇİKLERE                    

KURBANLIK DESTEĞİ 
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destek-

leme Kurumu (TKDK) Başkanı Ha-

kan Kalender, Türkiye Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik ve beraberindeki heyeti 

makamında kabul etti. 

TKDK’nın sektöre sağladığı katkının 

çok önemli olduğunun altını çizen 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 

hayvancılığın gelişmesi için yapıla-

cak çalışmalarda ortak adım atmak 

istediklerini belirtti. Genel Başkan 

Çelik,  TÜDKİYEB olarak birlikte 

çalışmak için her zaman hazır ol-

duklarını belirterek, TKDK Başkanı 

Hakan Kalender’e başarılı çalışma-

larından dolayı teşekkür ederek 

kendisine günün anısına koyun keçi 

çoban tasvirli bir maket hediye etti. 

Hayvancılık sektörüne dair 

değerlendirmelerin yapıldığı 

ziyarette TKDK Başkanı 

Kalender, Kurumun 2023 

hedeflerine giden yolda 

ortaya koyduğu projelerin 

sektörde yaşanan sorunlara çözüm 

olarak çok büyük bir öneme sahip 

olduğunu vurguladı. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

dile getiren Başkan Kalender, Türki-

ye’de tarımın ve hayvancılığın geliş-

mesi için üzerlerine düşen görevin 

bilincinde olduklarını ve sektöre yö-

nelik çalışmalarda sivil toplum ku-

ruşlarının her zaman yanında ola-

caklarını ifade etti. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’DEN TKDK’YA ZİYARET 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’DEN                                                 

DR.BEYAZGÜL VE FIRATOĞLU’NA ZİYARET 

TÜDKİYEB Genel 

Başkanı Nihat 

Çelik 13Şubat 

2018 tarihinde 

Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Ba-

kanlığı Bitkisel 

Üretim Genel 

Müdürü Dr. Müs-

lüm Beyazgül'ü 

makamında ziya-

ret ederek Mera Kanununda Koyun Keçi Yetiştirici Birliklerinin temsilcilerine de yer verilmesi ile Büyükşehir Yasasından 

kaynaklanan sorunları ve organik hayvancılık konularını dile getirdi. Genel Başkan Nihat Çelik ayrıca Tarım Reformu 

Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu'nu da makamında ziyaret ederek teşkilatlanma ile ilgili hususlarda birtakım gö-

rüşmelerde bulundu. 

NEVŞEHİR BİRLİK BAŞKANI BALTA’DAN ZİYARET 

Nevşehir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Halil Haki Balta ve 

Birliğin Muhasip Üyesi Nihat Ateş 12 Şubat 2018 tarihinde Türkiye Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret ede-

rek küçükbaş hayvancılık sektörünün başlıca sorunlarına ilişkin bir takım değer-

lendirmelerde bulundular. Ziyaret kapsamında Nevşehir ilinde küçükbaş hay-

vancılığın mevcut durumu ve yapılması gereken çalışmalar hakkında da bilgi 

paylaşımında bulunuldu. Ziyaret sonunda Birlik Başkanı Halil Haki Balta ve Mu-

hasip Üye Nihat Ateş, günün anısına Genel Başkan Nihat Çelik’e çeşitli hedi-

ye takdiminde bulundular. 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, 14 Şubat 2018 tarihinde 

Çiftçi TV de yayınlanan ve Taner Öz-

türk’ün sunduğu Çiftçi Haber progra-

mında sektörün gündemine ilişkin bir 

takım değerlendirmelerde bulundu. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 

konuşmasına başlarken 14 Şubat Dün-

ya Sevgililer Gününü kutlamasında 

bulundu ve insanlar birbirlerine saygı 

gösterirlerse yılın 365 günü sevgililer 

günü olur dedi. 

Genel Başkan Çelik, gündemde bir 

hayli yer alan 300 koyun projesine 

ilişkin olarak da projenin kendileri için 

çok önemli ve anlamlı olduğunu ifade 

ederek ‘’ Bizim için 500 bin koyun de-

ğil bir koyun ile bir keçi ile sektörümü-

zün gündeme gelmesi moral ve moti-

vasyonumuzu artırıyor.’’ şeklinde ko-

nuştu. 

Genel Başkan Çelik, projeye ilişkin 

şunları söyledi. ‘’Proje kapsamında 

500 bin hayvan verilecek. Her işletme-

ye 300 hayvan. Ülke genelinde 1.666 

civarında yetiştiricimiz bu projeden 

yararlanacak görünüyor. Bu il bazlı bir 

proje değil. Özellikle köye dönüş, kır-

salı geliştirme projesi. Alt yapısı uygun 

yetiştiriciler bu projeden yararlanacak. 

Burada Merkez Birliği olarak önerimiz 

şu yöndedir. Bu projeden yararlanacak 

yetiştiricinin ağılı, merası olacak. Ama 

ipotek veya teminat konusuna gelince 

biz de istiyoruz ki küçükbaş hayvancı-

lıkta bir arsa niteliği taşıyor. Hayvanla-

rımız kimliklendirilmiş, kayıt altına 

alınmış bu manada hayvan verilecek 

işletme sahiplerine bundan sonraki 

süreçte koyun ve keçilerin de ipotek 

olarak kabul edilmesini istiyoruz. Eğer 

böyle bir hamle yapılırsa bu sektörü-

müz için çok önemli olacaktır. Buna 

göre artık alışılagelmişin dışına çıkma-

mız lazım. Bugün 500 bin koyun veril-

diği zaman ülkemiz koyunculuğu için 

önemli buluyoruz ve 500 bin koyun 

yılda 500 bin kuzu verirse yılda 1 mil-

yon artış sağlanacaktır. Bu artışlarla 

sektörümüz çok önemli ivme kazana-

caktır. Emeği geçen başta Bakanımız 

sayın Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba olmak 

üzere tüm Bakanlığımıza sektörümüz 

adına şükranlarımızı sunuyoruz. Proje-

yi önemsiyor ve destekliyoruz.’’ 

Mera komisyonlarında Birliklerin temsil 

edilmediğine de dikkat çeken Genel 

Başkan Çelik, ‘’Göreve geldiğimizden 

beri Merkez Birliği olarak her platform-

da gündeme getiriyoruz. Ama şu an 

sunulan torba yasada artık koyun keçi 

birlik başkanlarının yani Birliklerimizin 

de bulundukları ilin mera komisyonun-

da doğal üye olması için önerimizi sun-

duk. Sayın Bakanımız bu nlamda elin-

den geleni yapıyor. Allah nasip ederse 

bu yılın içinde artık çobanlarımızın da 

sözcüsü olan Birlik Başkanları il mera 

komisyonlarında kendi haklarını koru-

yacak ve meralara sahip çıkılacaktır.’’ 

dedi. 

Göreve geldiklerinden itibaren birçok 

ilki gerçekleştirdiklerine işaret eden 

Çelik, bugün TKDK, Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü ve Eğitim Yayım ve 

Yayınlar Daire Başkanlığı ile birlikte 

proje hazırlama ve eğitimi işbirliği pro-

tokolü imzalayacaklarını söyledi. 

Kırsal kalkınmayı destekleme hamlesi 

içinde ilk protokolün TÜDKİYEB ile 

yapılacağına vurgu yapan Genel Baş-

kan Çelik, Bakanlığın küçükbaş hay-

vancılığa verdiği önemin bir değerin 

göstergesi olduğunu bu nedenle gö-

revlerini en iyi şekilde yapmaya devam 

edeceklerini sözlerine ekledi. 

2017-2018 FAALİYETLER 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, ÇİFÇİ TV DE  DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU                                                           
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Fakıbaba'nın küçük üreticiden proje 

parasının alınmayacağını söylediği 

kırsal kalkınma hibe projelerinde 

önemli bir adım atıldı. TKDK ile 

üretici birlikleri arasında yapılan 

işbirliği ile projeler artık birlikler 

tarafından ücretsiz hazırlanacak. 

İşbirliği protokolüne ilk imzayı Tür-

kiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği attı. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 

Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi 

Başkanlığı ve Tarım ve Kırsal Kal-

kınmayı Destekleme Kurumu 

(TKDK) ile Türkiye Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) arasında 14 Şubat 

2018 tarihinde Merkez Birliğinde 

eğitim ve proje hazırlama işbirliği 

protokolü imzalandı. 

İlk protokol Türkiye Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği ile imza-

landı 

Küçük üreticinin IPARD kırsal kal-

kınma hibelerinden etkin bir şekilde 

yararlanması için Tarım ve Kırsal 

Kalkınmayı Destekleme Kurumu 

(TKDK) ile ilk protokol, Türkiye Da-

mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği arasından imzalandı. İmza 

törenine TÜDKİYEB Genel Başkanı 

Nihat Çelik, Tarım Reformu Genel 

Müdür Yardımcısı Muhammed Adak 

ve TKDK Başkanı Hakan Kalender 

katıldı. 

Önemli bir adım atıldı 

TKDK Başkanı Hakan Kalender, Tür-

kiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici-

leri Merkez Birliği ile yapılan imza 

töreninde yaptığı konuşmada IPARD 

programı kapsamında bir kısmı ulu-

sal fonlardan oluşan Avrupa Birliği 

Kırsal Kalkınma hibelerinin etkin 

kullanılması amacıyla önemli bir 

adım atıldığını belirtti. 

Ücretsiz proje hazırlama imkanı 

getirildi 

Üretici örgütleri ile işbirliği çalışması 

yaptıklarını kaydeden Kalender, şun-

ları kaydetti: “ Gıda Tarım ve Hay-

vancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıba-

ba'nın kırsal kalkınmaya verdiği 

önem ve küçük ölçekli işletmelerin 

desteklerden etkin faydalanmasına 

yönelik başlattığı yeni projeler çerçe-

vesinde, küçük yatırımcılara IPARD 

kırsal kalkınma projelerini ücretsiz 

hazırlayabilme imkanı getirilmiştir. 

Protokolün imzalanması öncesinde 

bir konuşma yapan Tarım Reformu 

Genel Müdür Yardımcısı Muhammed 

Adak ise Bakanlık olarak kırsal kal-

kınmaya yönelik projeleri her zaman 

destekleyeceklerini ifade ederek 

işbirliği protokolünün hayırlı olması 

temennilerinde bulundu. 

Bu işbirliğin hayvancılığa katkısı 

büyük olacak 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çe-

lik, imza töreninde yaptığı konuşma-

da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Ahmet Eşref Fakıbaba'ya teşekkür 

ederek, şunları kaydetti: “Böylesine 

önemli bir protokolün ilk defa mer-

kez birliğimizde imzalanmasından 

dolayı sektörüm adına son derece 

mutlu olduğumu ifade etmek istiyo-

rum. Merkez Birliğimiz, il birlikleri-

miz ve yetiştiricilerimiz açısından bu 

protokolü önemsiyor ve memnuni-

yetle karşılıyoruz. Çünkü bu proto-

kol ile yetiştiricilerimize mali külfet 

gelmeden mahallinde birliklerimiz 

tarafından projeleri ücret alınmadan 

bedava yapılacaktır. Bunun da ülke-

miz hayvancılığına katkısı ve getiri-

TÜDKİYEB VE BİRLİKLER YETİŞTİRİCİLERE                                              

ÜCRETSİZ HİBE PROJELERİ YAPACAK 
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leri büyük olacaktır. Merkez Birli-

ğimiz, il birliklerimiz ve yetiştirici-

lerimiz açısından bu protokolü 

önemsiyor ve memnuniyetle kar-

şılıyoruz. " 

Çelik, Bakan Fakıbaba'ya te-

şekkür etti 

Protokol kapsamında Merkez Bir-

liğinin görev ve sorumluluklarını 

en iyi şekilde yerine getirmek için 

çalışacaklarını ifade eden Çelik, 

kırsal kalkınmanın desteklenme-

sine yönelik bu işbirliği protoko-

lünün Merkez Birliği'nin tarihinde 

bir ilk olduğunu kaydetti. " Böyle-

sine anlamlı bir projede öncü rol 

oynamak bizim için önem teşkil 

etmekle birlikte bu anlamda kü-

çükbaş hayvancılık sektörüne 

hizmet etmekten büyük onur 

duyacağız. Küçük üretici için bü-

yük önem taşıyan protokole ilk 

imzayı atmanın mutluluğunu ya-

şıyoruz" diyen Çelik, “Göreve 

geldiğinden buyana kırsal kalkın-

maya çok önem veren başta Ba-

kanımız Sayın Dr. Ahmet Eşref 

Fakıbaba olmak üzere Tarım Re-

formu Genel Müdürü Sayın Emin 

İzol'e, Eğitim Yayım ve Yayınlar 

Daire Başkanı Sayın Osman Gü-

zelgöz'e ve TKDK Başkanı Sayın 

Hakan Kalender'e çok teşekkür 

ediyoruz" dedi. 

Genel Başkan Çelik, Bakanlığın 

güvenini boşa çıkarmamak adına 

Protokol kapsamında Merkez Bir-

liğinin görev ve sorumluluklarını 

en iyi şekilde yerine getirmek için 

çalışacağını ifade ederek ‘’ Kırsal 

kalkınmanın desteklenmesine 

yönelik bu işbirliği protokolünün 

Merkez Birliğimiz tarihinde bir ilk 

olması bakımından sorumluluğu-

muzun bilincinde olacağız.’’ dedi. 

Çelik, konuşmasını ‘’ Bu işbirliği 

protokolünün Bakanlığımıza, Mer-

kez Birliğimize, il birliklerimize ve 

tüm yetiştiricilerimize hayırlı ol-

masını temenni ediyorum. ‘’ diye-

rek tamamladı. 

Konuşmaların ardından işbirliği 

protokolü imzalanarak tören son-

landırıldı. 
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Türkiye Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat 

Çelik, Genel Başkan 

Yardımcısı Ali İlbaş ve 

Genel Sekreter Vekili 

Vedat Koç, 14 Şubat 

2018 tarihinde Tarım 

İşletmeleri Genel Mü-

dürlüğü (TİGEM) Ge-

nel Müdürü ve Yöne-

tim Kurulu Başkanı 

İsmail Şanlı’yı makamında ziyaret 

ederek yeni görevinde başarı te-

mennilerinde bulundular. 

TİGEM de küçükbaş hayvancılık 

faaliyetleri ile Merkez Birliğimiz ve İl 

Birliklerimizin yaptığı faaliyetler hak-

kında bilgi paylaşımının gerçekleşti-

rildiği ziyaret sonunda Genel Başkan 

Nihat Çelik tarafından günün anısına 

TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı’ya 

koyun keçi çoban tasvirli bir maket 

hediyesinde bulundu. 

MERKEZ BİRLİĞİMİZDEN TİGEM GENEL MÜDÜRÜ ŞANLI’YA ZİYARET 
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KIRKLARELİ VE EDİRNE BİRLİK BAŞKANLARINDAN                                   

MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

Kırklareli İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve 

aynı zamanda Merkez Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Oral 

ile Yönetim Kurulu Yedek Üyesi İsmail Tınmaz ve Edirne İli Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şenol Günday ile Birlik Üyesi 

Can Sökmen, 16 Şubat 2018 tarihinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziyaret 

ederek küçükbaş hayvancılık sektörünün başlıca sorunlarına ilişkin 

bir takım değerlendirmelerde bulundular. 

Ziyaret kapsamında Trakya Bölgesinde ve özellikle de Kırklareli ve 

Edirne illerindeki küçükbaş hayvancılığın mevcut durumu ve yapıl-

ması gereken çalışmalar hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu. 

ZİRAAT ODA BAŞKANLARI VE BİRLİK BAŞKANLARINDAN                          

MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cevat Delil, Viranşehir 

Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Ceylan-

pınar Ziraat Odası Başkanı Sayın Keskin 19 Şubat 2018 tarihinde Türkiye Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik'i makamında ziyaret 

ederek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Genel Başkan Çelik, TZOB 

Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Delil’e koyun keçi 

çoban maketi hediyesinde bulundu. 

Diğer yandan aynı gün, Şanlıurfa İli Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan 

Eyyüpoğlu, Muş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Birliği Başkanı Ali Erikli ve Ağrı İli Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet 

Nuri Samancı Merkez Birliğine bir ziyarette bulu-

narak çalışmalarla ilgili görüşmelerde bulundular. 
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, 16 Şubat 2018 tarihinde, 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 

bağlı Eğitim Yayım ve Yayınlar Daire 

Başkanlığı stüdyosunda internet üze-

rinden yayın yapan Tarım TV ve aynı 

zamanda Doğal TV’nin ortak yayınında 

sektörün çeşitli konuları hakkında bir-

takım değerlendirmelerde bulundu. 

Canlı olarak yayınlanan programda 

Genel Başkan Çelik, TKDK, Tarım Re-

formu Genel Müdürlüğü ve Eğitim Ya-

yım ve Yayınlar Daire Başkanlığı ile 

birlikte imzalanan eğitim ve proje ha-

zırlama işbirliği protokolünden bahse-

derek ‘’ Projenin içeriği yetiştiricilere 

ücretsiz proje yapmaktır. Atmış oldu-

ğumuz bu adımın yegâne sebebi Baka-

nımız Sayın Fakıbaba’dır. Aslında bu 

proje Fakıbaba’nın projesidir. Sayın 

Bakanımız kırsalı destekleme anlamın-

da çok büyük bir rol üstlendi. Kırsal 

desteklenmeden tarım büyümez. Bu 

yönden bu projeye ihtiyaç duyuldu. ‘’ 

dedi. 

Genel Başkan Çelik, kırsal denildiğinde 

ilk akla gelenin köylerde yaşayan ko-

yun keçi yetiştiricilerinin olduğunu ve 

bu aile işletmelerinin bu tip projeler-

den daha etkin faydalanmaları gerekti-

ğini ifade ederek, ülkenin asli unsurları 

olmalarına rağmen bütçeden en az 

payı alan koyun keçi yetiştiricileri ol-

duğunu söyledi. Projeden 260 bin iş-

letmenin faydalanacağına dikkat çeken 

Çelik, ‘’Bu önemli bir rakam. Her talep 

edene her türlü projesini yapacağız. 

Öncelikle Antalya’da Martın 16 – 20 

sinde bir toplantı düzenleyeceğiz. Son-

ra saha eğitimlerine başlayacağız. Bu 

kaynağı asıl ihtiyaç sahiplerine vermek 

için çalışacağız. Verilen desteklerin 

amacına ulaşması lazım. Biz, yetiştiri-

cilerimiz ve Birliklerimiz ile bakanlığı-

mız arasında bir köprü oluşturacağız’’ 

şeklinde konuştu. 

Halen devam eden projelere de dikkat 

çeken Genel başkan Çelik, ‘’TAGEM ve 

Üniversite hocalarımızın liderliğinde 

Birliklerimizde 1 milyon 250 bin hay-

vanda ıslah yapıyoruz. Hem hayvan 

ırklarımızın verimlerini artırma hem de 

ürünlerin kalitesini artıma yönüyle 

ciddi mesafeler alınmıştır. Bunun yanı-

sıra bir ilk olarak yetkisini aldığımız 

soykütüğü yürütme konusunda Bakan-

lığımızla bir protokol imzaladık. Şu an 

yirminin üzerinde Birliğimizi yetkilen-

dirdik. Fakat bu konuda 

yetiştiricilerimize verilecek 

destekleme miktarı henüz 

açıklanmadı. Biz bunu 

heyecanla bekliyoruz. 

Çünkü projenin başarıya 

ulaşması için buna bir 

rakam konulması lazım. 

Bunun da Bakanlar Kuru-

lundan geçmesi lazım.’’ 

dedi. 

300 koyun projesine de değinen Çelik, 

projeyi önemsediklerini belirterek ya-

pılan her projenin sahada uygulanabilir 

olması gerektiğini ve özellikle de Mer-

kez Birliğinin görüşlerine başvurulması 

gerektiğini ifade ederek, ‘’ Bence pro-

jenin kalkınmada öncelikli köylerimiz-

de uygulanması gerekiyor. Ya da hay-

van sayısı düşük İllerimizde hayvan 

sayısını artırmaya yönelik olması daha 

anlamlı olacaktır. Bir çobanın 300 ko-

yun ve 300 de kuzusu olacağı hesabıy-

la 600 hayvanla yapacağı iş değil. 

Onun için sayının 200 ya da 150 ko-

yunla sınırlandırılmasını öneriyoruz. Bu 

projeyle koyun keçi yetiştiricilerinin 

isminin gündeme getirilmesi bile bizi 

mutlu ediyor. Bu projenin başarıya 

ulaşacağına inanıyorum. Emeği geçen 

başta Bakanım olmak üzere herkese 

teşekkür ediyoruz.’’ dedi. 

İthalatın ülkemizin kanayan bir yarası 

olduğunu da vurgulayan Çelik, ‘’Bizim 

daha çok üretmemiz lazım. İthalatın 

ne tüketiciye ne de üreticiye bir fayda-

sı yok. Daha çok üretmemiz ve kırsal-

daki işletmeleri daha çok destekleme-

miz lazım. Biz ithalata hayır diyoruz. 

Biz ihracat yapabilecek bir ülkeyiz. 

Kesinlikle ithalatın her türlüsüne karşı-

yız. Küçükbaş hayvancılık bu ülkenin 

sigortasıdır. Koyun Keçi bu ülkenin 

milli meselesidir.’’ dedi. 

Program sonrasında Genel Başkan 

Nihat Çelik, Eğitim Yayım ve Yayınlar 

Dairesi Başkanlığı, Yayın ve Tanıtım 

Hizmetleri Daire Başkanı Sürur Kır ile 

bir süre Tarım TV’nin yayınları üzerin-

de görüş alışverişinde bulundu ve son-

rasında kendisine günün anısına koyun 

keçi çoban tasvirli bir maket hediye 

etti. 

2017-2018 FAALİYETLER 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, TARIM TV VE DOĞAL TV’NİN                                                  

CANLI ORTAK YAYININDA SEKTÖRÜN GÜNDEMİNİ DEĞERLENDİRDİ 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan, Başbakan Binali Yıldırım ve 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın ve 

çok sayıda çiftçinin katılımıyla 20 

Şubat 2018 tarihinde Cumhurbaş-

kanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen 

Çiftçiler Buluşması programına 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik de katılarak küçükbaş hay-

vancılık sektörünü temsil etti. 

Programda konuşan Cumhurbaşka-

nı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şu-

bat'tan itibaren çiftçilerin mazot 

maliyetinin yarısını devletin ödeye-

ceğini açıkladı. 

Yeni Teşvik Sisteminin detaylarını 

tek tek paylaşan Cumhurbaşkanı, 

"Kırmızı et ihtiyacını karşılamak için 

adım atıyoruz. 300 baş hayvana 

kadar kredi desteği veriyoruz. Do-

ğacak kuzulara da alım garantisi 

veriyoruz" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma-

sında şunları söyledi.  ‘Biz toprağa 

sevdalı, toprağı gönülden seven bir 

milletiz. Toprak bizde nedir? Anadır 

ana. Toprak ana. Topraktan geldik, 

toprağa gideceğiz. Toprak o kadar 

önemlidir. En güçlü olduğumuz 

zamanlarda bile topraktan kopma-

dık. Ülkelerin yükselişi de çöküşü 

de tarımla başlıyor. Güçlü Türki-

ye'nin, güçlü tarımdan geçtiğini 

unutmayalım. Tımar sisteminin iyi 

işlediği dönemlerde Osmanlı Devle-

ti'ni asırlar boyunca ayakta tuttuğu-

nu, sistemin zayıflaması ile çöktü-

ğünü tüm tarihçiler söylüyor. 

Kimi grup toplantılarında, kimi tele-

vizyonlarda tarım politikalarımızı 

eleştiriyor. Türkiye'nin en başarılı 

olduğu alanlardan biri tarımdır. 

Tarım politikalarımızı popülist yak-

laşımlarla değil, planlı, kapsamlı 

projelerle belirledik. Bunun en ya-

kın şahitleri sizlersiniz. Son 15 yılda 

eğitim ve sağlıkta ülkemize çağ 

atlattıysak, tarım, hayvancılık ve 

gıda sanayisinde de çağ atlattık. 

Çiftçilerimizin mazot maliyetlerinin 

yarısını 23 Şubat'tan itibaren biz 

ödemeye başlayacağız. 

Ülkemizde hayvan yetiştiriciliğini 

geliştirmek, damızlık koyun ve sığır 

sayısını arttırmak ve kırmızı et ihti-

yacının karşılanmasına önemli katkı 

sağlamak üzere inşallah bugün bir 

adım atıyoruz. Bu projeyle yetiştirici-

lerimize TİGEM aracılığıyla Ziraat 

Bankasından kredi kullandırarak 300 

başa kadar damızlık koyunu ve ye-

mini temin ediyoruz. Üreticinin ba-

kım hizmet bedeli ve sigortasını 

avans olarak ödüyor, doğacak kuzu-

lara da alım garantisi veriyoruz. 

Bunlara evlatlarınız gibi bakacaksı-

nız, ona göre de bunları yetiştirecek-

siniz. Yetişti-

riciye verilen 

avansları da 

üreticilerden 

alınacak 

kuzuların 

bedellerin-

den mahsup 

edeceğiz. 

Sığır yetişti-

riciliğini ge-

liştirmek, 

damızlık sığır sayısını artırmak ve 

kırmızı et ihtiyacının karşılanmasına 

katkı sağlamak üzere ise Ziraat Ban-

kası kanalıyla yetiştiricilerimize hay-

van ve yem temini için yüzde 10 

sübvansiyonlu kredi sağlıyoruz. Ta-

rım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla 

damızlık düve veriyor, bu düvelerin, 

koyunlarda olduğu gibi veterinerlik, 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 300 KOYUN PROJESİNİN                        

DETAYLARINI AÇIKLADI 
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aşı ve küpe hizmetlerini bedelsiz 

karşılıyoruz. Ayrıca TARSİM si-

gortasının yetiştiriciye düşen kıs-

mını devletin ödemesini sağlıyor, 

yetiştiricimizi sosyal güvence 

kapsamına alıyoruz. Yetiştiricimiz 

kredi borcunu ilk 2 yılı geri öde-

mesiz -bak bu kıyağı da unutma-

yın- 7 yılda bankaya ödüyor. 

Böylece hem başlangıçta imkân 

sağlayıp, hem de üretime alım 

garantisi vererek hayvancılıkta 

hep yeni bir dönemin kapılarını 

aralıyoruz. 

Belki de rekabetin en yoğun ol-

duğu sektörlerin başında tarım 

geliyor. Daima sizlerin yanında 

olmayı sürdüreceğiz. Tarım kredi-

si isteyenlere TİGEM aracılığı ile 

Ziraat Bankası'ndan 300 koyuna 

kadar alım şansı veriyoruz. Do-

ğacak kuzulara da alım garantisi 

veriyoruz. Ayrıca TARSİM sigor-

tasının yetiştiricinin ödeyeceği 

kısmı karşılıyoruz. Hayvancılıkta 

yeni bir dönemin kapısını aralıyo-

ruz.  Üreticimiz krediyi 2 yıl geri 

ödemesiz 7 yılda ödeyecek.’’ 

Başbakan Binali Yıldırım da ko-

nuşmasında şunları söyledi: 

‘’ Memleket kokan ellerinizle top-

raklarımızın bereketine bereket 

katıyorsunuz. Hain saldırılara 

karşı canınızı da, malınızı da feda 

etmekten geri çekinmediniz. 

Kahramankazanlı kardeşlerim, 15 

Temmuz'da destan yazdılar. 

Uçaklar kalkmasın diye yetişmiş 

tarlalarını yaktılar. Anadolu çiftçi-

si ülke sevdalısıdır yiğittir, cö-

merttir. Bizim köylümüzün, çiftçi-

mizin sofrası, birlik ve dirlik sof-

rasıdır. Allah hepinizden razı ol-

sun. 

Bir köyde hangi kapıyı çalsanız 

sizi baş tacı yapar. Yemez yedirir. 

Hane halkından biri olarak görü-

lür ve hemen sofraya davet edi-

lir. Allah ne verdiyse paylaşılır. 

Köylerimizin içme sularını temin 

ettik. Yolu olmayan köy kalmasın 

dedik. Köylerimizin bir çoğunda 

internet bile var. 

Çiftçimizin köylümüzün hep 

yanında olduk. Çiftçiye veri-

len destekleri tam 7 kat 

arttırdık. Tarım arazilerini 

beton dikerek değil fidan 

dikerek bakacağız. Kadın 

çiftçilerimize özel destek 

vermeye devam edeceğiz. 

Tarım ve hayvancılık Türki-

ye'nin vazgeçilmezidir. Hü-

kümet tarıma hak ettiği 

önemi vermektedir. Topra-

ğımızı koruyacağız. 

Çiftçinin alın terine sahip 

çıkmak en temel görevimiz. 

Emeklerin zayi olmasına 

asla izin vermeyeceğiz.’’ 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı Ahmet Eşref Fakıba-

ba da tarladan sofraya ha-

yatın her aşamasındaki sorumlu-

luklarının farkında olarak millete 

hizmet etmenin gurur ve heyeca-

nını yaşadıklarını söyledi. 

Toprağı, tohumu, düveyi, kuzuyu 

önemsediklerini anlatan Fakıba-

ba, "Büyükbaş hayvancılığın ana-

sı olan düve sayısının artması için 

birçok yeni projeyi hayata geçiri-

yoruz. Düve adayı olan buzağıla-

rın korunması ve geliştirilmesi 

için ciddi önlemler aldık. 2018'i 

'Buzağı Yılı' ilan ettik. Amacımız, 

hayvan hastalıklarını önlemek ve 

buzağı kayıplarını azaltarak hay-

van varlığımızı artırmaktır. Kü-

çükbaş hayvancılığımızın gelişti-

rilmesi ve ihtiyacımız olan anaç 

koyun sayısını elde etmek için 

projelerimizi yakın zamanda uy-

gulamaya başlayacağız. Hayvan-

sal üretimde, yerli ve yeterli üre-

timi gerçekleştirmeyi ve net ihra-

catçı bir ülke olmayı hedefliyo-

ruz." diye konuştu. 

Bu bilinçle göreve geldikleri gün-

den beri "Su olmadan ot olmaz, 

ot olmadan ana olmaz, ana olma-

dan dana olmaz, dana olmadan 

et, süt olmaz" düşüncesiyle çalış-

tıklarının altını çizen Fakıbaba, 

esas amaçlarının insanların doğ-

duğu yerde doymasını, huzurla 

yaşamasını sağlamak olduğunu bildirdi. 

Fakıbaba, bunu sağlayabilmenin yolunun da 

kadın, erkek, genç çiftçilerin refahını artır-

mak ve onları toprağında, köyünde tutabil-

mek olduğuna dikkati çekerek, "Bunun için 

Birlikte Üretim Modeli ve Sözleşmeli Aile 

İşletmeciliği projelerini yakın zamanda haya-

ta geçiriyoruz." ifadesini kullandı. 

Fakıbaba, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-

lığı olarak 7 gün 24 saat vatandaşların hiz-

metinde olduklarını vurgulayarak, "Tüm çalı-

şanlarımız, tarlada, bahçede, ağılda, ahırda 

değerli çiftçilerimizle birlikte olmaya devam 

edecekler. 3 milyon çiftçimiz ve 75 bin per-

sonelimizle büyük bir aileyiz. Çalışmalarımız-

da çiftçi, tüketici, esnaf, tüccar, sanayici 

olarak tarımın tüm paydaşlarıyla ortak aklın 

bereketinden yararlanmayı kendimize şiar 

edindik." değerlendirmesinde bulundu. 

Üniversiteler, özel sektör, tarımsal sivil top-

lum kuruluşları ve çiftçilerle sürekli iş birliği 

içinde hareket ettiklerini anlatan Fakıbaba, 

bunu geliştirmeye devam edeceklerinin altını 

çizdi. 

Öte yandan etkinlikte, konuşma yapmak için 

kürsüye yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 

çiftçiler tarafından "zeytin dalı" hediye edildi. 

Erdoğan, kürsüye elinde zeytin dalıyla çıkar-

ken, Başbakan Yıldırım, Bakan Fakıbaba ve 

illeri temsilen sahneye davet edilen 81 çift-

çiyle de aile fotoğrafı çektirdi.. 
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Kırklareli Milletvekili ve aynı za-

manda Tarım Orman ve Köyişleri 

Komisyonu üyesi olan Selahattin 

Minsolmaz ve beraberindeki Kırkla-

reli ili genç ve girişimci çiftçilerden 

oluşan 20 kişilik grup Merkez Birli-

ğinde TÜDKİYEB Genel Başkanı 

Nihat Çelik tarafından 20 Şubat 

2018 tarihinde misafir edilerek kü-

çükbaş hayvancılık sektörü hakkın-

da çeşitli bilgilendirmelerde bulu-

nuldu. 

Ziyarette Kırklareli’nin küçükbaş 

hayvan yetiştiriciliği alanındaki so-

run ve çözüm önerileri üzerinde 

karşılıklı fikir alışverişinde bulunul-

du. Ziyaret heyetinde Kırklareli İl 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-

ğü Koordinasyon ve Tarımsal Veri-

ler Şube Müdürü Hasan Doğan ile 

Tekniker Birgül Kılıç da katılım sağ-

ladı. 

Ziyaret sonrasında Genel Başkan 

Sayın Nihat Çelik, Kırklareli Millet-

vekili ve Tarım Orman ve Köyişleri 

Komisyonu Üyesi Sayın Selahattin 

Minsolmaz’a  küçükbaş hayvancılık 

sektörüne yapmış olduğu katkılar-

dan dolayı bir plaket ve koyun keçi 

çoban maketi hediyesinde bulundu. 

Genel Başkan Çelik, plaket takdimi 

sonrasında yapmış olduğu konuş-

mada geçmiş hükümetlerin küçük-

baş hayvancılığı hayvan olarak ka-

bul etmediklerini bir ismi bile olma-

dığını ve hayvancılık desteklemeleri 

içinde küçükbaş hayvancılık destek-

lerinin yer almadığını ifade ederek 

2002 yılında AK Parti hükümetleri-

nin göreve gelmesiyle birlikte yapı-

lan reformlar, destekler ve Birlikle-

rin de kurulmasıyla bugün 260 bin 

işletme ile kocaman bir aile olduk-

larını söyledi. Küçükbaş hayvan 

sayısının 31 milyondan 45 milyona 

çıktığını da kaydeden Çelik ‘’Bu 

ülkemiz için gerçekten de olumlu 

bir gelişme. Bu vesileyle AK Parti 

hükümetleri ve Sayın Bakanlarımıza 

şahsım ve sektörüm adına teşekkür 

ediyorum’’ dedi. 

Kırklareli Milletvekili ve Tarım Orman 

ve Köyişleri Komisyonu üyesi Sela-

hattin Minsolmaz da Merkez Birliğin-

de bulunmaktan dolayı memnuniye-

tini dile getirerek Genel Başkan Ni-

hat Çelik’e teşekkür etti. Minsolmaz, 

Merkez Birliği ziyareti kapsamında 

önemli değerlendirmelerde bulunul-

duğunu ifade ederek ‘’ Tarım ve hay-

vancılığın sürdürülebilir olması önem 

arz ediyor. Cumhurbaşkanımız, Baş-

bakanımız, Bakanımız, hükümetimiz 

tarım ve hayvancılığın ne kadar 

önemli olduğunun farkında. Herkes 

stratejik bir sektör olduğunun bilin-

cinde. Bu sektör daha da gelişecek. 

Ülkemizde her şeyi üretecek gücü-

müz var. Bunu bilgiyle birleştirerek 

katma değeri yükseltmek için çalışı-

yoruz. Komisyon üyeleri olarak ciddi 

çalışmaların içerisindeyiz. İnşallah 

yarınımız bugünümüzden iyi olacak ‘’ 

dedi. 

Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona 

erdi. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU ÜYESİ                                    

SELAHATTİN MİNSOLMAZ'DAN MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı-

nı, 21 Şubat 2018 tarihinde Merkez 

Birliğinde ziyaret eden Malatya Büyük-

şehir Belediye Başkanlığı Kültür A.Ş 

Genel Müdürü Sabri Akın, Malatya 

Tarım ve Hayvancılık Platform 

(MATHAP) Başkanı aynı zamanda Mer-

kez Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyesi 

İhsan Akın,  MATHAP üyelerinden Ma-

latya Ziraat Odaları İl Koordinasyon 

Başkanı Yunus Kılınç, Malatya Süt Üre-

ticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, 

Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği 

Başkanı Mehmet Taneli ve Malatya 

Organik Meyve Üreticileri Birliği Başka-

nı İlhan Tursun ile Malatya ilindeki 

tarım ve hayvancılık faaliyetleri istişa-

re edildi. 

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür 

A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, TÜDKİ-

YEB Genel Başkanı Nihat Çelik’e Kültür 

A.Ş nin çalışmalarının yer aldığı bir 

kitap ve Malatya kayısısı takdiminde 

bulundu. Ayrıca Malatya Organik Mey-

ve Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Tur-

sun da Genel Başkan Çelik’e organik 

kayısı hediyesinde bulundu. 

Genel Başkan Çelik, ziyaretten duydu-

ğu memnuniyeti dile getirdi ve Malatya 

Tarım ve Hayvancılık Platformu Baş-

kan ve üyeleri ile oldukça verimli bir 

istişare gerçekleştirildiğini  ifade ede-

rek kendilerine sektör adına teşekkür 

etti. 

2017-2018 FAALİYETLER 

MATHAP ÜYELERİNDEN GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET 

Bingöl İli Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu, 21 

Şubat 2018 tarihinde Türkiye Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 

Başkanı Nihat Çelik’i makamında ziya-

ret ederek küçükbaş hayvancılık sek-

törünün başlıca sorunlarına ilişkin gö-

rüş alışverişinde bulundular. Ziyaret 

kapsamında Bingöl ilinde küçükbaş 

hayvancılığın mevcut durumu ve yapıl-

ması gereken çalışmalar hakkında da 

bilgi paylaşımında bulunuldu.  

Kanaat önderlerinden 22. Dönem AK Parti Van Milletvekili Hacı Biner, 22 Şu-

bat 2018 tarihinde Merkez Birliğimize bir nezaket ziyaretinde bulunarak 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ile sektör hakkında birtakım değerlendir-

melerde bulundular. Genel Başkan Çelik, Milletvekilliği döneminde tarım ve 

hayvancılığa çok önemli katkılar sağlayan Hacı Biner’e sektör adına teşekkür 

etti.  

22 DÖNEM MİLLETVEKİLİ HACI BİNER’DEN                                                            

MERKEZ BİRLİĞİMİZE NEZAKET ZİYARETİ 

BİNGÖL BİRLİK BAŞKANI ALİ KAYSADU’DAN                                         

MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK                                                                          

‘’ 300 KOYUN PROJESİNİ DESTEKLİYORUZ’’ 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı-

nın açıkladığı 300 koyun projesi ile 

ilgili yaptığı değerlendirmede projeyi 

önemsediklerini ve başarıya ulaşacağı-

na inandıklarını söyledi. Genel Başkan 

Çelik, açıklamasında şu hususlara yer 

verdi. 

‘’ Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın 

Başbakanımız, Sayın Bakanımız kü-

çükbaş hayvancılık sektörünü fazlasıy-

la önemsiyorlar. Bu da bizim yetiştiri-

cilerimize büyük moral oluyor. Köye 

dönüş olarak da bilinen 300 koyun 

projesi ile küçükbaş hayvan sayımızda 

da belirgin artışlar olacaktır. Bu yö-

nüyle de Devlet büyüklerimize sektö-

rüm adına minnettarım. 

Biz sektörümüzün daha da güçlenmesi 

adına projenin sahada uygulanabilir 

olması ve başarıya ulaşmasını isteriz. 

Uygulama safhasında ise koyun dağıtı-

lacak köylerin en çok bu işe muhtaç 

köylerden seçilmesi yerinde olacaktır. 

Bunun yanında küçükbaş hayvan sayı-

sı az olan illerimizde bu proje uygula-

nırsa o illerimizdeki küçükbaş hayvan 

potansiyeli de artacaktır. 

Ben projenin başarıya ulaşmasını en 

çok arzu edenlerdenim. Çünkü projeye 

esas olan koyundur. Sektörümüzün 

koyun keçi olarak gündeme getirilmesi 

bile bizim ve yetiştiricilerimiz için 

övünç kaynağıdır. Bu manada tekrar 

Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın 

Bakanımıza teşekkür ediyor bu proje-

de bize düşen ne varsa bütün gücü-

müzle hazır olduğumuzu ifade etmek 

istiyorum.’’ 



  

 85 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

2018 YILI TARIMSAL DESTEKLERİ BELİRLENDİ 

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil 

olan çiftçilere bu yıl için ödenecek ta-

rımsal destekler belli oldu. 

Bakanlar Kurulunun, "2018 Yılında 

Yapılacak Tarımsal Desteklemelere 

İlişkin Karar"ı 26 Şubat 2018 tarihinde 

Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna 

göre, ÇKS'ye dahil olan çiftçilere bu yıl 

için ödenecek tarımsal destekler belir-

lendi. 

Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme 

Modeline göre yem bitkileri desteğinde 

ÇKS'ye kayıtlı arazileri üzerinde kaba 

yem üretmek amacıyla çok yıllık ve 

tek yıllık yem bitkileri ekilişi yapan 

üreticilere ürünü hasat etmeleri kay-

dıyla dekar başına verilen destekler 

2019 bütçesinden ödenecek. 

Yem bitkileri üretim desteği, çok yıllık-

lar için dekar başına yıllık 90 lira, tek 

yıllıklar için dekar başına 60 lira, silaj-

lık mısır için dekar başına 100 lira, 

kuru şartlarda ekilişi yapılan yem bit-

kileri için dekar başına yıllık 40 lira, 

Bakanlıkça belirlenen Hayvancılık Ye-

tiştirici Bölgesi'nde yer alan illerde 

yem bitkisi ekilişine, aldığı desteğe 

ilave yüzde 25 destek sağlanacak. 

Yer altı sularının yetersiz seviyede ve 

su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit 

edildiği havzalarda 2018'de ekilen fiğ, 

macar fiği, burçak ve mürdümük için 

yem bitkisi desteğine ilave yüzde 50 

destek verilecek. 

Hayvancılık alanında, programlı aşıları 

tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri 

buzağı için 350 lira, malak için 150 

lira, soy kütüğüne kayıtlı buzağı için 

500 lira, malak için 400 lira, yurt için-

de üretilen ve döl kontrolü kapsamın-

da testlerini tamamlamış boğaların 

buzağılarına 50 lira, anaç mandalara 

250 lira, soy kütüğüne kayıtlı anaç 

mandalara 400 lira destek ödenecek. 

Bakanlıkça Yetiştirici Bölgesi olarak 

belirlenen illerde buzağı ve malaklara 

200 lira ilave destek verilecek. 

Ürettiği çiğ sütü kayıtlı süt işleme te-

sislerine satan ve bir hayvancı-

lık örgütüne üye olan yetiştirici-

lere, manda, koyun ve keçi sütü 

ile inek sütü, soğutulmuş inek 

sütü ve üretici örgütleri kanalıy-

la pazarlanan soğutulmuş inek 

sütüne farklı olmak üzere, Ba-

kanlığın belirleyeceği dönemler 

ve birim fiyatlar üzerinden des-

tekleme ödemesi yapılacak. 

Ürettiği çiğ sütü üretici örgütleri 

aracılığı ile süt tozu olarak Et ve 

Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne (ESK) 

satan üreticilerin çiğ süt desteklemele-

ri devam edecek. 

Çoban istihdamı desteği, 200 ve üzeri 

küçükbaş anaç hayvan varlığına sahip 

işletmelere 5 bin lira olarak ödenecek. 

Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliğinde 

anaç hayvan başına 25 lira, Mardin, 

Siirt ve Şırnak’ta anaç tiftik keçilerine 

ilave 20 lira ödeme yapılacak. 

Üretmiş olduğu tiftiği TİFTİKBİRLİK’e 

ve bağlı kooperatiflere veya Damızlık 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine 

satan ve TKS veri tabanına kaydettiren 

üreticilere kilogram başına 30 tl des-

tekleme ödemesi yapılacak. 

Hastalıklardan ari işletme desteği hay-

van başına 450 lira, hastalıklardan ari 

ve onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip 

olanlara ilave destek de 80 lira olarak 

belirlendi. 

Hayvan hastalıklarıyla mücadele çer-

çevesinde uygulayıcılara ödenen aşı ve 

küpe desteği hayvan başına 1 ila 1,5 

lira arasında tespit edildi. 

Hayvan genetik kaynaklarını koruma 

destekleri kapsamında sığır pedigrili 

korumaya 800 lira, büyükbaş koruma-

ya 600 lira,küçükbaş korumaya 90 

lira, arı korumaya (kovan) 40 lira des-

tekleme yapılacak. 

Ayrıca, halk elinde anaç manda ıslahı 

desteği olarak 850 lira, damızlığa ayrı-

lan manda desteği ve damızlık erkek 

materyal desteği 200 lira, ıslah prog-

ramındaki koyun/ keçiler ile yavruları-

na halk elinde ıslah desteği taban sü-

rüde hayvan başına 40 lira, elit sürü 

için 70 lira ödenecek. 

Sertifikalı fide/fidan kullanım desteği 

bodur-yarı bodur meyve türleri ile 

bahçe tesisi, çilek fidesi için dekar 

başına 400 lira, diğer meyve fidanları 

ile bahçe tesisi (bağ ve nar hariç) de-

kar başına 280 lira olacak. 

Yurt içi sertifikalı tohumluk ve fidan 

üretimlerinin desteklenmesi uygula-

masına 2018 yılında da devam edile-

cek, orijinal-temel ve üstü tohumluk 

üretimlerine ilave destek verilecek. 

Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabi-

litasyonu desteği kapsamında dekar 

başına 100 lira ödeme yapılacak. 

Ziraat Odası ve Üretici Örgütlerine, en 

fazla 5 olmak üzere istihdam edilen 

her bir tarım danışmanı için 38 bin lira 

tarımsal yayım ve danışmanlık deste-

ği, on iki aylık hizmet sunumuna bağlı 

olarak eşit iki dilim halinde ödenecek. 

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin 

81 ilde uygulanmasına devam edilecek 

ve kayıt altına alınan 6 bin işletmede 

işletme başına 600 lira ödenecek. 

Öte yandan, karar kapsamında Tarım 

Havzaları Üretim ve Destekleme Mo-

deli çerçevesinde desteklenecek ürün 

listeleri de yer aldı. 

Söz konusu karar 1 Ocak 2018 tarihin-

den geçerli olmak üzere 28 Şubat 

2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. 
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ÇİFTLİK DANIŞMANLIK SİSTEMİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM PROJESİ 

SEMİNERİ DÜZENLENDİ 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

GENEL BAŞKAN ÇELİK’İN DE KATILDIĞI                                                                      

ERCİŞ TARIM KREDİ KOOPERATİFİ GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tür-

kiye’nin tarım ve kırsal alanda AB 

mevzuatına uyum sağlamasına katkıda 

bulunmak ve bu amaçla Bakanlığın 

kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi 

hedefiyle ‘’ Türkiye'de Çiftlik Danış-

manlık Sisteminin Kurulmasına İlişkin 

Teknik Yardım Projesi’’ konulu bir se-

miner gerçekleştirildi. 

26 – 27 Şubat 2018 tarihlerinde İz-

mir’de gerçekleştirilen seminere Türki-

ye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Ni-

hat Çelik de katıldı. 

Yaklaşık 2 milyon Euro bütçe ile ve 18 

ay süreyle uygulanacak olan proje, 

İtalyan Eurecna firmasının liderliğinde 

Belçikalı Agrer ve Türk danışmanlık 

şirketi Eduser ortaklığında kurulan 

konsorsiyum tarafından yürütülüyor. 

Proje kapsamında, Çiftlik Danışmanlık 

Sistemi için kurallar ve prosedürler ile 

kurulacak olan koordinasyon merkezi-

nin özellikleri belirlenecek. Ayrıca hem 

merkez, hem de il ve ilçelerdeki tarım 

teşkilatları, üretici örgütleri ve özel 

kuruluşların bünyesindeki tarım danış-

manlarına eğitimler verilecek. Proje 

tamamlandığında, üreticilere arazi ve 

işletme yönetimi konusunda danış-

manlık sunulması ve Çiftlik Danışman-

lık Sisteminin etkili ve sürdürülebilir 

şekilde işletilmesi için kurumsal kapa-

sitenin geliştirilmiş; çevre, gıda güven-

liği, hayvan sağlığı ve refahı, çapraz 

uyum ve GAEC (İyi Tarım-Çevre Ko-

şulları) standartlarına ilişkin, danış-

manların ve üreticilerin bilgi ve farkın-

dalık seviyelerinin artırılmış olması 

hedefleniyor. 

Konuya ilişkin bir değerlendirmede 

bulunan TÜDKİYEB Genel başkanı Ni-

hat Çelik, yetiştiricilerin yerinde ve 

zamanında ihtiyaç duyduğu bilgilere 

ulaşması ile bilgi eksikliklerinin gideril-

mesinin büyük önem arz ettiğini belir-

terek bu eksikliklerin zaman zaman 

Birlik personeli tarafından giderilmeye 

çalışılmakta olduğunu ve bazı Birlikle-

rin bünyelerinde çalıştırdıkları Bakanlık 

destekli Tarım Danışmanları tarafından 

hizmet verildiğini söyledi. Genel Baş-

kan Çelik, ayrıca Birliklerin ve yetiştiri-

cilerin danışmana rahatlıkla ulaşabile-

ceği sistemin kurulmasında fayda ol-

duğunu sözlerine ekledi. 

Erciş Şoförler Cemiyetinin toplantı 

salonunda gerçekleştirilen Erciş Tarım 

Kredi Kooperatifi Genel Kuruluna TÜR-

KİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Tür-

kiye Tarım Kooperatifleri Malatya Böl-

ge Temsilcisi Gamze Atabay ile koope-

ratifin ortakları katıldı. 

TÜRKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 

Merkez Birliği Genel Müdürlüğü görevi-

ne getirilen 22-23 ve 24 Dönem AK 

Parti Bilecik Milletvekili Fahrettin Poy-

raz’ı tebrik ederek başladığı konuşma-

sında Poyraz’ın Milletvekilliği dönemle-

rinde Türkiye’nin meseleleri ile yakın-

dan ilgilendiğini ve Tarım Kredi Koope-

ratifleri bünyesinde de başarılı çalış-

malara imza atacağına yürekten inan-

dığını söyledi. 

Genel Başkan Çelik, kendisinin de geç-

miş yıllarda Erciş Tarım Kredi Koope-

ratifi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı-

ğını hatırlatarak, “Halen Türkiye Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel 

Başkanı sıfatıyla sizlerin 

yaşadığı sorunları müm-

kün olduğunca Anka-

ra’da Cumhurbaşkanı-

mızdan Başbakanımıza 

kadar her zaman rapor-

lar halinde arz etmeye 

çalışıyorum. Çok değerli 

devlet büyüklerimiz, bize 

olan samimi yaklaşımları 

ve verdikleri desteklerle 

tarım ve hayvancılığımı-

zın daha da ilerlemesi 

için önemli işler yapıyor-

lar. Ben kendilerine huzurlarınızda, 

Erciş’ten selamlarımı gönderiyor ve 

teşekkürlerimi sunuyorum. Erciş Tarım 

Kredi Kooperatifinin genel kurulu baş-

ta Erciş’imize ve dolayısıyla siz değerli 

çiftçilerimize, yetiştiricilerimize hayırlı 

uğurlu olmasını temenni ediyor, yeni 

seçilecek yönetim kurulunun sizlere en 

iyi hizmeti verme noktasında çalışma-

larına devam etmesi dileklerimle tek-

rar hepinizi en derin sevgi ve muhab-

betlerimle selamlıyorum’’ dedi. 

Konuşmaların ardından, maddeler 

görüşülerek ortaklar tarafından onay-

lanmasından sonra seçimlere geçildi. 

Ortakların büyük çoğunluğunun oyunu 

alarak ikinci kez başkanlığa seçilen 

Savaş Çelik ise, kooperatif ortaklarının 

her zaman yanında duracağını belirte-

rek, birlik ve beraberlik mesajları ver-

di. 
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Erciş Kapalı Spor Salonunda Yapı-

lan Ak Parti Erciş 6. Olağan Kong-

resi geniş bir katılımla gerçekleşir-

ken TÜDKİYEB Genel Başkanı Ni-

hat Çelik de katılımcılar arasın-

daydı. 

Geçici divan başkanlığını Adnan 

Yörük’ün yaptığı kongre saygı 

duruşu ve İstiklal Marşının okun-

masıyla başladı. Ardından, kürsü-

ye gelen AK Parti Erciş İlçe Başka-

nı Adnan Aydın konuşmasında 

birlik ve beraberlik mesajları ver-

di. AK Parti Van Milletvekili Beşir 

Atalay, Burhan Kayatürk, AK Parti 

Trabzon Milletvekili Ayşe Suna 

Köseoğlu, AK Parti Van İl Başkanı 

Kayhan Türkmenoğlu ile AK Parti 

Van İl Koordinatörü Ağrı 24. Dö-

nem Milletvekili Halil Özyolcu birer 

selamlama konuşması Yaptılar. 

Konuşmaların ardından seçimlere 

geçildi. Tek aday olarak yapılan 

seçim sonucundan AK Parti Erciş 

İlçe Başkanlığına Adnan Aydın 

yeniden seçilirken, yönetim kurulu 

üyeliklerine ise Muammer Altın, 

Muhammed Yılmaz, Veyis Alan, 

Betül Çelik, Emrullah Gün, İhsan 

Ekinci, Yurdakul Müjde, Nazan 

Koçak, Necip Nazlı, Resul Yıldız, 

Tuba Dengiz, Erhan Çalışkan, M. 

Necip Yardımcı, Bedevi Yiğit, Veli 

Yaşar, Mahmut Demirelli, İrfan 

Yıldız, M. Şerif Erbil, Abdullah Ka-

ya, Halis Yağız, Celal Dilmaç, Ca-

hit İnci, Muhlis Çalışkan ile Sait 

Zorlu seçildiler. 

Kongre sonrası Genel başkan Çe-

lik, Erciş’te bir işyerinin açılış 

programına katıldı, sonrasında ise 

Van Milletvekiliekili Burhan Kaya-

türk, Trabzon Milletvekili Ayşe 

Sula Köseoğlu, Van İl Koordinatö-

rü ve 24.Dönem Ağrı Milletvekili 

Halil Özyolcu, İl Başkanı Kayhan 

Türkmenoğlu, Tuşba Belediye 

Başkanı Doç.Dr. Fevzi Özgökçe ve 

İlçe Başkanlarıyla akşam yeme-

ğinde bir araya geldi. 

2017-2018 FAALİYETLER 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK,                                                                      

AK PARTİ ERCİŞ İLÇE KONGRESİNE KATILDI 
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MİLLETVEKİLLERİNDEN                                                                                       

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’E ZİYARET 

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 

Afrin’de yürütülen operasyonlar sıra-

sında şehit düşen Jandarma Uzman 

Onbaşı Rıdvan Çevik, memleketi 

Van’ın Erciş ilçesinde on binlerce kişi 

tarafından ebediyete uğurlandı. 

Şehit Rıdvan Çevik’in cenaze töreni-

ne Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-

me Bakanı Ahmet Arslan, Gümrük ve 

Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, 

Van Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti 

Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, Erciş Kaymaka-

mı Mehmet Şirin Yaşar, Van’dan ge-

len üst düzey komutanlar, kamu 

kurum ve kuruluşların amirleri ile 

şehidin ailesi ve on binlerce Erciş’li 

katıldı. 

Kışla 

Mahal-

lesi 

Hazreti 

Ömer 

Cami-

si’nde 

kılınan 

cenaze namazının ardından, şehidin 

naaşı tekbir sesleriyle Çınarlı Mahal-

lesi’ndeki aile kabristanına defnedil-

di. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Rıd-

van Çevik ve Afrin harekatında şehit 

olan tüm askerlerimiz için derin 

üzüntü duyduğunu dile getirerek, 

şehitlere Allah’tan rahmet, yakınları-

na ve milletimize başsağlığı temen-

nilerinde bulundu ve yaralı olan gazi-

lerimize de acil şifalar diledi. 

AK Parti Van Milletvekili 

Burhan KAYATÜRK, AK 

Parti Şanlıurfa Milletve-

kili Mehmet AKYÜREK ve 

AK Parti Van İl Koordi-

natörü ve 24.Dönem 

Ağrı Milletvekili Halil 

ÖZYOLCU 7 Mart 2018 

tarihinde Türkiye Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliğine bir ziyaret-

te bulunarak küçükbaş 

hayvancılık sektörünün 

sorunlarıyla ilgili bir ta-

kım konularda Genel 

Başkan Nihat Çelik’ten 

bilgiler aldılar. 

TÜDKİYEB Genel Başka-

nı Çelik, ziyaretleri se-

bebiyle sektöre olan 

sıcak yaklaşımlarından 

dolayı Milletvekillerine 

teşekkür ederek ziyaret-

ten duyduğu memnuni-

yeti dile getirdi. 
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliğince düzenlenen 2018 yılı 

Küçükbaş Hayvancılık Sektör toplantısı 

17-19 Mart 2018 tarihlerinde Antal-

ya’da gerçekleştirildi.  Yaklaşık 300 

kişinin katıldığı toplantıya Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığının çeşitli bi-

rimlerinden Bakanlık Bürokratları ile 

birlikte İl Birliklerinin Başkanları, Yöne-

tim Kurulu Üyeleri ve personeli iştirak 

etti. 

Saygı duruşu ve istiklal marşının okun-

masıyla başlayan programda Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Eşref 

Fakıbaba’nın gönderdiği telgraf okun-

du. Bakan Fakıbaba TÜDKİYEB Genel 

Başkanı Nihat Çelik ve katılımcılara 

hitaben ‘’ 2018 yılı Küçükbaş Hayvan-

cılık Sektör Toplantı davetiniz için te-

şekkür ederim. Daha önceden planla-

nan yoğun programım nedeniyle katı-

lamayacağım için üzgün olduğumu 

belirtir, yapmış olduğunuz çalışmaları-

nızdan dolayı sizleri içtenlikle kutlar, 

düzenlenen toplantınızın başarılı geç-

mesi temennisiyle şahsınızda tüm katı-

lımcılara selam sevgi ve en iyi dilekle-

rimi sunarım.  ‘’ şeklinde bir telgraf 

gönderdi. 

Hayvancılık Genel Müdürü Dr. Durali 

Koçak, toplantının açılışında yaptığı 

konuşmada  "Ülkemizde 34 milyona 

yakın koyun, 11 milyona ya-

kın keçi var. Bu sayı ile dünyada 11 

'inci Avrupa'da da 1 'inci sıradayız" 

diyerek Türkiye'de-

ki koyun ve keçi varlığının bugün itiba-

riyle 45 milyona yaklaştığını söyledi., 

Koçak, tarım ve hayvancılık sektörü-

nün, insanların gıda güvenliğinin sağ-

lanması, oluşturduğu istihdam ve kül-

türe olan katkısı nedeniyle önemini 

hiçbir zaman kaybetmeyeceğini vurgu-

ladı. Küçükbaş hayvancılığın Türkiye 

genelindeki en önemli geçim kaynakla-

rından biri olduğunu ifade eden Ko-

çak, koyun ve keçinin üretim maliyeti 

yönünden avantajlarına değindi. 

Genel Müdür Koçak, dünya genelinde 

300 civarında koyun ve keçi ırkının 

yetiştiriciliğinin yapıldığını ifade ede-

rek, "Türkiye'de 30'a ya-

kın koyun ve keçi ırkı yetiştiriliyor. Bu 

çok zengin bir kaynaktır. Türkiye'de-

ki koyun ve keçi varlığına baktığımızda 

bugün itibarıyla 45 milyona yaklaşmış-

tır. 34 milyona yakın koyun, 11 milyo-

na yakın da keçi varlığımız bulunuyor. 

Bu varlık bakımından dünyada 11 'inci 

Avrupa'da da 1 'inci sıradayız" diye 

konuştu. 

Geçmişten gelen bir miras 

olan küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine 

herkesin sahip çıkması gerektiğini an-

latan Koçak, "Hayvansal üretimimizi 

artırmamız gerekiyor. Çünkü nüfus ve 

gelir seviyesindeki artışa paralel olarak 

hayvansal ürünlere yönelik talep de 

artıyor. Hayvansal üretimi artırmanın 

da iki yolu var. Birincisi hayvan sayı-

mızı yükselteceğiz. İkincisi de birim 

hayvandan elde edeceğimiz et ve süt 

verimini artırmamız gerekiyor" değer-

lendirmesine bulundu. 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekle-

me Kurumu Başkan Yardımcısı Rama-

zan Çelebi de yaptığı konuşmada Ku-

rumun çalışmalarından bahsederek 

yüzde 60-70 e varan hibelerden en az 

yararlanan kesimin küçükbaş hayvan 

yetiştiricileri olduğunu ancak TÜDKİ-

YEB ile imzalanan proje hazırlama iş-

birliği sayesinde sektöre katkı sağlaya-

caklarını ve her türlü desteği verecek-

lerini söyledi. 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yar-

dımcısı Ferda Yıldırım ise küçükbaş 

hayvancılığın büyük önem arz ettiğini 

küçükbaş hayvan kesiminin artırılması 

2017-2018 FAALİYETLER 

2018 YILI KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK SEKTÖR TOPLANTISI ANTALYA’DA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
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için birtakım çalışmalarda bulun-

duklarını ifade ederek piyasayı 

regüle edici çalışmalarının devam 

edeceğini söyledi. 

Toplantının açılış bölümünde ko-

nuşan Türkiye Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, 3 gün 

sürecek toplantıda küçükbaş hay-

vancılığın her yönüyle ele alına-

cağını söyledi. Gıda, Tanm ve 

Hayvancılık Bakanlığı ile uyum 

içinde çalıştıklarını ve yapılacak 

oturumlarla Bakanlık bürokratla-

rıyla sorunlara birlikte çözüm 

arayacaklarını aktaran Çelik, 

'İstişareler sonunda umarım hem 

ülkemiz adına hem de yetiştirici-

lerimiz adına olumlu sonuçlar 

çıkar. Bu arada en büyük proje-

mizi Bakanlığımıza sunuyoruz. 

Bununla küçükbaş hayvancılığın 

kalkınmasına yönelik verilen des-

tekler kapsamında anaç küçük-

baş hayvanlara verilen 25 liralık 

desteğin, küçükbaş hayvanların 

tamamını kapsamasını ve hayvan 

başına en az 50 lira olmasını isti-

yoruz" diye konuştu. 

Merkez Birliği olarak en önemli 

görevlerinden birinin Bakanlık ile 

Birlikler arasında bir köprü vazi-

fesi görmek olduğunu belirten 

Genel Başkan Çelik, küçükbaş 

hayvancılığın geçmişten bugüne 

gelen durumu hakkında bilgiler 

vererek destekleriyle sektöre 

hayat veren AK PARTİ hükümet-

lerine ve Bakanlığa teşekkür etti. 

Genel Başkan Çelik, konuşmasın-

da halen var olan sorunlar kapsa-

mında;  destekleme ödemelerinin 

erken ödenmesi, % 2 stopaj ver-

gisinin kaldırılması, göçer hay-

vancılık yapan yetiştiricilerin des-

teklemelerden mahrum kalma-

ması, İl Mera Komisyonlarına 

koyun keçi birlik temsilcilerinin 

doğal üye olarak alınması, küpe, 

küpeleme ve aşı sorunlarının 

giderilmesi, koç ve teke test is-

tasyonlarının kurulumuna maddi 

destek sağlanması, soykütüğü 

yürütecek yetiştiricilere destekle-

me miktarının belirlenmesi, Kre-

dilendirmelerde koyun ve keçinin 

teminat olarak kabul edilmesi, 

Çoban sorunlarının giderilmesi, 

küçük birliklerin maddi olarak 

desteklenmesi, Çiftçi Malları Ko-

ruma Kanununun günün şartları-

na göre güncellenmesi gibi bir 

çok konuda düşüncelerini anlattı.  

Genel Başkan Çelik, konuşmasını 

‘’Gecesini gündüzünü birliklerin 

gelişmesine ve büyümesine, ye-

tiştiricilerimizin hak ve menfaat-

lerinin korunmasına adayan birlik 

başkanlarımızı, yönetim kurulu 

üyelerini ve birlik çalışanlarını 

yürekten kutluyorum. Bakanlığı-

mızın sektörümüzle ilgili tüm 

birimlerinin temsilcilerinin bir 

arada olması ve Birlik Başkanları-

mızla buluşmasını sorunlarımıza 

çare arama ve yeni önerilerden 

faydalanmak adına bu toplantıyı 

bir şans olarak görüyor ve en iyi 

şekilde değerlendirileceğine yü-

rekten inanıyorum. Katılımınızdan 

dolayı hepinize tekrar teşekkür 

ediyorum.’’ diyerek tamamladı. 

Açılış ve protokol konuşmaları 

sonrasında tüm katılımcılar sah-

nede aile fotoğrafı çektirdi ve 

ardından 3 gün sürecek olan ça-

lışmalara başlandı. Bu arada Ge-

nel Başkan Çelik, gündemle ilgili 

olarak Bereket TV’ye bir röportaj 

verdi. 
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliğince düzenlenen 2018 

yılı Küçükbaş Hayvancılık Sektör 

toplantısı 17-19 Mart 2018 tarihle-

rinde Antalya’da gerçekleştirildi.  

Toplantının açılışında gerçekleştiri-

len protokol konuşmaları sonrasında 

küçükbaş hayvancılığın bütün yönle-

riyle ele alındığı çalışmalar yapıldı. 

Toplantının öğleden sonraki ilk bölü-

münde ‘’ Küçükbaş Hayvancılıkta 

Desteklemeler’’ konusu ele alındı. 

Bu bölümde Hayvancılık Genel Mü-

dürlüğü Islah ve Geliştirme Daire 

Başkanı Dr. Bekir Ankaralı ve Ziraat 

Mühendisi Ali Rıza Akıncı tarafından 

mevcut desteklemeler hakkında 

bilgiler verildi ve ardından katılımcı-

ların soruları cevaplandırıldı. Öğle-

den sonraki ikinci bölümde ise, TAR-

SİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Sa-

toğlu, TARSİM Hayvan Hayat Sigor-

taları Müdürü Orhan Sarıtepe, Ziraat 

Bankası Tarım Politikaları Bölüm 

Başkanı Ferhat Pişmaf, Türkiye Ta-

rım Kredi Kooperatifleri Merkez Bir-

liği Tedarik Daire Başkanı Fatih Ze-

keriya Yerlikaya ve Hayvansal Üre-

tim Müdürü Sekan Çapacı’nın yer 

aldığı ‘’İşletme Ekonomisi, Finans-

man ve Krediler’’ konusunda su-

numlar yapılarak katılımcıların soru-

ları cevaplandırıldı. 

Toplantının ikinci günü olan 18 Mart 

2018 tarihinde toplantı, Çanakkale 

şehitlerinin anılması ile başladı. Bu 

bölümde saygı duruşu ve istiklal 

marşının okunmasının ardından 

Çanakkale şehitleri konulu bir sine-

vizyon izlendi. Ardından gerçekleşti-

rilen ilk oturumda ‘’Islah Programla-

rı ve Uygulamaları’’ konusunda önce 

HAYGEM, sonrasında ise TAGEM’in 

sunumları yapıldı. HAYGEM sunu-

munda Daire Başkanı Dr. Bekir An-

karalı , Ziraat Mühendisi Adem Bö-

lükbaşı ve Tolga Uzun yer alırken, 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğü (TAGEM) sunumu 

Daire Başkanı Dr. Ali Ayar ve                

Dr Serdar Yağcı tarafından gerçek-

leştirildi. Sunumların ardından katı-

lımcıların sorduğu sorular cevaplan-

dırılarak öğleden önceki bölüm ta-

mamlanmış oldu. 

Öğleden sonraki toplantının ilk bölü-

münde ise ‘’Küçükbaş Hayvancılıkta 

Damızlık Tedariki ve Pazarlama’’ 

konusunda sunumlar gerçekleştiril-

di. Bu bölümde TİGEM Küçükbaş 

Hayvancılık Müdürü Dr. Hayati Uya-

nık ve Et ve Süt Kurumu Erzurum Et 

Kombinası Müdürü İsmail Atasever 

konuşmalarını yaptıktan sonra gelen 

soruları cevaplandırıldı. 

Toplantının üçüncü ve son gününde 

ise sabahki bölümde ‘’Mevzuat ve 

Sorunlar’’ konusu ele alınarak bu 

konuda katılımcılar Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü Teşkilatlanma 

Daire Başkanı Lokman Ramazanoğlu 

tarafından bilgilendirildi. Daire Baş-

kanı Ramazanoğlu, konuşmasının 

ardından katılımcılardan gelen soru-

ları cevaplandırarak oturumu son-

landırdı. 

Öğleden sonraki ilk bölümünde 

‘’Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde 

Çayır, Mera, Kaba Yem, Hayvan 

Sağlığı ve Kimliklendirme’’ konulu 

oturum gerçekleştirildi. Önce Bitki-

sel Üretim Genel Müdür Yardımcısı 

Ahmet Dallı, sonrasında ise Gıdave 

Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan 

Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı 

Dr. Özhan Türkyılmaz konularına 

ilişkin sunumlarını yaptılar. Sunum-

ların ardından soru cevap bölümüyle 

oturum tamamlanmış oldu. 

Toplantı, ‘’IPARD Projeleri, Danış-

manlık ve Eğitim’’konulu oturum ile 

tamamlanırken bu bölümde de 

TKDK Uzmanı Mehmet Serdar Tur-

han ile Eğitim Yayım ve Yayınlar 

Daire Başkanlığından Dr. Murat Toy 

ve Nurettin Açıkgöz sunumlarını 

yaparak sorulara cevap verdiler. 

Böylece Üç gün çok yoğun bir şekil-

de süren toplantı tamamlanmış ol-

du. 

2017-2018 FAALİYETLER 

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN SORUNLARI                                                       

ANTALYA’DA TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINDI 
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KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN SORUNLARI                                                                    

BİRLİK BAŞKANLARI İLE İSTİŞARE EDİLDİ 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

Merkez Birliğince düzen-

lenen ve 3 gün boyunca 

devam eden 2018 Yılı 

Küçükbaş Hayvancılık 

Sektör Toplantısı kapsa-

mında 18 Mart 2018 tarihi 

akşamı, TÜDKİYEB Genel 

Başkanı Nihat Çelik ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile 

İl Birliklerinin Başkanları-

nın katıldığı bir istişare 

toplantısı gerçekleştirildi. 

Gece geç saatlere kadar 

devam eden toplantıda 

sorunlar konuları itibariyle 

ele alındı ve çözümleri 

noktasında görüşler dile 

getirildi. 

Toplantının sonuna doğru 

ise bir sürpriz yapılarak 

Genel Başkan Nihat Çe-

lik’in doğum günü kutlan-

dı. Beklenmedik bir şekil-

de gerçekleştirilen bu olay 

karşısında şaşkınlığını 

gizleyemeyen ve son de-

rece duygulanan Genel 

Başkan Çelik, doğum gü-

nü pastasını kestikten 

sonra  "Birlik ve Beraber-

lik" mesajları verdi. Genel 

Başkan Çelik, yapmış 

olduğu konuşmada ‘’ Öm-

rümce sağlık ve sıhhat 

içerisinde geçirmiş oldu-

ğum yıllar geride kalarak, 

benim için çok derin ma-

nalar içeren bir gün oldu-

ğunu ifade etmek istiyo-

rum, Böylesine örnek 

alınacak bir aile tablosu-

nun oluşmasında, burada 

hazır bulunan yol arka-

daşlarımla beraber sağlık, 

huzur, güven içerisinde 

olmanın gururunu yaşıyo-

rum. Hep birlikte daha 

güzel ve başarılı nice yıl-

lara ulaşmayı temenni 

ediyorum’’ dedi. 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekle-

me Kurumu uzman personelince Birlik-

lerimizin personeline yönelik ‘’IPARD 

Proje Hazırlama Eğitimi’’ verildi. 19 

Mart 2018 tarihinde başlayan ve bir 

haftalık planlanan eğitime İl Birliklerin-

den 53 personel katılım sağladı. 

TKDK Uzmanı Mehmet Serdar Turhan 

ile Eğitim Yayım ve Yayınlar Daire Baş-

kanlığından Dr. Murat Toy'un da hazır 

bulunduğu eğitim toplantısının açılışın-

da bir konuşma yapan Türkiye Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çe-

lik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Fakıbaba'nın yetiştiricilerden proje 

parasının alınmayacağını açıklamasının 

ardından kırsal kalkınma hibe projele-

rinin ilk ve önemli adımının 14 Şubat 

2018 tarihinde Merkez Birliğinde atıldı-

ğını ifade ederek ‘’ Kırsal kalkınmayı 

fazlasıyla önemseyen ve projeler ba-

zında destekleyen Bakanımız Sayın Dr. 

Ahmet Eşref Fakıbaba başta olmak 

üzere Tarım Reformu Genel Müdürü-

müz Sayın Emin İzol'e, Eğitim Yayım 

ve Yayınlar Daire Başkanımız Sayın 

Osman Güzelgöz'e ve TKDK Başkanı-

mız Sayın Hakan Kalender'e huzurları-

nızda teşekkür ediyorum. Merkez Birli-

ğimiz, il birliklerimiz ve yetiştiricileri-

miz açısından bu protokolü önemsiyor 

ve memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü 

bu protokolün ülkemiz hayvancılığına 

büyük katkısı ve getirileri olacağını 

düşünüyoruz. ‘’ dedi. 

Genel Başkan Çelik, Birliklerden katı-

lım sağlayan personele de hitaben 

şunları söyledi.‘’ Protokolün ülkemize 

getirileri olması için de öncelikle sizlere 

çok büyük sorumluluk ve görevler dü-

şüyor. Sizler buradan ayrıldıktan sonra 

proje üretemez ve proje hazırlayamaz-

sanız bunun hiç kimseye bir faydası 

olmayacağının bilincinde olmalısınız. 

Buradaki bir haftalık eğitim süresince 

dersinize iyi çalışmanız, burada uzman 

arkadaşlarımız tarafından anlatılacak 

konuları iyi kavramanız ve sonrasında 

yapacağınız projelerle sektörümüze 

hizmet etmenin onurunu yaşamış ola-

caksınız. 

Küçük üreticilerimize büyük faydalar 

sağlayacaksınız. Bu sektörden ekmek 

yiyen insanlar olarak yine bu sektörün 

asli unsurları olan yetiştiricilerimize 

hizmet etmekten daha güzel ne olabilir 

ki. Çünkü yapacağınız projelerle yetiş-

tiricilerin üzerinden önemli bir yükü 

almış olacaksınız. 

Olaya bu inanç ve heyecanla bakarsa-

nız burada her saniyeyi çok iyi değer-

lendirmek emin olun çok daha kolay 

olacaktır. Ben şahsen bu eğitimden 

yüzünüzün akıyla çıkacağınıza inanıyo-

rum. Bu duygu ve düşüncelerle eğiti-

min verimli geçmesi ve her bir arkada-

şımın başarılı olması temennilerimle 

hepinize kolaylıklar diliyorum.’’ 

Diğer yandan TÜDKİYEB Genel Başka-

nı Nihat Çelik, programın üçüncü gü-

nünde IPARD Proje Hazırlama Eğitimi-

ne katılan 53 Birlik personeline katılım 

belgelerini verdi. Genel Başkan Çelik, 

burada yaptığı konuşmada Proje Ha-

zırlama eğitiminin önemine dikkat çe-

kerek eğitim sonrasında her bir perso-

nelin yetiştiricilerimize ücretsiz proje 

hazırlama konusunda aktif olmaları ve 

örnek olacak projeler yapmaları tavsi-

yesinde bulundu ve bu manada da 

kendilerine güvendiğini ifade ederek 

başarılar diledi. 

2017-2018 FAALİYETLER 

TKDK, BİRLİKLERİMİZİN PERSONELİNE YÖNELİK                                                    

IPARD PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ VERDİ 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK                                                                                   

‘’MERALAR GERÇEK SAHİPLERİYLE BULUŞMALI"  

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, yayla yasağının 

kaldırılmasına ilişkin, "Yasakların kaldı-

rılmasıyla sadece et fiyatları düşmeye-

cek, hayvan sayısı da artacak" dedi. 

Çelik, yayla yasağının kaldırılmasına 

ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  

Küçükbaş hayvancılığın sürekli hareket 

halinde olan, gezen ve göçer bir nitelik 

taşıdığına dikkati çeken Çelik, uygula-

nan yayla yasağı nedeniyle yetiştirici-

lerin hayvanlarını otlatmada birçok 

zorlukla karşılaştığını söyledi. Çelik, 

yasakların kalması için ilk olarak İçiş-

leri Bakanlığı ile irtibata geçtiklerini 

ifade ederek, bakanlığın bu konuda 

gereken adımları attığını ve bu kap-

samda valilere yaylalarda araştırma, 

inceleme yapılması talimatı verildiğini 

anlattı.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan'ın ilkbahardan itibaren güvenlik 

sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma 

yasağının kaldırılacağı yönünde açıkla-

malarda bulunduğunu anımsatan Çe-

lik, bu serbestliğin yetiştiricileri bir 

nebze olsun rahatlatacağını kaydetti. 

Çelik, ilkbaharın, koyun ve keçi yetişti-

ricileri için önemli olduğunu, bu konu-

da acele edilmesi gerektiğini anlattı. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 

yasakların sektörün önündeki en bü-

yük engellerden biri olduğunu dile 

getirerek, "Gerçekten terör belasından 

kurtulmuş, eskiden barut kokan mera-

larımızı yeniden toprak kokusuna ka-

vuşturmak için buraları yetiştiricileri-

mizle buluşturmak gerekiyor. Merala-

rın gerçek sahipleriyle buluşması la-

zım. Türkiye’deki mera ve yayla yapısı 

küçükbaş hayvancılık standartlarında 

bakıldığında iyi seviyede. Biz bunun 

farkında değiliz." diye konuştu.  

Yaylalara çıkma yasağının et fiyatlarını 

ciddi oranda yükselttiğine işaret eden 

Çelik, "Küçükbaş hayvanlar İçin mera 

ve yaylalar olmazsa olmazdır. Yaylala-

ra çıkma yasağı nedeniyle meralarda 

otlayamayan hayvanlar yem tüketmek 

zorunda kaldı, bu da büyük bir maddi 

külfete neden oldu. Yasakların kaldırıl-

masıyla sadece et fiyatları düşmeye-

cek, hayvan sayısı da artacak." değer-

lendirmesinde bulundu. AA 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB)  Genel Başkanı Nihat 

Çelik, 27 Mart 2018 tarihinde Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bit-

kisel Üretim (BUGEM) Genel Müdür 

Yardımcısı Ahmet Dallı’yı makamın-

da ziyaret ederek göreve yeni atan-

mış olmasından dolayı hayırlı olma-

sı temennilerinde bulundu. Ziyaret 

kapsamında ayrıca mera ve yayla-

lar konularında bilgi alışverişinde 

bulunuldu.  

2017-2018 FAALİYETLER 

GENEL BAŞKAN ÇELİK’TEN                                                                                       

BUGEM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI AHMET DALLI’YA ZİYARET 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB)  Genel Başkanı 

Nihat Çelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın 

katılımlarıyla 500 bin Anaç Koyun ve 

250 bin Düve Projesi Protokolünün 

imzalanmasından sonra canlı yayında 

Tarım TV ‘ye çeşitli değerlendirmeler-

de bulundu. 

Genel Başkan Çelik, konuşmasının 

başında organizasyondan gurur duy-

duğunu ifade ederek projeyi heyecanla 

beklediklerini ve uygulamaya geçecek 

olmasından dolayı duyduğu memnuni-

yeti dile getirdi. 

Çelik, Bakan Fakıbaba’nın yerel yöne-

timlerden gelmiş olması nedeniyle 

temelde yaşanan sıkıntıları iyi bildiğini 

ve kırsala yönelik hamlelerde bulundu-

ğuna dikkat çekerek şunları söyledi. , 

‘’ Sayın Bakanımız konuşmasında kır-

sal dönüşümü gerçekleştireceğiz dedi. 

Kentsel dönüşümden ziyade bu ülke-

nin gelişimi için kırsal dönüşümün ön-

celikli olmasını söylemesi bizi sektörü-

müz adına duygulandırdı ve mutlu etti. 

Bu bizim özlemimiz ve duymamız ge-

reken bir cümleydi. Bu ifade bile bu 

projenin ülkemiz için ne kadar önemli 

olduğunu ortaya koydu. Kırsal dönüşü-

mü sağlamak için de küçükbaş hay-

vancılığa özel önem verilmesi gereki-

yor. Bu manada 500 bin koyunun hak 

sahiplerine verilmesi sektörümüze 

canlılık getirecektir. Bunun için bu 

proje çok büyük bir projedir. Milli de-

ğerlerimize sahip çıkılması demektir. 

Koyunculuk bize ecdadımızdan kalan 

bir mirastır. Kırsalı desteklemek için 

köylerde koyun keçi olması lazım. Kır-

salı desteklemek demek kentlere göçü 

önlemek demektir. Dolayısıyla ülkemi-

zin refahını sağlam temellerde inşa 

etmek demektir. Onun için bu projeyi 

destekliyor, Sayın Bakanımız ve emeği 

geçenleri saygıyla anıyoruz.’’ 

Genel Başkan Çelik, değerlendirmesi-

nin son bölümünde ise bu projenin 

2020 yılına kadar devam edeceğini ve 

böylece gelecek süreçte küçükbaş 

hayvan sayısında ciddi manada artışlar 

kaydedileceğini ifade ederek ‘’ Kırmızı 

et açığımızın kapanması ve bizim dışa-

rıya bağımlı kalmamamız için hatta 

ihracatta güçlü olabilmemiz için bu 

projeyi önemsiyor ve dest6ekliyoruz.’’ 

dedi. 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, 500 BİN KOYUN PROJESİNİ TARIM TV’YE 

DEĞERLENDİRDİ 
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500 BİN ANAÇ KOYUN VE 250 BİN DÜVE PROJELERİ                                         

PROTOKOLÜ İMZALANDI 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

Ziraat Bankası, Türkiye Tarım Kredi 

Kooperatifleri ve TİGEM arasında, "500 

bin Anaç Koyun ve 250 bin Düve Pro-

jesi Protokolü" Gıda Tarım ve Hayvan-

cılık Bakanı Sayın Dr. Ahmet Eşref 

Fakıbaba'nın katılımlarıyla gerçekleşti-

rildi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’in 

de iştirak ettiği  toplantıda konuşan 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Ahmet Eşref Fakıbaba, 500 bin anaç 

koyun ve 250 bin düve projeleriyle 

temel amaçlarının, hayvan popülasyo-

nunu artırmak ve et ithalatını önlemek 

olduğunu belirtti. 

Törende konuşan Fakıbaba, hayvancı-

lıktaki hedeflere ulaşmak için anaç 

hayvan sayısının artırılması gerektiğini 

vurguladı. 

Bu projelerin başlangıç olduğunu dile 

getiren Fakıbaba, "Çiftçilerimiz Milletin 

Evinde Cumhurbaşkanımızla Buluşu-

yor' programında, Sayın Cumhurbaş-

kanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müj-

delerini verdiği, '500 Bin Anaç Koyun' 

ve '250 Bin Düve' projelerini, bugün 

hayata geçiriyoruz. Bu projelerle hem 

çiftçilerin geliri artırılacak, hem de 

tüketicilerin uygun fiyatla kaliteli kır-

mızı et ve süt tüketimi sağlanmış ola-

cak." diye konuştu. 

Fakıbaba, ülke kalkınmasının kırsal 

kalkınma olmadan gerçekleşmeyeceği-

ne işaret ederek, sözlerini şöyle sür-

dürdü: 

"Önce kırsalı kalkındırmak zorundayız. 

Elimden gelmiş olsa, Tarım Bakanlığı-

nın adına 'Kırsal Kalkınma Bakanlığı' 

diye ilave ederim. Köylüyü kırsalda 

tutmanın yolu sadece para kazanılması 

değil, insanca yaşama şartlarını orada 

mutlak sağlamamız lazım. Gencimizin 

yüzebileceği havuzu, gideceği kütüp-

hanesi, kalacağı güzel konutu olması 

lazım. Bunlar yavaş yavaş gelecek. 

Esas hedeflerimizde de bunlar var. 

Hayalim bu, 10-15 yıl sonra Türki-

ye'nin kırsalını da böyle görüyorum." 

Halk arasında "300 koyun 

projesi" olarak bilinen projey-

le, herkese 300 koyun verile-

cekmiş gibi algı oluştuğuna da 

işaret eden Fakıbaba, şu de-

ğerlendirmede bulundu: 

"Daha önce hayvanlar böyle 

bu şekilde verilmiş ama biz 

hala et ithal ediyoruz. Mutlaka 

ve mutlaka bu işi, anlayan, 

tecrübeli arkadaşa vermek 

zorundayız. Bunlar sosyal proje değil, 

'biz verelim de işi olsun, gücü olsun, 

para kazansın' değil. Bu projelerde 

amacımız, hayvan popülasyonumuzu 

artırmak, et ithalatını önlemek. Yoksa 

gönül ister ki her gelene bir şeyler 

vermek; ama değil. Verildiği zaman da 

bu insanlar bu işten anlamadığı takdir-

de iyi niyetle başlıyor, üç ay sonra ya 

satıyor ya da kesime gönderiyor. Ahırı 

olacak, ahırda kapasitesi olacak, içinde 

hayvanı olacak ve biz bunu 300'e ta-

mamlayacağız. İnsanlara puanlama 

sırasına göre vermek zorundayız." 

Fakıbaba, proje kapsamındaki dağıtımı 

nisan ayında Şanlıurfa'da başlatacakla-

rını bildirdi. 

500 Bin Anaç Koyun Projesine değinen 

Fakıbaba, "Her sene bunu devam etti-

receğiz, ne zamana kadar, ithalat bite-

ne kadar. Her bir yetiştiricimize, 300 

başa kadar anaç koyun temin edilecek. 

Yetiştiricilerimize, 2018 yılı sonuna 

kadar, toplamda 500 bin baş damızlık 

koyun vermeyi ve sekizinci yılda yak-

laşık 5 milyon baş damızlık dişi koyun 

sayısına ulaşmayı hedefliyoruz." dedi. 

Fakıbaba, Tarım Kredi Kooperatifleri 

aracılığı başlatılan 250 Bin Düve Proje-

si'nden, tecrübeli ve kapasite açığı 

bulunan kooperatif üyesi çiftçilerin 

yararlanacağını belirterek, söz konusu 

proje kapsamında çiftçilere 100 bin lira 

kredi kullandırılacağını söyledi. 

Bu kredinin yüzde 80'inin düve, yüzde 

20'sinin yem tedariki için kullandırıla-

cağına dikkati çeken Fakıbaba, 

"Adamın cebinde yem alacak parası 

yok. Onun için bu hayvanı kesime 

gönderiyorum. Onun için biz önümüz-

deki yıl anne adayı olacak kuzuya des-

tek vermeyi düşünüyoruz." ifadelerini 

kullandı. 

Fakıbaba, kredinin ilk 2 yılı ödemesiz, 

sonraki 5 yılı ödemeli olmak üzere 

toplam 7 yıl vadeli olacağının altını 

çizerek, "7 yılda yaklaşık 1,5 milyon 

damızlık sığır sayısına ulaşılacak. Böy-

lece işletme kapasitelerinin doluluk 

oranı artırılmış olacaktır. Boş ahırları 

dolduracağız." dedi. 

Projelerde finans kaynağı olarak Ziraat 

Bankası'ndan kredi kullandırılacağına 

işaret eden Fakıbaba, üreticilerin kendi 

hayvanını seçeceğini, hayvanlara Ta-

rım Sigortaları Havuzu (TARSİM) si-

gortası yapılacağını, veterinerlik hiz-

metleri, aşı ve küpeleme işlemlerinin 

Bakanlık tarafından ücretsiz karşılana-

cağını anlattı. Fakıbaba, bu projelere 

yenilerini eklemeye devam edecekleri-

nin kaydetti. 

Konuşmaların ardından Protokol, Tür-

kiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 

Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım İşlet-

meleri (TİGEM) Genel Müdürü İsmail 

Şanlı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü 

Hüseyin Aydın tarafından imzalandı. 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sana-

yicileri Derneğinin (ASÜD) 5. Genel 

Kurulu, 28 Mart 2018 tarihinde An-

kara’da Mövenpick Otelde,  Prof. Dr. 

Nevzat Artık'ın divan başkanlığında 

gerçekleştirildi. 

Genel Kurula; Gıda Tarım ve Hay-

vancılık Bakan Yardımcısı Mehmet 

Daniş, Hayvancılık Genel Müdür 

Yardımcısı Salih Çelik, Et ve Süt 

Kurumu Genel Müdürü Osman 

Uzun, TÜDKİYEB Genel Başkanı Ni-

hat Çelik, HAYKOOP Hayvancılık 

Kooperatifleri Merkez Birliği Genel 

Başkanı Ahmet Ertürk, Türkiye Yem 

Sanayicileri Birliği Başkanı ve ATO 

Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülkü 

Karakuş ve Sivil Toplum Kuruluşları-

nın temsilcileriyle derneğin delege-

leri katılım gösterdi. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan 

Yardımcısı Mehmet Daniş, toplantı-

nın açılışında yaptığı konuşmada, 

Türkiye'de süt sektörünün son 15 

yılda çok önemli mesafe katettiğini 

söyledi. Sütün kalitesinde büyük 

gelişim, üretiminde de büyük artış 

olduğunu gördüklerini ifade eden 

Daniş, bunun da süt sanayisini ge-

liştirdiğini bildirdi. Daniş, 2002'de 

8,5 milyon ton olan süt üretiminin 

bugün 20 milyon tonu aştığını dile 

getirdi. 

AK Parti hükümetlerinin uyguladığı 

hayvancılık politikalarının sektöre 

istikrar sağladığını vurgulayan Da-

niş, Bakanlıkça verilen destek ve 

hibelerle ciddi yatırımların gerçek-

leştiğinin altını çizdi. Daniş, süt kali-

tesinin daha yukarı getirilmesi için 

Bakanlık desteklerinin kalite primi 

noktasında verilmesine ilişkin çalış-

malar yaptıklarını, konunun halen 

sektörün ve Bakanlığın gündeminde 

bulunduğunu kaydetti. Zaman za-

man sorunlar yaşansa da inek sü-

tünde stabil bir durumun söz konu-

su olduğunu belirten Daniş, küçük-

baş hayvan sütünde aynı istikrar ve 

stabil durumun olmadığını anlattı. 

Daniş, koyun ve keçi sütünde hijyen 

şartlarının çok daha artırılması ge-

rektiğine işaret ederek, küçükbaş 

sütü ve ürünlerinin kalitesinin yukarı 

çekilmesi ve pazarda daha fazla yer 

alması için girişimlerde bulunulması 

gerektiğini vurguladı. 

ASÜD Yönetim Kurulu Başkanı Ha-

run Çallı da açıkta satılan çiğ süt 

konusunda uyarıda bulunarak, söz 

konusu ürünlerin içine bazı madde-

ler katılarak tağşiş yapıldığını bildir-

di. Küresel ekonomide bir ülkenin 

yükselişinin ihracattaki başarısına 

bağlı olduğuna işaret eden Çallı, 

sektörün yoğun çabaları sayesinde 

dünyada birçok bölgeye süt ürünleri 

ihracatı yapmaya başladıklarını ve 

Avrupa Birliği (AB) pazarına açıldık-

larını söyledi. Çallı, AB'ye süt ve süt 

ürünleri ihracatının diğer ülkelere 

ihracatı da etkilediğinin altını çize-

rek, bu girişimin Türk sanayicisi için 

önemli bir açılım olduğunu vurgula-

dı. 

 Çallı, yemle ilgili de sıkıntılar ya-

şandığını aktararak, şunları kaydet-

ti: "Yemin ham madde fiyatında 

kontrolsüz artış kaliteli yem tüketi-

mine izin vermiyor. Çiftçimiz süt 

üretmek ve hayvanlarını beslemek 

için yem fiyatlarıyla savaştığı için 

kaliteli yem tüketimi olmuyor. Bu da 

sütün kalitesine yansıyor. Belki de 

tarihte ilk defa kepek fiyatları buğ-

day, arpa fiyatlarını geçti. Yemle 

alakalı Biyogüvenlik Kanunu'nun AB 

ile tam uyumlu hale getirilmesi bü-

tün tarafları rahatlatacaktır. Bu bi-

zim sektörümüzün kanayan yarası. 

Biz AB'nin kabul ettiği genleri kabul 

edersek yem fiyatlarının en az tonda 

100 dolar düşeceğini düşünüyorum. 

Bu ürünlerde fiyat düşüklüğü diğer 

ürünlerde de takip edecektir." 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çe-

lik, genel kurul toplantısı öncesinde 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan 

Yardımcısı Sayın Mehmet Daniş, ile 

bir süre sohbet ederek sektörle ilgili 

bilgi paylaşımında bulundu. 

2017-2018 FAALİYETLER 

GENEL BAŞKAN ÇELİK,                                                                                                  

ASÜD 5. GENEL KURULUNA KATILDI 



 

 98 

DAİRE BAŞKANI RAMAZANOĞLU,                                                                  

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teşki-

latlanma Daire Başkanı Lokman Ramazanoğlu, 04 Nisan 2018 tarihinde Mer-

kez Birliğimize bir nezaket ziyaretinde bulunarak Türkiye Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB ) Genel Başkanı Nihat Çelik ile küçük-

baş hayvancılık sektörü ve mevzuatlarla ilgili birtakım değerlendirmelerde 

bulundular. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Teşkilatlanma Daire Başkanı Ramazanoğlu’na 

ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapmış olduğu çalış-

malar nedeniyle teşekkür etti. 

Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve 

Üreticileri Birliği (SETBİR) Olağan Ge-

nel Kurulu, 12 Nisan 2018 tarihinde 

Ankara Bilkent Otel'de gerçekleştirildi. 

Toplantıya, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ni-

hat PAKDİL, Bakanlık bürokratları ve 

Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri-

nin yanısıra Türkiye Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik de katılım 

sağlayarak Genel Kurulun hayırlı olma-

sı temennilerinde bulundu. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, 

toplantıda yaptığı konuşmada, gıda 

ihtiyacının başkalarının insafına bırakıl-

madan sağlanması gerektiğini söyledi. 

Pakdil, sürü yönetimi ve sürü sağlığıy-

la ilgili çalışmalara başladıklarını belir-

terek, "Kendi personelimizi bu konuda 

eğitimden geçirdik. Bunu bütün illere 

yayma çabası içindeyiz. Bu konuda 

özel sektörde başarılı olmuş işletme-

lerden de faydalandık. Biz buzağı ölü-

mü değil de buzağı kaybı olarak bakı-

yoruz yani doğmamış buzağının sağlı-

ğını da dikkate almamız lazım." dedi. 

Salgın hastalılara ilişkin çalışmalara 

değinen Pakdil, aşılamada sürekliliğin 

önemine dikkati çekti. Pakdil, sütte 

üretimin arttığı bir dönem yaşandığına 

da dikkati çekerek, şöyle devam etti: 

"Biz de bunu dikkate alarak piyasadaki 

fazla sütün alınıp süt tozuna çevrilmesi 

için bir karar verdik. Önümüzdeki yıl 

bu işi nasıl yapacağımızın çalışmasını 

şimdiden yapalım. Sektör için başka 

uygulamalar daha yararlı olur mu bu-

nun çalışmasını yapalım. Bizim amacı-

mız sektörümüze, çiftçimize hizmet 

etmektir, onların zarar etmemesini 

sağlamaktır." 

SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tezel 

de geçmiş dönemde süt ve kırmızı et 

sektörlerini iyileştirmek, sektörün açık 

yönlerine işaret etmek, çözümler öner-

mek için yoğun çaba sarf ettiklerini 

bildirdi. 

Birlik üyesi şirketlerin günde 25 bin 

ton süt işlediklerini vurgulayan Tezel, 

"SETBİR üyesi şirketlerin hayvancılık 

işletmeleri 1 milyonun üzerinde bü-

yükbaş, 100 binin üzerinde küçükbaş 

çiftlik kapasitesine sahip. Yıllık ciro 

toplamı 20 milyar liranın üzerinde olan 

üyelerimiz 85 bin kişiyi istihdam ediyor 

ve 500 bini aşkın üreticiyle iş yapıyor." 

diye konuştu. 

Tezel, yeni dönemde birlik üyelerinin 

bilgi ve deneyiminden daha çok yarar-

lanabilmek için gruplar halinde çalış-

mayı arzu ettiklerini belirterek, bu 

grupların süt, et, yem, gıda ve hay-

vancılık teknolojileri, hayvan sağlığı, 

ambalaj, lojistik ve perakende alanla-

rında çalışmalar yapacağını kaydetti. 

Konuşmaların ardından yapılan seçim-

de, 2018-2020 dönemi için SETBİR 

Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Tarık 

Tezel oldu. 

 

   GENEL BAŞKAN ÇELİK, SETBİR OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILDI 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi Ye-

tiştiricileri Birliği olağan genel kurul 

toplantısı 15 Nisan 2018 tarihinde 11 

Nisan Kapalı Spor Salonunda gerçek-

leştirildi. 

Genel Kurula katılan ve Genel Kurulun 

Divan Başkanlığını yapan TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı ko-

nuşmada Birlik Başkanı Hasan Eyyü-

poğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle 

personeline özveriyle yapmış oldukları 

hizmetlerden dolayı teşekkür ederek ‘’ 

Urfa Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 

hizmet binası diğer Birliklerimiz içinde 

örnek olarak gösterilecek bir hizmet 

binasıdır. Bu bina yetiştiricilerimize 

olan saygının bir göstergesidir. Yetişti-

ricilerin gurur duyacağı bir hizmet bi-

nasıdır.’’ dedi. 

 Genel Başkan Çelik, Peygamberler 

şehri Şanlıurfa’da bulunmaktan dolayı 

memnuniyetini ifade ederek ‘’ Şanlıur-

fa; ülkemiz tarımına yaptıkları hizmet-

lerle daima şükranla anılacak olan 

Bakanlarımız Sayın Faruk Çelik ve Sa-

yın Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba olmak 

üzere bağrından iki Tarım Bakanı çıka-

ran ender illerimizden biridir. Şanlıur-

fa; göreve geldiğinden bu yana gecesi-

ni gündüzüne katan, yaptığı hamleler 

ve projeleriyle gönüllerde taht kuran, 

bir hemşeriniz olarak gurur duyacağı-

nız ve Şanlıurfa’nın yüz akı olan Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın 

Dr. Eşref Fakıbaba’nın memleketidir’’ 

diyerek genel kurulun hayırlı uğurlu 

olmasını temennilerinde bulundu. 

Genel Başkan Nihat Çelik’in konuşma-

nın ardından, Urfa Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Birliği Başkanı Hasan Eyyüpoğlu 

ve Genel Kurulda Başkanlığa aday olan 

Emin Kaya birer konuşma yaptılar ve 

sonrasında gündem maddeleri görüşü-

lerek oylandı. 

Yaklaşık 6 bin üye yetiştiricinin katıldı-

ğı ancak 2500 civarında üyenin oy 

kullandığı Genel Kurulda mevcut baş-

kan Hasan Eyyüpoğlu'na karşı Emin 

Kaya’nın listesi rakip oldu. Genel Kurul 

öncesinde 5 adayın birleşerek Emin 

Kaya’nın listesiyle seçime girmesine 

rağmen mevcut başkan Hasan Eyyü-

poğlu’nun listesi büyük bir farkla seçi-

min galibi oldu. 

Genel Kurulu son derece başarılı bir 

şekilde yöneten Divan Başkanı Nihat 

Çelik, oyların sayımının tamamlanma-

sından sonra Hasan Eyyüpoğlu’nun 

1699, Emin Kaya’nın ise 818 oy aldığı-

nı açıkladı ve Genel Kurulu sonlandırdı. 

Genel kurul toplantısının tamamlan-

masının ardından güven tazeleyen 

Eyyüpoğlu ve yeni yönetim kurulu 

üyeleri tebrikleri kabul etti. 

Diğer yandan Genel Kurul sonrası Şan-

lıurfa’dan Ankara’ya dönüş halinde 

olan Genel Başkan Nihat Çelik, GAP 

Havaalanı VİP salonunda tesadüfen 

karşılaştığı AK Parti Milletvekili Meh-

met Akyürek, Gıda Tarım ve Hayvancı-

lık Bakanlığı Tarım Reformu Genel 

Müdürü Emin İzol ve Destek Hizmetleri 

Daire Başkanı Habib Arslan ile bir süre 

görüşmelerde bulundu. 

2017-2018 FAALİYETLER 

ŞANLIURFA KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ GENEL KURULU 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
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NEVŞEHİR KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ                                                  

OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

SEÇEN, ÖZTÜRK VE KIZILBAKIR’DAN                                                                

GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET 

Kırklareli, Karahalil Belde Belediye Başkanı Dindar Seçen, 

Eski TMD Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Öztürk ve Malatya 

Arapgir Deregezen Köyü ve Çevre Köyleri Dernek Başkanı 

Nevzat Kızılbakır 29 Mart 2018 tarihinde Türkiye Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat 

Çelik'e makamında nezaket ziyaretinde bulundular. Genel 

Başkan Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 

kendilerine teşekkür etti.  

Nevşehir ili Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Birliğinin Olağan Genel 

Kurul Toplantısı 16 Nisan 2018 tari-

hinde Kapadokya Kültür ve Sanat 

Merkezi Toplantı salonunda gerçek-

leştirildi. 

Olağan Genel Kurul toplantısına katı-

lan Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Baş-

kanı Nihat Çelik Olağan Genel Kuru-

lun Divan Başkanlığını yaparak se-

çimlerin sükûnet içinde geçmesini 

sağladı. 

Yaklaşık 550 civarında Birlik üyesinin 

katıldığı genel kurul saygı duruşu ve 

istiklal marşının okunması ile başladı, 

ardından Divan Başkanı seçilen Genel 

Başkan Nihat Çelik salonda bulunan 

delegelere hitaben bir konuşma yap-

tı. Birlik ve beraberlik mesajlarını 

içeren konuşmadan sonra Birlik baş-

kan adayları olarak sırasıyla mevcut 

başkan Halil Haki Balta, Suat Soner 

Güven ve Rahmi Karataş birer konuş-

ma yaptılar. 

Gündem maddelerinin görüşülmesi 

ve oylamasından sonra yapılan se-

çimlerde 180 oy alan Suat Soner 

Güven Birliğin yeni başkanı oldu. 

Genel Başkan Çelik, seçimler sonra-

sında eski ve yeni başkanla el ele 

tutuşarak, başkan adaylarının hizme-

te talip olduklarını, bunun bir hizmet 

yarışı olduğunu belirterek yapılan 

seçimlerde kazananın yetiştiriciler, 

çobanlar olduğunu dile getirdi. 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Çorum İli Damızlık Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Birliği'nin 3. Olağan Genel 

Kurulu 21 Nisan 2018 tarihinde ger-

çekleştirildi. Ticaret ve Sanayi Odası 

Fuar Kompleksi'nde gerçekleştirilen 

genel kurulda gündem maddelerinin 

oylanarak ibraz edilmesinin ardından 

seçimlere geçildi. 4 ayrı liste ile gidi-

len seçimler sonunda kullanılan oyla-

rın 474'ünü alan Şevket Avcı yeniden 

birlik başkanı seçilirken diğer adaylar 

Çetin Ceylan 255, Mehmet Koldaş 

123, Hasan Sağır ise 12 oy aldı. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, yaptığı konuşmada baş-

kan adaylarının hizmete talip olduk-

larını, bunun bir hizmet yarışı oldu-

ğunu, yapılan seçimlerde kazananın 

Çorum ve yetiştiriciler olacağını belir-

terek tüm adaylara basanlar diledi. 

Çorum İli Damızlık Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı 

da, yaptıkları çalışmaların yapacakla-

rı çalışmaların teminatı olduğunu 

belirterek, toplumun bütün kesimle-

riyle birlikte el ele vererek bugüne 

kadar olduğu gibi bundan sonra ko-

yun ve keçi yetiştiricilerine en iyi 

şekilde hizmet etmeye devam ede-

ceklerini belirtti. 

Birlik yönetimi Şevket Avcı başkanlı-

ğında şu isimlerden oluştu; Cafer 

Harputlu, Mürsel Bostancı, Birol Alan-

bay, Ali Özerdem, Şükrü Argunşah 

ve İlhami Özüdoğru. 

2017-2018 FAALİYETLER 

ÇORUM İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ'NDE                       

ŞEVKET AVCI GÜVEN TAZELEDİ 
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’TEN                                                               

CUMHURBAŞKANI ÖZEL PROGRAMINDA ERKEN SEÇİM KARARINA DESTEK 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

Karaman Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Ekrem Çavaş ve Meclis 

Başkanı Mustafa Uysal 

beraberindeki heyetle 24 

Nisan 2018 tarihinde 

Türkiye Koyun Keçi Yetiş-

tiricileri Merkez Birliğine 

bir ziyarette bulunarak 

TÜDKİYEB Genel Başkanı 

Nihat Çelik ile bir süre 

başta küçükbaş hayvan-

cılık sektörü olmak üzere 

Karaman’da tarım ve 

hayvancılık konularında 

bilgi alış verişinde bulu-

nuldu. 

Karaman Ticaret Borsası 

heyetinde Karaman İli 

Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Birliği Başkanı ve aynı zamanda Karaman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel Yaman da yer alırken 

Genel Başkan Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkürlerini iletti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan 21 Nisan 2018 akşamı NTV ve 

Star Televizyonlarının ortak yayınında 

Cumhurbaşkanı Özel programında 

başta 24 Haziran seçimleri olmak 

üzere gündemde olan konular hak-

kında gazetecilerin sorularını cevapla-

dı. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan'ın konuşmaları esnasında ekran-

larda alt yazıdan seçim kararını des-

tekledikleri mesajını verdi. 

KARAMAN TİCARET BORSASINDAN  GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet 

Eşref Fakıbaba ile birlikte 25 Nisan 

2018 tarihinde GAPTAEM Talat 

Demirören Araştırma İstasyo-

nu'nda düzenlenen "3.Yerel Tohum 

Buluşmaları Şanlıurfa" etkinliğine 

katıldı. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik ve Merkez Birliği Yönetim 

Kurulu Üyesi İhsan Akın ile birlikte 

çok sayıda davetlinin katıldığı et-

kinlikte bir konuşma yapan Emine 

Erdoğan, son yıllarda tohum üreti-

mi ve ihracatında önemli gelişme-

ler kaydedildiğini belirterek, 

"2002'de 145 bin ton olan sertifi-

kalı tohumluk üretimi, 15 yılda 7 

kat artarak 1 milyon 50 bin tona 

ulaştı. İhracatımız 8 kat artarken, 

ithalatımız 2017'de son 5 yılın en 

düşük oranına geriledi. Şu anda 79 

ülkeye tohum ihracatı yapan bir 

ülkeyiz" dedi. 

Erdoğan, programda yaptığı ko-

nuşmada Türkiye'nin tohum üreti-

minde geldiği noktaya dikkat çeke-

rek, şunları kaydetti: "Bir ülkenin 

tohum ihtiyacını dışarıya bağımlı 

olmaksızın kendi kendine karşıla-

yabilmesi, geleceğe yapılan en 

büyük yatırımdır. Öte yandan te-

miz tohum, sağlıklı hayat zincirinin 

ilk halkasıdır. Tohum iyi, sağlıklı ve 

temiz olursa, beslenme de sağlıklı 

olur. Çok şükür ki son yıllarda to-

hum üretiminde, veriminde, kalite 

ve ihracatında önemli gelişmeler 

kaydedildi. 2002'de 145 bin ton 

olan sertifikalı tohumluk üretimi, 

15 yılda 7 kat artarak 1 milyon 50 

bin tona ulaştı. İhracatımız 8 kat 

artarken, ithalatımız 2017'de son 5 

yılın en düşük oranına geriledi. Şu 

anda 79 ülkeye tohum ihracatı 

yapan bir ülkeyiz. İnşallah 2023 

hedefimiz, 2 milyon ton üretim ve 

500 milyon dolarlık ihracattır. To-

humculuk sektöründe iyi örgütle-

nirsek, uluslararası tohumculukta 

da söz sahibi oluruz. Her alanda 

kendi milli yol haritasını çizen Tür-

kiye, inşallah bu alanda da hedef-

lerine ulaşacaktır." 

?Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Ahmet Eşref Fakıbaba da, son on 

yılda sertifikalı tohum, fidan ve fide 

kullananlara ve üreticilere toplam 

1,7 milyar lira destekleme ödemesi 

yaptıklarını belirterek "Bu destekle-

rimizle tohumculuk üretiminin ve-

rim, kalite ve ihracatında ciddi ar-

tışlar gerçekleştirdik. 2002 yılında 

145 bin ton olan sertifikalı tohum-

luk üretimi, 7 kat artış göstererek 

2017 yılında 1 milyon 50 bin tona 

çıktı. Bugün artık Türkiye, tohum, 

fide, fidan ve süs bitkisi üreten ve 

ihraç eden bir ülkedir." dedi. 

Türkiye'nin, zengin biyolojik çeşitli-

liğe sahip ülkelerin başında geldiği-

ni belirten Fakıbaba, ülkenin doğal 

bitki örtüsünde yer alan 12 bin 

bitki çeşidiyle önemli bir kapasitesi 

olduğunu, bu çeşitlerin 4 binini de 

endemik türlerin oluşturduğunu 

söyledi. 

Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdo-

ğan'ın teşvik ve destekleriyle yerel 

tohumların korunmasını proje hali-

ne getirdiklerine işaret ederek, 

tohumların öncelikli olarak korun-

masını ve çoğaltılmasını amaçla-

dıklarını söyledi. 

Tohum buluşmalarına yönelik et-

kinlikleri farklı bölgelerde de sür-

düreceklerini ifade eden Fakıbaba, 

uluslararası rekabet gücüne sahip 

milli tohumculuk sektörünün oluş-

turulmasını hedeflediklerini bildirdi. 

Emine Erdoğan, Bakan Fakıbaba ve 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik 

daha sonra Doğu ve Güneydoğu 

illerine ait stantları ziyaret etti. 

Burada bir kuzuyu seven Emine 

Erdoğan, daha sonra ekim alanına 

geçerek günün anısına fide dikti. 

2017-2018 FAALİYETLER 

3.YEREL TOHUM BULUŞMALARI                                                                         

ŞANLIURFA ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
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Bulunduğu yörede çalışmaları sonucu 

farklılık oluşturan yayımcı personelin 

ortaya çıkarılması, bu çalışmalardan 

herkesin haberdar olması, yararlan-

ması, bu çalışmaların ödüllendirilme-

siyle motivasyonun artırılması, tarım-

sal yayımın öneminin vurgulanması 

amacıyla düzenlenen "Tarıma Değer 

Katanlar Yarışması Ödül Töreni" 14 

Mayıs 2018 tarihinde Bakanlıkta ger-

çekleştirildi. 

Ödül törenine Bakanlık bürokratları ve 

sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 

de katılırken TÜDKİYEB Genel Başkanı 

Nihat Çelik de katılımcılar arasındaki 

yerini aldı. Genel Başkan Çelik, prog-

ram sonrasında Bakan Fakıbaba ile bir 

süre çeşitli konularda istişarelerde 

bulundu. 

Bakan Fakıbaba, törende yaptığı ko-

nuşmada bir ülkenin gıdası olmazsa 

hiçbir zaman bağımsız olamayacağına 

işaret ederek, gıda üretiminde eğitim, 

Ar-Ge ve inovasyonun çok önemli ol-

duğunu söyledi. Fakıbaba, "Biz görevi-

mizi yapıyoruz. Ziraat mühendisi, ve-

teriner hekim, gıda mühendisleri istih-

damı için 9 Şubat'ta 10 bin 551 kişinin 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

ailesine katılmasına yönelik gerekli 

kuruluşlara yazılarımızı yazdık. Bir şey 

söylüyorsam doğrudur. Allah'ın izniyle 

yalan konuşmam. Bir kez daha yazı 

gönderdik, konuyu takip edeceğiz." 

diye konuştu. Personelinin hedefine 

kilitlenmesi gerektiğini ifade eden Fa-

kıbaba, "Benim bakanlığımın bir nu-

mara olması lazım." değerlendirmesin-

de bulundu. 

Bakan Fakıbaba, tarıma 16 yılda veri-

len desteğin toplam 120 milyar lira 

olduğuna dikkati çekerek, şöyle de-

vam etti: 

"17 milyar dolarlık ihracatımıza karşılık 

13 milyar dolar ithalatımız var. Zaman 

zaman muhalefet 'Et, saman ithal edi-

liyor' diyor. Muhalefet bu, tabii ki diye-

cek ama bizim için önemli olan vicda-

nımızın rahat olmasıdır. Yıllık 1 milyon 

350 bin ton et tüketimimiz var ama 

biz 100 bin tonluk et bile ithal etmiyo-

ruz. Şu anda dolar artışından dolayı 

kesif yemde problem var. Onu da bu-

gün arkadaşlarımızla çalışacağız ve 

sayın Başbakanımıza ileteceğim. Onu 

da çözmenin gayreti içindeyiz." 

Piyasayı regüle etmek için Et ve Süt 

Kurumu (ESK) aracılığıyla 2 market 

zincirine et verildiğini hatırlatan Fakı-

baba, dünden itibaren market sayısı-

nın 3'e, şube sayısının da 13 binden 

15 bine çıktığını bildirdi. 

Törende Denizbank Tarım Bankacılığı 

Pazarlama Grup Müdürü Canan Ayte-

kin de bankanın, tarımı milli bir mese-

le olarak gördüğünü belirterek, "Biz 15 

yıl önce tarım bankacılığına başladık, 

12,5 milyar lira kredi payımız, özel 

bankalar arasında yüzde 41'lik pazar 

payımızla sektörün önemli oyuncula-

rından biri haline geldik." ifadesini 

kullandı. 

Aytekin, Tarıma Değer Katanlar Proje-

si'nin yaygınlaşması, projelerin hayata 

geçirilmesi ve Türkiye'nin kırsalına 

katkıda bulunması için çalıştıklarını 

anlattı. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Eğitim Yayın ve Yayınlar Dairesi Baş-

kanı Osman Güzelgöz de "Mekanın 

şerefi kendinden değil, içindekinden-

dir." atasözünü hatırlatarak, "Herkes 

bulunduğu yere bu anlamda bir değer 

katıyor. Sayın Bakanımız bulunduğu 

makama, üreticilerimiz bulundukları 

mevkilere, biz bize verilen vazifeyi 

yerine getirerek bir değer oluşturmaya 

çalışıyoruz. Bu program, bu değerin 

ödüllendirildiği, somutlaştırıldığı bir 

program." diye konuştu. 

 Türkiye çapında Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlüğü 

personelinin çalışmalarının aday gös-

terildiği yarışma, "Bireysel Çalışmalar" 

ve "Kadın ve Erkek Yayımcılar" kate-

gorilerinde düzenlendi. 
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Ör-

gütü (FAO) ile Gıda, Tarım ve Hayvan-

cılık Bakanlığı tarafından ortaklaşa 

yürütülen Tarımsal Yayım ve Danış-

manlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi 

Teknik İşbirliği Projesi toplantısı ve 

çalıştayı 15 Mayıs 2018 tarihinde An-

kara’da gerçekleştirildi. Toplantıya 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik 

de katılarak Bakan Fakıbaba ile birta-

kım görüşmelerde bulundu. Fakıbaba, 

Genel Başkan Çelik’e destekleme öde-

melerinin ilk olarak Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Birliklerine yapılacağını ve öde-

melerin 15 – 20 gün içerisinde gerçek-

leştirileceğini söyledi. Bakan Fakıbaba, 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik’in şah-

sında küçükbaş hayvancılık sektörüne 

desteklerinin her zaman devam ede-

ceğini ifade ederek son derece samimi 

bir tavır sergiledi. 

Toplantı saygı duruşu ve istiklal marşı-

nın okunmasıyla başladı ve sinevizyon 

gösteriminin ardından Eğitim Yayım ve 

Yayınlar Dairesi Başkanı Osman Güzel-

göz kısa bir açılış konuşması yaptı. 

Ardından FAO Türkiye Temsilciliği 

Program Sorumlusu Sheikh Ahaduzza-

man ve FAO Türkiye Temsilcisi Viorel 

Gutu birer konuşma yaptıktan sonra 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı konuş-

manın başında İsrail'in kanlı saldırısına 

değinerek, "İsrail'in yaptığı katliamı 

şiddet ve nefretle kınayarak sözlerime 

başlıyorum. Hiçbir katliam karşılıksız 

kalmamıştır ve kalmayacaktır, ulusla-

rarası yasalar önünde mutlaka cevabı-

nı alacaktır." ifadesini kullandı. 

Fakıbaba, model köyler çıkarmak ge-

rektiğini, köylüler beraber üretim yap-

tıklarında karın artacağını, girdi mali-

yetlerinin de düşeceğini anlattı. Bakan 

Fakıbaba, sektörün talebine cevap 

verebilecek, bilgisini sahaya aktarabi-

lecek donanıma sahip insan kaynağı-

na, rol model olabilecek yeni nesil 

çiftçilere ve Türkiye'nin her bölgesine 

yayılacak başarı öykülerine ihtiyaç 

olduğunu belirtti. 

Geçen 9 yılda 2017 

sonu itibarıyla top-

lam 346 milyon lira 

danışmanlık des-

tekleme ödemesi 

yapıldığını söyleyen 

Fakıbaba, şöyle 

devam etti: 

"2018 yılı itibarıyla hizmet sunucu 

serbest tarım danışmanları ile ziraat 

odası, üretici örgütü ve tarımsal amaç-

lı kooperatiflerde istihdam edilen her 

bir tarım danışmanı için hizmetin ger-

çekleşmesini müteakiben iki dilim ha-

linde 38 bin lira ödeme yapılacak. Ba-

kanlığımız ve FAO iş birliğiyle 

'Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hiz-

metlerinin Güçlendirilmesi Teknik İş-

birliği Projesi'ni gerçekleştirmekteyiz. 

Projenin uygulamaya konulacağı Şanlı-

urfa ve Eskişehir'de, Şanlıurfa benim 

memleketim ama haberim yok, torpilli 

bir şey değil, yayım hizmetlerinde 

çalışanların kapasitelerinin geliştiril-

mesine yönelik eğitimler, kadın odaklı 

yayım çalışmaları, sivil toplum kuru-

luşlarının da yer alacağı katılımcı ya-

yım çalışmaları yapılacaktır. Ben ba-

kan olmasam dahi vatandaş olarak 

bunu takip edeceğim. Bilgi ve iletişim 

teknolojilerindeki gelişmelere uygun 

'Yayım Bilgi Ağı' kurulacaktır.                                      

Proje sonunda bir tarımsal yayım stra-

tejisi geliştirilecektir. Söz konusu proje 

2 yıl sürecek olup, 280 bin dolar büt-

çeyle yürütülecektir." 

FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da 

tarım sektörünün büyük şirketlerden 

küçük çiftçilere kadar milyonlarca in-

sandan oluştuğuna işaret etti. Gutu, 

"Bu ülkenin potansiyelini kullanmak 

için her çiftçiye ayrı ayrı etkin bir şe-

kilde ulaşmamız, onlara doğru yardımı 

yapmamız gerekiyor." diye konuştu. 

Gutu, daha fazla verim sağlanması için 

bilginin çiftçilere ulaştırılması gerekti-

ğini belirterek, "Türk çiftçileri sadece 

diğer ülkelerdeki yenilikleri öğrenmek-

ten ziyade kendi yeniliklerini üretsin 

ve hatta bunları ihraç etsin. Bu bağ-

lamda proje kadınlara özel önem atfe-

diyor. Kadın çiftçiler tarımda henüz 

keşfedilmemiş potansiyeldir. Kadın 

çiftçilere yatırım yaptığımız zaman 

verimlilik katlanarak artacaktır." dedi. 

2017-2018 FAALİYETLER 

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 

PROJESİ TANITILDI 
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DENİZBANK HEYETİ GENEL BAŞKAN ÇELİK İLE                                                    

İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİNDE BULUNDU 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

Manisa İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüda-

verdi Sağlam ve Birliğin Başkan Yardımcısı Baddal Akgül 

ile Muhasip Üyesi Ramazan Gürsoy 20 Haziran 2018 tari-

hinde Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’i makamında zi-

yaret ederek küçükbaş hayvancılık sektörünün başlıca 

sorunlarına ilişkin bir takım değerlendirmelerde bulundu-

lar. Ziyaret kapsamında Manisa ilinde küçükbaş hayvan-

cılığın mevcut durumu ve geleceği hakkında da bilgi pay-

laşımında bulunuldu.  

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat Çelik, 25 Mayıs 2018 tarihinde, Tarım 

Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin, Başkent 

2. Bölge Müdürü Ahmet Kurtoğlu, Bölge Satış Müdürü Koray 

Çelikçevik ve Kazım Karabekir Şubesi Müdürü Nedim Fi-

ruz’un yer aldığı Denizbank heyetini makamında kabul ede-

rek, küçükbaş hayvancılığın kredilendirilmesi hususlarında 

fikir alışverişinde bulundu. 

Yapılan görüşmelerde çeşitli konuların yanında küçükbaş 

hayvanların kredilendirme işlemlerinde yetiştiricilerin canlı 

hayvanlarının da teminat olarak gösterilebileceği hususunda 

görüş birliğine varıldı. Genel Başkan Çelik, ziyaretten duy-

duğu memnuniyeti dile getirerek Denizbank heyetine teşek-

kür etti ve önümüzdeki günlerde TÜDKİYEB ile Denizbank 

arasında kredilerle ilgili bir protokol imzalanabileceğini ve kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. 

MANİSA BİRLİK BAŞKANI SAĞLAM’DAN MERKEZ BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

Bireylerin değişen yaşam koşullarına göre bilinçli bes-

lenme ve sağlıklı yaşam davranışlarını sürdürebilmeleri, 

ilgili sektörlerin çalışmalarını buna göre revize etmeleri 

amacıyla ;‘15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri 

Anma Haftası’ etkinlikleri kapsamında Ankara’da 12-15 

Temmuz 2018 tarihleri arasında uluslararası ‘AVRASYA 

Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’2018 kongre 

ve sergi etkinlikleri organize edildi. Zirve kapsamında 

ayrıca uluslararası katılımlı ‘Avrasya VERMİKOMPOST’2018’, ‘Avrasya APİTERAPİ’2018 ile ATO öncülüğünde başlatılan 

‘Coğrafi İşaretli Ürünler ve Gastro Turizm’2018’kongre ve sergi etkinlikleri gerçekleştirilecek. 

Etkinlik öncesi çalışmalarına devam eden Avrasya Doğal 2018 Genel Koordinatörü ve Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektö-

rü Prof. Dr. Mehmet Rüştü Karaman, TÜDKİYEB Genel Başkanı ve aynı zamanda 2018 uluslararası Avrasya Doğal Bes-

lenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi Kongre Danışma kurulu Üyesi Olan Nihat Çelik’i 20 Haziran 2018 tarihinde Merkez Birli-

ğinde ziyaret ederek kongre çalışmaları ile ilgili birtakım görüşmelerde bulundu. 

Genel Başkan Çelik, kongre için kurumsal manada her türlü desteği sağlayacaklarını ifade ederken kongrenin başarılı 

geçmesi temennilerinde bulundu. 

2018 AVRASYA DOĞAL BESLENME VE SAĞLIKLI YAŞAM ZİRVESİ 12-15 

TEMMUZDA ANKARA’DA 
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Mer-

kez Birliği (TÜDKIYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik, Anadolu Ajansı muhabiri-

ne, Türkiye'nin kırmızı et üretimini 

değerlendirdi.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri-

lerine göre geçen yıl kırmızı et üreti-

minin bir önceki yıla göre yüzde 3,9 

azalarak 1 milyon 126 bin 403 ton 

olduğunu aktaran Çelik, bu üretimin 

yaklaşık 987 bin 482 tonunun sığır-

dan, bin 339 tonunun mandadan, 100 

bin 58 tonunun koyundan ve 37 bin 

52S tonunun keçiden elde edildiğini 

bildirdi.  

Bu yılın ilk çeyreğinde ise kırmızı et 

üretiminin geçen yılın aynı dönemine 

göre yüzde 8,9 artarak 253 bin 314 

tona ulaştığına işaret eden Çelik, "Bu 

üretimde en yüksek payı geçen yılın 

aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 

207 bin 779 tona yükselen sığır eti 

üretimi aldı. Bu dönemde yüzde 43,7 

gerileyen manda eti üretimi 133 tonla 

en düşük miktara sahip oldu. Üretimi 

en çok artan koyun eti miktarı yüzde 

44,9 yükselerek 27 bin 53 tonu buldu. 

Keçi eti üretimi ise yüzde 21,1 azalışla 

4 bin 511 ton olarak hesaplandı." diye 

konuştu.  

Çelik, yılın ilk çeyreğinde koyundan 

üretilen kırmızı et miktarının geçen 

yılın ilk çeyreğine göre artmasının 

sektörel olarak sevindirici olduğunu 

söyledi. Kırmızı et üretiminde ilk çey-

rekte meydana gelen artışın devam 

etmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, 

şunları kaydetti: "Bu artışlar gelecek 

yıllar, için de devam ettirilebilirse fi-

yatlarda belirgin bir düşüş görülecek-

tir. Bu da başta çocuklarımız ve genç-

lerimiz olmak üzere tüm insanlarımızın 

mutlu olmasına vesile olacaktır. Çünkü 

küçükbaş hayvan eti ve sütü doğal ve 

besleyicidir. Sağlıklı olabilmek için 

mutlak surette tüketilmelidir."  

Analizlerin daha sağlıklı yapılabilmesi 

için TÜİK tarafından açıklanan rakam-

ların yanı sıra FAO ve OECD gibi ulus-

lararası kurumların verilerinin de göz 

önüne alınmasının gerektiğini ifade 

eden Çelik, tarımsal politikaların daha 

etkin uygulanabilmesi için açıklanan 

verilerin sahayla uyumlu olması ge-

rektiğini bildirdi.  

2017-2018 FAALİYETLER 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK: 

'KIRMIZI ET ÜRETİMİNDEKİ ARTIŞ, FİYATLARI DÜŞÜREBİLİR' 
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TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK,                                                                      

BİNLERCE ÜRETİCİYLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği Genel Başkanı 

(TÜDKİYEB) ve Van Birlik Başkanı 

Nihat Çelik, memleketi Erciş’te hem-

şerileriyle iftar yemeğinde bir araya 

geldi. 

Erciş Kardelen Çok Amaçlı Salonunda 

organize edilen iftar programına Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili, 

Erciş Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe 

Müdürü, Erciş, Gürpınar, Muradiye, 

Çaldıran, Özalp, Gevaş muhtar der-

nek başkanları, Çaldıran Ziraat Odası 

Başkanı, Erciş ve çevre ilçelerden 

gelen 150 muhtar, çiftci, üretici ile 

binlerce davetli katıldı. 

İftarda bir konuşma yapan TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Nihat Çelik; birlik ve 

beraberlik mesajları verdi. Temsil 

ettiği kurumun hak ve hukukunu her 

platformda koruyacağını belirten Çe-

lik, “Bugün maşallah Van burada, 

halk burada, çiftçi burada, üretici 

burada, yetiştirici burada, dolayısıyla 

ben de bir hemşeriniz olarak sizlerin 

arasında olmaktan, iftarı sizlerle bir-

likte açmanın onurunu, gururunu ve 

mutluğunu yaşıyorum. Tabii ki, iftar 

sofrasının etrafında inşa edilen mane-

vi köprülerle kalplerimize huzur, yü-

reklerimize sıcaklık veren bu kutlu 

günde, davetimize icabet ederek aynı 

sofranın etrafında bir araya geldiği-

miz tüm dostlarıma şükranlarımı su-

nuyorum. Maneviyatın zirve yaptığı 

mübarek Ramazan ayının eşsiz mana 

yüklü derin iklimlerden feyizlenerek 

ibadetlerimizi yapmaya gayret ettiği-

miz şu günlerde, inşallah Yüce Allah 

tutuğumuz oruçları, yaptığımız duala-

rı ve yardımları kabul eder üzerimiz-

deki ihsani mağrifetini ve himmetini 

bizlerden esirgemez” dedi. 

AK Parti’den aday adaylığı başvurusu 

yaptığını da hatırlatan Çelik, 

“Hepinizin bildiği gibi bir müddet ön-

ce ben de AK Parti’den Van milletve-

killiği için aday adayı oldum. Bu sü-

reçte temayül yoklamasında özellikle 

oy kullanan mahalle, köy temsilcile-

rim, teşkilat mensubu arkadaşla-

rımızın bana olan o bakışlarındaki 

umudu hiçbir zaman için inanın 

unutmayacağım. Çünkü arkadaş-

larımız çok umutlu ve bizlerden 

hizmet bekliyordu. Ama bazen 

şer bildiğinizde hayır vardır. Bun-

lar bizim için birer imtihandır. 

Ankara’da da diyorum, o umutla-

rınıza buradan selam olsun. Er-

ciş’e, Van’a, diğer şirin ilçelerimi-

zin halkına selam olsun. Bizlere 

destek veren insanlara selam 

olsun. Şeref ve namusum üzerine 

sizlere söz veriyorum, bu can bu 

bedende olduğu sürece sizlere 

hizmet vermeye devam edece-

ğim, yılmayacağım ve bizleri yıl-

dıramayacaklarıdır. Sizlerle, ye-

tiştiricilerle gurur duyuyorum’’ 

ifadelerini kullandı. 

Bayram öncesi son 10 gün içinde 

Van’daki 18 bin işletmeye bakan-

lık ile birlikte 33 milyon TL des-

tekleme ödemesi yapıldığını da 

anlatan Çelik, “Öncelikle 18 bin 

işletmemize bayram öncesi 33 

milyon TL destekleme sağlayan 

Bakanımız Ahmet Eşref Fakıba-

ba’ya şahsım ve tüm üyelerim 

adına teşekkür ediyorum. Bu 

arada, üreticilerimizin de menfa-

atini gözetmek için seçilecek mil-

letvekillerimizle hep beraber 

uyum içerisinde sizlere hizmet 

etmeye devam edeceğiz. Her 

zaman, her yere sizin ayağınıza 

bizler geleceğiz. Bu verilen des-

tekleme miktarlarının arttırılarak 

devamını sağlayacağız inşallah. 

Bizlerin birbirimize ihtiyacı var. 

Bugüne kadar hizmet etmiş mil-

letvekillerime teşekkür ederken, 

24 Haziran 2018 Pazar günü ya-

pılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 

Milletvekili Genel Seçimlerinin de 

ülkemize, milletimize hayırla ve-

sile olmasını temenni ediyorum. 

Hepinize hayırlı iftarlar, mutlu 

bayramlar diliyorum’’ ifadelerinde 

bulundu. 
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TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Tarım sektöründeki ‘’11.Tarım ve 

Kırsal Kalkınma’’ müzakere faslı 

kapsamında Gıda Tarım ve Hay-

vancılık Bakanlığı Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü ile TAIEX ( Avru-

pa Komisyonu Genişleme Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı Kurumsal Yapı-

lanma Birimi tarafından yönetilen 

Teknik Destek ve Bilgi Değişimi 

Enstürmanı)  işbirliği ile Ankara’da 

26 – 27 Haziran 2018 tarihinde 

‘’Avrupa Birliğinin 2013 yılı Ortak 

Tarım Politikası (OTP) Reformun-

dan sonra Üretici Örgütlerinin Rolü 

konulu 2 günlük bir çalıştay düzen-

lendi. 

Çalıştaya Bakanlık yetkilileri, ya-

bancı misafirler ve üretici örgütleri-

nin temsilcilerinin yanısıra Türkiye 

Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı 

Nihat Çelik de katılım sağladı. 

Tarım Reformu Genel Müdür Yar-

dımcısı Metin Türker’in açılış ko-

nuşmasıyla başlayan Çalıştayda ilk 

sunum Teşkilatlanma Daire Başka-

nı Lokman Ramazanoğlu tarafından 

gerçekleştirildi. Ramazanoğlu, su-

numunda mevzuat konularına dik-

kat çekmek suretiyle, 1163 sayılı 

Kooperatifler Kanunu, 5200 Sayılı 

Üretici Birlikleri Kanunu, 5996 Sa-

yılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağ-

lığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 1581 

Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri 

Kanunu hakkında çeşitli bilgiler 

verdi. Daha sonra Gümrük Ticaret 

Bakanlığından Daire Başkanı Seç-

kin Cenkiş Tarım Satış Kooperatif-

leri sunumunu yaparken Daire Baş-

kanı Nagehan Özsoy da 5997 Sayılı 

Sebze ve meyveler ile yeterli arz 

ve talep derinliği bulunan diğer 

malların düzenlenmesi hakkında 

kanun ile ilgili bir sunum gerçek-

leştirdi. 

İki gün süren çalıştayda; Polonya 

Ulusal Tarım Destek Merkezinden 

Pawel Smolinski, Slovakya Tarım 

ve Kırsal Kalkınma Bakanlığından 

Viera Baricicova, Belçika Flaman 

Hükümeti Tarım ve Balıkçılık Ba-

kanlığından Guy Lambrechts ile 

Bulgaristan Devlet Fonu Tarımsal 

Ödemeler Ajansından Milen Kyuc-

hukov konuya ilişkin sunumlar 

gerçekleştirdiler. 

Sunumlarda daha çok Avrupa Birli-

ğinde Üretici Örgütlerine ilişkin 

mevzuat konuları yer alırken 2013 

yılı reformundan sonra üretici Bir-

liklerinin yasal, kurumsal, finans, 

üyelik durumları denetim gibi ko-

nularda gelinen nokta ve avantaj-

lar ile zorluklar hakkında çeşitli 

değerlendirmelerde bulunuldu. 

Diğer yandan yabancı konuşmacı-

ların ülkelerindeki çalışmalar ve 

deneyimleri de katılımcılara aktarı-

lırken sunumlar arasında soru ce-

vap halinde tartışma bölümleri 

gerçekleştirildi. 

Çalıştay; Daire Başkanı Lokman 

Ramazanoğlu’nun katılımcılara 

yaptığı teşekkür konuşmasıyla so-

nuçlandırıldı. 

2017-2018 FAALİYETLER 

AB’NİN 2013 YILI OTP REFORMU SONRASI ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNİN ROLÜ 

KONULU ÇALIŞTAYA KATILDIK 

NEVŞEHİR KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNDEN MERKEZ 

BİRLİĞİMİZE ZİYARET 

Nevşehir İli Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Birliği Başkanı Suat Soner 

Güven ve Birliğin Yönetim Kurulu 

Üyesi Hikmet Emrah Cingi ile 

Birlik Müdürü Mustafa Ertürk’ten 

oluşan heyet, 3 Temmuz 2018 

tarihinde Türkiye Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı               

Nihat Çelik’i makamında ziyaret 

ettiler. Ziyaret kapsamında kü-

çükbaş hayvancılık sektörüne 

ilişkin bir takım konular ele alı-

nırken Nevşehir ilinde küçükbaş 

hayvancılığın mevcut durumu ve 

geleceği hakkında da bilgi payla-

şımında bulunuldu.  
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TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ,                                                               

GÖREVİ FAKIBABA'DAN DEVRALDI 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

Tarım ve Orman Bakanlığına getiri-

len Bekir Pakdemirli, görevi eski 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Ahmet Eşref Fakıbaba'dan 10 Tem-

muz 2018 tarihinde Bakanlıkta yapı-

lan törenle devraldı. 

Pakdemirli, Bakanlıktaki devir teslim 

töreninde yaptığı konuşmada, dün-

den itibaren Türkiye'de yeni bir dö-

nemin başladığını, bunun büyük 

sorumlulukları da beraberinde getir-

diğini söyledi. 

Bakan olacağını pazar günü öğren-

diğini belirten Pakdemirli, "Pazar 

günü Cumhurbaşkanlığı Külliye-

si'nden çağrılırsanız, bunu (bakan 

olacağınızı) düşünürsünüz ama han-

gi bakanlık olduğunu bilemezsiniz. 

Bende pilotluk var, 'Acaba Ulaştırma 

mı?' diye düşündüm. Tayyip Bey 

tarımla ilgili olduğunu söyleyince 

'Emriniz olur.' dedim." ifadesini kul-

landı. 

Ailesinin bir çiftliği bulunduğunu 

anlatan Pakdemirli, burada üzüm, 

zeytin gibi ürünler ürettiklerini, ufak 

bir zeytinyağı tesisi ve iki tavuk 

kümesi bulunduğunu, bu sebeple 

işin biraz matematiğinden anladığını 

dile getirdi. 

Pakdemirli, çiftçiliğin ana gelir ka-

lemleri olmadığını vurgulayarak, 

"Çiftçiliği hakkıyla yapmaya kalktığı-

nız zaman çok çok harcıyorsunuz, 

az az kazanıyorsunuz. İnşallah bu 

yeni dönemde üreticimizi, çiftçimizi 

ezdirmeden ama tüketicimizi de 

gıda enflasyonuna karşı koruyarak 

Türk tarımını iyi yerlere götürürüz." 

dedi. 

 Yeni sisteme bürokrasinin adapte 

olması gerektiğine dikkati çeken 

Pakdemirli, "Çünkü eskiye göre da-

ha hızlı çalışacağız. Eskiden çok 

basit bir şey için bile yasa çıkarmak 

gerekirken bugün o gereklilikler 

ortadan kalkmış oldu. O yüzden 

bugün yöneticilerin artık çok baha-

nesi kalmadı." diye konuştu. 

Pakdemirli, Bakanlığı dönemindeki 

çalışmaları nedeniyle Fakıbaba'ya 

teşekkür ederken, yeni dönemin 

sloganının da "Çiftçimizin yüzü gül-

sün, çocuklarımız ormanlarla büyü-

sün." olduğunu bildirdi. 

"Yeni sistemle yeni sayfa açılı-

yor" 

Fakıbaba da Bakanlık görevinin üze-

rinden yaklaşık bir yıl geçtiğini 

anımsatarak, "Takım arkadaşlarımla 

beraber almış olduğum bayrağı üst 

seviyeye getirmek için büyük gayret 

sarf ettik." dedi. 

Çalışma arkadaşlarına teşekkür 

eden Fakıbaba, şunları söyledi: 

"Yeni bir sistemle yeni bir sayfa 

açılıyor. Bu yeni sistemin ve Sayın 

Bakanımızın çok başarılı olacağına 

yürekten inanıyorum. İnşallah ülke-

miz de bunu sonuçlarıyla görecek. 

Ben tekrar Sayın Bakanımıza hayırlı 

uğurlu olmasını diliyorum, tebrik 

ediyorum." 

Konuşmaların ardından Tarım ve 

Orman Bakanı Pakdemirli, görevi 

Fakıbaba'dan devraldı. 

                                                             

Diğer yandan Eski Orman ve Su 

İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da ma-

kamda düzenlenen devir teslim tö-

reninde, görevini Tarım ve Orman 

Bakanı Pakdemirli'ye devretti. 



  

 111 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat ÇELİK ve Yönetim 

Kurulu Üyeleri ile birlikte 11 Tem-

muz 2018 tarihinde  HAYGEM Ge-

nel Müdürü Muhittin Eyimaya’ya 

hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak 

küçükbaş hayvancılığın bazı sorun-

ları hakkında görüşmelerde bulun-

du. 

Ziyaret esnasında Genel Başkan 

Nihat ÇELİK, Genel Müdür Eyima-

ya’ya hayırlı olsun dileklerini iletir-

ken geçmiş yıllarda zor şartlarda 

sektör için birlikte çalıştıklarını, 

birlikte dirlik olduğunu ve bundan 

böyle de bir ekip ruhu içinde birlik-

te çalışacaklarını ifade etti. HAY-

GEM Genel Müdürü Eyimaya ise 

küçükbaş hayvancılığın bu ülkenin 

gerçeği olduğunu, sorunları birlikte 

istişare ederek çözme yoluna gide-

ceklerini söyledi. 

Genel Başkan ÇELİK ve beraberin-

deki Yönetim Kurulu Üyeleri daha 

sonra Genel Müdür Yardımcısı Bur-

han Demirok’u makamında ziyaret 

ederek bir süre görüşmelerde bu-

lundu. 

2017-2018 FAALİYETLER 

MERKEZ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULUNDAN HAYGEM’E ZİYARET 

GENEL BAŞKAN ÇELİK, TİGEM YETKİLİLERİ İLE                                                       

300 KOYUN PROJESİNİ GÖRÜŞTÜ 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 

(TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik,  20 Temmuz 

2018 tarihinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

(TİGEM) yetkililerini makamında kabul ederek Üretici 

Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi 

kapsamında bir takım görüşmelerde bulunuldu. 

Kamuoyunda 300 koyun projesi olarak da bilinen Üretici 

Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesinin 

uygulanmasında yaşanılan sıkıntılar ve aksaklıkların 

giderilmesi amacıyla TİGEM Genel Müdürlüğü tarafından 

görevlendirilen Projenin Koordinasyon Başkanı Yüksel 

Akça ve Başkan Yardımcısı Rıfat Tan, Genel Başkan Ni-

hat Çelik ile bu konuda yaşanılan sorunlar hakkında 

çeşitli istişarelerde bulundular. Genel Başkan Çelik, pro-

jenin sahada hakkıyla uygulanabilmesi adına Merkez Birliği 

ve İl Birliklerinin yeterli potansiyele sahip olduklarını ve bu 

konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile 

getirdi. 
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GENEL BAŞKAN ÇELİK’E                                                                                                 

BİTLİS, ŞANLIURFA, ŞIRNAK VE KIRKLARELİ’NDEN ZİYARETLER 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

Bursa İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 

Veteriner Hekim Yıldırım Oran ve kızı Fatma 

Oran, 25 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye Koyun 

Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Ge-

nel Başkanı Nihat Çelik’e yaptıkları ziyarette kü-

çükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin bir takım 

konularda görüşmeler gerçekleştirildi. 

Bursa ilinde küçükbaş hayvancılığın mevcut du-

rumu ve geleceği hakkında bilgi paylaşımının da 

yapıldığı ziyaret sonunda Başkan Yıldırım Oran, 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik’e sektöre 

yapmış olduğu üstün hizmetler anısına üzerinde 

ay yıldızlı Türk Bayrağının bulunduğu bir plaket 

takdiminde bulundu. Ayrıca Başkan Oran’ın kızı 

Fatma Oran’da daha güzel hizmetlere imza at-

ması temennisiyle Genel Başkan Çelik’e bir çift 

imza kalemi hediyesinde bulundu. 

Genel Başkan Çelik, baba kızın birlikte Merkez 

Birliğine yapmış oldukları ziyaretten dolayı duy-

duğu memnuniyeti dile getirirken anlamlı plaket 

ve hediyeler için de Başkan Veteriner Hekim Yıl-

dırım Oran’a ve Fatma Oran’a teşekkür etti. 

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, 18 Temmuz 2018 tarihinde Bitlis, Şanlıurfa, 

Şırnak ve Kırklareli’nden gelen ziyaretçileri kabul ederek makamın-

da bir takım görüşmelerde bulundu. 

Bitlis İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Başkanı ve aynı zamanda TÜDKİ-

YEB Denetleme Kurulu Başkanı Necat Demirden, Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı ve Mutki Ziraat Odası Başkanı Ali Akın, Şanlıurfa 

İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Eyyüpoğlu, Şanlı-

urfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Şırnak İli Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faysal Abay ve Yönetim Kurulu Üyesi 

Ömer Demir ile Kırklareli iş adamı ve çiftçilerinden Bahadır Köse, 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ile sektör bazında bir takım 

görüşmelerde bulunarak bilgi paylaşımında bulundular. 

Ziyaretin sonunda Kırklareli’li iş adamı Bahadır Köse, Genel Başkan 

Çelik’e, Kırklareli Genç ve Girişimci Çiftçilerinden ve Özlem Kristal 

Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Koç adına pla-

ketler takdim etti. 

Aralarında Kırklareli Milletvekili ve aynı zamanda Tarım Orman ve 

Köyişleri Komisyonu üyesi olan Selahattin Minsolmaz ve beraberin-

deki Kırklareli ili genç ve girişimci çiftçilerden oluşan 20 kişilik bir 

grup Merkez Birliğinde TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik tarafından 20 Şubat 2018 tarihinde misafir edilmiş ve toplu 

olarak hatıra fotoğrafı çekilmişti.   

BURSA BİRLİK BAŞKANI VET.HEKİM YILDIRIM ORAN KIZIYLA BİRLİKTE 

MERKEZ BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ 
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, 01 Ağustos 

2018 tarihinde Tarım İşletmeleri 

(TİGEM) Genel Müdürü İsmail Şan-

lı, Hayvancılık İşleri Daire Başkanı 

Ergün Erol ve Ticaret Daire Başkanı 

Mehmet Çeter ile bir araya gelerek 

Küçükbaş Hayvancılık konularını 

kapsayan bir takım görüşmelerde 

bulundu. 

Görüşmelerde TÜDKİYEB ile 

TİGEM arasında Küçükbaş 

hayvancılıkla ilgili yapılabile-

cek çalışmalar istişare edilir-

ken Genel Müdür İsmail Şanlı 

ve Genel Başkan Nihat Çelik 

küçükbaş hayvancılıkla ilgili 

yapılabilecek her türlü çalış-

mayı birlikte yürütmeye hazır 

olduklarını dile getirdiler. 

2017-2018 FAALİYETLER 

TİGEM GENEL MÜDÜRÜ ŞANLI’DAN GENEL BAŞKAN ÇELİK’E ZİYARET 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK, KIRIKKALE VE ÇORUM’DA                         

İŞLETME ZİYARETLERİNDE BULUNDU 

Türkiye Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez 

Birliği (TÜDKİYEB) Ge-

nel Başkanı Nihat Çelik, 

3 Ağustos 2018 tarihin-

de Kırıkkale ve Ço-

rum’da çeşitli işletmele-

ri ziyaret ederek yetişti-

ricilerle küçükbaş hay-

vancılık ile ilgili bir ta-

kım görüşmelerde bu-

lundu.   

TÜDKİYEB Genel başka-

nı Çelik, önce Kırıkka-

le’de Çoban Latif Top-

raktepe ile merada bir 

araya gelerek yaşanılan 

sorunları dinledi ve ar-

dından birkaç işletme 

ziyareti sonrasında Ço-

rum’un Sungurlu ilçe-

sinde Osman Sertka-

ya’nın işletmesine geçe-

rek çoban Abdurrahman 

Özbek ile görüştü. 

Genel Başkan Çelik, 

çobanlarla yaptığı gö-

rüşmelerde kendilerine 

sorunlarıyla ilgili birta-

kım bilgilerin yanısıra 

moral vererek küçükbaş 

hayvancılığın geleceğin-

de en önemli aktör du-

rumunda olan çobanla-

rın baş tacı olduğunu ve 

bundan sonraki süreçte 

de her an yanlarında 

olacaklarını dile getirdi. 
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiri-

cileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, canlı küçükbaş 

hayvanın kilogram fiyatının piyasada 

ortalama 20 liradan işlem gördüğünü 

belirterek, "Ülkemizin pek çok yerinde 

küçükbaş kurbanlık hayvan fiyatlarının 

geçen yıla göre bir miktar artacağını 

tahmin ediyoruz. Çünkü karma yem ve 

kaba yem maliyetleri yüzde 20 düze-

yinde arttı, enflasyonla birlikte diğer 

masraflarda da artışlar gerçekleşti." 

dedi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat ÇELİK, 

her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban 

bayramı için piyasaya sürülecek kur-

banlık küçükbaş hayvanların yeterli 

sayıda hatta fazlasıyla bulunduğunu 

belirterek, kurban kesecek vatandaşla-

rımızın hem sağlık hem de ekonomik 

açıdan küçükbaş hayvanları tercih et-

melerinin kendi menfaatlerine olacağı-

nı söyledi. ÇELİK, kurbanlık alışverişin-

de hem satıcıların hem de alıcıların 

memnun olacağı bir bayram olması 

temennilerinde bulunarak büyük zor-

luklarla ve özellikle artan yem masraf-

ları ve enflasyon rakamlarına rağmen 

kurbanlıklarını satmaya çalışan yetişti-

ricilerin değerinde ve mağdur olmaya-

cak fiyatlarda hayvanlarına alıcı bul-

malarını arzu ettiklerini ifade etti.  

Genel Başkan Nihat ÇELİK, Merkez 

Birliği ve 80 ilde faaliyet gösteren Bir-

likler olarak her ne olursa olsun ülke-

miz yetiştiricilerinin mağdur olmama-

ları açısından gerek canlı hayvan itha-

latı ve gerekse et ithalatını hiçbir za-

man tasvip etmediklerini belirterek 

tüm vatandaşlarımıza yetecek kadar 

küçükbaş hayvan varlığı olduğunu, 

geçen yıl Kurban Bayramı'nda Türkiye 

genelinde toplam 2.5 milyon civarında 

küçükbaş hayvan kurban edildiğini ve 

bu bayramda da ihtiyacı fazlasıyla kar-

şılayacak düzeyde hayvan varlığı bu-

lunduğunu ifade etti. 

Genel Başkan ÇELİK, kurban bayramı-

nın önemine vurgu yaparak Allah’a 

yaklaşmak anlamına gelen kurbanın, 

Hazreti İbrahim’den bu yana maddi 

güce sahip Müslümanların her yıl yeri-

ne getirdikleri kutsal bir davranış ve 

toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve 

dayanışmaya vesile olduğuna işaret 

etti. ÇELİK, ayrıca kurban bayramının 

simgesinin koç olduğuna vurgu yapa-

rak geçmişten bugüne gelinen süreçte 

insanlarımızın genelde küçükbaş hay-

van kestiklerini büyükbaşa oranla ül-

kemizde her yıl 3 katı kadar küçükbaş 

hayvan kurban edildiğini sözlerine 

ekledi. 

Genel Başkan ÇELİK, küçükbaş kurban 

fiyatları ile ilgili olarak da ‘’ Ülkemizin 

pek çok yerinde küçükbaş kurbanlık 

hayvan fiyatlarının geçen yıla göre bir 

miktar artacağını tahmin ediyoruz. 

Çünkü karma yem ve kaba yem mali-

yetleri % 20 düzeyinde artış göstermiş 

ve enflasyon ile birlikte diğer masraf-

larda da artışlar gerçekleşmiştir. An-

cak şunu söylemeliyim ki bu artışlar-

dan dolayı kurbanlık fiyatlarında olabi-

lecek artışın sorumlusu yetiştiricileri-

miz değildir. Kamuoyunun durumu 

böyle bilmeleri ve yetiştiricilerimizin 

emeklerinin karşılığını alacak fiyatların 

gerçekleşmesi yönünde anlayışlı olma-

larını bekliyoruz. Her ne surette olursa 

olsun küçükbaş hayvan kesiminin va-

tandaşlarımızın kesesini fazlaca zorla-

mayacağını söyleyebiliriz.’’ dedi. 

Sağlığın paradan çok daha önemli ol-

duğuna da dikkat çeken ÇELİK, günü-

müzde yaşanan sağlık sorunlarıyla 

birlikte insan kayıplarının fazlaca ya-

şandığı bir zamanda meraya ve doğal 

ortamda otlatmaya dayalı olarak yapı-

lan küçükbaş hayvancılığın insanları-

mız için doğal beslenmenin ilk adresi 

olduğunu ve bu yönüyle de küçükbaş 

hayvan tercihinin yerinde olacağını 

ifade etti. 

Genel Başkan ÇELİK, küçükbaş hay-

vanlar arasında özellikle damızlık anaç 

dişilerin erken kesime gitmesinden 

yana olmadıklarının altını çizerek, sek-

törün sürdürülebilirliği açısından kur-

ban pazarlarında dişi hayvan satılma-

sının kesinlikle önüne geçilmesi ayrıca 

damızlık değerini yitirmiş hayvanların 

pazarlara sevkinde zorluk çıkarılma-

ması gerektiğini bildirdi. 

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda kurban-

lık hayvanlarını satamayan ve elde 

kalan hayvanların Et ve Süt Kurumun-

ca değerinden satın alınmasını isteyen 

ÇELİK, bu konuda Tarım ve Orman 

Bakanlığından yetiştiricilerin mağdur 
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olmaması adına destek bekledikle-

rini ifade etti. 

Belediyelerin kurbanlık hayvanlar 

için ücretsiz pazar yeri tahsis et-

mesi gerektiğini vurgulayan ÇELİK, 

buralarda satış yapacak kişilerin 

sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üze-

re banyo ve barınak gibi tedbirlerin 

alınmasının da kurban hizmetlerini 

kolaylaştıracağını söyleyerek ‘’ Bazı 

illerimizde kurban satış yerleri ye-

tersiz, olanların çoğu da düzenli 

değil. Hayvanlar için padok 

ve  sundurma yok. Ayrıca Belediye-

ler yer kirası olarak yüksek bedel-

ler istiyor. Kurban yeri kirası, çadır 

maliyeti, yem gibi giderler yetiştiri-

cinin masrafını artırmakta, bu da 

kurban fiyatını artırması yanında 

yetiştiricinin hayvanını değerinde 

satamamasına sebep olmaktadır. 

Yani yetiştiriciler yaptıkları masrafı 

satışlardan karşılayamadıkları için 

bu konuda mağduriyet yaşamakta-

dır. Biz alıcıların memnuniyeti ya-

nında yetiştiricilerimizin de hak 

ettiği değeri almalarından yanayız. 

Onca emeğin karşılığı mağduriyet 

olmamalıdır.’’ dedi. 

Genel Başkan ÇELİK, ayrıca kurban 

satış yerlerinin çok iyi bir şekilde 

denetlenmesi gerektiğini, özellikle 

satış yerlerine hastalıklı hayvan 

girmemesi yönünde yetkilileri daha 

titiz olmaya davet ederek kurban 

kesecek vatandaşlardan da kesim-

den sonra görmeye alıştığımız çir-

kin görüntülere mahal vermemele-

rini istedi. 

Genel Başkan ÇELİK, açıklamasının 

sonunda; kurbanlık ihtiyacının her 

yıl olduğu gibi bu yıl da sorunsuz 

bir şekilde karşılanacağını, vatan-

daşların hiç endişe duymadan gö-

nül rahatlığı ile küçükbaş hayvan 

kesimine yönelmeleri duyurusunda 

bulunarak ‘’ Bütün vatandaşlarımı-

zın mübarek kurban bayramlarını 

tebrik ediyor sağlık, sıhhat ve hu-

zur içerisinde nice bayramlara 

ulaşmayı temenni ediyorum. 

’’  ifadelerine yer verdi.   
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, KANAL 5 

Ankara Temsilcisi Aydın Tufan’a yaptığı açıklama-

larda yaklaşan kurban bayramında vatandaşların 

küçükbaş hayvanı tercih etmesi tavsiyesinde bu-

lunarak şunları söyledi. ‘’ Kurbanlığın sembolü Hz 

İbrahim Aleyhisselam’dan kalan bir eser olarak 

koçtur. Özellikle koçun kesilmesi la-

zım.  Kurbanlıkların mahallinde yerinde kesilmesi 

lazım.  Bu şekilde amaca, niyete ulaşmak lazım. 

Öncelikle kurbanlık şartlarını yerine getirmemiz 

lazım. Bir Müslüman ülke olmamız nedeniyle bu 

kurallara ciddi bir şekilde dikkat etmemiz lazım.’’ 

Kurban bayramının 9 günlük tatile gelmesi nede-

niyle küçükbaş hayvan satışında durgunluk oldu-

ğunu ifade eden Genel başkan Çelik, konuşması-

na şöyle devam etti. ‘’ Türkiye küçükbaş hayvan-

cılık coğrafyasıdır. Her zaman için mevcut ihtiya-

cın üzerinde kapasiteye sahibiz. Stoklarda her 

kurban döneminde kurbanlık için ayrılmış 3-4 

milyon arasında değişen rakamlarda kurbanlık 

hayvan mevcudumuz hazır olup satışı beklemek-

tedir. Satışların şu an durgun olduğunu izliyoruz. 

Fiyatlarda ciddi bir artış söz konusu değil. Piyasa-

da şu an ortalama canlı ağırlık kilogram fiyatı 20 

liradır. Kuzularda değişiyor. Orta yaş koyunlarda 

daha düşüyor. Netice itibariyle geçen yıla göre 

çok ciddi bir artış söz konusu değildir. Enflasyon 

artışına göre veya kesif yem ve kaba yem artışla-

rına göre bizdeki artış çok cüzi kalmaktadır. Ama 

ne hikmetse küçükbaşa ufak bir zam geldiğinde 

kıyamet kopuyor. Bir avuç suda fırtına koparılı-

yor. Ama her alanda yapılan zamları kimse gör-

müyor. Küçükbaş hayvan fiyatı 50 lira yükseldiği 

zaman et fiyatları aldı başını gidiyor diye ülkenin 

birinci gündemi oluyor. ‘’ 

Türkiye’de AK PARTİ Hükümetleri zamanında 

küçükbaş hayvancılığa verilen teşvik ve destek-

lerle küçükbaş hayvan sayısının % 40 oranında 

arttığını söyleyen Genel Başkan Nihat Çelik, ko-

nuşmasına şöyle son verdi. ‘’ Küçükbaş hayvancı-

lık AK PARTİ Hükümetleri döneminde destekleme 

kapsamına alındı. Çığ gibi büyüdü. Hükümetleri-

miz ve ilgili Bakanlarımız her zaman bizimle bir 

abi kardeş gibi çalıştılar. Kendilerine sektörümüz 

adına teşekkür ediyor, yeni Bakanımıza da başa-

rılar diliyoruz. Bu vesileyle ben bütün dinleyicile-

rimizin ve tüm yetiştiricilerimizin, bütün Türki-

ye’nin kurban bayramını kutluyorum. Kanal 5 

ailesine de bize bu imkanı tanıdığı için şahsınızda 

saygılarımı sunuyorum. Tekrar bayramınızı kutlu-

yorum.‘’ 
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Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri 

Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat ÇELİK’in özverili 

çalışmalarıyla birlikte Tarım ve 

Orman Bakanlığının Merkez Birli-

ğimize duyduğu güven sonucun-

da 81 İlimizi kapsayan Küçükbaş 

Hayvancılığı Geliştirme Projesi 

çerçevesinde 500 bin baş hay-

van tedariki konusunda Tarım 

İşletmeleri (TİGEM) Genel Müdü-

rü İsmail ŞANLI ile TÜDKİYEB 

Genel Başkanı Nihat ÇELİK ara-

sında 14 Ağustos 2018 tarihinde 

bir protokol imzalandı. 

TİGEM Genel Müdürü İsmail 

ŞANLI, protokolün imzalanması 

sonrasında, protokolün ülke hay-

vancılığına hayırlı olması temen-

nilerinde bulundu. Genel Müdür 

ŞANLI, projenin kırsalda kalkın-

mayı amaçladığını ifade ederek ‘’ 

Bu proje başarıya ulaştıkça kır-

saldan şehirlere göç önlenebile-

cektir. Üretim döngüsünü doğru 

planladığımızda başaracağımıza 

inanıyorum. Bu projeyi model 

olarak hayvancılığımıza kazandı-

rarak önemli bir görevi yerine 

getirmiş olacağız ‘’ dedi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

ÇELİK ise protokolün imzalan-

masından duyduğu memnuniyeti 

ifade ederek ‘’Protokol neticesin-

de yetiştiricilerimizin asli temsil-

cisi olan Merkez Birliğimize du-

yulan bu güvenden dolayı, Tarım 

ve Orman Bakanımız Sayın Dr. 

Bekir PAKDEMİRLİ ile TİGEM 

Genel Müdürümüz Sayın İsmail 

ŞANLI ’ya tüm yetiştiricilerimiz 

adına teşekkür ediyorum. Ba-

kanlığımızın güvenini boşa çıkar-

mamak ve yetiştiricilerimizin 

memnuniyetini sağlamak üzere 

canla başla tüm Birlik Başkanla-

rımızla üzerimize düşeni fazlasıy-

la yapacağımızı kamuoyuna du-

yurur, hayırlı uğurlu olmasını 

dilerim ’ dedi. 

2017-2018 FAALİYETLER 

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİMİZE MÜJDE ! 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat ÇELİK İle TİGEM Genel Müdürü Sayın Ayşe Ayşin 

IŞIKGECE arasında 6 Saat süren ortak akil toplantısı çerçevesinde 500 binlik koyun 

tedariki konusunda yeni bir protokol imzalandı. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı olsun. 
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Büyük marketler, Kurban Bayramı 

dolayısıyla yoğun şekilde kurbanlık 

satışına başladı. Entegre et tesislerin-

de, din görevlisi ve veteriner hekim 

eşliğinde kesimi yapılan hayvanlar, 

parçalanıp kolilenerek marketlerce 

vatandaşa teslim ediliyor. Türkiye Da-

mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez 

Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, AA 

muhabirine yaptığı açıklamada kurban-

lık hayvanların amacına uygun kesil-

mesi gerektiğini belirterek, marketler-

ce gerekli şartlara uyulup uyulmadığını 

bilmediklerini söyledi. 

Hayvanı canlı görmeden kurbanlık alındığına işaret eden Çelik, "Görmeden, bilmeden, 

'Kurbanlık aldım deniliyor. Dini vecibelere göre bu işin kriterleri bellidir. Marketlerce kur-

banlık dağıtılmasını doğru bulmuyoruz. İnanç değerlerimizden sanki uzaklaşıyoruz gibi bir 

endişeyle karşı karşıyayız. Bu konuya endişeyle yaklaşıyoruz. Olaya ticari bakılıyor. Sıcak 

bakmıyorum ve desteklemiyorum." dedi. 

Marketlerde 15 kilogramlık kurbanlık koyun satılmasını da eleştiren Çelik, bu kiloda kur-

banlık hayvan olmaması gerektiğini ifade etti. 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’DEN                                                                             

50 BİN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TEMİNİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel 

Başkanı Nihat Çelik, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük eylem planı 

çerçevesinde verilecek 50 bin küçükbaşın dağıtımına Kurban Bayramı sonrası 

başlamak istiyoruz" dedi. Çelik, Tarım İşletmeleri (TİGEM) Genel Müdürlüğünce 

yürütülen "Hayvancılığı Geliştirme Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulun-

du. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla kırsala dönüşün sağlan-

ması ve küçük aile işletmelerini destekleme amacıyla 500 bin baş koyun dağı-

tım projesinin 1 yıl önce hayata geçirildiğini hatırlatan Çelik, proje için yaklaşık 

120 bin kişinin başvurduğunu, 5 bininin projeden faydalanmaya hak kazandığını 

söyledi. Nihat Çelik, dağıtımın kendileri için büyük bir sınav olacağını belirterek, 

"Çiftçiye destek çerçevesinde verilen hayvan gebe olmalı. Vereceğimiz hayvan-

lar anaç, 15-30 ay arasındadır ve gebe olacak. Anaç koyun verirsek çiftçimiz ilk 

aşamada kuzusunu satarak masraflarım öder ve işine yatırım yapmaya başlar. 

Bu adımlar ülkemizdeki kırmızı et stokunun artmasına destek verir" ifadesini 

kullandı. 

Projeden faydalanmaya hak kazanan yetiştiricilerin, bankaların teminat şartları-

nı da yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Çelik, hayvanların TÜDKİYEB'den 

tedarik edileceğini anlattı. Çelik, TİGEM ile ön protokol imzaladıklarını belirte-

rek, "Devletimizin bu görevi bize vermesi büyük bir onurdur. Cumhurbaşkanı-

mızın açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde verilecek 50 bin hayvanın 

dağıtımına Kurban Bayramı sonrası başlayacağız. Bu eylem planı kapsamında 

en az 50 bin hayvanı hak edenlere teslim edeceğiz" diye konuştu. Hayvan dağı-

tımı konusunda belli bir il sınırlaması olmadığına işaret eden Çelik, tüm illerde 

birliklerinin imkanları doğrultusunda dağıtımın gerçekleştirileceğini aktardı. 
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ÜÇ AYDA BİR DÜZENLİ OLARAK ÇIKARILAN ‘’TÜRKİYE KOYUN KEÇİ 

YETİŞTİRİCİLERİ ÇOBAN DERGİSİ’’NİN 19.SAYISI YAYINLANDI 



 

 120 

TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI ÇELİK’DEN HAYIRLI OLSUN ZİYARETLERİ 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat ÇELİK 31 Ağustos 2018 tari-

hinde Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Süleyman DEĞERLİ, Hayvancılık Genel Müdürü (HAYGEM) 

Zekerriya ERDURMUŞ ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürü (TİGEM ) Ayşe Ayşin IŞIKGECE’yi makamlarında ziyaret ede-

rek görevlerine yeni atanmalarından dolayı hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Genel Başkan ÇELİK, ziyaretler kapsa-

mında DEĞERLİ, ERDURMUŞ ve IŞIKGECE ile küçükbaş hayvancılık sektörüne ilişkin bir takım görüşmelerde bulundu.  

TÜDKİYEB HEYETİ BAKAN PAKDEMİRLİ İLE                                                     

SEKTÖRÜN SORUNLARINI GÖRÜŞTÜ 

Tarım ve Orman Bakanı Dr Bekir Pak-

demirli 4 Eylül 2018 tarihinde TÜDKİ-

YEB Genel Başkanı Nihat Çelik başkan-

lığındaki Yönetim ve Denetleme Kurulu 

Üyelerini makamında kabul etti ve 1.5 

saat süren görüşmede sektörün sorun-

ları ele alındı. 

Bakan Danışmanı Özer Ataç, Hayvan-

cılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdur-

muş ve Tarım Reformu Genel Müdürü 

Hasan Özlü’nün de yer aldığı görüşme-

lerde; Anaç Koyun Keçi destekleme 

ödemelerinin öne çekilerek Mart ayın-

da yapılması, Küçükbaş hayvancılığa 

verilen destekler ile Birliklerin güçlen-

dirme payının artırılması ve Küçükbaş 

hayvancılık sektörü ile ilgili organizas-

yonların Merkez Birliği ve İl Birlikleri 

üzerinden yapılması, Yetiştiricilerden 

dosya ücreti adı altında alınan 10 lira-

nın alınmaması ve küpe ve küpeleme 

işlerinin Birliklere devredilmesi gibi 

konularda Bakan Pakdemirli tarafından 

olumlu mesajlar verildi. 

Sektörün birçok sorunlarını dile getiren 

Genel Başkan Çelik, halen devam eden 

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı 

Ülkesel Projesinde verilen destekleme-

lerin uygulamaya konulan SOYBİS için 

de destekleme miktarının yeni karar-

nameye konulması gerektiğini ifade 

etti. 
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat 

Çelik, görüşme kapsamında, 

genç çiftçi hibe projesine değine-

rek hayvan temin ve dağıtımının 

teknik şartnamelere uygun olarak 

yapılmasını, Cumhurbaşkanı Er-

doğan’ın açıkladığı yüz günlük 

eylem planında da yer alan 50 

bin koyun dağıtımı için TİGEM ile 

bir protokol imzaladıklarını, bura-

da asıl hedefin küçükbaş hayvan 

sayısı ile birlikte verim ve kaliteyi 

artırmak olduğunu dile getirdi. 

Dolaylı desteklerin hedefine ulaş-

madığını belirten Çelik, imkânlar 

ölçüsünde küçükbaş hayvanların 

tümüne destek verilmesi gerekti-

ğine işaret ederek kısa vadede 

halen 45 milyon olan küçükbaş 

hayvan sayısının 60 milyona çı-

karılabileceğini söyledi. Ayrıca 

koyun ve keçinin de organik hay-

vancılık destekleme kapsamına 

alınmasını talep eden Genel baş-

kan Çelik, meraların gerçek sa-

hipleri olan koyun keçi yetiştirici 

Birliklerinin İl Mera Komisyonla-

rında yer almadıklarını ve bunun 

kabul edilebilir olmadığını söyle-

di. 

Küçükbaş hayvancılık sektörüne 

katkı sağlayan herkese minnettar 

olduklarını vurgulayan Genel 

Başkan Çelik, Bakanlığı her za-

man doğru bilgilendirmeyi görev 

saydıklarını söyleyerek tüm zor-

luklara rağmen 80 İl Birliği ve 

270 bin üye yetiştiriciyle üretime 

katkı sağlayacaklarını ifade etti. 

Görüşmeler sonrasında Genel 

Başkan Nihat Çelik, Tarım ve 

Orman Bakanı Dr. Bekir Pakde-

mirli’ye günün anısına Renkli 

tiftik keçisi kılından yapılmış kü-

çük bir halı ile koyun keçi çoban 

tasvirli bir maket hediyesinde 

bulundu. 
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SEKTÖR İÇİN OLUMLU MESAJLAR VERDİ 

TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ 2017-2018 FAALİYETLER 

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli 4 Eylül 

2018 tarihinde TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik baş-

kanlığındaki Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerini ma-

kamında kabul etti ve 1,5 saat süren görüşmede sektörün 

sorunları detaylı olarak ele alındı. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, görüşme sonrasın-

da yaptığı açıklamada Bakan Pakdemirli’nin küçükbaş 

hayvancılık sektörüne olumlu yaklaşımı açısından son 

derece mutlu olduklarını ifade ederek dile getirilen sorun-

lar karşısında çözüme yönelik önemli mesajlar aldıklarını 

söyledi. 

Genel Başkan Çelik, küçükbaş hayvancılığın bu ülkenin 

milli meselesi olduğunu, ülkemiz coğrafi ve iklim şartları-

nın, koyun ve keçi için en uygun şartlara sahip olduğunu 

her fırsatta dile getirdiğini belirterek Bakan Pakdemirli’nin 

de küçükbaş hayvancılık için gerekli çalışmaların yapılaca-

ğını ifade etmesini sektör açısından önemli bulduklarını 

söyledi. 

Görüşmede sektörün birçok sorunlarını dile getirdiğini 

ifade eden Genel Başkan Çelik, ‘’ Sayın Bakanımız sorun-

larımıza karşı duyarlı davranarak el birliği ile sorunların 

aşılacağı müjdesini verdi. Bu da 270 bin yetiştiricimiz 

adına bizleri mutlu etti. Küçükbaş hayvancılığın ülkemiz 

şartları için çok önemli olduğu ve mutlaka daha fazla des-

teklenmesi gerektiği noktasında görüş birliğine vardık. 

Dolayısıyla bu görüş birliğimizin neticesinde hedef olarak 

da kısa vadede küçükbaş hayvan sayımızı en az 60 milyo-

na çıkarmak için yoğun çaba harcayacağımızı ifade et-

tik.  Netice itibariyle Sayın Bakanımızın sektörümüze yak-

laşımı ve verdiği olumlu mesajlar bizi ziyadesiyle mem-

nun etmiştir. Biz, Küçükbaş hayvancılık sektörüne katkı 

sağlayan herkese minnettarız. Bu çerçevede sektörümüz-

de yaşanılan tüm zorluklara rağmen Sayın Bakanımız 

şahsında Bakanlığımıza her türlü katkıyı vermek asli göre-

vimizdir. Önümüzdeki süreçte her an Sayın Bakanımızın 

yanında olacağımızı ifade ederken sektörümüze olan sıcak 

ilgisinden dolayı kendilerine ve değerli bürokratlarına te-

şekkürlerimi arz ediyorum’’ dedi. 

 TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman 

Bakanı Dr Bekir Pakdemirli ile yapılan görüşme sonunda 

kendisine sektörün sorunlarına ilişkin detaylı bir rapor 

sunduklarını belirterek sorunların Bakanlık tarafından 

titizlikle takip edileceğini, Bakanlık, Merkez Birliği ve İl 

Birlikleriyle birlikte daha güzel çalışmaları gerçekleştirebi-

leceklerini söyledi. 

Görüşmeler sonrasında Genel Başkan Nihat Çelik, Tarım 

ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye günün anısına 

koyun keçi çoban tasvirli bir maket hediyesinde bulundu. 
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 

Genel Başkanı Nihat ÇELİK yaptığı 

yazılı açıklamada 2018 yılının Hazi-

ran ayı verilerine göre küçükbaş 

hayvan sayısının 47 milyon 362 bin 

başa yükseldiğini ve toplam hayvan 

varlığı içerisinde küçükbaş hayvan 

sayısının oranının yüzde 72.9 olarak 

gerçekleştiğini söyledi. 

TÜDKİYEB Genel Başkanı ÇELİK, 

açıklamasında şu hususlara yer ver-

di. ‘’ Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) tarafından yayımlanan 2018 

yılı Haziran ayı Hayvansal Üretim 

İstatistiklerine göre toplam küçük-

baş hayvan sayımız 47 milyon 362 

bin baş olmuştur. Koyun sayısı 36 

milyon 177 bin baş olurken keçi 

sayısı ise 11 milyon 185 bin baş 

olarak gerçekleşmiştir. 

2017 yılsonu verilerine göre 33 mil-

yon 677 bini koyun, 10 milyon 634 

bini keçi olmak üzere toplam küçük-

baş hayvan sayısı 44 milyon 300 bin 

baş olarak gerçekleşmişti. Böylece 

2018 yılı Haziran ayında yani altı 

aylık bir dönemde küçükbaş hayvan 

sayısında 3 milyon civarında bir artış 

olması sektörümüz adına memnuni-

yet verici olmuştur. Ayrıca ülkemiz 

toplam hayvan varlığı içerisinde 

küçükbaş hayvan sayısının oranının 

% 72,9 olarak gerçekleşmesi de 

küçükbaş hayvancılığın ülkemiz için 

ne denli önemli olduğunu bir kez 

daha ortaya koymuştur. 

TÜDKİYEB olarak her platformda 

küçükbaş hayvancılığın ülkemiz hay-

vancılığı için en uygun ve en önemli 

sektörlerden biri olduğunu söylüyo-

ruz. Açıklanan bu rakamlar da bizim 

söylemlerimizi doğrulamaktadır. 

Onun için küçükbaş hayvancılığın 

daha çok desteklenmesi ve çözüm 

bekleyen birtakım sorunlarımızın 

giderilmesi ile önümüzdeki süreçte 

küçükbaş hayvan sayımız daha da 

artıracaktır. Sayının artması ve iste-

nilen düzeye gelmesinin kırmızı et 

sorununa çare olacağına inanıyor ve 

bu düşünceden hareketle çalışmala-

rımıza devam ediyoruz. Başta Ba-

kanlığımız olmak üzere sektörümü-

zün diğer paydaşlarıyla birlikte el ele 

vererek çok daha iyi sonuçlar alaca-

ğımıza inanıyoruz. Daha iyi sonuçla-

ra ulaşmamız ülkemiz ve vatandaş-

larımızın menfaatine olacaktır. Çün-

kü yüzyıllar öncesinden bugüne ge-

lindiğinde İnsanlarımızın en doğal 

biçimde sağlıklı beslenmesinin en 

doğru reçetesi küçükbaş hayvancılık 

olmuştur. Bizim temel amacımız 

hem küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 

yetiştiricilerimizin emeklerinin karşı-

lığını alarak bu işi sürdürebilmeleri 

hem de tüketici boyutunda insanla-

rımızın uygun fiyatlarla küçükbaş 

hayvan et ve süt ürünlerini tükete-

bilmeleridir. Onun için küçükbaş 

hayvan sayımızın her yıl bir önceki 

yıla göre artış kaydetmesi temel 

amacımız ve hedeflerimiz açısından 

çok önemlidir. Dolayısıyla Haziran 

2018 verilerine 6 aylık dönemde 

küçükbaş hayvan sayımızdaki 3 mil-

yonluk artışı hayvancılığımız adına 

önemsiyor ve büyük memnuniyet 

duyuyoruz.  ‘’  

TÜİK’den yapılan resmi açıklamada; 

2018 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 

iller bazında en çok koyun 2 milyon 

516 bin 437 baş (%6,96) ile Van'da 

bulunurken,  Van'ı sırasıyla 1 milyon 

973 bin 605 baş (%5,46) ile Konya 

ve 1 milyon 841 bin 470 baş (%

5,09) ile Şanlıurfa izledi. Koyun sa-

yısının en düşük olduğu iller ise 5 

bin 515 baş (%0,02) ile Bartın, 7 

bin 566 baş (%0,02) ile Rize ve 13 

bin 959 baş (%0,04) ile Düzce oldu.  

Keçi sayıları itibariyle iller bazında 

en çok keçi 757 bin 251 baş (%

6,77) ile Mersin'de gerçekleşirken 

Mersin'i sırasıyla 737 bin 461 baş 

(%6,59) ile Antalya ve 477 bin 868 

baş ile (%4,27) Siirt izledi.  Keçi 

sayısının en düşük olduğu iller ise 

710 baş (%0,01) ile Düzce, bin 681 

baş (%0,02) ile Ordu ve bin 761 baş 

(%0,02) ile Bartın oldu.  

BASIN AÇIKLAMASI :                                                                                        

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYIMIZ 44 MİLYONDAN 47 MİLYONA ULAŞTI 
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