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Editörden
Doç. Dr. Fatma Seda BİLİR ORMANCI
Editör

Toprak
2016’ya girdiğimiz şu günlerde sizler için yazdığım bu yazının başlığı, keyifli bir yılbaşı yazısına
yakışır şekilde “Yaşasın Hayat” olacaktı, ama
“Toprak” oldu. Çünkü son dönemde yaşadıklarımız çok acı, çok yaralayıcı. Çünkü vatanından
ayrılmak zorunda kalan insanlarla sarılı etrafımız. Üzülmek için olumsuz şeylerin senin başına geliyor olması şart değil. İnsan vatanından
uzaklaştığında en çok ait olduğu toprağın kokusunu özlüyor. En azından ben özlüyorum. Artık
Dünya’nın hiçbir yeri huzurlu değil. Yağmurdan
sonraki toprağın ferahlığı yok bugünlerde. Kan
var toprakta. Kutuplaşma var, gerginlik var.
Peki çözüm yok mu? Bence var. Severek, emek
vererek çıkacağız bu günlerden. Bunun için
çok uzağa gitmeye gerek yok. Bosna Savaşı
(1992 – 95) sırasında Sırp “çetnik”ler Boşnak
köylere ve şehirlere saldırıp korkunç katliamlar
yaparken, Aliya İzzetbegoviç Boşnak halkına
tarihi bir konuşma yapmış. “Nefrete nefretle
cevap vermeyin. Bosna için nefret çıkmaz sokaktır. Biz de zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın hiçbir anlamı kalmaz. Kitab’a
uyacağız. Bizler insan olmaya ve insan kalmaya
çalıştık ve başarılı olduk. Ancak bunu onlardan
(Sırplar’dan) dolayı yapmadığımızın altını çizmeliyim. Kendimizden dolayı insan kalmaya
çalıştık, onlardan dolayı değil. Onlara hiçbir şey
borçlu değiliz. İnsan olmak ve insan kalmak,
Allah’a ve kendimize karşı sorumluluğumuzdur.
Onlara karşı değil.” diyor bu konuşmada. Aliya,
yaşanan büyük bir dram içerisinde insanlığı ile,
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hoş görüsü ile Bosna Savaşı’nda anahtar rol
oynamıştı. Bugün Bosna halkı kendisini fikirlerinden dolayı “Bilge Kral”, yarattığı hoş görü ve
sevgi ortamından dolayı “Baba” diye anıyor.
Uzunca bir süredir, tüm Dünya halkları, hepimiz
hırpalandık. Bizden daha çok acı ve sıkıntı çeken insanlar var. Ama bizler de her daim sorun yaşamış bir coğrafyadayız maalesef. Sesinizi çıkarttığınızda ne diyorlar “Memleketi sen
mi kurtaracaksın?” “Evet ben kurtaracağım!”
Seninle ve O’nunla birlikte… Hayata sevgi ve
sorumlulukla katkıda bulunarak. Soran, sorgulayan, üreten, barıştan yana insanlarla birlikte.
Farklılıklarımızı düşmanlık sebebi yapmayan,
bunun zenginliğimiz olduğunu kabul eden insanlarla birlikte. “Yaşanmaz buralarda gidelim”
demek kadar manasız bir söz düşünemiyorum!
Neden gidelim. Bu vatan bizim. Hem seviyorum
ben bu ülkeyi, O’nun da beni sevdiğine inanıyorum. Bu kadar emek verdi bana. Hepimize
iş düşüyor. Toplumumuzun gerçekten sevgiye
ihtiyacı var. Vefasızlık had safhada. Daha sakin, daha soğukkanlı ve paylaşımcı olmalıyız.
İnsan ruhuna iyi gelen yazılar yazmak, hep birlikte eğlenecek-ağlayacak türküler söylemek,
birbirimizi anlamak zorundayız. Umarım 2016
Dünya’ya ve ülkemize güzellikler, barış ve huzur getirir. Hepiniz için sorumluluklarınızın farkına vardığınız, kendinizi keşfettiğiniz, hayatın
iplerini ele aldığınız keyifli bir yıl olsun.
Bir daha ki sayıya kadar sevgiyle kalın.

Başyazı
Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER
Genel Başkan

Değerli meslektaşlarımız,
Bir yılı daha geride bıraktık. Bültenimizin
bu sayısında sizlerle tekrar buluşmanın
mutluğunu yaşıyoruz. 2016 yılının herkese
sağlık, esenlik, başarı ve huzur dolu günler
getirmesini dileriz. Bu yılın mesleğimiz ve
ülkemiz için güzelliklerle dolu bir yıl olması
en büyük arzumuz. Bu yıl 1930 yılında kurulan derneğimizin 86. kuruluş yılını çeşitli
etkinliklerle kutlayacağız. Ancak, Ülkemizde son günlerde pek çok acı olayın yaşandığı hepimizin malumudur. Her gün birkaç
askerimizi ve polisimizi yani şehitlerimizi
sonsuzluğa uğurluyoruz. Yaşanan bu tür
acı olaylar karşısında, Veteriner Hekimler
Derneği olarak, her yıl Şubat ayının ilk yarısında düzenlenen geleneksel balomuzu
bu yıl ileri bir tarihte gerçekleştirmek üzere
ertelemiş bulunmaktayız. Nereden gelirse
gelsin, terörün her türlüsünü şiddetle kınadığımızı bir kez daha yineliyoruz. Bu dileğimizi yakın geçmişte yayınladığımız basın
bildirisi ile kamu oyu ile paylaştık. Ülkemizin en kısa sürede huzura ve barışa kavuşması en büyük dileğimizdir.
Değerli meslektaşlarımız,
Geçen Kasım ayında Milletvekilliği Genel
Seçimleri yapıldı. Ne var ki bu dönemde
de sadece bir meslektaşımızı TBMM’sine
gönderebildik. Oysa her seçimde olduğu

gibi bu seçimde de çok sayıdaki meslektaşımızı mecliste görmeyi ümit etmiştik
Mesleğimizin sorunlarının çözümü amacı
ile mecliste lobi faaliyeti yapmamız gerekiyor.
Bilindiği gibi AK Parti tek başına iktidar olabilecek çoğunluğu alarak yeni hükümeti
kurdu. Bu bağlamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız değişti. Sayın Bakanımız Faruk ÇELİK’e yeni görevinde başarılar
dileriz. Kendilerine, mesleğimiz ve hayvancılığımız adına yapılacak her olumlu adımda destek vermeyi bir görev sayıyoruz.
Değerli meslektaşlarımız,
Bilindiği gibi, Ülkemizde çok yoğun bir
gündem bulunmaktadır. Diğer yandan
mesleğimiz ve hayvancılıkla ilgili konularda da hızlı gelişmeler olmaktadır. Gündemdeki değişiklikleri yakalamak için uyanık ve soluklu olmak gerektiğini biliyoruz.
Şap hastalığı ve kuş gribi başta olmak üzere çeşitli hastalıkları hayvancılığımızı tehdit
eder duruma gelmiştir. Hayvan hastalıkları
diğer yandan insan sağlığını ve ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini de biliyoruz.
Derneğimiz 24 Şubat 2016 tarihinde Ankara Üniversitesi ile birlikte “Şap Hastalığı:
Güncel bir sorun ve çözüm” konulu bir panel ile şap hastalığı değişik yönleri ile masaya yatırılacaktır.
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Değerli meslektaşlarımız,

Değerli meslektaşlarımız,

Ülkemizin en güncel konularından birisi
de et fiyatlarındaki anormal artışlardır. Bu
olgu karşısında et ithalatının tekrar gündeme geldiğini üzülerek görmekteyiz.
Veteriner Hekimler Derneği olarak 2010
yılında başlatılan canlı hayvan ve et ithalatının ülke hayvancılığına zarar vereceğini,
bu uygulamanın halkımızın daha ucuz et
tü¬ketmesine katkı sağlamayacağını defalarca ifade etmiştik. Bu öngörülerimiz de
ne kadar haklı olduğumuz maalesef ortaya çıktı. Bu güne kadar ithalata milyarlarca dolar ödendi. Bunun sonucunda ithalat
yaptığımız ülkelerin hayvan yetiştiricilerini
sevindirdik. Türkiye, bu kadar ithalata karşın hala halkına en pahalı eti yediren ülkelerden birisi maalesef. Canlı hayvan ithalatı
ile başlayan ve et ithalatına kadar uzanan
bu sürecin, ülke hayvancılığı açısından son
derece sakıncalı olduğunu, ithalata ayrılan
payın ülkemizin gerçek üreticilerine kanalize edilmesinin çok daha doğru olacağını
bir kez daha vurgulamak istiyorum. Diğer
taraftan ithalatın halk sağlığı açısından risk
teşkil edebileceği de unutulmamalıdır. Sayın bakanımızın ithalata sıcak bakmıyoruz
demesini olumlu bir yaklaşım olarak görüyoruz. Ümit ederim ki daha köklü politikalar ile hayvancılığımızı içinde bulunduğu
durumdan çıkaracağız ve halkımız kendi
üreticilerimizin ürettiği eti tüketebileceklerdir.

Çayır ve meralar hayvancılığı ekonomik kılan yem kaynaklarının başında gelir. Kalite
ve miktar açısından mükemmel çayır meralara sahip ülkeler hayvancılıkta rekabette
avantaj sağlamaktadırlar. Ülkemizde 60 yılı
aşkın bir süreçte yaklaşık 44 milyon hektardan 12-14 milyon hektar düzeyine indirilen, aşırı ve bilinçsiz kullanılması nedeni
ile kalitesi düşen meralarımızın bu hali hayvancılığımızın içinde bulunduğu tablonun
baş aktörü durumundadır. Bugünkü hali
ile iyileştirilmesi gereken meralarımız, 30
Ekim 2015 tarih ve 29517 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği
ile 20 yıllık ot parası karşılığında birinci sınıf
mera alanları yapılanmaya açılmıştır. Başka bir ifade ile Türkiye’deki hayvancılığı bir
kez daha baltalanmaya hatta yok etmeye
yönelik önemli bir yönetmelik değişikliğine
gidildi. Korkarız bu gelişmeler önümüzdeki süreçte daha fazla saman ithalatını tekrar gündeme getirecektir. Bu uygulama ile
halkımız daha da yüksek fiyatlarla et tüketmek zorunda kalacaktır. Oysa anayasamızın 45. Maddesi açık olarak mera ve otlakların korunması görevini devlete vermiştir.
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Ülkemiz hayvancılığını içinde bulunduğu
açmazlardan daha da kötü duruma sokacak olan ve Anayasa’ya aykırılık taşıyan bu
yönetmeliğin iptali için Danıştay nezdinde
dava açmış bulunmaktayız.

Çalışmalarımız

Veteriner Hekimler Derneği
Yönetim Kurulu
Değerli meslektaşlarımız,
Bültenin son sayısından bu güne kadar
geçen sürede Veteriner Hekimler Derneği
Yönetim Kurulu olarak yaptığımız etkinlikleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Türkiye’de veteriner hekimliği eğitim
ve istihdamını yakından ilgilendiren
konulardan biri olan Veteriner Hekimliği
Uzmanlık Yönetmeliği hakkında Derneğimiz
19 Temmuz 2015 tarihinde görüşlerini
bildirmiştir.
Dernek Başkanımız Prof. Dr. Şakir Doğan
TUNCER’ in “Kırmızı Et Sorunu” başlıklı yazısı 18 Ağustos 2015 tarihinde özet halinde
Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın BAYER’ in
“YETER SÖZ MİLLETİN” köşesinde yayınlamıştır.
Ülkemiz ve dünyadaki kötü gidişata bir tepki olarak Derneğimiz 10 Eylül 2015 tarihinde “Teröre Lanet Kardeşliğe Evet” isimli bir
basın bildirisi yayımlayarak, mesleğimizin
en köklü sivil toplum örgütü olarak sadece mesleki konularda değil, tüm insanlığı
etkileyen durumlarda da yapması gereken
görevlerden birini yerine getirmiştir.
Mesleğimizin en önemli bilimsel etkinliklerinden olan 32. Dünya Veteriner Hekimliği
Kongresi, 13-17 Eylül 2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmiş; bu uluslararası organizasyona Derneğimizi temsilen
Dernek Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan
TUNCER katılmıştır.

Derneğimiz ve Veteriner Hekimler Derneği
Samsun İl Temsilciliği tarafından, 19 Eylül
2015 tarihinde TÜYAP Samsun Tarım ve
Hayvancılık Fuarı etkinlikleri kapsamında, “Kızılırmak ve Yeşilırmak Havzası Hayvancılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu konferans düzenlenmiştir. Prof.
Dr.Engin SAKARYA tarafından verilen konferans büyük bir ilgi ile izlenmiştir.
Antalya’da 15-18 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Gelişmekte Olan Ülkelerde Kanatlı Üretim Potansiyeli” konulu
kongreye Derneğimizi temsilen Prof. Dr.
Şakir Doğan TUNCER katılmış ve oturum
başkanlığı yapmıştır.
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları öğretim üyesi ve Veteriner Hekimler
Derneği Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan
TUNCER’in emeklilik töreni yoğun bir katılım ile 19 Ekim 2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Satı
Baran Konferans Salonu’nda yapıldı.
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Satı
Baran Konferans Salonunda 23 Ekim 2015
tarihinde düzenlenen Veteriner Hekimliği
Öğretiminin 173. Yılı kutlama etkinliklerine dernek başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan
TUNCER ve dernek genel sekreteri Dr. H.
Yalçın KÖKSAL katılmışlardır. Toplantıda
açılış konuşması yapan dernek başkanı
daha sonra organize edilen “Veteriner Hekimliği Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Güncel
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Çalışmalarımız
Sorunları “ konulu panelde panelist olarak
görev almıştır.

toplantıya 70 den fazla meslektaşımız katılmıştır.

27 Ekim 2015 tarihinde Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretiminin 173. Yılı nedeniyle Konya’da düzenlenen etkinliğe dernek
başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER
katılmıştır.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji
Anabilim Dalı ile Veteriner Hekimliği Tarihi
Evi’nin 24 Aralık 2015 tarihinde yapılan açılış törenine Derneğimizi temsilen Dernek
Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER
ve Genel Sekreter Dr. H. Yalçın KÖKSAL
katılmıştır.

Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği tarafından 6–7 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul’ da düzenlenen 10. Sürekli
Eğitim Kongresi’ne Derneğimizi temsilen
Dernek Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan
TUNCER katılarak bir konuşma yapmıştır.
Veteriner Hekimler Derneği olarak hayvancılığımızı son derece olumsuz yönde etkileyeceğine inandığımız “30 Ekim 2015 tarih
ve 29517 sayılı resmi gazetede yayınlanan
yönetmelik değişikliği ile birinci sınıf mera
alanlarımız 20 yıllık ot parası karşılığında
yapılanmaya açılmıştır.” şeklindeki uygulamaya karşı olduğumuzu kamuoyuna aktarmak amacıyla “Basın Bildirisi” yayınladık.
Anayasaya aykırı olduğuna inandığımız
bu yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin
durdurulması ve iptali için Veteriner Hekimler Derneği olarak 18.11.2015 tarihinde
Danıştay nezdinde dava açtık.
Veteriner Hekimler Derneği ve Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası işbirliğiyle düzenlenen İkinci Veteriner Hekimler
Buluşması etkinliği 18 Aralık 2015 Cuma
günü Route restoranda gerçekleştirilmiş,
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Veteriner Hekimler Derneği olarak 7 Ocak
2016 tarihinde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi yönetimine atanan Dekan ve
Dekan Yardımcılarına tebrik ziyareti yapılmıştır. Dekan Prof. Dr. Oğuz Sarımehmetoğlu ile Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Haluk
Çelik ve Prof. Dr. Mehmet Akan’a yeni görevlerinde başarı dilekleri iletilmiştir.
Veteriner Hekimler Derneği olarak yeni yıla
sanatla başladık. 16 Ocak 2016 tarihinde
Altındağ Devlet Tiyatrosu’nda sergilenen
“Nalınlar” adlı iki perdeli komedi oyununu
kalabalık meslektaş ve öğrenci grubu ile
izledik. Derneğimiz tiyatro etkinliğine Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı,
Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası
Başkanı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri/araştırma görevlilerine, dernek üyeleri ve Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Tiyatro Topluluğu üyeleri öğrenciler katılmıştır.

Güncel

Prof. Dr. Tarık Halûk ÇELİK
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi,
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
thcelik@ankara.edu.tr

ET TÜKETİMİ VE KANSER RİSKİ
Et, insan beslenmesinde önemli bir gıda
maddesidir. İnsanların fiziksel ve mental
gelişimleri ile sağlıklı bir yaşam sürmeleri
için gerekli olan hayvansal protein ve mikro elementlerin önemli bir kaynağını oluşturan et ve et ürünleri, bu önemleri yanı sıra
halk sağlığı açısından risk oluşturabilir mi?
Ne gibi riskler ortaya çıkabilmektedir?
Et, genel anlamıyla “sağlıklı kasaplık
hayvanlardan elde edilen yenilebilir dokular” olarak tanımlanabilmektedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere öncelikle etin
elde edildiği canlı hayvanın sağlıklı olması
gerekmektedir. Bunun yanı sıra tüketilinceye kadar olan aşamalarda hijyenik koşulların sağlanarak halk sağlığı risklerinin en
aza indirilmesi önem taşımaktadır.
Günümüzde önemli bir hayvansal protein kaynağı olan etin sağlıklı bir şekilde
tüketilmesi için gerekli hijyenik şartların
oluşturulmasına yönelik hizmetler ön plana
çıkması gerekmektedir. Bunun en önemli nedeni etin çeşitli aşamalarda öncelikle
biyolojik risklerle (özellikle bakteriyel riskler) karşı karşıya kalmasıdır. Dolayısıyla
HACCP gibi gıda güvenliği sistemleri gerçekçi bir şekilde uygulanmalıdır.

Son zamanlarda ise, etin gıda olarak
önemini ikinci plana atan ve toplumsal
algılamada yanlış noktalara gidebilecek
şekilde et – kanser ilişkisi ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır. İşlenmiş et ürünlerinin
kanser yaptığı ile ilgili bilgiler ortaya çıkmıştır. Bu bilgilerin çoğunun kaynağında biraz
hümanist ve biraz popülist bir yaklaşım
sezilmektedir. Bu bağlamda unutulmamalıdır ki, uluslararası kanser araştırmalarının
yürütülmesinde vegan ve hayvansever finansörlerin bulunması da, bazı etkileri yaratabilmektedir.
Özellikle, 26 Ekim 2015’te Dünya Sağlık Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren
Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’nın
kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinin kanser
ilişkisine yönelik yazısı birçok ülkede ve bizim ülkemizde özellikle kırmız et açısından
olumsuz bir etki yaratmıştır. Bu yazıda, 10
ülkeden 22 uzmanın incelemeleri sonucu
kırmızı et ve işlenmiş etin kanser riskini arttırdığı ifade edilmiştir.
Esasen etin kanserle ilişkisi tartışmalı bir
konudur. Güncel olarak, et – kanser ilişkisi
üzerinde durulsa da, birçok bilimsel araştırma böyle bir ilişkinin kurulamayacağını
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ve hatta işlenmiş etlerde kullanılan nitritin
izin verilen oranlarda kullanıldığında güvenilir olduğunu bildirmektedir.
Bir örnek verecek olursak, 2004 yılında
kırmızı et ve kolon kanseri üzerine yapılmış
geniş ölçekli bir çalışmada 725.000 erkek
ve kadını kapsayan inceleme sonucu kolon kanseri ile et arasında bir ilişki saptanamadığı Amerikan Kanser Araştırma konferansında bildirilmiştir.
Bilimsel anlamda bakılınca kanser oluşumu gerçekten kompleks bir olgudur ve
birçok nedene bağlıdır. Etin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi sırasında da açığa çıkabilen Heterosiklik Aminler (HSA) ve Polisiklik
Aromatik Hidrakarbonlar (PAH)’ın DNA yapısında değişikliklere neden olarak kanser
riskini arttırdığı ve mutajenik etkileri olduğu
bilinmektedir. Bu bileşikler, farklı et türlerinin kızartma, ızgara yapılması sırasında
uygulanan yüksek sıcaklıkta ve direkt alev
teması sonucu oluşabilmektedirler.
HSA’lar yüksek sıcaklıkta aktive olan
amino asitler, şekerler ve kreatin varlığında
oluşurken; PAH’lar direkt alev teması sonucu etin yağ ve özsuyunun ateşe damlaması sonucu çıkan dumanda oluşur. Alevli
yanma ile oluşan PAH bileşikleri et yüzeyine yapışır. Bu durum dumanlama yapılan
etlerde de şekillenebilmektedir.
HSA’ların, yüksek sıcaklıkta pişirilen
etler dışında diğer gıdalarda önemli düzeyde oluşmadığı bildirilmektedir. PAH’lar
ise yüksek sıcaklıkta ve dumanlama gibi
işlemler sırasında diğer bazı gıdalarda da
bulunabileceği gibi daha önemlisi sigara
dumanı ve araç egzos gazında bulunmaktadır.
Bu bileşiklerin oluşumunda et türü, pişirme şekli ve süresi önemli rol oynar. Örneğin yaklaşık 150°C üzerinde veya uzun
süreli pişirme işlemleri sonucu HSA’lar
oluşabilmektedir. Dumanlama veya kara-
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malize olma durumlarında PAH oluşumu
görülmektedir.
HSA ve PAH’lar sadece bazı enzimler
tarafından biyoaktivasyon olarak tanımlanan süreçle metabolize olurlarsa DNA da
bozunmalara neden olabilirler. Yapılan çalışmalar kişiler arasında farklılık gösteren
bu enzimlerin aktivitesinin, sözkonusu bileşiklerin oluşmasıyla kanser riski arasında
bir ilişki olabileceğini göstermiştir. Hayvan
denemelerinde bu bileşiklerin kansere neden olabileceği ortaya konmuşsa da, bu
denemelerde oldukça yüksek dozda ve
ekstrakte edilmiş HSA ve PAH uygulanmıştır. Bu dozlar insanların normal dietlerinde
tüketebilecekleri dozun binlerce katıdır.
Yine bilimsel incelemeler sonucu DNA
yapısındaki bozunmada, HSA oluşumu
üzerinde genetik polimorfizmin etkili olabileceği de bildirilmektedir ve bu durum çevresel etkiler ile de gelişebilmektedir.
İnsanlarda et tüketimine bağlı olarak
çeşitli etkilerle açığa çıkabilen HSA ve PAH
bileşikleri etkisiyle kanser oluşumunu ortaya koymada önemli zorluklar ve şüpheler
vardır. Öncelikle, pişirilmiş etten alınabilecek tam ve gerçekçi HSA ve PAH miktarının
belirlenmesi çok güçtür. Diğer yandan, bu
bileşikleri metabolize eden esterifikasyon,
asetiltransferaz ve sulfotransferaz enzimlerin aktivitelerindeki değişimler, aynı miktarda et tüketen kişilerde farklı olabilmektedir.
Ayrıca, insanlar özellikle sigara dumanı ve
çevresel kaynaklardan PAH’ları çok daha
fazla oranda alabilmektedirler.
Bir diğer durum, günümüzde ulusal
veya uluslararası boyutta, kırmızı et ve işlenmiş etin tüketilmesi gerekli miktarları ile
ilgili önerilen veya ortaya konan bir limit
değer de yoktur.
Buna karşın, insanlarda oluşabilecek
bazı risklerden kaçınmak ve toplumda ete
karşı oluşabilecek olumsuz bakışı giderebilmek açısından bazı öneriler sunulabilir;
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- Etin direkt alevde veya sıcak metal
yüzeyde yüksek sıcaklıkta ve uzun süreli
pişirilmesinden sakınılmalı
- Yüksek sıcaklıklara erişmeden etin
pişirilmesinde mikrodalga kullanılması,
böylece etin pişirmede yüksek sıcaklık ile
temasının azaltılarak HSA oluşumunun önlenmesi veya azaltılması
- Etin sıcak ısı kaynağı üzerinde belirli
sürelerle ters yüz edilerek pişirilmesi yerine, sürekli döndürerek pişirilmesi de HSA
oluşumunu azaltabilmektedir.
- Karamelize / yanmış et parçalarının
uzaklaştırılması ve damlayan et suyu ve
yağının kullanılmaması da HSA ve PAH riski açısından olumlu olabilecektir.
Toplumsal algı olarak bakıldığında,
Kanser Araştırma Ajansı tarafından kırmızı
et tüketimi ile kanser arasında bir ilişkiden
söz edilirken, toplum olarak etin kanser
yaptığı gibi yanlış düşünce doğmaktadır.
Bu nedenle de özellikle kırmızı etin kanser
riski, obezite ve metabolik hastalıklar açısından daha az tüketilmesine yönelik ve
hatta bazı gruplarca hiç tüketilmemesi gibi
öneriler gelmektedir.

Kırmızı et, daha önce bahsedildiği gibi
hayvansal protein açısından zengin bir
gıda maddesidir. Ayrıca, demir, selenyum,
Vitamin B 12 ve folik asit gibi bazı mikro
elementler açısından çok önemli bir kaynaktır. Bu önemli bileşikler bitkisel kaynaklı
gıdalarda yoktur ya da çok düşük biyolojik
değerliğe sahiptir.
Et değinildiği gibi proteince zengin, karbonhidratça fakir bir gıda olup, aşırı kilo alımı, diabet ve kanser gelişimine karşı etkili
olduğu bilinen düşük glisemik indeksine
katkıda bulunur. İnsan sağlığı ve gelişimi
için et tüketimi önemlidir. Dietlerde yeterli
oranda et bulunması, içeriğinde yer alan
esansiyel amino asitler, mikro besleyici bileşikler nedeniyle gerekli olup enerji metabolizmasının işleyişinde de düzenleyici rol
oynaması önem taşımaktadır.
Sonuç olarak, her ne kadar bazı araştırmalar kırmızı etin kanser oluşumundaki
etkisinden bahsetse de, bilimsel anlamda
ve epidemiyolojik bulgular kapsamında
kırmızı et ve işlenmiş et ile kanser oluşumu
arasında açık ve kabul edilebilir pozitif bir
ilişki olmadığını söyleyebiliriz.

* Kaynaklar istenirse yazardan temin
edilebilir.
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Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
yavuzozturkler@hotmail.com

ET FİYATLARI NEDEN
YÜKSELİYOR?
Fiyatlandırmanın ne olduğu ve fiyatlandırmaya etki eden faktörlerin neler olduğuna ilişkin kısa bir araştırma yapıldığında
aşağıdaki bilgilere ulaşılmakta ve fiyatlandırmayı kontrol etmenin hiç de kolay bir iş
olmadığını görmektesiniz.
Bir üründeki fiyatlandırmaya etki eden
faktörler çok çeşitli olmakla birlikte ana
faktörler: Ürünün üretim, satış, pazarlama
ve dağıtım maliyetleri, arz–talep ve rekabet
koşulları olarak sayılabilir (1).
Fiyatlandırma: Maliyet giderleri, satış
hacmi, rakiplerin fiyatları, pazar ve çevre
koşulları gibi faktörlerin etkisine bağlı olan
makroekonomik ve mikro ekonomik düzeyde tüketiciler açısından önemli bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
yüzden,yöneticilerin fiyat tespiti yapmadan
önce fiyatlandırılacak ürünle ilgili çok ciddi ve detaylı araştırma yapmaları gerektiği
anlışılmaktadır (2). Öte yandan FAO’nun
gıda, et ve süt ürünleri için yayınladığı fiyat
endeksleri incelenirse özellikle 2000-2015
yılları arasında et, süt ve diğer gıda fiyatlarının her geçen gün artış seyri gösterdi-
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ği ve 2015 yılının ortalarından 2016 yılının
başlarına kadar ise ciddi bir azalma görülmesine karşılık Türkiye’de dünya ölçütlerine göre oldukça yüksek bir artış göze
çarpmaktadır. TUİK verilerine göre 2014
yılından itibaren ülkemizde et fiyatındaki
artış oranı %26’yı bulmuştur.(3,4,5).
Et üretiminde ve hayvancılıkta et fiyatını
belirleyen faktörlerin ve yukarıdaki bilgilerin ışığında konuya açıklık getirecek olursak, ülkemizde et fiyatlarını belirlemede
yukarıdaki faktörlerden maliyet giderleri ve
arz talep etkenlerinin daha fazla rol oynadığı söylenebilir.
Ülkemizde et maliyeti hayvancılıkta başta kaba yem ve kesif yem maliyetleri olmak
üzere oldukça yüksektir. Kullanılabilir mera
alanlarının azalması, mera ıslahında eksiklikler ve yem üretim maliyetlerinin yüksekliği giderlerin yükselmesini tetiklemektedir.
Süt birim fiyatlarındaki istikrarsızlık ve
kar marjındaki düşüklük artan ürün maliyeti nedeniyle hayvancılıkla uğraşan çiftçi ve
girişimci sayısını azaltmaktadır. Hayvancılıkta gelişmiş ülkelere göre örgütlenme ve

Güncel
kooperatifçilikte zayıflık doğru fiyat borsasının ve piyasa koşullarının oluşmasına engel teşkil etmektedir.
Demiryolu ve deniz yolu taşımacılığının etkin kullanılmaması, nakil ve ulaşım
hizmetlerinde petrole ve karayolu taşımacılığına azami bağımlılık hayvancılıkta kullanılan araç ve gereç maliyetine de yansımaktadır.
Et tüketiminin et üretimine göre fazla
oluşu arz-talep dengesini bozmakta ve fiyat istikrarsızlığına çoğunlukla et fiyatlarının yükselmesine neden olmaktadır.
Hayvan varlığının ve bireysel verim
özelliklerinin azalması doğal olarak yüksek
talebi karşılayamadığından, devletin etkin
bir denetim mekanizması oluşturmadığı bir
ortamda, piyasa fırsatçıları ve aracılarının
fiyat dengesiyle daha fazla oynamalarına
fırsat tanımaktadır. Hayvancılıkta ekonomik
ve sosyal yönlü etkin bir örgütlenmenin olmadığı ülkemizde, büyük sermayeli aracı,
toptancı ve grupların elinde kalan hayvan
piyasası doğru rekabet ortamını zayıflattığından üreticiden haraç mezat alınan kasaplık hayvanlar et olarak çok daha yüksek
fiyatlara satılmaktadır. Bu durumdan daha
çok çiftçi ve besiciler zarar görmektedir.
Çözüm noktasında, basında yer alan
açıklamalara baktığımızda yıllardır bizim
de savunduğumuz “hayvan sayısı artırılmalı“ yönünde önemli noktaların altını çizildiğini görmekteyiz.
Tavan fiyat uygulaması şimdilik önemli
bir uygulama olup ancak geçici bir çözümdür. Aşağıdaki önerilerimiz dikkate alınmadığı sürece et fiyatlarını kalıcı olarak kontrol
altına almak mümkün olamayacaktır.

Öneriler
1-Dalgalı ve istikrarsız et fiyatlarının önüne geçmek için etkin bir denetim mekanizması kurulmalı, üretici ithal et ve istikrarsız
piyasa kıskacından kurtarılmalıdır.
2-Hayvancılık ve et üretiminde giderleri
azaltmanın yolları aranmalı, özellikle Doğu
bölgemizde ucuz ve kaliteli kaba yem açığı
kapatılmalıdır.
3-Devletin fiyat belirlemedeki kontrol
gücüne bir müddet daha gereksinim vardır. Devlet eliyle yönetilen et ve süt kurumlarının sayısı ve etkinliği arttırılmalıdır.
4-Şap hastalığı gibi kitlesel hayvan kayıplarına neden olan hastalıklarla etkin bir
şekilde mücadele edilmelidir.
5-Et üretimini artırmak için hayvanlarımızda bireysel verim özelliklerini artırmak
için hayvan ıslahı ve üreme teknolojileri etkili bir biçimde kullanılmalıdır .
6-Koyun ve keçi varlığı artırılarak, kırmızı et açığı kapatılmalıdır (6,9).
7-Hayvan varlığını azaltacak yanlış uygulamaların önüne geçilmelidir. Örneğin
dişi ve gebe hayvanların kesimi engellenmelidir (7).
8-Hayvancılık desteklerinin etkinliğinin
ve hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkısının tartışılarak yeni hayvancılık teşvik
yöntemlerinin ve stratejilerinin geliştirilmesi gerekir (8).
* Kaynaklar istenirse yazardan temin
edilebilir.
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Dr. H.Yalçın KÖKSAL
Veteriner Hekimler Derneği
Genel Sekreteri

KIRMIZI ETTE TAVAN FİYAT
UYGULAMASI
Geçtiğimiz günlerde, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK tarafından
kırmızı ette tavan fiyatları açıklandı.
Açıklamaya göre kıymanın perakende
fiyatının 32 TL, kuşbaşının fiyatının ise 34
TL. olarak sabitlendiği ve bu sonuca sektörün çeşitli paydaşları ile uzun süreli yapılan
toplantılar sonucu ulaşıldığı vurgulandı.
Katılımcıları izlediğimde, görüşüne başvurulan akademisyen olmadığını veya bu
konuda yapılan araştırmalara ait bilimsel
çalışmaların dikkate alınmadığını gördüm.
Bu açıklamanın sonunda, şayet bu fiyatlar uygulanmaz ise yaklaşık 50 000
ton et ithalatı gibi bir seçeneğin gündeme
geleceğinden bahisle, aba altından yaba
gösterilmiştir.
Yetkililerin karkas yağlı etin toptan fiyatını 21,8 TL, karkas yağsız etin toptan fiyatını ise 23,2 TL. şeklinde açıklama yapmadan yapılan bilimsel araştırma ve çalışma
sonuçları dikkate alınmış olsa idi, karkas
etlerin yarım, çeyrek, ön kol, kısa but, fileto
gibi bölümlerindeki kemik oranları incelenebilir ve gerçek bir saptama yapılabilirdi.
Bu bağlamda,

12

İstanbul Üniversitesi

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ • YIL: 2016 • SAYI: 12

Veteriner Fakültesi yayınları arasında yer
alan Ahmet YÜCESAN ve Özer ERGÜN
‘ün araştırmalarının sonuçlarına göre Yerli
sığır ırkları ortalama kemik ağırlığının karkasa oranı ile (%19,5) ve Kültür melezi
ırkların ortalama kemik ağırlığının karkasa
oranı ise (% 18,8) ‘dır. Söz konusu fire değerleri dikkate alınsa idi, ilan edilen yağlı
karkas etin gerçek çıplak maliyetinin 4,52
TL. ilavesi ile perakendeci kasaba 26.3
TL.’ye; 23,20 TL. olarak ilan edilen yağsız
karkas etin gerçek çıplak maliyetinin 4,32
TL. ilavesi ile perakendeci kasaba 27,52
TL ye ulaşacağını tespit etmek hiç de zor
olmayacaktı.
Bu çıplak maliyetlere nakil, işletme giderleri (kira, elektrik, çalışan ücretleri,vergi
vs.) eklenecek ve perakendeci kasabın
bu eti 32 TL. den satması beklenecektir.
Bu beklenirken de etteki yağlılık oranının
azami % 8 -10 oranında olması istenecek.
Sizce mümkün mü?
Kasap esnafı zorlamalar karşısında hazırlayacağı kıymada yağ oranı veya istenmeyen katkılara baş vuracaktır.
Aynı hesaplama yolu ile, yağlı karkaslar
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için 21,8 TL olarak ilan edilen fiyatın yerli
ırklarda 26 TL.: kültür melezi ırklarda ise
25,8 TL. olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenlerle, özellikle kamu oyunu
yakından ilgilendiren uygulamalar ile ilgi-

li açıklama yapılmadan önce alt yapının
oluşturulması, akademik kuruluşlardan
yardım alınması son derece önemlidir.
Aksi takdirde, adeta bilerek ve isteyerek et
ithalatının yapılmasına haklı gerekçe yaratılmasına hizmet edilmiş olunur.

İTHALATA ÖDENEN SERVET*
Tarım ve Hayvancılıkta hangi noktada
olduğumuzun açık seçik göstergesi, yıllardır işin kolayına kaçarak tarım ürünleri,
canlı hayvan ve et ithalatına ödenen milyarların maalesef ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaramadığı gibi yetiştiricilerimize ve
tüketicimize hiçbir yarar sağlamadığı gerçeğidir.
Bizler Veteriner Hekim olarak özellikle
2010 yılından beri canlı hayvan ve et ithalatına karşı çıkıp ülke hayvancılığına hiçbir
yarar sağlamayan bu uygulamanın karşısında durduk. Basın bildirileri, ilgililere sunulan raporlarla ve görsel medyada fırsat
buldukça, dilimiz döndüğü kadar, yazılı
basında elimiz erdiği kadar ilgili ve yetkilileri uyardık. Yapmayın etmeyin bu yol yanlış yol dedik anlatamadık.
Ülke dışına yapılan ödemelerin boşa gittiğini, tüketiciye yansımadığını, yetiştiricilere ise hiçbir faydası olmadığını anlatmaya
çalıştık. Gelin yurt dışına ödenen bu kaynağı içeride yetiştiriciye aktarın, hayvancılığın en önemli girdisi olan yem desteği olarak yetiştiricinin sırtındaki yükü hafifletelim,
yeni adı ile Et ve Süt Kurumunun ithalatçı
bir kuruluş olmaktan çıkartılarak piyasada
denge ve kontrol unsuru olarak yetiştiricilerin yanında yer alacak bir konuma getirilmesini sağlayalım dedik olmadı.
Türkiye Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Özden GÜNGÖR beyin Türkiye’nin
Tarım İthalat Raporunda yer alan verileri
içeren açıklamasında son derece vahim
bir tablo ile karşılaştık.

Bu verilere göre, 2012-2015 döneminde 10 milyar dolar buğday, 3 milyar dolar
mısır, 25,5 milyar dolar yağlı tohum, 14
milyar dolar pamuk, 6 milyar dolar soya
ithalatı için yurt dışına ödeme yapıldığını,
2003-2015 döneminde tarımsal destekleme için ayrılan 61 milyar dolara karşılık,
aynı dönemde tarım ve gıda ithalatına ise
270 milyar doların yurt dışına ödendiğini
üzülerek görmekteyiz.
İşin acıklı ve düşündürücü tarafı ise bu
politikaların başarılı bir politika olarak kamu
oyuna lanse edilmeye çalışılıyor olmasıdır.
Marifet yurt dışından tarım ürünleri, canlı hayvan ve et ithal etmek değildir. Bunu
elinde parası olan sıradan bir vatandaşta
rahatlıkla yapar.
Marifet ülke tarım ve hayvancılığını dışa
bağımlılıktan kurtarmak, yetiştiriciyi ve tüketiciyi kollayarak üretimi teşvik etmek, bu
sayede istihdam sağlamak ve yine bu sayede halkımızın dengeli ve yeterli beslenmesini sağlamaktır.
Ne zaman ki yurt dışına aktarılan kaynaklar, ülkemizdeki gerçek yetiştiricilere
hakkaniyetle aktarılarak tarım ve hayvancılık desteklenir ve yetiştirici eğitimine önem
verilirse ancak o zaman dışa bağımlılıktan
kurtulmak mümkün olacaktır.
* Bu yazı Çiftlik Dergisi’nde (Ekim 2015)
yayımlanmıştır.
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Dr. Nasıf ALDEMİR
Veteriner Hekim

SOKAK KÖPEKLERİ
Sokakta yaşayan köpekler, günümüzde şehirleşmenin en büyük sorunlarından
biridir. Bizler bu sorunu yıllardır yerel yönetimler (belediyeler) aracılığıyla köpekleri
barınaklarda toplayarak ya da öldürerek
çözmeye çalıştık. Peki, başarılı olduk mu?
Hayır…
Zamanın Çevre Bakanlığı tarafından
2004 yılında “Hayvanları Koruma Kanunu
(5199 sayılı yasa)” çıkarılmıştır. Ancak bu
yasa Avrupa Birliğine giriş süreci dahilinde gerekli uyum yasalarından biri olarak
masa başında hazırlanmıştır. Günümüzde
ise yasadaki değişiklikler ve yönetmelikler
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından
yapılmaktadır. Yasayı hazırlayan Bakanlık, kendi üzerine yeterince sorumluluk almamaktadır. Hayvan hareketleri ve ihbarı
mecburi hastalıklar konusundaki sorumluluğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına; sokak köpeklerinin sokaktan alınıp, kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra tekrar sokağa
bırakılması konusundaki sorumluluğu ise
yerel yönetimlere (belediyelere) bırakmaktadır. Dolayısıyla bu durum bir görev kargaşasının yaşanmasına neden olmaktadır.
Üstelik yasayı hazırlayan kurum, diğer birimlere ödenek ayırmamakta ve başka yardımlarda da bulunmamaktadır.
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Yasa, Kabahatler Kanunu içinde yer almıştır. Belediyelere değişik görevler yüklenmesine rağmen bunları uygulamayan
belediyelere herhangi bir cezai yaptırım
bulunmamaktadır. Oysa, demokratik hukuk devletinde, yasayı yapan bakanlık ile
uygulayan bakanlığın aynı çatı altında toplanması gerekmektedir. Böylelikle genel
bütçeden de ödenek ayrılabilecektir. Bu
şartlar altında yerel yönetimler, kendi bütçelerine koydukları ödeneklerle bu mücadeleyi sürdürmeye çalışmaktadır.
5199 Sayılı Yasa, yerel yönetimlere
“Sokaktaki köpekleri topla, barınağa götür, kısırlaştır, aşılarını yap ve aldığın bölgeye geri bırak” demekte; bu durumda da
sokaktaki köpeklerin insanlara ve kendi
türlerine zarar vermeleri önlenememekte,
ayrıca kuduz gibi tehlikeli bazı hastalıkların
bu köpekler yoluyla insanlara bulaşmasına
da maalesef engel olunamamaktadır. Başkent Ankara’da bile kuduz hastalığı görülmüştür.
Sokaklarda yaşayan köpeklerin beslenme odakları her geçen gün azalmaktadır.
Hayvanlar bırakın temiz suyu, temizlik işleminde kullanılmış deterjanlı suyu bile çoğu
zaman bulamamakta ve yaşam mücade-
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lesi vermektedirler. Diğer taraftan bölgeyi
korumak için birbirlerine saldırmalarının
yanı sıra, sokakta yaşayan kedilere de saldırıp onları da öldürebilmektedirler.
Başka bir sorunda köpeklerinin üremeye erken yaşta (6 – 9 aylık) başlamaları ve
bir seferde çok sayıda yavru doğurmaları
sebebiyle hızla çoğalmalarıdır. Bir belediye tarafından bir yılda kısırlaştırılan her 100
köpekten 50’si, kısırlaştırılana kadar geçen
sürede bir defa doğurabilmekte, bu da sokak popülasyonunun azalmasını engellemektedir. r.
Şu an uygulanmakta olan 5199 sayılı
yasa gereğince sokaktan alınıp, kısırlaştırılıp, aşılanıp yeniden sokağa bırakılan bu
köpekler, çoğu zaman sonraki günlerde
bırakıldıkları yerlerde bulunamamaktadır.
Yerinde bulunamayan köpeklerin yılda
bir tekrar edilmesi gereken kuduz aşıları yapılamamakta, bu da toplum sağlığı

açısından büyük bir risk arz etmektedir.
Yerel yönetimlerin tekrarlanması gereken
aşıların takibini pek de önemsemedikleri
gözlenmektedir. Köpeklerin bırakıldıkları
sokakta onların takibini yapma sorumluluğunu üstlenebilecek hayvan gönüllülerinin
olması durumunda bu köpeklerin birçok
gereksinimi karşılanabileceği gibi aşılarının da takibi sağlanabilir. Köpeklerin yaşama hakkı olduğu gibi, insanların da sağlıklı
bir çevrede yaşama hakları vardır.
Sonuç olarak, yasayı masa başında hazırlayan da bu yasayı sahada uygulayan
da aynı kurumun elemanları olmalıdır. Çıkarılan yasaların uygulanması konusunda
ilgili tüm kuruluşlar üzerlerine düşeni yerine getirmelidirler. Merkez Büyükşehir ve
ilçe belediyeleri koordine olarak çalışması
sağlanmalıdır. Yerel yönetimin biri yasayı
uygular, diğeri uygulamazsa sorunun çözümüne yönelik sağlıklı adımları atmak
mümkün değildir
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Prof. Dr. Engin SAKARYA
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve
İşletmeciliği AD
sakarya@veterinary.ankara.edu.tr

Arş. Gör.
Mustafa Bahadır ÇEVRİMLİ
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve
İşletmeciliği AD
cevrimli@ankara.edu.tr

TÜRKİYE VE TR83 BÖLGESİNDE
(SAMSUN, ÇORUM, AMASYA, TOKAT)

HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE
MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ*
Giriş
Gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun
tüm ekonomilerde tarım ve hayvancılık
sektörleri yüklendikleri ekonomik ve sosyal
fonksiyonları nedeniyle vazgeçilmez bir
öneme sahiptir.
Kırsal ekonomik yapıyı oluşturan bu iki
önemli sektörden hayvancılık, ulusal kalkınmayı sağlama, sanayi ve hizmetler sektöründe istihdam yaratma, sanayileşmeye
kaynak aktarma, bölgeler ve sektörler arası dengeli kalkınmaya yardımcı olma, kırsal alandan göçü önleme ve azaltma gibi
önemli iktisadi fonksiyonlar üstlenmiştir.
Bunun yanında özellikle hayvancılık sektö-

rü, ulusumuzun yeterli ve dengeli beslenmesinde stratejik bir öneme sahiptir.
Kırsal ekonomik yapıyı oluşturan sektörlerin bu fonksiyonlarını yerine getirebilmesi
için bu kaynakların iyi şekilde değerlendirilmesi ve akılcı ekonomik politika tedbirleri
ile desteklenmesi gerekmektedir.
Bölge düzeyinde yapılan bu çalışmaların, toplantıların amacı; ekonomik kalkınmada önemli olan iktisadi kaynakların
dağılım yetersizliğini belirlemek, aynı zamanda kaynak dağılım ve kullanımında
ortaya çıkan bu yetersizliği gidermek için
akılcı çözümler üretmektir.

*Veteriner Hekimler Derneği ve Samsun İl Temsilciliği tarafından 15.09.2015 tarihinde, TÜYAP Samsun
Tarım ve Hayvancılık Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Türkiye ve TR83 Bölgesi’nde Hayvancılık
Sektöründe Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu konferans sunusudur.
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Ancak bu araştırmalar sayesinde sektörler ve bölgeler arası dengeli kalkınmayı sağlamak ve kalkınmanın istikrar içerisinde sürdürülmesini başarmak mümkün olabilecektir.
Yeşilırmak Havzasında, hayvancılık sektörü ve hayvansal üretimin ekonomik kalkınmada yeri ve önemini ortaya koymadan önce TR83 bölgesini oluşturan illerin demografik ve sosyo-ekonomik yapısına değinmekte fayda görülmektedir. Bilindiği üzere ekonomik faaliyetlerin başarıya ulaştırılmasında insan unsurunun büyük önemi vardır. Zira tüm
faaliyetler insan için ve onun çevresinde cereyan etmektedir.
Yeşilırmak Havzası, sınırları içerisinde bulunan 4 ilin (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat) bulunduğu yaklaşık 40.000 km2’lik ve 450 km uzunluğunda olan alandır. İstatistiki
Bölge Birimleri Sınıflandırması 2.Düzey’de(İBBS-2) TR83 olarak isimlendirilen bölgedir.
Bu illere bağlı olarak havzada 44 ilçe, 185 belde ve 2446 köy bulunmaktadır (Samsun
Ticaret Odası İktisadi Rapor, 2011).
Sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından, nüfusun şehir ve köy arasındaki dağılımı
önem taşımaktadır. Bu durum bölgeye yönelik alınacak olan veya alınması gereken ekonomik tedbirler açısından önemlidir.
TR 83 Bölgesi Nüfus Yapısı Ve Hayvancılık Faaliyetleri
Tablo-1. Türkiye&Tr83 Bölgesi Demografik Yapısı
!l ve !lçe Merkezi

2014

Belde ve Köy

Nüfusun
Ya#adı"ı
Erkek
Kadın
Toplam
Yer/Cinsiyet
TR83
1.107.516 1.129.562 2.237.078
Bölgesi
Türkiye

Erkek

Kadın

237.425

242.539

Yüzde Da"ılım

Toplam

!l-!lçe

BeldeKöy

Toplam

479.964 %82,3 %17,7 2.717.042

35.755.990 35.530.192 71.286.182 3.228.312 3.181.410 6.409.722 %91,7

%8,3 77.695.904

Türkiye toplam nüfusu 2014 Yılı TÜİK verilerine göre 77.695.204 kişi olup, nüfusun
%91.7’si şehir ve ilçe merkezlerinde, %8.3’üne denk gelen 6.409.722 kişi belde ve köylerde yaşamaktadır. Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan TR83 Bölgesinin
toplam nüfusu 2.717.042 kişi olup Türkiye nüfusunun %3.5’ini oluşturmaktadır. Bölgede
nüfusun %82.3 şehir ve ilçe merkezlerinde, %17.7’si belde ve köylerde yaşamaktadır.

Tablo-2. Tr83 Bölgesi ve İlleri Göç Durumu
!l

ADNKS 2014
Nüfusu

Aldı"ı Göç

Verdi"i Göç

Net Göç

Net Göç Hızı

Amasya

321.913

12.970

14.817

-1.847

-572

Çorum

527.220

15.875

24.652

-8.777

-1651

Samsun

1.269.989

41.057

44.519

-3.462

-272

Tokat

597.920

35.891

38.737

-2.846

-475

TR83 Toplam

2.717.042

95.533

112.465

-16.932

-621

Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 2 (İBBS-2) düzeyine göre göç veren
bölgeler arasında TRA2 Bölgesi(Ardahan, Iğdır, Kars ve Ağrı) -26,87 ile en çok göç veren
bölgemizdir. TR83 bölgesi ise en çok göç veren bölgeler arasında -6,21 ile 9.sırada yer
almaktadır. Bölge illeri arasında net göç hızı en yüksek olan il -16,51 ile Çorum olup bu
ili sırasıyla Amasya, Tokat ve Samsun illeri izlemektedir. Sayısal olarak en çok göç alıp
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göç veren iki il sırasıyla Samsun ve Tokat olarak görünmektedir. Bölge’de kırsal kesim
nüfusunu çekebilecek kapasitede sanayi ve hizmet sektörü kuruluşları bulunmadığı için,
bölge göç vermekte dolayısıyla gizli ve açık işsizlik oranı yüksek seyretmektedir.

Tablo-3. Tr83 Bölgesi İlleri Gelişmişlik Sıralaması
!lin Adı

!l Geli"mi"lik Endeksi
(!GE)Sıralaması

2012 Yılı !GE De#i"im

!GE Kategorisi
(1-5.Grup)

Amasya

50

-2

4.Grup

Çorum

52

2

4.Grup

Samsun

19

3

2.Grup

Tokat

51

7

4.Grup

Türkiye İş Bankası Yayınları 2012 yılı sektör raporuna göre; TR83 Bölgesi illeri “İl
Gelişmişlik Endeksi” (İGE) sıralamasında Samsun ili 19.sırada bulunmaktadır. İller gelişmişliklerine göre en gelişmişten en az gelişmişe doğru 1’den 5’e kadar gruplandırılmaktadır. Samsun ili 2.Grup gelişmiş iller arasında yer alırken, bölgedeki diğer iller 4.Grup
gelişmiş iller kategorisinde yer almaktadır.
İllerin Gelişmişlik Endeksi’nde 2012 yılında 2010’a göre 3 sıra yükselerek ilk 20 il
arasında 19. sırada konumlanan Samsun’un, son yıllarda dengeli bir gelişim kaydettiği
anlaşılmaktadır. 2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre
1 milyon 252 bin kişinin yaşadığı Samsun Türkiye’nin en kalabalık 16. şehri konumundadır. 2012 itibarıyla ildeki şirketlerden 14 tanesi İSO-1000 listesinde yer almıştır. Bitkisel
üretim bakımından Türkiye’nin 9. gelişmiş ili olan Samsun’un ihracatında tarım ürünleri
ilk sırada bulunurken, 2012 itibarıyla ihracatı 423 milyon USD düzeyindedir.

Tablo-4. Tr83 Bölgesinde İstihdamın Sektörel Dağılımı
Yüzde Da"ılım (%)

Bin Ki!i(1000x)
Yıllar

18

Toplam

Tarım

Sanayi

Hizmet

Tarım

Sanayi

Hizmet

2004

1 041

575

119

347

552

114

334

2005

984

522

126

337

53

128

342

2006

951

446

152

353

469

16

371

2007

1 000

458

164

378

458

164

378

2008

1 008

501

155

352

497

154

349

2009

1 005

519

130

357

516

129

355

2010

934

426

141

367

456

151

393

2011

996

453

175

368

455

175

37

2012

925

393

152

381

424

164

412

2013

941

397

177

367

422

188

39
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Sektörlerin 2013 yılı itibariyle istihdam payları sırasıyla tarımda %42,2, hizmet sektöründe %39, sanayi sektöründe %18,8 olarak dağılım göstermiştir. TR83 Bölgesinde
istihdamın yıllar itibarıyla sektörel yapısındaki değişim incelendiğinde, hizmet sektörünün payında 2004 yılında %33,4’den 2013 yılında %39’a artış, tarım sektörünün payında, %55,2’den, %42,2’ye düşüş gözlenmektedir. Sanayi sektörünün payı 2004 yılında
%11,4 iken, 2013 yılında %18,8’e yükselmiştir.

Tablo-5. Tr83 Bölgesinde İstihdam Ve İşsizlik Oranı (1000x kişi)

Yıllar

15 Ya!
Üstü

"! Gücü

"stihdam
Edilenler

"! Gücüne
"!siz

Katılma
Oranı (%)

"! Gücüne
"stihdam

"!sizlik

Dahil

Oranı (%)

Oranı (%)

Olmayan
Nüfus

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2 014
1 975
1 986
1 996
1 966
1 958
1 988
2 004
2 014
1 983

1 110
1 049
1 025
1 095
1 089
1 080
1 006
1 052
982
1 006

1 041
984
951
1 000
1 008
1 005
934
996
925
941

69
65
74
96
81
74
72
56
56
65

551
531
516
549
554
551
506
525
487
507

517
498
479
501
513
513
470
497
459
474

62
62
72
87
74
69
72
53
57
65

905
926
961
900
877
878
982
953
1 032
978

Bölgenin 2013 yılı itibariyle istihdam oranı %47,4 ile Türkiye ortalaması olan %45,9’un
üzerindedir. İşsizlik oranı ise %6,5 ile Türkiye ortalaması olan %9,7’nin altındadır. İş gücüne katılma oranı 2004’te %55,1 iken, 2013 yılında %50,7 oranına gerilemiştir.
Hayvancılık sektörü istihdam sorunun çözümünde, yatırımın işgücü yaratmadaki üstünlüğü ve sermaye/hasıla oranının diğer sektörlere göre düşüklüğü nedeniyle önemli
bir konuma sahiptir. Bölge illerinde göçün azaltılabilmesinde, sağlıklı bir sanayileşme
için gerekli alt yapı ve özkaynağın oluşturulmasında ve istihdamın sanayi tipi üretim gibi
bütün bir yıla yayılmasında sektörün bitkisel üretime göre daha avantajlı bir konuma
sahiptir.

Tablo-6. Türkiye Ve Tr83 Yem Bitkisi Üretim Alanları Ve Yüzdesi
2014 YILI

Toplam !"lenen Tarım
Alanı(hektar)

Yem Bitkileri(hektar)

Yem Bitkisi Üretilen Alan
Yüzdesi (%)

Samsun

280.709

58.228

207

Tokat

297.964

26.258

88

Çorum

538.199

8.749

16

Amasya

225.041

13.363

59

TR83 Bölgesi

1.341.913

106.598

79

Türkiye Toplam

20.705.240

1.884.471

91

Türkiye’de 2014 yılı itibariyle TÜİK verilerine göre toplam işlenen tarım alanlarının
%9,1 ‘inde yem bitkisi üretilmektedir. TR83 Bölgesinde yem bitkisi üretilen alan yüzdesi
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ortalama 7,9 oranındadır. TR83 illeri arasında yem bitkisi üretilen alan yüzdesinde ilk
sırada %20,7 oranıyla Samsun ili yer almaktadır. Aynı oran sırasıyla Tokat ilinde %8,8,
Amasya’da %5,9 ve Çorum ilinde %1,6 olarak hesaplanmıştır.

Tablo-7. 2014 Yılı Samsun İli Yem Bitkisi Üretim Alanları Ve Miktarı
Yem Bitkisi Adı

Ekilen Alan (da)

Üretim (Ton)

Yonca( Ye!il Ot)

11.133

31.550

Bezelye(Yemlik)

1.650

1.250

Fi"(Ye!il Ot)

343.600

481.890

Hayvan Pancarı

150

638

#talyan Çimi

60

120

Korunga(Ye!il Ot)

10.565

17.594

Mısır (Hasıl)

200

250

Mısır(Silajlık)

187.065

691.405

Sorgum(Ye!il Ot)

750

1.500

Trikale(Ye!il Ot)

1.500

1.875

Yulaf (Ye!il Ot)

25.610

41.282

Toplam

2.444.922

1.921.858

Tabloda görüldüğü üzere Samsun ilinde üretimi en çok gerçekleştirilen yem bitkisi
silajlık mısır ve fiğ olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum Samsun ilinde hayvancılık
faaliyetlerinden süt sığırcılığının aktif ve yoğun bir şekilde yapılmasından kaynaklanmaktadır.

Tablo-8 Tr83 Çayır & Mera Varlığı Değişimi
Tarım Arazileri
Tarım Arazileri
2013-2014 Çayır!çinde Çayır!çinde ÇayırMera Varlı"ı(ha)
Mera Oranı(%)
Mera Oranı(%)

Çayır-Mera
De"i#im Yüzdesi
(ha)

!LLER

2001 Çayır-Mera
Varlı"ı(ha)

Amasya

51.940

664

65.971

1160

(+)%27,01

Çorum

180.666

2310

103.244

800

(-)%42,85

Samsun

46.773

598

16.683

180

(-)%64,33

Tokat

126.020

1611

119.744

1200

(-)%5,00

TR83 Bölgesi

405.399

-

305.642

-

(-)%24,60

Tabloda TR83 Bölgesi’nde en yoğun çayır-mera alanları sırası ile Tokat ve Çorum
illerinde bulunmaktadır. Çayır-mera alanlarının toplam arazi içerisindeki oranları Amasya
ili haricinde gerileme göstermiştir. 2001-2013 yılları arasında çayır mera alanların yüzde
değişimleri incelendiğinde %64,33 ile en büyük kayıp Samsun ilinde meydana gelmiş
olup, aynı dönemde bölge genelinde %24,60 oranında çayır-mera arazisi yok olmuştur.
Bu olumsuz gelişme özellikle Samsun ilinde eksantif hayvancılığın gelişimini tehdit etmektedir.
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Tablo-9. Tr83 Büyükbaş Ve Sağmal Hayvan Varlığı Ve Süt Üretimi
2014

Sa!mal Hayvan
Varlı!ı (ba")

Toplam Sı!ır Varlı!ı
(ba")

Süt(ton)

Ortalama Süt Verimi
(lt)

Samsun

116.055

309.199

300.191

2586

Tokat

95.295

257.576

262.652

2756

Çorum

80.414

216.951

239.370

2976

Amasya

63.716

180.601

165.927

2604

Bölgede, sağmal hayvan ve sığır varlığında, yem bitkileri ve süt üretiminde Samsun
ili ilk sırada yer almaktadır. Tokat ve Çorum illeri en çok sağmal hayvan varlığı ve süt
üretiminde Samsun ilinden sonra sırasıyla 2. ve 3. sırada yer almaktadır. Süt verimliliği
açısından Çorum ili ilk sırada yer almaktadır. Ancak her üç ildeki ortalama süt verimi
Türkiye ortalaması olan 3029 lt rakamının gerisindedir.
Bölgede birim hayvan başına verimliliğin arttırılmasında; bir yandan genetik yapının iyileştirilmesi diğer yandan da uygun çevre şartlarının sağlanması yanı sıra bakımbesleme ve etkili sürü yönetimi konularında bilgilendirme çalışmalarına gidilmesi önem
arz etmektedir.

Tablo-10. Samsun İli Büyükbaş Hayvan Varlığı Ve Sürü Kompozisyonu
Yıllar

Yerli (ba!)

Endeks

Kültür Melezi
(ba!)

Endeks

Kültür Irkı
(ba!)

Endeks

Toplam

Endeks

2004

108.691

100

140.310

100

27.706

100

276.707

100

2005

108.802

100

140.677

100

32.797

118

282.276

102

2006

111.779

103

141.407

101

31.696

114

284.882

103

2007

91.955

85

141.806

101

49.165

177

282.926

102

2008

83.049

76

153.384

109

54.175

196

290.608

105

2009

73.065

67

150.253

107

50.712

183

274.030

99

2010

66.365

61

155.379

111

60.749

219

282.493

102

2011

79.864

73

157.574

112

70.411

254

307.849

111

2012

90.920

84

180.765

129

82.874

299

354.559

128

2013

83.642

77

168.130

120

78.669

284

330.441

119

2014

74.633

69

168.732

120

65.834

238

309.199

112

Tablo incelendiğinde 2004-2014 yılları arası dönemde yerli ırklarda yüzde 30 oranında azalma görülürken, kültür melezinde yüzde 20, kültür ırkında %138 oranında bir artış
meydana gelmiştir. Samsun ili toplam sığır varlığı aynı dönemde %12 oranında artarak
309.199 adet başa ulaşmıştır. 2014 yılı itibariyle Samsun ili büyükbaş hayvan varlığının
%21,3’ü kültür, %54,6’sı kültür melezi, %24,1’i yerli ırklardan meydana gelmiştir.
Bölgede sığır besiciliğinin yoğun olarak yapıldığı yerler Amasya ilinde Suluova ve
Merkez, Tokat ilinde Turhal ve Zile ilçeleridir. Diğer taraftan Samsun ilinde Çarşamba
ve Havza ilçeleri, Çorum’da ise Merkez ve Osmancık ilçelerinde besiciliğin yoğunlaştığı
görülmektedir.
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Samsun ilinde arazi varlığı ve işletme ölçekleri ve ihtisaslaşmalarına ilişkin veriler
tablo-11’de sunulmuştur.

Tablo-11. Samsun İli Arazi Varlığı&İhtisaslaşma Durumu
Bitkisel
Hayvansal
Üretim
Üretim
Yapan
% Da#ılımı Yapan % Da#ılımı
% Da#ılımı
!"letme
!"letme
Sayısı
Sayısı

!"letme
Ölçe#i
(dekar)

Toplam
!"letme
Sayısı

% Da#ılımı

Polikültür
!"letme
Sayısı

0-49

59829

693

49980

678

9515

774

335

100

50-99

18811

218

16929

230

1882

153

-

-

100-199

6994

81

6155

83

839

68

-

-

200-499

726

8

684

9

42

3

-

-

500 ve
üstü

21

2

3

-

18

1

-

-

Toplam

86381

100

73751

100

12296

100

335

100

Tablo incelendiğinde işletmelerin önemli bir kısmı, %69,3’ü, 0-49 dekar araziye sahip
olup bu değer, Türkiye ortalaması olan 60 dekarın altındadır. Samsun ilindeki işletmelerin %85.3’ü polikültür yapıda olup, hayvancılıkta ihtisaslaşmış işletmelerin oranı, toplam
tarımsal işletmeler içindeki %0.39’luk payla oldukça düşüktür.
Bölge ve il genelinde 2001 yılı tarım sayımına göre işletme tipleri ve ölçekleri itibariyle
illere göre dağılımı ise tablo-12’de sunulmuştur.

Tablo-12. Tr83 İşletme Ölçekleri Ve Sayıları

Toplam

Bitkisel Üretim
ve Hayvancılık
Yapan !"letme
Yalnız Bitkisel
Üretim Yapan
!"letme
Yalnız
Hayvancılık
Yapan !"letme

Amasya

Çorum

Samsun

Tokat

Tr83

A

26.814

52.791

86.378

61.604

227.587

B

1.321.618

3.050.814

3.726.362

2.145.076

10.243.870

C

49.561

164.751

280.623

394.003

888.938

D

133.555

208.663

338.753

319.157

1.000.128

E

18

31

32

64

39

F

50

40

39

52

44

A

20.251

37.216

73.747

47.484

178.698

B

1.030.300

2.262.445

3.278.305

1.791.284

8.362.334

C

49.456

164.751

264.924

380.480

859.611

D

133.223

195.953

337.818

316.073

983.067

A

6.522

14.269

12.296

13.256

46.343

B

291.318

775.456

446.920

353.152

1.866.846

A

41

1.306

335

664

2.346

B

-

12.912

1.137

641

14.690

C

105

-

15.698

13.253

29.056

D

332

12.710

935

3.084

17.061

A: İşletme Sayısı, B: Arazi(dekar), C: Küçükbaş Hayvan Sayısı, D: Büyükbaş Hayvan Sayısı, E: İşletme Başına Düşen Küçükbaş Hayvan Sayısı, F: İşletme Başına Düşen Büyükbaş Hayvan Sayısı
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Tablonun incelenmesinde bölgede üretim faaliyetinde bulunan toplam 227.587 işletmenin %37.9’unun Samsun, %27’sinin Tokat, %23’ünün Çorum ve %11.7’sinin Amasya
illerinde bulunduğu görülmektedir. Bölgede işletme başına düşen ortalama küçükbaş
hayvan sayısı 3,9 iken büyükbaş hayvan sayısı 4,4’tür. Toplam işletmenin % 78,51’i polikültür (bitkisel üretimle hayvancılık bir arada yapılmakta) yapıda olup işletmeler genellikle küçük ölçeklidir. Sadece bitkisel üretim yapan işletmelerin oranı bölgede %20.30
iken, hayvancılıkta ihtisaslaşmış işletmelerin oranı ise %1,03’dür.
Genelde gelişmekte olan ülke ve bölgelerde polikültür üretim, tabiat ve piyasa koşullarının yarattığı ekonomik riskleri aza indirmede bir tercih nedeni gibi görünse de bu
yapılanma çağdaş işletme anlayışına uygun değildir.
Bölgede rasyonel ve karlı bir hayvansal üretim yapmanın önündeki en önemli engellerden birisi işletme ölçeklerinin küçüklüğüdür. Bu durum kırsal alandaki işletmelerin
küçük ölçekli, polikültür bir yapıda ve ihtisaslaşmamış olmasından kaynaklanmaktadır.
Hayvansal üretimde ihtisaslaşmanın gerçekleşmesi, işletmelerde maliyet-fiyat ilişkisinin
kurulmasını mümkün kılacak, sektörler arası etkileşimi sağlamaya ve ölçeğin veriminden
faydalanmaya olanak sağlayacaktır.
Bölge genelindeki önemli hayvancılık faaliyetleri arasında yer alan küçükbaş hayvan
yetiştiriciliğine ilişkin bilgiler tablo-13’te sunulmuştur.

Tablo-13. Tr83 Küçükbaş Hayvan Varlığı
Koyun Varlı!ı

Sa!mal

Keçi Varlı!ı

2014

%

Ba"

% Da!ılım

Ba"

Samsun

178.726

241

21.560

Da!ılım
115

Tokat

254.404

344

63.126

Çorum

161.352

218

Amasya

146.181

TR83
Türkiye

Koyun-Keçi

Toplam Koyun-Keçi
Sütü Üretimi

Süt Verimi (kg)

Varlı!ı (ba")

Ton

% Da!ılım Keçi

Koyun

112.147

9.388

261

959

824

340

136.304

10.854

302

950

768

43.690

235

101.873

8.265

230

980

842

197

57.768

310

83.547

7.377

207

974

775

740.663

100

186.144

100

433.871

35.885

100

967

802

31.115.190

-

10.347.159

-

18.913.164

1.576.524

1053

767

Tablo incelendiğinde TR83 Bölgesinde küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde bölgenin en çok çayır ve mera alanına sahip olan Tokat ili ilk sırada yer almaktadır. Bölgenin
toplam koyun ve keçi varlığının %34’ü Tokat ilinde yer almakta olup koyun ve keçi sütü
üretim miktarında da lider konumdadır.
Bölge illerinin hepsinde koyun süt verimliliği Türkiye ortalamasının üzerinde olmasına
karşın, keçi süt veriminde illerin tamamı Türkiye ortalamasının gerisinde bir verimliliğe
sahiptir. Tokat ili küçükbaş hayvan varlığı ve süt üretimine ilişkin bilgiler tablo-14’te sunulmuştur.
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Tablo-14. Tokat İli Küçükbaş Hayvan Varlığı Ve Küçükbaş Süt Üretim Miktarı
Yıllar

Koyun varlı!ı
(ba")

Endeks

Keçi varlı!ı
(ba")

Endeks

Toplam Süt
Üretimi(ton)

Endeks

2004

200.096

100

18.703

1000

4.830

1000

2005

204.553

1022

18.259

976

5.207

1078

2006

203.120

1015

18.243

975

5.461

1131

2007

202.665

1013

32.704

1749

5.985

1239

2008

198.204

991

15.931

852

5.559

1151

2009

158.652

793

22.153

1184

4.393

909

2010

190.831

954

33.649

1799

7.885

1632

2011

206.997

1034

36.553

1954

8.927

1848

2012

222.649

1113

36.295

1941

9.247

1914

2013

245.477

1227

54.500

2914

10.187

2109

2014

254.404

1271

63.126

3375

10.854

2247

Tablo incelendiğinde Tokat ilinde koyun varlığı 2004-2014 döneminde %27,1 oranında artış göstererek 254.404 başa, keçi varlığı %237,5 oranında artarak 63.126 başa ulaşmıştır. Aynı dönemde toplam koyun-keçi sütü üretimi %124,7 oranında artarak 10.854
tona ulaşmıştır. 2008-2009 yıllarında küçükbaş hayvan varlığındaki önemli düşüş dikkat
çekmektedir. Bu düşüşte, o dönemde yaşanan ekonomik kriz ve bunun sonucunda
üreticinin karlılık düzeyinin düşmesi etkili olup, damızlık hayvan dahil kasaplık gücün
üzerinde hayvanın kesime gitmesine neden olmuştur.
Bölgede hayvancılık sektörünün üretim alt sektörleri itibariyle önemli bir potansiyel
arz eden et-yumurta tavukçuluğu, arıcılık ve balıkçılığa dönük istatistiki veriler incelendiğinde önemli bir potansiyele ve gelişim olanaklarına sahip olduğu anlaşılmaktadır. TR83
Bölgesi’ndeki kanatlı yetiştiriciliğine ait 2014 yılı verileri Tablo-15’te sunulmuştur.

Tablo-15. Tr83 Kümes Hayvancılığı
Et Tavu"u

!ller

Yumurta Tavu"u

Adet

% Da"ılım

Adet

% Da"ılım

Samsun

1.740.400

720

1.408.734

205

Çorum

492.500

204

4.065.605

593

Amasya

182.000

76

1.156.800

169

Tokat

-

-

220.065

33

TR83

2.414.900

100

6.851.204

100

Bölgede önemli bir hayvansal üretim alt sektörü konumunda olan et tavuğu yetiştiriciliğinde Samsun ilinin, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde Çorum ilinin ilk sırada yer aldığı
görülmektedir. Bölge toplam et tavuğunun %72’si Samsun ilinde, yumurta tavuğunun
%59,3’ü Çorum ilinde bulunmaktadır. 2014 yılı Türkiye yumurta tavuğu sayısı 93.751.470
adet olup bunun %7,3’ü TR83 Bölgesinde yer almaktadır. İlden aynı zamanda 8.306.779
$ yumurta ihracatı yapılmıştır. Yumurta üretiminde Türkiye genelinde Çorum 8. sırada
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yer almaktadır. TR83 Bölgesindeki arıcılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler tablo-16’da sunulmuştur.

Tablo-16. Tr83 Arıcılık Faaliyetleri
2014

Arıcılık yapan
i!letme sayısı(adet)

Toplam kovan

Bal üretimi (ton)

Ortalama Bal Verimi
(kg)

Samsun

1.659

79.367

9754

123

Tokat

982

40.373

5022

124

Çorum

1.076

34.490

3406

99

Amasya

400

17.792

2095

118

TR83

4.117

172.022

20277

118

Bölgede arıcılık faaliyetleri incelendiğinde, en çok arıcılık işletmesinin ve kovan varlığının Samsun ilinde yer aldığı görülmektedir. TR 83 Bölgesi Türkiye bal üretiminin yaklaşık %2’sini üretmektedir. 2014 yılı Türkiye kovan başına ortalama bal verimi 14,5 kg olup,
bölge illerinin hepsinin ortalama verimlilik rakamları Türkiye ortalamasının gerisindedir.
Bölgede kırsal nüfusun önemli bir bölümü orman içi ve kenarı köylerde yaşamaktadır. Bu kesimin kalkındırılması, orman-insan ilişkilerinin sağlam ve sağlıklı bir düzeye
getirilmesi, bölgede hayvancılığın geliştirilmesine bağlıdır. Özellikle tavukçuluğun ve arıcılığın geliştirilmesine dönük proje çalışmalarının başlatılması, bölgede refahın tabana
yayılması ve istihdamın arttırılması konularında başarı sağlayacaktır.
TR83 Bölgesinde faaliyet gösteren önemli hayvansal üretim alt sektörlerinden birisi
olan kültür balıkçılığına ilişkin bilgiler tablo-17’de sunulmuştur.

Tablo-17. Tr83 İçsu Yetiştiriciliği (Alabalık)
Yıllar

Amasya (ton)

Samsun(ton)

Tokat(ton)

Çorum(ton)

2004

92

1526

282

118

2005

70

1764

317

102

2006

34

1785

345

79

2007

32

1527

355

52

2008

23

1317

752

29

2009

17

1418

790

15

2010

44

1489

1637

!-

2011

44

2428

2152

!-

2012

36

1701

2739

19

2013

246

2041

3714

148

Tablo incelendiğinde içsu yetiştiriciliğinde Tokat ilinin yıllık 3714 ton üretim rakamı ile
ilk sırada yer almakta, arkasından 2062 ton üretim ile Samsun ili gelmektedir. Bu iki il
TR83 Bölgesi içsu yetiştiriciliğinin %99’unu gerçekleştirmektedirler. Tokat ili 2010 yılından itibaren Samsun ilini geride bırakarak bu üretim alanında atağa geçtiği tablodan anlaşılmaktadır. Diğer taraftan bölgede tek kıyı şeridi olan il Samsun olup denizde alabalık
ve levrek yetiştiriciliği yapılmaktadır. 2013 yılı itibariyle 795,3 ton alabalık 851,2 ton levrek
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olmak üzere toplamda 1646,5 ton üretimin
gerçekleşmesi ile önemli bir potansiyel bulunduğu görülmektedir.
Bölgede et-yumurta tavukçuluğu, arıcılık
ve balıkçılık gibi üretim alanlarının geliştirilmesi ve planlanmasında alınacak rasyonel
tedbirler, bölgedeki illerin ekonomilerinde
katma değer yaratmakla birlikte ihracat geliri artışına da katkı sağlayabilecektir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Son yıllarda ülkemizde hayvancılık
sektörüne, özel sektör tarafından yapılan önemli girişimler ve yatırımlar dikkat
çekmektedir. Devlete düşen görev doğru
stratejiler üreterek bu kuruluşların önünü
açmak, hayvancılığın yapısal sorunlarına
dönük çözüm önerilerini öncelikli olarak
ele almak, işletmeleri ekonomik birimler
haline getirmek, piyasa istikrarını sağlamak ve verimliliği arttırmak gibi yapısal reformlara gitmektir.
Son yıllarda üretim yetersizliğine bağlı
olarak artan hayvansal ürün(canlı sığır ve
karkas) fiyatları karşısında, ithalatı sorunun
çözümü olarak gören ve fiyat istikrarının
sağlanmasında etkin olacağını zanneden
yanlış ve tutarsız hayvancılık politikaları
ülke genelinde sektörü ve bölge hayvancılığını da olumsuz etkilemektedir. Öncelikle haksız rekabet yaratan ve yerli üreticiyi tedirgin eden önemli miktarda ithalat
nedeniyle döviz kaybı yaratan bu yanlış
politikalardan süratle vazgeçilmeli, orta ve
uzun dönemde rasyonel ve kalıcı politika
tedbirlerine gidilmelidir.
Hayvansal üretimde özellikle et ve süt
piyasalarını düzenlenmesi ve istikrar getirmesi amacıyla müdahale kuruluşu olarak
görev verilen Et ve Süt Kurumu’nun bu dönemde etkinliğinin arttırılması ve piyasada
fiyat istikrarını sağlamada önemli rol oynaması gerekmektedir.
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Hayvancılık sektörünün genel sorunlarının çözümündeki politika yetersizlikleri
bölgeyi de olumsuz yönde etkilemektedir.
Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamında, bölgenin kalkınmasına yönelik
çalışmalarda kaynakların rasyonel kullanılmasında, üretim planlamasına gidilmesi önem arz etmektedir. Bölgede yeni bir
üretim stratejisine ihtiyaç bulunmaktadır,
bu çerçevede lokomotif sektörler kırsal
kalkınma açısından belirlenmeli, teşvik ve
desteklemeler bu yönde olmalıdır. Özellikle
hayvancılığa dayalı sürdürülebilir büyüme
modeli bölgede kaldıraç etkisi yapacak,
bölgeye yeni bir vizyon kazandırabilecektir.
Yeşilırmak Havzası tarım ve hayvancılık
açısından önemli bir potansiyel arz etmektedir. Ancak Türkiye’de olduğu gibi bölgede de tarımsal ve hayvansal üretimi tehdit
eden en önemli etmenlerden birisi verimli
toprakların ve meraların yok olma tehlikesidir. Sanayi-konut ve turizm yapılaşması ile
bilinçsiz tarımsal üretimin neden olduğu,
toprak, hava, su kirlenmesi üretimin geleceğini tehdit etmektedir. Kalkınma-çevrebeslenme-sağlık arasındaki ilişkiyi doğru
zemine oturtup EKOLOJİK TAHRİBE son
verecek ve doğanın korunmasını sağlayacak “Ekonomik Kalkınma Modellerinin”
geliştirilmesi hedeflenmelidir.
Bölge, sığır sayısı yönüyle önemli bir potansiyele sahip olup, Türkiye’deki mevcut
sığır sayısının %7,4’ünü bulundurmaktadır.
Sürü kompozisyonu ise bölgede gelişme
eğiliminde olup, kültür ve melezi sayısının
yeterli olduğu söylenemez. Küçükbaşta ise
popülasyonun tamamına yakın kısmı yerli
ırklardan oluşmaktadır. Bu durum bölgede
birim başına verimliliğin düşüklüğüne sebep olmaktadır.
Bölgede toplam büyükbaş sığır varlığı
ve sağmal hayvan varlığı açısından Samsun ili 1. sırada yer alırken onu sırasıyla To-
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kat ve Çorum illeri takip etmektedir. Koyun
ve sağmal koyun-keçi varlığında Tokat 1.
sırada yer alırken, bunu sırasıyla Samsun,
Çorum ve Amasya illeri izlemektedir. Keçi
varlığında ise, bölgede yine Tokat 1. sırada
iken, onu Amasya, Çorum ve Samsun illeri
takip etmektedir.
Bölgede karkas verimliliği büyük baş
hayvanlarda ortalama 140-150 kg civarında olup, bu verimlilik düzeyleri Türkiye
ortalamasının gerisindedir. Bölgedeki küçükbaştaki verimlilik ise; koyun sütü üretiminde Türkiye ortalamasının üzerinde, keçi
sütü üretiminde ise Türkiye ortalamasının
gerisindedir. Bölgede birim hayvan başına
verimliliğin düşük olmasının nedeni; sürü
kompozisyonu, genetik yapı, bakım ve
besleme şartlarının yetersizliğidir.
Bölgede hayvancılık işletmelerinin
sosyo-ekonomik yapısına baktığımızda;
polikültür yapıda (hayvansal üretim + bitkisel üretim) üretim yapan, önemli oranda
küçük ölçekli, dağınık ve kaynak kullanımında optimumdan uzak bir yapıdadır.
Mevcut bu yapı intersektörel etkileşimi ve
ölçek ekonomilerinin işletmelere sağlayacağı avantajları ortadan kaldırmaktadır.
Dolayısıyla bölgedeki işletmeleri kısa dönemde orta ölçekli olarak kabul edebileceğimiz bir yapıya, nihai hedef olarak ise
büyük ölçekli ihtisas işletmelerine dönüştürecek yönde tedbirler alınmalıdır.
Türkiye’de ve bölgede hayvancılıkta girdi ve çıktılardaki fiyat değişimleri ile
bunların arasındaki ilişkilerin irdelenmesi, hayvansal üretimin karlılığının ortaya
konulması açısından önemlidir. Son dönemlerde artan enflasyon ve döviz kurlarındaki artış, girdi fiyatlarında artışa neden
olmaktadır. Nitekim günümüzde et-yem ve
süt-yem pariteleri incelendiğinde besicilik
ve süt sığırcılığı faaliyetleri her geçen gün
paritenin düştüğü karlılığın bu üretim alanlarında azaldığı görülmektedir.

Diğer taraftan devam eden ithalatın bu
piyasalar üzerinde son derece olumsuz etkisi sürmekte, ortaya çıkan haksız rekabet
ve belirsizlik, et ve süt üretimini sınırlamakta, üretimde sürdürülebilirliği tehdit etmektedir.
Hayvancılık sektöründe toplam maliyetler içinde önemli payı (%60-65) olan kaba
ve kesif yem üretiminde, kaliteli ve uygun
fiyatta tedarik için devletin gerekli desteklemelerde bulunması gerekmektedir. Hayvancılığın karlı bir şekilde yapılabilmesi
için, kaliteli kaba yem üretimine önem verilmeli, çayır ve meraların zamansız, aşırı,
düzensiz otlatılması ve kullanılması engellenmeli, mera alanlarının ıslahı ciddiyetle
ele alınmalıdır.
Entansif ve yarı entansif hayvancılığın
kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye genelinde GAP, KOP ve DAP
gibi projeler ve Yeşilırmak ile Kızılırmak
Havzaları’nda sulamaya açılan alanlarda
yem bitkileri yetiştiriciliği, bölgesel teşvik
anlamında ele alınmalıdır. Bölgede özellikle kaliteli kaba yem üretimi ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Yem bitkisi üretim alanları itibariyle bölge illerinde %20.7’lik payla
Samsun ili Türkiye ortalamasının da üzerinde olup, bu durum sektör açısından olumlu bir etki göstermektedir. Diğer taraftan
Tokat Türkiye ortalamasına yakın %8.8’lik
bir pay alırken, Amasya %5.9, Çorum ise
%1.9’la en düşük değeri almaktadır.
Hayvancılıkta son derece önemli olan
çayır-mera varlığının bölge illeri arasında dağılımına baktığımızda farklı bir tablo
karşımıza çıkmaktadır. Samsun ilinin, yem
bitkileri ekim alanı olarak 1. sırada yer aldığı görülürken, tarım arazileri içerisindeki
%1.8’lik çayır-mera oranı ile son derece yetersiz varlığa sahip olduğu görülmektedir.
Bölgenin diğer illeri ise Türkiye ortalamasının altında olup sırasıyla Tokat %12, Amasya %11.6, Çorum %8’lik pay almaktadır.
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2001 yılına göre çayır-mera varlığı (hektar)
2014 yılında Amasya ilinde %27 oranında artarken, Samsunda %64.3, Çorumda
%42.8 ve Tokatta %5 civarında azalmıştır.
Bu tespitlerden bölgede çayır-mera
alanlarının yetersizliği ile birlikte meraların
sahipsiz, amaç dışı kullanma, aşırı otlatma
ve diğer arazi problemleri sonucu ile tahrip
olduğu görülmektedir. Bu durum hayvancılık açısından kabul edilebilir bir durum
olmayıp, üretimi arttırmada önemli bir handikaptır.
Bölgede hayvansal üretimin gelişmesi hiç şüphesiz, ürünün pazarlanmasında
garanti bir pazar sağlayabilecek, üretici ve
tüketicinin ekonomik hak ve menfaatlerinin
korunmasına yardımcı olacak sanayinin
kurulup işletilmesini ve üretim kesimiyle
entegrasyonunu zorunlu kılmaktadır.
Bunun için teknik, ekonomik ve hukuki
alt yapı oluşturulmalıdır. Mevcut şartlarda
hayvancılığa dayalı sanayi işletmelerinin
gelişebilmesi için bölgenin ciddi teşvik ve
desteğe ihtiyacı bulunmaktadır.
Bölgede özel kesim tarafından yapılacak (özellikle Samsun ilinde) büyük ölçekli
bir yatırımın (süt hayvancılığı) Samsun iline ve bölge illerine katkısı büyük olacaktır.
Böyle bir yatırım bölgenin sosyal değişimi
ile birlikte iktisadi anlayışın değişmesine
ve bölgedeki diğer üretici ve tüketici bilinç
düzeyinin gelişimine de olanak sağlayacaktır.
Hayvancılık sektöründe, sağlıklı ekonomik gelişme ancak pazarlama kanallarına
ve dolaşım sistemine etkinlik kazandırmakla olacaktır.
Bölge genelinde, hayvan ve hayvansal
ürünlerin pazarlanmasında yaşanan sıkıntıların başında hayvancılık işletmelerinin
küçük ölçekli, dağınık yapıda olmaları gelmektedir. Bu yapı pazarlama kanallarının
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ve aracıların sayısını arttırmaktadır.
Böylece bir yandan hayvan ve hayvansal ürünlerin nihai tüketim fiyatları yükselmekte (perakende marjının yüksekliği) diğer yandan üreticiler emeğinin karşılığını
tam olarak alamamakta ve pazarlama verimliliği azalmaktadır.
Bölgede hayvancılık sektöründe pazarlamada yaşanan sıkıntıların azaltılmasının
tek çözüm yolu, üreticilerin örgütlenmeleri
ve işletmelerin dağınıklıktan kurtarılmasıdır.
Bugüne kadar hayvancılık sektörüne
değişik biçim, süre ve miktarlarda çeşitli desteklemeler yapılmıştır fakat yapısal
sorunlar çözülmeden uygulanan desteklemeler, sektörün hedeflenen düzeye gelmesinde yeterli ve etkili olamamıştır.
Hayvancılık desteklemelerinde süreklilik sağlanmalı ve tarımsal destekler içerisindeki payı arttırılmalıdır. Bölgede üretici
örgütlenme düzeyi gelişme yolunda olmasına rağmen örgütlerin etkinliğinin yetersiz
olduğu görülmektedir.
Üreticilerin örgütlenmeleri ve bu örgütlenmede seçilecek model, sosyo ekonomik bünyemize uygun iyi işleyen, kaynak
yaratan, üyelerin hak ve çıkarlarını koruyan, rekabet içinde yarışan modellerden
herhangi birisi olabilir. Bölgede gerek girdi
tedarikinde gerekse pazarlamada oluşturulacak ihtisaslaşmış hayvancılık kooperatif modeli sektörün gelişiminde önemli rol
oynayacaktır.
Tarım ve hayvancılık işletmelerinin yapısal nitelikteki bozuklukları ve sermaye eksikliklerini gidermede en önemli araçlardan
birisi kredilerdir. Kırsal kesim işletmelerinin
uygun koşullarla ve yeterli düzeyde kredilendirilmesi, hem üretimin nitelik ve nicelik
olarak artışını sağlayacak, hem de ürünlerin pazarlama olanaklarını artıracaktır.
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Hayvan hastalıklarının mücadelesiyle ilgili sorunları çözmeden Türkiye’de sağlıklı
hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretim
yapmak mümkün değildir.
Bu çerçevede bölgeyi bir bütün olarak
ele alan koruyucu veteriner hizmetlerinin
geliştirilmesi, sektöre hizmet veren kuruluşlar arası koordinasyonun sağlanması
önem arz etmektedir. Diğer taraftan hizmetlerin sunumunda yaşanan teknik, ekonomik ve mali sorunlar çözülmeli, hayvan
hareketleri ve havzaya giriş çıkışlar iyi takip
edilmelidir.
Bölgede üreticinin finansal sıkıntı içinde bulunduğu dönemlerde mali destek
sağlanarak erken kuzu ve dana kesimini
önleyecek besi projelerinin teşvik edilmesi, üretimi arttırmada önemli katkı sağlayabilecektir. Üreticiye dönük yayın-eğitim
çalışmalarının etkinliğinin arttırılması üretime olumlu katkı sağlayacaktır. Bölgede
özellikle Samsun ve Çorum illerinde et ve
yumurta tavukçuluğunda iyi bir gelişme
potansiyeli mevcuttur.

Orman içi ve kenarı köylerde kanatlı
yetiştiriciliğinin desteklenmesi ve özendirilmesi bölge ekonomisine katkı sağlayabilecek bir hayvancılık alt sektörü olarak
düşünülebilir.
Bölgenin tabi ve coğrafi şartlarının elverişliliği ekonomik değeri oldukça yüksek
bir üretim faaliyeti olan, fazla yatırım sermayesi ve işgücü ihtiyacı gerektirmeyen
arıcılığın geliştirilmesi bölge ekonomisine
istihdam ve gelir yaratmada önemli katkı sağlayabilecektir. Bu üretim alanında
pazarlama aşamasında yaşanan sorunları
azaltabilecek iyi işleyen pazarlama kooperatifleri arıcılığın gelişmesinde önemli rol
oynayabilecektir.
Bölgede su ürünleri üretimi de önemli
bir potansiyele sahip olup, özellikle Tokat
ve Samsun ilinin Karadenize kıyısı olması yanında baraj, göl, gölet ve akarsulara
sahip illerde üretimin arttırılması, il ekonomisine ve bölgenin kalkınmasına önemli
katma değer sağlayabilecek gelişme potansiyeli yüksek üretim alanları olarak öne
çıkmaktadır.
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Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER
Veteriner Hekimler Derneği
Genel Başkanı

ÜLKEMİZ KIRMIZI ET SORUNUNA
İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Türkiye’deki kırmızı et sorunu günümüzde
büyük bir önem kazanarak, yazılı ve görsel
basında zaman zaman terör sorununun
bile önüne geçmiştir. Ülkemizde kırmızı
et sorunu belli aralıklarla ortaya çıkmakta,
aşırı ölçüde artan kırmızı et fiyatları ithalat
temeline dayalı olarak alınan geçici önlemlerle düşürülmeye çalışılmaktadır. Aslında
bizler bu filmi yaklaşık 5 yıl önce de görmüştük. Nitekim benzer tablonun yaşandığı Nisan 2010’da “artan kırmızı et fiyatları
karşısında son çare yurt dışından et ithal
etmektir” düşüncesi kamuoyuna enjekte
edildi, ardından dönemin hükümeti o zaman ki adı ile Et ve Balık Kurumuna et ve
canlı hayvan ithal etme yetkisini vermişti.
Beş yıl önce yapılan et ve canlı hayvan ithalatının et fiyatlarının düşmesindeki etkisi yok denecek kadar az olmuş ve bu etki
çok kısa sürmüştür. Bu uygulama anlık
sıkıntıları gideren ancak asıl sorunları göz
ardı eden yaklaşımdır. Geçmişte, geleceğe
ait sağlıklı değerlendirmeler yapılmadan
uygulanan kararların acısını bu gün hep
birlikte yaşıyorsak, bu kez de et ve canlı
hayvan ithalat kararının da acı sonuçlarını
çok yakın bir zamanda hayvan üreticimiz
ve tüketicimiz yaşayacaktır.
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Türkiye’deki kırmızı et üretimini kamu adına yönetme ve denetleme misyonu verilen
Et-Süt Kurumu ile Ulusal Et Konseyi ve diğer sivil toplum kuruluşları ne yazık ki kırmızı et sorununun çözümüne yönelik kalıcı
bir irade ortaya koyamamışlardır.
Bugün ülkemizde yaşanan et sorununu,
et üretiminin arttığını bildiren istatistikler
dikkate alındığında, arz talep dengesizliğine bağlamak mümkün değildir. Yıllardır
uygulanan yanlış hayvancılık politikaları
ve buna bağlı olarak sorunları göz ardı
eden uygulamalar, kırmızı et sorununun
en önemli nedenleri arasındadır. Ülke
hayvancılık sektörünün tüm sorunlarının
zaman kaybetmeden her yönü ile ele alınması gerekmektedir. Aksi halde kırmızı et
ve benzeri hayvancılık sorunları her yıl artarak karşımıza çıkacaktır.
Canlı hayvan ve et ithalatının, ülke hayvancılığını son derece olumsuz etkileyeceği ve
sektöre ait pek çok işletmenin sonu olacağı geçmiş yıllarda yaşanan acı tecrübeler
ile ortada iken, Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, 2015
yılı için Avrupa Birliği (AB) menşeli canlı
büyükbaş hayvan ve karkas et ithalatına
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uygulanmakta olan gümrük vergisinin sıfırlanması bu olumsuzluğun tuzu biberi olacaktır. Kaldı ki yurt dışından yapılacak et
ithalatının halkımızın sağlığı açısından çok
önemli olumsuzlukları da vardır. Bu yolla
ülkemize getirilecek olan etlerin sağlıklı
olabileceğinin de hiçbir garantisi yoktur.
Canlı hayvan ve et ithalatının ülke ekonomisi, hayvancılık sektörü ve insan sağlığı
açısından son derece sakıncalı buluyoruz
ve bu konuda yetkilileri ve ilgilileri uyarıyoruz.

Ülkemiz hayvancılığının en önemli sorunu
çayır-mera alanlarının son 50-60 yıl içerisinde 45 milyon hektardan 12-14 milyon
hektara düşürülmesidir. Kaliteli ve ekonomik yem kaynaklarının yıllar içerinde yok
edilmesi ve mevcut mera alanlarının aşırı
otlatma ile değersiz kılınmasıdır. Bu olgu
özelde bugünkü kırmızı et sorununun oluşumunda genelde ise kırmızı et ve süt gibi
değerli hayvansal gıdaları en pahalı tüketen ülke haline gelmemizde etkili olan faktörlerin önde gelenidir.

Ülkemizde gündemde olan kırmızı et sorununun ortaya çıkışı pek çok nedene
bağlanabilir. Ancak bunlar arasında ilk üç
sırayı alan nedenlere öncelik verilmelidir.
Bunlardan birincisi süt sığırcığında yaşanan sorunların kırmızı etteki sorunları da
beraberinde getirmesidir. Girdi fiyatlarının
artışı karşısında ürettiği sütü değerine satamayan süt üreticisi sağmal ineğini kesime
göndermektedir. Buna bağlı olarak besi
materyali sayısı da azalmaktadır. Besiciler
besiye alacak erkek dana bulamayınca ya
da sayının azlığı yüzünden yüksek fiyatlara
almak zorunda kalınca besiye alınan hayvan sayısı düşmekte, dolayısıyla da kırmızı
et azlığı ve fiyatının yükselmesi sorunu ortaya çıkmaktadır.

Gelişmiş batı ülkelerinde kırmızı et tüketiminde domuz eti önemli bir yere sahiptir.
Bizim böyle bir şansımız olmadığına göre
koyunculuk ülkemiz için önemli bir potansiyeldir. Ne var ki bu potansiyel yeterince
kullanılamamaktadır.

Ülkemizde etçi özelliklere sahip bir sığır
ırkının bulunmayışı sorunun ikinci önemli
nedeni olarak kabul edilebilir. Bu durum
da besiciler sütçü sığır ırklarının erkek danalarını besi materyali olarak kullanmakta,
buna bağlı olarak yeterli besi performansı
sağlanamamaktadır.

Üç ana başlıkta dile getirilen konularla
birlikte hayvancılığın tüm sorunlarını çözmeye yönelik köklü hayvancılık politikaları
oluşturulmadıkça, hayvancılık gerçek manada desteklenmedikce kırmızı et ve süt
gibi insan beslenmesi için olmazsa olmaz
hayvansal ürünler açısından dışa bağımlı
olmaktan kurtulmak mümkün görülmemektedir.

Not: Bu yazının özeti 18 Ağustos 2015 tarihinde Hürriyet Gazetesi yazarlarından
sayın Yalçın BAYER tarafından kaleme alınan “YETER SÖZ MİLLETİN” köşesinde
yayınlamıştır. Yazının tamamı gazetenin
web sayfasındaki (www.hurriyet.com.tr/
yazarlar) yazara ait bölümde tam metin
olarak yer verilmiştir.
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Veteriner Hekimler Derneği
Yönetim Kurulu
Değerli meslektaşlarımız.
Veteriner Hekimler Derneği olarak, 7 Haziran 2015 tarihinden sonra tırmanışa geçen
Suruç, Ankara ve İstanbul’da çok sayıda vatandaşımızın ölümüne neden olan terör
olaylarını kınamak adına o tarihlerde bir basın bildirisi hazırlayarak kamu oyu ile paylaştık. Söz konusu basın bildirisini, ülkemize huzur ve barışın bir an önce gelmesi dileği ile,
bir kez daha bu bültende yayınlamak gereği duyulmuştur.

BASIN BİLDİRİSİ

TERÖRE LANET,
KARDEŞLİĞE DAVET
Son iki ay içerisinde ülkemizde tırmanan veya bilerek tırmandırılan olaylar son derece
düşündürücü ve endişe verici bir boyuta ulaşmıştır.
Ülkemizde şu anda yaşanan olaylar iç savaş provasından başka bir şey değildir.
İki ayda yüzün üzerinde vatan evladımızı şehit verdik bu kayıpların nereye ulaşacağını
bilemiyor ve endişe ile bekliyoruz.
Özellikle siyasilerin bu güne kadar ülke içinde gerginliği körükleyen tavırlarından vaz
geçmeleri, hiç zaman kaybetmeden insanlarımızı barış ve kardeşliğe davet ederek, siyasi ve şahsi ikballerini bir tarafa bırakıp ülkenin içinde bulunduğu kaos ortamından
çıkmasına hizmet etmeleri tarihi ve insani görevleridir.
Sivil toplum örgütleri de üzerlerine düşen görevlerin bilincinde toplumu birlik ve beraberliğe davet ederek tırmanan olayların kardeş kavgasına dönüşmesinin önüne geçmek
için çaba sarfetmelidirler.
Veteriner hekimler derneği olarak tüm vatandaşlarımızı provakasyonlardan uzak durmaya birlik ve beraberliğimizi korumaya davet ediyoruz.
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Veteriner Hekimler Derneği
Yönetim Kurulu

Danıştay Kararı ile
Haklılığımız Tescil Edilmiştir
8.04.2011 tarih ve 27889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Islah Amaçlı
Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması
ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” in
34.maddesinin, 35.maddesinin 1.fıkrasının
1. Cümlesi ile (a) bendinin iptali için açtığımız dava sonuçlandı.

kemesine gönderilmiş ve Yüksek Mahkeme tarafından haklılığımız tescil edilmiştir.

İptal istemimizin özeti, ıslah amaçlı hayvan yetiştiricilik faaliyetlerinin öncelikle veteriner hekimler tarafından yürütülmesi, bu
mümkün olmadığı takdirde ziraat fakültelerinin zootekni bölümünden mezun olan
Ziraat Mühendisleri tarafından yürütülebileceği, Teknik İşler Şube Müdürlüğüne
ait görevlerin sadece ve ancak veteriner
hekimler tarafından yürütüleceği, Sağlık
İşleri Şube Müdürlüğüne atanacak veteriner hekimlerin görev ve yetkilerinin açıkça
belirlenmesi yolunda idi.

Danıştay 10. Dairesinin 10.12.2015 tarihli kararı ile davacı derneğin (Veteriner
Hekimler Derneği) itirazları doğrultusunda
gerekli düzenlemelerin yapılmış olması nedeni ile ayrıca bir karar alınmasına gerek
olmadığına dair kararı tarafımıza ulaşmış
olup, mesleki kazanımlarımıza ait yanlış
uygulamalardan birisi daha açtığımız dava
ile mesleğimiz lehimize sonuçlanmıştır.

Yönetmeliğin dayanağı olarak gösterilen 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 10. maddesinin 6. ve 15. fıkraları ile 31. maddesinin
fıkralarının Anayasamıza aykırılık iddiamız
ciddi bulunarak dosyamız Anayasa Mah-
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Bu karar üzerine ilgili yönetmelik, Derneğimizin talebi doğrultusunda davalı Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
değiştirilmiştir.

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
OLARAK BU GÜNE KADAR OLDUĞU
GİBİ BUNDAN SONRADA MESLEĞİMİZ
VE MESLEKTAŞLARIMIZIN KAZANIMLARININ BEKÇİSİ OLACAĞIMIZI BİLDİRİR
SAYGILAR SUNARIZ.
Veteriner Hekimler Derneği
Yönetim Kurulu

Güncel

Veteriner Hekimler Derneği
Yönetim Kurulu

Mesleğimizle İlgili
Danıştay Kararı
Değerli meslektaşlarımız,
15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik
Yönetmeliğinin Hizmet İçi Eğitimle ilgili 6.
maddesinin 1. Fıkrasının ( g ) bendinin 9.
Maddesinin 1. Fıkrasının ( e ) bendinin ve
19. Maddesinin 1. Fıkrasının yürütülmesinin durdurulması ve iptaline açtığımız dava
neticesinde daha önce YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı almış ve sizlerle paylaşmıştık.
İlgili maddelerin , ilgili fıkralarının iptali
için sürmekte olan dava sonuçlanmış olup,
Danıştay 10. Dairesinin 24.11.2015 tarihli kararı neticesinde talebimiz oy birliği ile
yerinde görülerek TALEBİMİZ ÜZERİNE
yönetmelikteki ilgili maddeler İPTAL EDİLMİŞTİR.
Mesleğimiz kazanımları açısından son
derece önemli gördüğümüz mücadelemiz
başarı ile sonuçlanmıştır.
Dava ile ilgili gelişme ve sonucu içeren
TC. DANIŞTAY ONUNCU DAİRESİ kararını
aşağıda özet halinde bilgilerinize sunuyoruz.

TC. DANIŞTAY ONUNCU DAİRE
Esas No: 2012/3675
Karar No: 2015/5258
Davacılar
ği Adına

: Veteriner Hekimler Derne-

1- Aydın Uslu 2- Şakir Doğan Tuncer
Vekilleri
Dinç Ergin

: Av. Ünal Dinç - Av. Gizem

Atatürk Bulvarı Beyazsaray Apt. No:
44/11 Sıhhiye/ANKARA
Davalı
: Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı / ANKARA
Vekilleri
/ Aynı yerde

: Hukuk Müşaviri Deniz Eren

Davanın Özeti
: 15.10.2011 tarih ve
28085 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren Veteriner
Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinin hizmet içi eğitimle ilgili 6. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinin, 9. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinin ve 19.
maddesinin 1. fıkrasının iptali istenilmektedir.
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Savunmanın Özeti : Davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi : Selim Öztürk
Düşüncesi : Veteriner hekimlerin çalışma esas ve usullerinin düzenlendiği ve
dava konusu yönetmeliğe dayanak alınan
Kanun maddelerinde, muayenehane ve
poliklinik açabilmek için ayrıca bir hizmet
içi eğitim programına yer verilememesi ve
bu tür yerlere ruhsat verilmesi aşamasında
anılan eğitime yönelik bir şart bulunmaması nedeniyle dava konusu düzenlemelerin
iptali gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı : Gülten Hatipoğlu
Düşüncesi : Anayasanın 124. maddesinde “Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu
tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını
sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak
şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.” hükmüne yer verilmiştir.
6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri
Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve
Göreceği İşlere Dair Kanun, 5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanunu’nun 11. ve 36. maddeleri ile
639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanan ve 15.10.2011 tarih ve
28085 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürüdüğe giren Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinin,
“Muayenehane açmak için başvuru işlemleri” başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasında,
muayenehane açmak isteyen ve gerekli
şartlan haiz olan veteriner hekim veya veteriner hekimlerin maddede sayılan belgelerle ile birlikte, bulundukları yerdeki mülki
idare amirliğe müracaat edecekleri belirtildikten sonra fıkranın (g) bendinde başvuru
dilekçesine eklenecek belgeler arasında
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“Hizmet içi eğitim belgesinin de sayıldığı;
Yönetmeliğin “Poliklinik açmak için başvuru işlemleri” başlıklı 9. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde de, poliklinik açmak
için yapılacak başvuru dilekçesine “Hizmet
içi eğitim belgesinin ekleneceği ve yine
Yönetmeliğin “Eğitim” başlıklı 19. maddesinin 1. fıkrasında, “Muayenehane ve poliklinik açacak veteriner hekimler, konulan
Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Bakanlık
tarafından belirlenecek ve Türk Veteriner
Hekimleri Birliği tarafından yapılacak olan
hizmet içi eğitim programına katılıp, belge
almak ve alınan bu belgeyi ruhsat alma
aşamasında ibraz etmek zorundadırlar.
Daha önce ruhsat almış veteriner hekimler
bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren iki yıl içinde eğitime katılıp belge
almak zorundadırlar.” kuralı yer almıştır.
Oysa, ne veteriner hekimlik mesleğini
düzenleyen 6343 sayılı Kanun’da, ne de
5996 sayılı Kanun’da herhangi bir idari otoriteye, bu arada davalı idareye, veteriner
hekimlerin muayenehane ve poliklinik açabilmeleri için ayrıca bir hizmet içi eğitimi tamamlama koşulunu getirme ve bu eğitimin
içeriğini,- süresini düzenleme, sözü edilen
eğitimi tamamlamayanların mesleki faaliyetlerini sınırlama yetkisi ve görevi verilmemiştir. Dolayısıyla kanuni dayanağı bulunmayan dava konusu hükümler, yetki aşımı
nedeniyle, hukuka ve kanuna aykırı olduğu
gibi, mesleğini yürütme hak ve yetkisine
sahip veteriner hekimlerin muayenehane
ve poliklinik açma serbestisini. Dolayısıyla
Anayasa ile güvence altına alınan çalışma
hürriyetini de ihlal etmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 15.10.2011 tarih
ve 28085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veteriner Hekim
Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinin hizmet içi eğitimle ilgili 6. maddesinin
1. fıkrasının (g) bendi, 9. maddesinin 1.
fıkrasının (e) bendi ve 19. maddesinin 1.

Güncel
fıkrasının iptaline karar verilmesinin uygun
olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ÂDINA
Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü;
6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri
Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve
Göreceği İşlere Dair Kanun, 5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanunu’nun 11 ve 36. maddeleri ile
639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanan ve 15.10.2011 tarih ve
28085 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinin,
“Muayenehane açmak için başvuru işlemleri” başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasında,
muayenehane açmak isteyen ve gerekli
şartları haiz olan veteriner hekim veya veteriner hekimlerin maddede sayılan belgelerle ile birlikte, bulundukları yerdeki mülki
idare amirliğe müracaat edecekleri belirtildikten sonra fıkranın (g) bendinde başvuru
dilekçesine eklenecek belgeler arasında
“Hizmet içi eğitim belgesinin de sayıldığı;
Yönetmeliğin “Poliklinik açmak için başvuru işlemleri” başlıklı 9. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde de, poliklinik açmak
için yapılacak başvuru dilekçesine “Hizmet
içi eğitim belgesinin ekleneceği ve yine
Yönetmeliğin “Eğitim” başlıklı 19. maddesinin 1. fıkrasında, “Muayenehane ı/e poliklinik açacak veteriner hekimler, konuları
Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Bakanlık
tarafından belirlenecek ve Türk Veteriner
Hekimleri Birliği tarafından yapılacak olan
hizmet içi eğitim programına katılıp, belge
almak ve alınan bu belgeyi ruhsat alma
aşamasında ibraz etmek zorundadırlar.
Daha önce ruhsat almış veteriner hekimler
bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren iki yıl içinde eğitime katılıp belge
almak zorundadırlar.” kuralına yer verildiği
görülmektedir.
Yönetmeliğin dayanakları arasında
gösterilen, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği
Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına
ve Göreceği İşlere Dair Kanun’un 8. maddesinde, her veteriner hekimin hayvanların
muayene ve tedavisi için bir muayenehane
açabileceği, muayenehane açmak isteyen
(Veteriner hekim) bir istida ile mahallin en
büyük mülkiye amirine müracaat edeceği,
istidasına diplomasının, nüfus cüzdanının
tasdikli suretiyle istenilen miktar fotoğrafını
iliştireceği, istidada muayenehane ittihaz
olunan mahal ile ikametgah adresi ve varsa ihtisas numarasının açıkça gösterileceği, muayenehane yapılacak mahallerin
vasıf ve şartlarının Ziraat Vekaletince tayin
ve tesbit olunacağı, istısas vesikalarını haiz
olanların bu belgelerini ayrıca veteriner
müdür veya kaza veterinerliklerine ibraz
etmeleri gerektiği ancak hastane veya laboratuar açabilmek için Ziraat Vekaletince
tesbit olunan esaslar dahilinde ruhsat alınmasının şart olduğu kurala bağlanmıştır.
Diğer yandan 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu’nun 11. maddesinde, bu Kanun
kapsamında faaliyet gösteren muayenehane, klinik, poliklinik, hayvan hastanesi,
ev ve süs hayvanı satış yerleri, hayvan eğitim ve barınma yerleri, otel hizmeti veren
hayvan bakımevleri, hayvan pazar ve borsaları, damızlık kümes ve kuluçkahaneler,
hayvan hastalıkları teşhis, analiz ve üretim
laboratuvarlan ile deney hayvanı üretici ve
tedarikçilerin Bakanlıktan onay almak ve
istenen kayıtları tutmakla yükümlü oldukları, bu kapsamda muayenehane, klinik
ve polikliniklerin açılması için yalnızca veteriner hekimlere onay verileceği ve maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esas-
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ların Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile
belirleneceği ifade edilmiş; Kanun’un 36.
maddesinde de cezai hükümlere yer verilmiştir.
Yönetmeliğin iptali istenen maddeleri,
muayenehane ve poliklinik açmak isteyen
veteriner hekimlerin Türk Veteriner Hekimleri birliği ile Bakanlık tarafından yapılacak
hizmet içi eğitim programına katılması, belge alması ve alınan bu belgeyi ruhsat alma
aşamasında ibraz etmek zorunda olması
ile veteriner hekimlerin muayenehane ve
poliklinik açabilmesi için gerekli olan belgeler arasında diploma ve mezuniyet belgesinin yanında hizmet içi eğitim belgesine yer verilmesine yöneliktir.
Oysa, ne veteriner hekimlik mesleğini
düzenleyen 6343 sayılı Kanun’da, ne de
5996 sayılı Kanun’da, herhangi bir idari
otoriteye, bu arada davalı idareye, veteriner
hekimlerin muayenehane ve poliklinik açabilmeleri için ayrıca bir hizmet içi eğitimi tamamlama koşulunu getirme ve bu eğitimin
içeriğini, süresini düzenleme, sözü edilen
eğitimi tamamlamayanların mesleki faaliyetlerini sınırlama yetkisi ve görevi verilmemiştir. Dolayısıyla yasal dayanağı bulunmayan dava konusu hükümler, yetki aşımı
nedeniyle, hukuka ve yasaya aykırı olduğu
gibi, mesleğini yürütme hak ve yetkisine
sahip veteriner hekimlerin muayenehane
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ve poliklinik açma serbestisini, dolayısıyla
Anayasa ile güvence altına alınan çalışma
hürriyetini de ihlal etmektedir.
Bu durumda, veteriner hekimlerin çalışma esas ve usullerinin düzenlendiği ve
dava konusu yönetmeliğe dayanak alınan
Kanun maddelerinde, muayenehane ve
poliklinik açabilmek için ayrıca bir hizmet
içi eğitim programına yer verilememesi ve
bu tür yerlere ruhsat verilmesi aşamasında
anılan eğitime yönelik bir şart bulunmaması nedeniyle, iptali istenen hükümlerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, Veteriner Hekim
Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinin
hizmet içi eğitimle ilgili 6. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinin, 9. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinin ve 19. maddesinin 1. fıkrasının İPTALİNE, kararın tebliğini izleyen
günden itibaren 30 (otuz) gün içinde İdari
Dava Daireleri Kurulunda temyiz edilebileceğinin taraflara bildirilmesine, 24/11/2015
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Tülin ÖZDEMİR
Üye Ali KAZAN
Üye Mustafa ELÇİM
Üye Abdullah ARTUNÇ
Üye Ahmet SARAÇ

Haberler
Veteriner Fakültelerinin
Akreditasyon Süreci

Veteriner hekimliği eğitim kurumları ve
programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak
Türkiye’de veteriner hekimliği eğitiminin
kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren Veteriner
Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(VEDEK), 11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültelerini ziyaret etmiştir.
Program Değerlendirme Takımları tarafından değerlendirme çalışmaları yapılmış

ve hazırlanan raporlar Veteriner Hekimliği
Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi (VAK)’ne sunulmuştur.
VEDEK Değerlendirme ve Akreditasyon
Uygulama Esasları Yönergesi uyarınca 30
Eylül 2015 Çarşamba günü VEDEK Merkezinde gerçekleştirilen VAK Toplantısında;
Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,
Uludağ Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi
Veteriner Fakültelerinin ulusal akreditasyon sürecini tamamlayarak 7 yıl süre ile
“Akredite Fakülte” ünvanı almasına onay
verilmiştir.
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Haberler
Veteriner Fakültelerinin
Akreditasyon Süreci

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE)
tarafından 12-16 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve 2-6 Kasım 2015 tarihleri arasında
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde
gerçekleştirilen birinci aşama değerlendirme süreci kapsamında, EAEVE Değerlen-

dirme Takımı, Fakültelerde bulunan tüm
birimleri, tesisleri ve akademik-idari işleyişi
ayrıntılarıyla inceleyerek ziyaret sürecini tamamladı. Hazırlanan raporların nihai
kararları, Avrupa Birliği Veteriner Hekimlik
Eğitimi Komisyonu’nun (ECOVE) Genel
Toplantısında görüşülerek açıklanacağı
bildirildi.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
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Haberler
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Projeleri
TÜBİTAK ile İtalya Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve İtalyan bilim insanları arasında
ortak projeler desteklenmektir. TÜBİTAKCNR işbirliği projelerine yurtdışı seyahat
desteğinin yanı sıra Türk tarafına talep
edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından
ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir. CNR-TÜBİTAK uluslararası ikili işbirliği
programı kapsamında, Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim dalında “Ankara keçileri temelinde keçi işletmelerinde yönetim
sisteminin yardımcı üreme teknikleriyle
bütünleştirilmiş modelinin geliştirilmesi”
isimli proje yürütülmektedir. İlgili çağrı
kapsamında Türkiye’de bulunan Veteriner
Fakülteleri arasında ilk defa İtalya (CNR)
ile ortak yürütülen proje sayesinde, araştırmacılar karşılıklı çalışma ziyaretleri yapma
fırsatı bulmuşlardır. Projenin çalışma ziyaretleri; İtalyan tarafından Padova Üniversitesi akademik personeli Doç. Dr. Callogera
STELLETTA, Dr. Juri VENCATO, Vet. Hek.

Fatma ÖZTÜTAR ve CNR-IBBA Araştırma
Kurumu’ndan Prof. Dr. Flavia PIZZI ve Dr.
Frederica TURRI’nin 4-11 Aralık 2014 tarihlerinde Ankara’ya gelerek çalışmalara
katılımları ile gerçekleşmiştir. Aynı şekilde
Türk tarafının 1-10 Temmuz 2015 tarihlerinde projenin İtalya’da gerçekleştirilecek
olan çalışma bölümü için ziyaretler Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
öğretim üyeleri ve elemanlarından Prof.
Dr. Ali DAŞKIN, Yrd. Doç. Dr. M. Borga
TIRPAN, Arş. Gör. Uzm. Koray TEKİN, Arş.
Gör. M. Enes İNANÇ, Arş. Gör. K. Tuna
OLGAÇ, Arş. Gör. Beste ÇİL ve Vet. Hek.
Havva ALEMDAR’ın katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Proje ziyaretleri kapsamında
Ankara’da Ankara tekeleri üzerinde ileri
görüntüleme ve yardımcı üreme teknikleri
çalışılmış, Türk tarafının İtalya’daki ziyaretinde ise manda, alpaka ve lamalarda yardımcı üreme teknikleri kullanılarak embriyo
transferi ve ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İlgili proje kapsamında çalışmalar
tüm hızıyla devam etmektedir.

Ankara Ziyareti
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Haberler
Meslektaşlarımızın
TÜBİTAK 1003 Proje Başarısı
“Kanatlı Hayvanlardan ve Gıdalardan Salmonella İzlenmesi
ve
Kontrol Programının Geliştirilmesi”
TÜBİTAK 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge
Projeleri Destekleme Programı, ulusal bilim teknoloji ve yenilik stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç
odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/
teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten
ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini
destekleyen ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlayan özel bir programdır. Bu
program çerçevesinde “Kanatlı hayvanlardan ve gıdalardan Salmonella izlenmesi
ve kontrol programının geliştirilmesi” başlıklı proje Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim
üyesi Prof. Dr. K. Serdar DİKER hocamız
ve ekibi tarafından başarı ile yürütülmektedir. Üniversite ve Gıda Tarım Hayvancılık
Bakanlığı’nın işbirliği içine yürüttüğü proje,
bütçesi itibarı ile bu programın, büyük ölçekli projeler kategorisinde yer almaktadır. Proje ile kanatlılarda ve kanatlı kökenli
ürünlerde kümesten sofraya Salmonella
taşıyıcılık oranının düşürülmesine yönelik
sürdürülebilir kontrol programlarının hazırlanması, böylece gıda güvenliğine ve ekonomiye fayda sağlanması amaçlanmaktadır. Sonuçlandığında, kamu kurumları
tarafından AB uyum sürecinde de kullanılacak, sürdürülebilir Salmonella bilgi ağı
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ve örnekleme modeline sahip olunacak;
Projeden elde edilen tüm verilerden hareketle ulusal Salmonella kontrol programı
hazırlanacaktır. Ayrıca, çıktıları itibarı ile
ilgili mevzuata temel oluşturacaktır.
Ayrıntılı moleküler tiplendirme yöntemlerinin kullanıldığı projede, kontrol programına temel teşkil edecek epidemiyolojik
analizlerde yapılmaktadır. Bu analizlerden
elde edilen sonuçlar, alanımızda büyük
bir veri açığını giderecektir. Ayrıca, kanatlı sektöründe Salmonella kontrolü için en
çok kullanılan dezenfeksiyon ve benzeri
yöntemlerin optimize edilmesi, antibiyotik
dirençliliklerinin belirlenmesi ile çözüme
yönelik olarak kullanılacak yöntem ve uygulamaların seçilmesi mümkün olacaktır.
Araştırmanın sonuçları Salmonella kontrolünde kullanılacak bakteriyofaj tabanlı tedavi araçları geliştirmek ve aşı geliştirmeye
temel olacak çalışmaları yapmak amacı ile
de kullanılacaktır.
Mesleğimize ilişkin son derece önemli
konularda, halk sağlığına ve ekonomiye
katkı sağlayacak olan projeye verdikleri
emekten dolayı Prof. Dr. K. Serdar DİKER
hocamıza ve şahsında tüm ekibine teşekkür ederiz.

Haberler
Geleneksel Veteriner Hekimler
Körfez Buluşması

Körfezi bölgesi ve çevresinde yaşayan ya da tatil yapan meslektaşlarımızı
bir araya getirmek ve tanıştırmak amacıyla geleneksel hale getirilen “Veteriner
Hekimler Körfez Buluşması”nın yedincisi
25.08.2015 Cumartesi günü saat 20.00’de
Veteriner Hekimler Derneği’nin öncülüğünde Ayvalık’ta müzikli bir akşam yemeği

ile gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliğin hayata
geçirilmesinde Veteriner Hekim Özgür ÖZTÜRK ve Veteriner Hekim Oktay YILMAZ
ile önemli katkıda bulunmuştur.
Aileler ile birlikte yaklaşık 60 kişinin katıldığı yemekte meslektaşlarımız dostlarıyla
keyifli bir akşam geçirmiştir
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Haberler
32. Dünya Veteriner Hekimlik Kongresi

32. Dünya Veteriner Hekimlik Kongresi,
13-17 Eylül, 2015 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı`nda gerçekleştirildi. Kongreye OIE, FAO, WHO ve
EFSA gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri, bilim insanları, sektöre hizmet veren
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ulusal ve uluslararası firmalar ile dünyanın
farklı ülkelerinden 1000 civarında veteriner
hekim katıldı. Kongrenin açılış seremonisinde; Dünya Veteriner Hekimleri Birliği Türkiye temsilcisi Prof Dr. İrfan EROL,
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Talat GÖ-

Haberler

ZET, WVA Başkanı Dr. Rene A. CARLSON
ve OIE Direktörü Dr. Brian Ross EVANS ve
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın
Kutbettin ARZU birer konuşma yaptı. Yedi
yüz civarında sözlü ve poster sunumunun

yer aldığı Kongre’de hayvan refahı, sığır,
keçi, koyun, akuatik hayvan sağlığı, tek
sağlık, epidemiyoloji, gıda hijyeni ve veteriner hekimliği eğitimi konularında oturumlar gerçekleştirildi.
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Haberler
“Kızılırmak ve Yeşilırmak Havzası
Hayvancılığının Sorunları ve
Çözüm Önerileri” Konulu Konferans
Samsun’da Gerçekleştirildi

Veteriner Hekimler Derneği ile Veteriner Hekimler Derneği Samsun İl Temsilciliği tarafından TÜYAP Samsun Tarım ve
Hayvancılık Fuarı etkinlikleri kapsamında
“KIZILIRMAK VE YEŞİLIRMAK HAVZASI
HAYVANCILIĞININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” konulu konferans düzenlendi. Samsun Fuar alanında bulunan
19 Mayıs Konferans Salonu’nda 19 Eylül
2015 tarihinde 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilen konferans Ankara
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni
ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Engin SAKARYA tarafından verilmiştir.
Yetiştiricilerin, veteriner hekimlerin ve ziraat mühendislerinin yoğun ilgi gösterdiği bu
konferans, Derneğimizin kurucularından
olan ve 1976 yılında aramızdan ayrılan Ahmet Şefik KOLAYLI’nın adına ithaf edilmiştir. Meslek büyüğümüz, ülke hayvancılığı
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ve insan sağlığı ile ilgili çalışmaları ile mesleki açıdan tarihe mal olmuştur.
Bakteriyolog olan meslektaşımız sığır vebası, tavuk kolerası aşısı, antraks
teşhisi, çiçek aşısı ve Anadolu keçilerinin
pleura pneumonisi konularında önemli
çalışmalara imza atmıştır. Kolaylı, İstiklal Savaşı’ndan sonra atandığı Pendik
Bakteriyolojihanesi’nde 1939 yılına kadar
Müdürlük görevini yapmıştır. Daha sonra
1939-1945 yılları arasında Tarım Bakanlığı Teftiş Heyeti Üyeliği ve 1946-1951 yılları arasında da Tarım Bakanlığı Müsteşar
Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.
Değerli meslektaşımız, ağabeyi Neyzen
Tevfik’in eserlerine sahip çıkarak ansiklopedilerde adının yer almasında büyük pay
sahibi olmuştur.

Haberler
G20 Zirvesi Gıda Güvenliği ve
Sürdürülebilir Gıda Sistemleri
Eylem Planı
Gıda güvenliği ve küresel açlık sorunu
uzun yıllardır uluslararası gündemin önemli maddelerinden birini oluşturmaktadır ve
önümüzdeki süreçte de önem arz etmeye
devam edecektir. Dünya nüfusundaki hızlı artış, gıda güvenliği, su ve diğer doğal
kaynakların sürdürülebilirliği açısından büyük tehdit oluştururken; üretim ve tüketim
tarafında israfın rolü ve etkisi daha fazla ön
plana çıkmaktadır. Bu gelişmeler ışığında,
Türkiye’nin dönem başkanlığı ve ev sahipliğinde 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde
Antalya’da düzenlenen G20 Zirvesi’nin Sonuç Bildirgesinde, mesleğimiz ile ilgili gıda
alanında önemli gelişmelere imza atılmıştır.
Bunlardan ilki, gıda güvenliği başlığı
altında gıda kayıpları ve israfın azaltılması
konusunun ilk kez G20 gündemine taşınmasıdır. Küresel bir sorun olan gıda kayıpları ve israfın azaltılması konusunun, G20
gündemine taşınması ülkemiz gıda sektörü için büyük öneme sahip. Bu kapsamda
G20 ülkelerinin ve diğer ülkelerin gıda israfı ve kayıplarını ölçebilecekleri ve azaltabilecekleri yöntemlerin iyileştirilmesi için
yeni bir platform tesis edilmesine yönelik
kararlar alınmıştır.
Gıda israf ve kayıplarına ilişkin veri yetersizliği ve kalitesizliğine karşın gıda israf

ve kayıplarını azaltmaya yönelik iyileştirilmiş ölçme yöntemi üzerine küresel ölçekte uzlaşılması ile gıda kayıp ve israflarının
azaltılması yönünde tecrübe, bilgi ve uzmanlık paylaşımı imkanlarının yaratılmasını
(özellikle az gelirli gelişmekte olan ülkeler
için) hedefleyen bu platforma G20 üyeleri
gönüllü olarak katkı sağlayabilecek, araştırma merkezleri, akademi ve özel sektör
de platforma destek verebilecektir.
Bunun yanı sıra, gıda güvenliği ve beslenme alanında sürdürülebilir kalkınmanın
desteklenmesi, ürettiğimiz, tükettiğimiz ve
sattığımız gıdanın -ekonomik, sosyal ve
çevresel- tüm boyutlarıyla sürdürülebilir
olmasının sağlanmasına yönelik taahhüdümüzün altını çizen G20 Gıda Güvenliği
ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Eylem
Planı’nın ortaya konulmuş olması zirvenin
önemli bir diğer çıktısıdır. Eylem planı gıda
israfı ve kayıplarının küresel ölçekte azaltılması taahhüdünde bulunuyor. Ayrıca bu
eylem planı ile piyasaların şeffaflığını geliştiren, gelirleri ve kaliteli istihdamı artıran ve
sürdürülebilir verimliliğin büyümesini güçlendiren, tarımda ve gıda sistemlerinde sorumlu yatırımların teşvik edilmesine odaklanılacak; Aynı zamanda küçük ölçekli ve
aile işletmeleri ile kırsal alanda bulunan
kadınlar ve gençlerin ihtiyaçlarına özel bir
dikkat gösterilecektir.
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Haberler

Meslekte 45 Yıl
“Nasıl Geçti Habersiz”
Dernek Başkanımız Sayın Prof. Dr. Şakir
Doğan TUNCER, öğretim üyesi olarak uzun
yıllar çalıştığı Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme
Hastalıkları Anabilim Dalından 14 Temmuz
2015 tarihinde emekli oldu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Satı Baran Konferans Salonu’nda 19 Ekim 2015 tarihinde
düzenlenen emeklilik törenini birbirinden
önemli isimler onurlandırdı.
Klasik müzik dinletisi eşliğinde başlayan
emeklilik töreninde, Tekirdağ Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer
Dodurka bir konferans verdi. Hocamızın
kısa özgeçmişi Prof. Dr. Kemal Küçüker-

san tarafından sunuldu. Günün sürprizi
olarak hocamız Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer için Prof. Dr. Kemal Küçükersan tarafından kaleme alınan “Karaoğlan” isimli şiir
herkesi duygulandırdı. Ankara Üniversitesi
Rektörü Sayın Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu ve çok sayıda
kişi kürsüde konuşma yaptı. Duygu dolu
anların yaşandığı tören ikramlar eşliğinde
son buldu. Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer
Hocamıza yaşamının bu yeni döneminde
ailesiyle birlikte sağlık ve huzur dolu günler
diliyoruz
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Haberler

Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer, 1948 yılında Yozgat Çayıralan’da doğdu.
1970 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni bitirdi. 1971 yılında
Yem Maddeleri ve Hayvan Besleme Kürsüsü’nde asistan olarak göreve
başladı. Mayıs 1976’da doktor; Kasım 1981’de doçent; Mart 1988’de
profesör oldu. Hollanda, Danimarka ve Avusturya’da konusu ile ilgili
çalışmalarda bulundu. Kurucu öğretim üyesi olarak görev yaptığı Selçuk
Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde değişiklik kademelerde yöneticilik
yaptı. Ulusal ve uluslararası dergilerde 100’ü aşkın makalesi ve kitabı
bulunmaktadır. Halen Veteriner Hekimler Derneği’nin Genel Başkanıdır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

KARAOĞLAN

Kimileri Karaoğlan dedi sana
Kimileri yağız delikanlı
İster Karaoğlan ister yağız
Duruşun ömre sesin ruha hitap ediyor
Yıllardır meyve verdin dalından
Onlar şimdi ağaç oldu birer birer
Hadi salın ver arkanı rüzgara
Dalgalansın yaprakların meyvelerin kurumasın
Kimileri stresli dedi sana
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Kimileri kızgın sert mizaçlı
Ama gözlerindeki ışıltı içindeki heyecan
Dedim ya duruşun ömre sesin ruha hitap ediyor
Biliyorum duygu selindesin apansız
Gözünden akan her yaş bir obje
Artık gülmelisin coşkulanmalısın
Duruşun ömre sesin ruha hitap ediyor
4.10.2015
M.Kemal KÜÇÜKERSAN

Haberler
Veteriner Hekimliği Öğretiminin
173. Yıldönümü Kutlaması ve
Geleneksel Helva Koşusu

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretiminin 173. Yıldönümü Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin 23 Ekim 2015
tarihinde Prof. Dr. Satı Baran Konferans
Salonu’nda düzenlediği Panel ve ardından Geleneksel Helva Koşusu ile büyük
bir coşkuyla kutlandı. Programda Saygı

Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Açış
Konuşmaları yapıldı. Veteriner Hekimler
Derneği Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan
Tuncer, Türk Veteriner Hekimler Birliği
Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu ve Ankara Üni-
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Haberler

versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan
Elmalı’nın Türkiye’de veteriner hekimliği
eğitimi, hayvancılık politikaları ve mesleğimizin geleceği hakkındaki konuşmalarının
ardından Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Yu Ming Bozkuş’un Müzik Dinletisi ile
dinleyicilere keyifli dakikalar yaşatıldı.
Meslekte 40. yılını dolduran Ankara
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim
Üyelerine veteriner hekimliği eğitimine
katkılarından dolayı Plaket verilerek tarihin sayfalarına adları altın harflerle yazıldı.
Plaket Töreni’nin ardından düzenlenen Panelde, Veteriner Hekimler Derneği Başkanı
Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Rıfkı Hazıroğlu, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr.
Oytun Okan Şenel ve Veteriner Hekimliği
Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. R. Tamay Başağaç Gül veteriner
hekimliği eğitiminin dünü, bugünü ve güncel sorunları hakkında konuşmalarını yaptılar.
Panel bitiminde, Geleneksel Helva Koşusu için Beyaz Bina önünde toplanan on-
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larca lisans ve lisansüstü öğrencinin yanı
sıra akademik ve idari personel de yerlerini
aldı. Başlangıç işaretinin verilmesiyle başlayan koşunun ardından, dereceye girenlere madalya ve hediyeler verilirken; her
katılımcıya güzel bir anı olarak kalacak Geleneksel Helva Koşusu Katılım Belgesi de
verildi. Soğuk bir sonbahar günü yapılan
bu yorucu ve rekabet dolu koşunun ardından servis edilen taze ve sıcacık helva ile
Veteriner Hekimliği Öğretiminin 173. Yıldönümü tatlı bir şekilde sona erdi.
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne 40 Yıl ve Üzeri Hizmet Eden ve Plaket Alan
Öğretim Üyeleri,
Prof. Dr. Ümit Milli, Prof. Dr. Yusuf Şanlı,
Prof. Dr. Ayşe Burgu, Prof. Dr. Burhanettin Olcay, Prof. Dr. İbrahim Ayhan Özkul,
Prof. Dr. Ahmet Ergün, Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer, Prof. Dr. Hilal Karagül, Prof.
Dr. Reşat Nuri Aştı, Prof. Dr. Hakkı İzgür,
Prof. Dr. Müjgan İzgür, Prof. Dr. Necmettin
Tekin, Prof. Dr. Nesrin Sulu, Prof. Dr. Yılmaz Akça, Prof. Dr. Bahattin Koç, Prof. Dr.
Zafer Karaer, Prof. Dr. İrfan Çolpan, Prof.
Dr. Ziya Özcan

Haberler
Türk Veteriner Hekimliği Öğretiminin
173. Yıl Dönümü ve Selçuk Üniversitesi
Veteriner Fakültesi’nin
Kuruluşunun 33. Yıldönümü

Türk Veteriner Hekimliği Öğretiminin
173. Yıl Dönümü ve Selçuk Üniversitesi
Veteriner Fakültesi’nin kuruluşunun 33.
Yıldönümü düzenlenen panel ile kutlandı.
Panele, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN ve Prof. Dr.
Mehmet Musa ÖZCAN, Türkiye Binicilik
Federasyonu Başkanı Atıf Bülent BORA,
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ahmet GÜNER, Dekan
yardımcısı Prof. Dr. Gürkan UÇAR, Selçuk
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kurucu Öğretim Üyesi ve Derneğimizin Başkanı Prof.
Dr. Şakir Doğan Tuncer, öğretim üyeleri ile
öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Dekanı Prof. Dr. Ahmet GÜNER, “Fakültemizin 1982 yılında başlayan 33 yıllık kısa
tarihinde çok önemli mesafeler kat edildi.
Bu başarının ortaya çıkmasındaki en büyük etkenlerden biri de fakültemizin kuruluşundan itibaren büyük emekleri geçen
ve bundan sonra bu zincire katılacak tüm
hocalarımızın görevlerini ilk günkü şevkle
yapmalarıdır.” dedi.
Prof. Dr. Celal İZCİ’nin moderatörlüğünü yaptığı “Türkiye’de Atçılık ve Veteriner
Hekimlerin rolü” konulu panele Türkiye
Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent
BORA, Erol ÖZTÜRK, Ali KARABACAK,
Doç. Dr. Emel GÜRBÜZ panelist olarak
katıldı.
Türkiye’nin ilk özel at polikliniğini 2010
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Haberler

yılında açan veteriner hekim Erol ÖZTÜRK
üniversitelere ve öğrencilere tavsiyelerde
bulunarak “Üniversitelerin at klinik pratikliği konusunda öncü olmalarının, fakülteler
bünyesindeki at kulüplerinin aktif çalışmasının, Doktora yapan öğrencilerin konularını at üzerine seçmelerinin, kongrelerde
at konusunda sunumlar yapılmasını, bu
konudaki seminerler ve workshopların artırılmasının önemine değinmiştir.
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Veteriner Hekimler Derneği Başkanı
Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER’in hayatını
anlatan görüntülerin ardından Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Sayın
Prof. Dr. Ahmet GÜNER ve Prof. Dr. Behiç Coşkun tarafından kendisine hediyeler
takdim edildi. Programın son bölümünde
ise fakülte bünyesinde 2014 yılı Bilimsel
Teşvik Ödülleri verildi.
Dr. Oğuzhan AVCI

Haberler
Veteriner Homöopati Eğitimi Yapıldı

Veteriner Homöopati Derneği tarafından
Veteriner Hekimliğinde Homöopati Eğitimlerinden ilki “Acil ve Akut vakalarda Homöopati” konusunda 25.10.2015 tarihinde
Ankara’da gerçekleştirildi. Dernek Yönetim
Kurulu başkanı Dr. Gülay Ertürk’ün açış konuşması ile başlayan ve bir tam gün süren

eğitime meslektaşlarımız büyük ilgi göstermişlerdir. Sunumlar Veteriner Homöopati
Derneği üyeleri olan Homöopat Yrd.Doç.
Dr. Esra Canooğlu ve Homöopat Veteriner
Hekim Yasemin Atatuş’un tarafından verilmiştir.
Dr. Gülay Ertürk
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Haberler
10. Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri
Derneği Sürekli Eğitim Kongresi
İstanbul’da Başarı İle Gerçekleştirildi

Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği Sürekli Eğitim Kongrelerinin 10. su
6–7 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul’da
tamamlandı.
Kongrenin ilk günü yapılan açılış seremonisinde KHVHD Başkanı Erkut GÖREN,
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Halil GÜNEŞ ile İstanbul
Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr.
Murat Arslan’da konuşma yapmışlardır. Bu
bölümde Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer’e emekli
olması nedeniyle KHVHD tarafından emeklilik plaketi takdim edilmiştir. Meslek önderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış seremonisinin ardından sunumlara geçildi.
Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği kongre, iki gün boyunca 4 ayrı salonda gerçekleştirilmiştir. Yerli ve yabancı sunumlar ayrıca uygulamalı konu anlatımlı workshoplar

56

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ • YIL: 2016 • SAYI: 12

meslektaşlara bilgi aktarımı konusunda
son derece başarılıydı. Hazırlanan poster
sunumları ilgi çekerken, veteriner hekimler
ortak paydada buluşarak sosyal bir ortamda bulunmanın tadını da çıkardı.
Konusunda uzman 12 yabancı ve 7
Türk veteriner hekimin sunumları ilgiyle
takip edilirken, kongrenin gala yemeği de
geceye damgasını vurdu. Sponsor firma
yetkililerine plaketlerinin verilmesinin ardından başlayan yemekte, özellikle Türk
ezgileri ve halk dansları katılımcılara keyifli
dakikalar yaşattı.
Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği kurulduğundan bu yana veteriner hekimlik mesleği adına oldukça başarılı işlere
imza atmış, gerek düzenlediği kongreler,
gerekse seminer ve çeşitli çalışmalarla
mesleki gelişmeleri yakından takip ederek
meslektaşlara aktarılmasını ilke edinmiştir.

Haberler
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Veteriner Hekimliği Tarihi ve
Deontoloji Anabilim Dalı
“Evine” Geri Döndü…

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı ve Veteriner Tarihi Evi’nin
ortaklaşa hizmet verdiği tarihi binanın restorasyon süreci uzun uğraşlar sonunda tamamlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında
Macar Meteorolog “aksakallı havabakan”
Antal Réthly’nin isteği üzerine inşa edilen
bina, 1927 yılından itibaren “rasathane”
olarak hizmet vermeye başlamıştır. YZE

döneminde “Rektör konutu” olarak da kullanılan bina, daha sonraki yıllarda Fakültenin çeşitli Anabilim Dallarına ev sahipliği
yapmıştır.
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu tarafından
başlatılan girişimlerle binanın restorasyon
süreci başlamış; bu süre zarfında Anabilim
Dalı’na ait Müze Envanteri ve akademikidari personel geçici olarak başka birimlere nakledilmiştir.
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Haberler

24 Aralık 2015 tarihinde Prof. Dr. Satı
Baran Konferans Salonu’nda Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Elmalı, Ankara Üniversitesi önceki Rektörlerinden
Prof. Dr. Günal Akbay, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu, Ziraat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ergün Akçay, Ankara Vali
Yardımcılarından Nihat Nalbant, Ankara
Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, Veteriner
Hekimler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr.
Şakir Doğan Tuncer, Veteriner Hekimler
Derneği Genel Sekreteri Dr. H. Yalçın Köksal, çok sayıda akademik, idari personel
ve misafirin katılımı ile gerçekleşen törende Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. R. Tamay
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Başağaç Gül ve Müzenin kurucusu Prof.
Dr. Ferruh Dinçer’in duygu dolu ve samimi
konuşmaları katılımcılar tarafından ilgiyle
dinlenmiştir.
Törenden sonra, tüm misafirler ile birlikte gidilen tarihi binada temsili kırmızı
kurdelenin kesilmesinin ardından binanın
alt katındaki odaları kapsayan geçici sergi
gezilmiştir. Anabilim Dalı müze envanterine kayıtlı yaklaşık 3000 objeden seçilen
nadir objeler ile sergiyi gezen tüm misafirlere Türkiye’de açılan ilk veteriner okulundan günümüze kadar geçen süreci birebir
yaşama fırsatı sunulmuştur.
Serginin gezilmesinin ardından yapılan
kokteyl ile misafirlerin birbirleriyle sohbet etme imkanı yakalandığı bu özel gün,
Anabilim Dalı akademik-idari personeli ve
misafirlerin çektirdiği hatıra fotoğrafları ile
başarılı bir şekilde noktalanmıştır.

Haberler
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Yeni Yıla Yeni Yönetim ile Başladı…

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
önceki Dekanı Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu’nun
ardından 30 Aralık 2015 tarihi itibariyle Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. H. Oğuz Sarımehmetoğlu Dekanlık
görevine başladı. Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr.
T. Haluk Çelik öğrenci işlerinden sorumlu

Prof. Dr. H. Oğuz Sarımehmetoğlu

Dekan Yardımcısı; Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Akan
ise idari işlerden sorumlu Dekan Yardımcısı olarak görev aldılar.
Veteriner Hekimler Derneği Yönetim
Kurulu olarak Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Dekan ve Dekan Yardımcılarını
tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Prof. Dr. T. Haluk Çelik

Prof. Dr. Mehmet Akan
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Haberler
Veteriner Hekimler
Tiyatro Etkinliğinde
Bir Araya Geldi

Veteriner Hekimler Derneği olarak meslektaşlarımızla sadece mesleki ve bilimsel
konularda değil, aynı zamanda sosyal ve
kültürel ortamlarda da bir arada bulunmaktan keyif alıyor ve mutluluk duyuyoruz.
Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz “Veteriner
Hekimler Buluşuyor” etkinliğimizin devamı niteliğinde sanatsal faaliyetlerde de bir
arada olmayı hedefleyerek tiyatro etkinliği
düzenledik. Altındağ Devlet Tiyatrosu’nda
sergilenen “Nalınlar” adlı iki perde komedi
oyununa 16 Ocak 2016 Cumartesi günü
için 75 kişilik bilet aldık ve büyük bir katılım
ve keyifle oyunu hep birlikte seyrettik.
Devlet Tiyatroları internet sitesinde oyunun konusu kısaca şöyle özetlenmiştir:
“…’Para’ herşeyden önemli oldu, Sevgiden bile. Sevmek önemsiz artık, sevginin
yerini çoktan ‘mal varlığı’,aldı. ‘Kaç evin
var?’,’Araban var mı?’, ‘Maaşın ne kadar?’
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diye sorar oldu şimdilerde sevgililer. Evlilikleri bile sınıfladık kendimizce, ‘aşk evliliği’, ‘mantık evliliği’ diye. Eskiden sevdalar
daha çıkarsız, daha temizdi. Kerem ile Aslı,
Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun temiz bir
aşk ile sevdiler birbirlerini. Belki de bu yüzden aradan yüzyıllar geçmesine rağmen
hala onların aşkları konuşuluyor. İşte oyunumuz böylesine temiz bir aşkın hikayesi,
Seher ile Osman’ın hikayesi…”
Tiyatro etkinliğimize destek vererek
bizleri yalnız bırakmadıkları için Veteriner
Hekimler Derneği Genel Başkanı, Ankara
Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri/araştırma görevlilerine,
tüm Dernek üyelerimize ve son olarak da
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tiyatro Topluluğu üyelerine gönülden teşekkür ederiz.

Haberler
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Haberler
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
1963 Dönemi Mezunlarının
Geleneksel Buluşması

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
1963 yılı mezunları her yıl geleneksel
haline getirdikleri toplantılarını bu yıl 14
– 21 Ekim 2015 tarihleri arasında Antalya Göynükte bir tatil köyünde eşleriyle
birlikte yapmışlar. Bir hafta boyunca birlikteliğin güzelliğini yaşamış ve ayrıca
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müzik ve eğlence geceleri düzenleyerek doyasıya eğlenmişlerdir. Sınıf arkadaşları Prof.Dr.Rauf YÜCEL’in yazıp imzalayarak hediye ettiği ve “Sorgundan
Çıktım Yola – 2 “ anı romanlarını almışlar
ve gelecek yıl buluşmak üzere vedalaşmışlardır.

Haberler
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
1964 Mezunlarının
Tarihsel Bursa Buluşması

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
1964 yılı mezunları mezuniyetlerinin
51.yılını kutlamak amacıyla Bursa’da
buluştular. Aşağıda
isimleri yazılı
VETERİNER HEKİM ve muhterem
eşlerinin 13-15 Ekim 2015 tarihleri
arasındaki
TARİHSEL BULUŞMASI,
BURSA-Mudanya DOĞALYA OTEL’in
de yapıldı.
14- 15 Ekim 2015 tarihlerinde Bursa ve
tarihi yerlerin ziyareti gerçekleşti.
MUTLU BULUŞMAMIZI ve öğrencilik
anılarımızı paylaşma nezaketi gösteren
19 sınıf arkadaşlarımıza ve eşlerine en
derin saygı ve sevgilerimizi sunarız.
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hüseyin YILDIZ’ a ve
Bursa Bölgesi Veteriner Hekimler Odası
Başkanı Sinan SAĞLAM ve üyelerine yakın ilgilerinden dolayı dönem arkadaşlarımız adına sonsuz teşekkürler.
BURSA ORGANİZASYON KOMİTESİ,
Tahsin KESKİN, Feridun DALGIÇ

TOPLANTIYA KATILAN
MESLEKTAŞLARIMIZ
Ahmet Diler ( eşi Yurdanur); Ali BÜKREK
( eşi Saniye); Burhan DİNÇER (Nurhan);
Fahrettin ESKİNYURT ( eşi Vet.Hek.
Şule); İsmail SERDAROĞLU (eşi Remziye); Nedim ULUTÜRK (eşi Vet.Hek. Seniha); Sedat OTRU ( eşi Özden); Serpil
ÖZDAL (eşi Doğan ); Şükrü ÖZCAN (eşi
Melek): Tahsin KESKİN (eşi Sunire); Yılmaz YAPAR (eşi Şükriye); Yücel AKINCI
(eşi Sevim); Feridun DALGIÇ ( eşi Gülten); Rauf REZAİ ( eşi Saadet); Abdullah KARAMANLI; Can BAŞER; Haluk
ERGÜVEN; Nurten (TİRYAKİ) YÖRÜK;
Ümran (KAYA) KIRATLI
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Haberler
Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
1966 Mezunları Buluştu

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
1966 mezunları Bodrum Gündoğan’da
Marisol Butik Otelde mezuniyetlerinin
49.yılını kutladı. Toplantıda aramızdan
ebediyen ayrılan arkadaşlarımızı rahmetle andık. Ruhları şad olsun. Mazereti
ve sağlık sorunları nedeniyle gelemeyen
arkadaşlarımız çoğunluktaydı. Bu nedenle katılım azdı. İnşallah onlar da bir
dahaki toplantıda aramızda olurlar. Eşlerimizle birlikte 16 kişi otelin sıcak ortamında 49 yıla sığan anılarımızı paylaştık.
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Günü birlik Bodrum turu yaparak Bodrumun bütün güzelliklerini görüp tanıdık. Bodrum’da barlar sokağı, yel değirmenleri, denizaltı müzesi, Zeki Müren’in
evi gibi yerleri gezdik. Bodrum harika bir
yer. Özet olarak dolu dolu üç günü neşe
ve duygusal anılarımızla birlikte yaşadık.
Bir dahaki toplantımıza daha fazla katılım
olması dileğiyle kucaklaşıp vedalaştık.
Necdet Özdemir
Dönem Arkadaşları Adına

Haberler
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
1970 Mezunları Mezuniyetlerinin
45. Yıllarını Kutladılar

Aldıkları her yıl bir araya gelme kararı
ile buluşmalarını geleneksel hale getiren
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
1970 mezunları bu yıl da mezuniyetlerinin 45. yıllarını Antalya Kemer’de Boran
Mare Beach tatil köyünde 10-15 Ekim
2015 tarihleri arasında kutladılar. Bu yıl

düzenlenen buluşmada yeni katılımlarla
27 dönem arkadaşı 6 gün boyunca bir
araya geldiler. Eşleri, çocukları ve torunları ile birlikte 50’den fazla bir katılım
sağlanmıştır. Meslektaşlarımız gelecek
yıl buluşmak dileği ile otelden ayrıldılar.
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Haberler
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
1971 Dönemi Mezunları
Avanosta Buluştu

1971 mezunları olarak mezuniyetimizin
44. Yılını kutlamak üzere, 2-4 Ekim 2015
tarihleri arasında Nevşehir Avanos’ta
toplandılar. Avanos merkezde bulunan
AVRASYA Oteldeki toplantıya 23 sınıf
arkadaşı katılmıştır. Gündüzleri Avanos
merkezi, Ürgüp Göreme açık hava müzesi, Güvercinlik Vadisi, Paşabağı, Rahiplar vadisi, Tokalı Kilise, Saklı kilise,
Karanlık kilise, Zelve , Üçhisar Kalesi,
Esentepe ve Develiye gezi yapıldı. 3
Ekim Cumartesi gecesi Avanos Merkezde EVRANOS Restorant da yöresel
ve yabancı sanatçıların müzik ve dans-
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ları ile oldukça eğlenceli bir Gala gecesi
yapıldı. Toplantı süresince dönem arkadaşları hasret giderip, geçmiş günlerin anılarıyla gelecek günlerin projeleri
konuşuldu. 2016 yılındaki toplantının
KIBRIS’ ta en az 5 gün sürecek şekilde
yapılmasına karar verilmiştir.
Önceki yapılan toplantılara nazaran katılımın düşük olmasına rağmen oldukça
neşeli geçen bu toplantı sonunda tüm
arkadaşlar memnun ve mutlu şekilde bir
sonraki toplantıda buluşma dilekleri ile
ayrıldılar.

Haberler
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
1972 Mezunları
43. Yıl kutlaması yaptılar

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
1972 Mezunları, 43.üncü mezuniyet yıllarını 28-31 Ekim 2015 tarihleri arasında
Fethiye Suncity Hotel’de kutladılar. Toplantıya 24 arkadaşımız eşleriyle ve bazıları da çocuklarıyla birlikte toplam 45 kişi
olarak katıldılar. Mahmut Koçtor Amerika
dönüşü jetlag olduğu ve Şevki Taşçı arkadaşımız da ağaçtan düşüp sağını solunu kırdığı, Durmuş Ali Ünaldı da tedavi
sürecinde olduğu için bu toplantımıza
katılamadılar. Hasta olan arkadaşlarımıza Allahtan şifalar diliyor ve önümüzdeki
sene yapacağımız 44. Üncü yıl kutlamamızda mutlaka bekliyoruz.
Bu seneki 3 gün süreli buluşmamıza, Abdüsselam Okur, eşi Oya ve oğlu İsmail,
Abit Yıldız ve eşi Emine, Ahmet Ayrancı
ve eşi Nigar, Ali Yüksel, Aygül Çoker,
Cevat Almaç ve eşi Nilgün, rahmetli arkadaşımız Çetin Eşcan’ın eşi Aysel Eşcan, Bülent Denizli, Cemal Laçin ve eşi
Serpil, Erdoğan Nayman ve eşi Nesrin,

Erol Şengör ve eşi Şükran, Ethem Yücel
ve eşi Nükhet, Fevzi Toprak ve eşi Refika, Gün Hoşezer ve eşi Mustafa, Güngör
Oytun ve eşi Zeynep, Hülya Olgun, İbrahim Yerman ve eşi Fatma, İrfan Çolpan
ve eşi Emine, Mustafa Çetinkaya ve eşi
Serpil, Nevzat Yurdusev, Ramiz Ongun
ve eşi Nesrin, Sabri Civcik ve eşi Füsun,
Soysal Tütüncü ve eşi Ayser, Ünal Cengiz ve eşi Nevin katıldılar.
Fethiye’de hasret gideren dönem arkadaşlarımız ile tekne gezisine katıldık.
Üç gün boyunca bölgedeki tarihi ve turistik yerleri gezdik. Bu kapsamda Ölü
Deniz ile Tylos antik kentine geziler düzenledik. Ölüdeniz’de deniz bisikletiyle
gezi yaptık. Bu gezi sırasında Caretta
Caretta kaplumbağalarıyla karşılaşmak
da çok özel bir anıydı. En sonunda, “darısı 44.üncü yıl kutlamasına” diyerek tüm
arkadaşlarla vedalaşıp ayrıldık.
Prof. Dr. Erol ŞENGÖR
1972 Mezunları Adına
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
1990 Yılı Mezunları Alanya’da
25. Yıllarında Hasret Giderdi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
1990 yılı mezunları olarak 29-31 Ekim
2015 tarihinde sevgili sınıf arkadaşımız
Prof.Dr. Ergun Akçay’ın organizasyonu ve yine sınıf arkadaşımız Alanya İlçe
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Mehmet Rüzgar’ın ev sahipliğinde Alanya Utopia World otelde toplandık. 20.
yılımızı kutladığımız Kapadokya toplantısından 5 yıl sonra yine geniş bir katılımla bir araya geldik. Danimarka, İran gibi
yurtdışından gelen arkadaşlarımız yanında Edirne’den Kars’a, Şanlıurfa’dan
Manisa’ya, Ankara’dan Hatay’a kadar
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yurdun dört bir yanından gelen arkadaşlarımız ile 3 gün boyunca zaman tünelindeymişçesine 1985-1990 yılları arasına
döndük. Kah güldük kah hüzünlendik.
Erken kaybettiğimiz arkadaşlarımızı, hocalarımızı andık. Anılarımız eşliğinde geç
saatlere kadar sohbetler ettik. Alanya
gezimiz ve İlçe Müdürlüğü ziyaretlerimizin ardından bir sonraki toplantımız için
bir beş yıl daha beklemeyip iki yılda bir
toplanmak üzere sözleştik ve oylarımızı
kullanmak üzere evlerimize döndük.
Dr. Çiğdem PİŞKİN

Haberler

Veteriner Hekimler
Buluşmaya Devam Ediyor…
Ankara’da çalışan veteriner hekimlerin bir
araya gelerek sıcak bir ortamda güzel bir akşam yemeği ve sohbet etmesi amacıyla Veteriner Hekimler Derneği ile Ankara Bölgesi
Veteriner Hekimleri Odası işbirliğiyle düzenlenen ‘‘Veteriner Hekimler Buluşması’’ 18 Aralık
2015 Cuma günü saat 19:00’da büyük bir katılım ile gerçekleşmiştir.
Uzun bir aradan sonra ikincisini düzenlediğimiz etkinliğimizde, meslektaşlarımıza ek
olarak Derneğimizin ve Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası’nın Başkanları, Yönetim

Kurulu Üyeleri, ayrıca Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin öğretim elemanları da bir
araya gelme fırsatı bulmuştur. Gün sonunda
alınan olumlu geri bildirimler doğrultusunda;
bu güzel organizasyonun sürekliliği için yeni
adımlar atılması konusunda fikir birliğine varılmıştır.
Bizimle birlikte olan, etkinliklerimizi takip
eden ve kalıtımıyla destek veren tüm meslektaşlarımızı bundan sonraki organizasyonlarımızda da aramızda görmekten mutluluk ve
onur duyarız.
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Değerli
Meslektaşlarımız,

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 6 ayda bir olmak üzere
Veteriner Hekimler Derneği tarafından basılı ve elektronik
olarak yayınlanmakta olup, Türkçe ve İngilizce dilinde
olmak üzere veteriner hekimliği ve hayvancılık alanındaki
tüm konularda yapılan bilimsel çalışmaları kabul etmektedir.
Dergimiz TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı,
CAB Abstracts Veri Tabanı ve Türkiye Atıf Dizini tarafından
indekslenmektedir; burada kalıcı olabilmek için bize vereceğiniz destek büyük
önem taşımaktadır.
Bilimsel çalışmalarınızı aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak gönderebilirsiniz. Katkılarınız için teşekkür eder, saygılar sunarız.
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi Dergi Editörlüğü
Sağlık Sok. No:21 Yenişehir / ANKARA
Tel: 0312 431 62 74 • Fax: 0312 435 79 14
http://veteriner.org.tr/tr/dergi/editor.php
vethekder@gmail.com
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Değerli Meslektaşlarımız,

Resim Sergisi

Ülkemizde son günlerde pek çok acı olayın
yaşandığı hepimizin malumudur.
Her gün birkaç askerimizi ve polisimizi, şehitlerimizi,
sonsuzluğa uğurluyoruz. Yaşanan bu tür acı olaylar
karşısında, Veteriner Hekimler Derneği olarak,
Derneğimizin kuruluş yıldönümlerinde,
her yıl Şubat ayının ilk yarısında düzenlenen geleneksel
balomuzu ileri bir tarihte gerçekleştirmek
üzere ertelemiş bulunmaktayız.
Veteriner Hekimler Derneği olarak,
nereden gelirse gelsin, terörün her türlüsünü şiddetle
kınarken Ülkemizin en kısa sürede
huzura ve barışa kavuşması diler,
saygılar sunarız.

Veteriner Hekimler
Derneği tarafından
organize edilen

Ressam meslektaşlarımızın
katılımlarını bekler,
saygılar sunarız.

Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER
Veteriner Hekimler Derneği
Genel Başkanı

Veteriner Hekimler
Derneği
Yönetim Kurulu
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“Veteriner Hekim
Ressamlar Resim Sergisi”
14 -19 Mart 2016 tarihleri
arasında
Çankaya Belediyesi’nin
Mithatpaşa Caddesi No:48
Kızılay/Ankara adresinde
bulunan
“GALERİ KARA” da
açılacaktır.

Haberler
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Haberler

AİDAT BORCUNUZU

YATIRDINIZ MI?
Değerli Üyelerimiz,
Veteriner Hekimler Derneği olarak Derneğimiz gücünü özellikle bilgilerini sürekli
güncelleştiren ve aidat borçlarını muntazaman ödeyen üyelerimizden almaktayız.
Bu doğrultuda duyarlılık gösteren üyelerimize teşekkür ederiz. Bilindiği üzere derneğimizin Sıhhıye Sağlık Sokak No:21 adresinde bulunan binasının 5 katını kiralayan Seçkin kitabevi önümüzdeki 2 ay içerisinde binayı boşaltacaktır. Dernek lokal
ve restoranı teras katına alınarak binamız eskiden olduğu gibi tekrar meslektaşlarımızın Ankara’daki buluşma noktası haline getirilecektir. Bu projenin gerçekleşebilmesi için binada önemli bir tadilat yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda üyelerimizin öncelikle aidat borçlarını ödemelerini özellikle rica ediyoruz. Bu amaçla
bağışta kabul edebileceğimizi bildirmek isteriz. Ödemeleri kolaylaştırmak amacı ile
derneğimizde bir adet de mobil POS cihazı bulunmaktadır. Borçları biriken üyelerimiz için taksitlendirme yapıyoruz. Ayrıca hiçbir masraf ödemeden posta çeki ile
ödeme işlemi de devam etmektedir.
Aidat borcunuzu öğrenmek ve gerekli ise bilgilerinizi güncelleştirmek için dernek sekreterliğini aramanız yeterlidir. Dernek sekreterimiz Hülya KARAHAN hanıma
ulaşabileceğiniz dernek telefonları şu şekildedir.
0312 431 6274 • 0312 431 3900
Değerli Üyelerimiz,
Aidatınızı yatırabileceğiniz banka ve posta çeki hesaplarını bilgilerinize sunar,
aidatların yatırılması konusunda ilginizi bekleriz.
Saygılarımızla
Veteriner Hekimler Derneği
Yönetim Kurulu
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
Türkiye İş Bankası Mithatpaşa Şubesi
Hesap Numarası : 4228 – 907313
IBAN No: TR28 0006 4000 0014 2280 9073 13
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Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi
Hesap Numarası : 39775142 – 5001
IBAN No: Tr02 0001 0004 7139 7751 4250 01
Posta Çeki Hesap No: 121215

Kitap Tanıtımı

İlk baskısı tükenen “Veteriner Protozooloji” kitabına olan talepleri
karşılamak amacıyla ikinci baskısı
yapılmıştır. Kitap bölümleri genel
ve özel protozooloji bölümleri ile
protozoolojide tanı yöntemleri bölümünü kapsamaktadır. Genel bölümde protozoon ve protozoolojinin tarifi, protozoonların morfolojik
ve fizyolojik özellikleri, önemleri,
konak ilişkileri, immunite, aşılama
ile en son yapılan sistematiğe göre
protozoon sınıflandırmasına yer verilmiştir. Özel bölümde, protozoon
türleri sınıflandırmadaki yerlerine
göre, sistematikte en az değişen
“aile” esas alınarak yazılmıştır. Aile
başlığı altında veteriner hekimlik
alanında önem arz eden protozoon türlerinin morfolojik, biyolojik
ve epidemiyolojik özellikleri, oluşturdukları hastalık belirtileri, teşhis,
tedavi ve korunma yöntemleri ile
zoonotik önemleri ele alınmıştır.
Son bölüm olan protozoolojide
tanı yöntemlerinde ise, tanı amacı
ile incelenecek örneklerin alınması
ve laboratuvar çalışmalarında dikkat edilmesi gereken konular ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Yeni bilgilerle desteklenerek hazırlanan bu 5. Baskı Temel Mikrobiyoloji
kitabının öğrencilere, öğretim elemanlarına ve mikrobiyoloji ile ilgilenenlere
yardımcı olacağını ümit etmekteyim.
Prof. Dr. Mustafa ARDA
Kitapta yer alan konu başlıkları:
1. Bölüm: Mikrobiyolojinin Tarihçesi
2. Bölüm: Genel Bakteriyoloji
3. Bölüm: Genel Viroloji
4. Bölüm: Genel Mikoloji
5. Bölüm: Epidemiyoloji
6. Bölüm: Genel İmmunoloji
7. Bölüm: Vaksinoloji
8. Bölüm: Biyoteknoloji
9. Bölüm: Uzay Mikrobiyolojisi
10. Bölüm: İstatistik
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Aramızdan Ayrılanlar

Dr. Eşref YAMAK
1931-2016

Merhum Asım ile merhume Fatma oğlu, merhum Esat; merhume Safinaz kardeşi, Sabahat ağabeyi, Behice eşi Ali Levent ve Asım Bülent, Seda babası Doğa Lara ve Deniz’in
dedesi
Dr. Eşref YAMAK’ı
22 Ocak 2016 günü Cuma namazını müteakip Ankara Karşıyaka mezarlığında Hakk’ın
rahmetine uğurladık. Allah’ın rahmeti üzerine olsun. Tüm sevenlerinin başı sağolsun.
1931 Giresun doğumlu Eşref YAMAK;
1956 yılında bitirdiği Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni müteakip başladığı
Akademik kariyerini Almanya’ya giderek yaptığı çalışmalar neticesinde Gıda Teknolojisi
doktorası ile tamamlamış ve devamında Et ve Balık Kurumu’nda çeşitli yönetim kademelerinde bulunmuş, 1974 yılına kadar ülkemizde et ve et ürünleri teknolojisinde bütün
bilgi ve becerilerini kullanarak özverili çalışmalarıyla üstün hizmet vermiştir. Bu tarihten
sonra da özel sektörde modern et teknolojilerinin ülkemizde kurulmasına, sektörde Maret başta olmak üzere birçok mihenk taşının kurulumunda hazırladığı projelerle imzası
olmuştur. 1988 yılında geçirdiği rahatsızlık sonrası aktif çalışma hayatını kendi şirketi
olan Et-Aş müşavirlik şirketi ile beraber sonlandırmıştır. Tüm hayatı boyunca önceliklerini vatanı, ailesi, sevdikleri olarak tayin etmiş olan; insancıllığı, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve
sevdiklerine düşkünlüğü ile bilinen Eşref YAMAK’ın oğlu olmaktan her zaman tarif edilemez mutluluk ve gurur duydum. Seni çok seviyorum Canım Babam, Tekrar görüşene
dek hoşça kal. Huzur içinde yat Babacım, mekanın Cennet olsun.
Sen öyle bir Ata’ydın ki bana,
Ne kadar uğraşsam da layık olamam sana,
Gidişinle bana son dersini verdin,
Artık adam olacaksın, sen de babasın dedin,
Lakin ben sonsuza dek senin çocuğun olmak istiyorum Baba….
OĞLUN BÜLENT
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Aramızdan Ayrılanlar

M. Ali KARAKAŞ
1927-2015

1927 yılında Elazığ-Ağın’da doğdu. İlk, orta ve Lise öğreniminden sonra Ankara Veteriner Fakültesi’ne girip 1954 yılında mezun oldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık personeli
olarak çeşitli ilçelerde Veteriner Hekim olarak çalıştıktan sonra Denizli ve Çankırı Veteriner Müdürlükleri görevlerinde bulundu. Daha sonra merkeze atandı. Veteriner İşleri
Genel Müdürlüğünde çeşitli görevler yaptıktan sonra Personel Daire Başkanlığı görevi
yaptı.
1984 yılında emekliye ayrılarak Silifke/Taşucu beldesine yerleşip burada yaşamını
sürdürmekte iken 27 Aralık 2015 tarihinde vefat etti.
Kendisine Allahtan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz.
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