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Editörden

Prof. Dr. Fatma Seda BİLİR ORMANCI
Editör

Maalesef ülkemizde terör var; Siyasi tan-
siyon yüksek. İnsanlar korkuyor. Herkes 
mutsuz ve tedirgin. Hepimizin acısı çok 
büyük, kelimeler boğazımızda düğümle-
niyor. Her yeni güne beynimizi, ruhumuzu 
kemiren yeni sıkıntılarla uyanıyoruz.

Peki ne yapalım? Teröre, umutsuzluğa, 
sevgisizliğe teslim mi olalım? Vaz mı ge-
çelim? Asla. Hava böyle pusluyken, diren-
mek zor diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama 
hiçbir şey imkansız değil. Kendimizi umut-
suzluğa bırakarak, hayatın anlamından git 
gide uzaklaşıyoruz. Umut etmek inançtan-
dır. İnancımızdan şüphemiz olmadığına 
göre, umudumuzdan da olmamalı. Madem 
terörün hedefi, toplumsal birliğimiz, bera-
berliğimiz, refahımız, geleceğimiz, bizim 
buna izin vermemek için, birbirimize daha 
sıkı sarılmamız gerek. Korku ortamının esi-
ri olmadan, evlere kapanmadan canımızı 
yakan teröre inat yaşamaya devam etmeli-
yiz. Gün dayanışma günü. İyi gününde se-
vincinde, kötü gününde acısında birleşen 
duyarlı bir milletiz biz. Bu zor günlerde, ne 
yaparsanız yapın, hayatınıza sahip çıkın. 
Evden çıkın, sinemaya gidin. Alışverişe, 
gezmeye, tiyatroya, gidin. Yaşam alışkan-
lıklarınız neyse onu bırakmayın. Yaşamaya 
devam edin. Zor bir dönemden geçiyoruz. 
Şu günlerde kimsenin kimseye sırtını çevir-
me lüksü yok. İnsanları “kin ve düşmanlığa 
teşvik eden”, “birliğimizi, bütünlüğümüzü 
hedef alan”, “nefret söylemi ve saldırı teh-
didi yapan” herkesten ve önyargılardan 
uzak; Umuda, sevgiye yakın durmalıyız. 
Önyargılarımızı bir kenara koymalı, olum-
suz algılarımızı olumlularla değiştirmeli, af 

etmeyi öğrenmeliyiz. Trump’ın zaferiyle bü-
yük şok yaşayan demokratların körlüğünü, 
kendilerine benzer insanlarla aynı mahalle-
lerde yaşamalarına bağlamış sosyologlar. 
Hepimiz uzun yıllar bize öğretilenler sonu-
cu, bir ülkede tek tip insanlar olduğumuzu 
sanarak büyüyoruz. Sonra bir de bakıyo-
ruz ki bize pek de benzemeyen insanlar 
var etrafımızda. O zaman önyargılarımız 
devreye giriyor. Hep bir koruma kalkanı ile 
dolaşan insanlar haline geliyoruz. Oysa bir 
taraf diğer tarafa sağır kesilmemeli. Koca-
man bir gemideyiz. Gemi batarsa herkes 
batacak. Mesele sen…ben… değil. Biz. 
Bizimle aynı düşüncede olanlarla bir ara-
da yaşamak kolay. Ama her zaman daha 
farklı bilgilere, hayatlara açık olmak lazım. 
Birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. 
Herkes, hangi gelir ve eğitim grubunda 
olursa olsun, yanındaki insana bir şeyler 
sağlayabilir. Bilgi, huzur, para, eğitim, sev-
gi… aklınıza ne gelirse. Bu yıl farklılıklara 
kucak açın. Yanınızdakinin sizden farklı 
olmadığını düşünün. Empati yapın. Öteki-
leştirmeyin. Hayatınızı son birkaç aya göre 
değerlendirmeyin. Büyük resmi görün. 
Umudunuzu kaybetmeyin. Hala geç değil. 
Evrenin kadim yasası “Her Boşluk Dolar”. 
Yüreğinizdeki kin ve öfkeyi boşaltın, yerini 
aşk ve huzur dolduracaktır. Herkesin ortak 
değerler için aynı hüzün ve acıda buluştu-
ğu, daha barışçıl, daha sakin, daha güzel 
günler, yarınlar için, yarınlarımız için önce 
kendinize, sonra yanınızdakilere inanın. Bu 
yıl her şeyin daha iyi olacağını düşünün, 
mucizeler hayal edin…

Devam...
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Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER
Veteriner Hekimler Derneği 

Genel Başkanı

Değerli meslektaşlarımız, 

Bir yılı daha geride bıraktık. Bültenimizin 
bu sayısında sizlerle tekrar buluşmanın 
mutluğunu yaşıyoruz. 2017 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 ku-
rulan Derneğimizin 87. kuruluş yılını çeşitli 
etkinliklerle kutlayacağız. 

Ülkemizde son günlerde pek çok acı olayın 
yaşandığı hepimizin malumudur.  Her gün 
birkaç askerimizi ve polisimizi yani şehitle-
rimizi sonsuzluğa uğurluyoruz.  Teröristler 
alçak saldırılarını sivil, asker ve polis ayırt 
etmeksizin sürdürüyor. Halkımızı yıldırma-
ya çalışıyor. Teröre birlik ve beraberliğimizi 
perçinleyerek karşı durmalıyız. Nereden 
gelirse gelsin, terörün her türlüsünü şid-
detle kınadığımızı bir kez daha yineliyoruz. 
Ülkemizin en kısa sürede huzura ve barışa 
kavuşması gerektiğine inanıyoruz. Bunun 
sağlanmasında hepimizin üzerine düşeni 
yapması gerekir.   

Geçen yıl Veteriner Hekimler Derneği ola-
rak, her yıl Şubat ayının ilk yarısında dü-
zenlenen geleneksel balomuzu iptal etmiş-
tik. Bu yıl 11 Şubat 2017 Cumartesi gecesi 
balomuzu gerçekleştirdik. Balo ilgili haber-
lere bir sonraki bültende geniş yer verece-
ğiz. 

Değerli meslektaşlarımız, 

Bilindiği gibi 2010 yılında başlatılan canlı 
hayvan ve et ithalatı bütün hızı ile devam 
ediyor. Türkiye, maalesef bu kadar ithala-
ta karşın hala halkına en pahalı eti yediren 
ülkelerden birisi olma özelliğini korumak-
tadır. Hayvancılıkta ithalat sanki kalıcı bir 
politika oldu. Oysa bakanımızın “ithalata 
sıcak bakmıyoruz” söylemine ne kadar da 
sevinmiştik. Uygulanacak daha köklü poli-
tikalar ile hayvancılığımızı içinde bulundu-
ğu durumdan çıkaracağımız ve halkımıza 
kendi üreticilerimizin ürettiği eti sunabile-
ceğimiz inancını halen taşıyoruz. Yeter ki 
bu doğrultuda ortak akıl ile hareket edile-
bilsin.  Ülkemiz hayvancılığının ve tüketici-
mizin çıkarı doğrultusunda bu konuyu sü-
rekli gündemde tutmaya devam edeceğiz. 

Değerli meslektaşlarımız,

Bazı çevrelerin toplumda bilgi kirliliği ya-
ratmaya devam ettiğini gözlüyoruz. Son 
yıllarda başta tavuk eti olmak üzere diğer 
hayvansal ürünlerde bundan paylarına dü-
şeni almaktadır. Bilgi sahibi olmadan fikir 
sahibi olanların toplumda yanlış algı uyan-
dırmaya yönelik söylemleri sürmektedir.  
Bu insanların gerek yazılı ve görsel gerek-
se sosyal medyayı yanlış yönlendirmeleri 
sonucu son zamanlarda tavukların yam-
yamlaştırıldığı ve büyük tehlike arz eden 
bu hayvanların insanlara yedirildiği şeklin-
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de gerçekten bilimsel gerçeklere aykırı bir 
konu gündeme taşınmıştır. Tavuklar hem 
bitkisel (mısır, buğday, soya vb) hemde 
hayvansal (et, balık vb) yemlerle beslenir-
ler. Dolayısıyla tavuklar omnivor hayvanlar 
(ot ve et ile beslenen grup) grubuna dahil-
dirler. Nitekim gezen tavuk veya köy tavuğu 
denilen tavukların bitkisel yemlerin dışında 
kurt, solucan, küçük sürüngenler, böcek-
ler vb. yedikleri bilinmektedir. Tavuklarda 
sadece beslenme ve yönetim hatalarına 
bağlı olan birbirlerini gagalama (kanibalis-
mus) hastalığı söz konusu olabilir. Kanat-
lılardan elde edilen rendering ürünlerinin 
tavuk beslemede kullanılmasının bilimsel 
manada hiçbir sakıncasının olmadığı or-
tada iken bu uygulama ülke ekonomisine, 
sektöre ve de çevreye zarar verecektir. 
Bakanlığımızın bu kararı bir kez daha bilim 
çevrelerinin görüşünü alarak gözden ge-
çirmesinde büyük yarar görüyoruz. 

Değerli meslektaşlarımız,

Bilindiği gibi mesleğimizin kronikleşen 
sorunlarının başında uzmanlık eğitimi gel-

mektedir. Geçtiğimiz Aralık ayında Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından der-
neğimize ve diğer ilgili kurumlara gönde-
rilen yönetmelik taslağı hakkında görüşle-
rimizi 7 madde halinde bakanlığa sunduk. 
Taslakta netlik kazanmayan önemli bir hu-
susu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yönet-
meliğin kamuda çalışan veteriner hekimler 
dışında kalan klinisyen veteriner hekimleri; 
gıda, ilaç ve yem vb. sektörlerinde çalışan 
meslektaşlarımızın tümünü kapsaması ko-
nusunda net değildir.  Önceki ve şimdiki 
yönetmelik taslaklarında netlik kazandırıl-
mayan bu konunun açıklığa kavuşturularak 
yönetmelik kapsamına alınması gerekir. 

Değerli meslektaşlarımız,

Yeni yıla adım attığımız şu günlerde 2017 
yılının mesleğimiz açısından hak kayıpla-
rının yaşanmayacağı bir yıl olmasını dili-
yorum. Veteriner Hekimler Derneği olarak 
tüm meslektaşlarımıza yeni yılda sağlık, 
esenlik, huzur ve başarı dolu günler dile-
riz. 
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Değerli meslektaşlarımız,Bültenin son 
sayısından bugüne kadar geçen sürede 
Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kuru-
lu olarak yaptığımız etkinlikleri sizlerle pay-
laşmak istiyoruz.  

Geleneksel hale getirilen Veteriner He-
kimlerin Körfez buluşması Veteriner Hekim-
ler Derneği’nin öncülüğünde geçtiğimiz yıl 
26 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştiril-
miştir. Meslektaşlarımız ve veteriner hekim 
dostları Ayvalık’ ta yapılan yemekli toplan-
tıda neşeli bir vakit geçirmişlerdir.  

Bilindiği gibi, Derneğimiz 2017 yılında 
kuruluşunun 87. yılını kutlamaktadır. Bu 
kapsamda Ankara’da ve yurt genelinde bir 
dizi mesleki ve sosyal faaliyetler gerçekleş-
tirilecektir. Söz konusu etkinlikleri bültenin 
bundan sonraki sayılarında sizlerle payla-
şacağız.  

Veteriner Hekimler Derneği Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ankara Bölgesi Veteriner 
Hekimler Odası’nın 24 Eylül 2016 tari-
hinde gerçekleştirilen 46. Olağan Genel 
Kurulu’na katılmışlardır. Söz konusu genel 
kurulda Dernek Başkanı Prof. Dr. Şakir Do-
ğan TUNCER açış konuşması yapmıştır. 

Veteriner Hekimler Derneği olarak 16 
Ekim 2016 tarihinde kutlanan Dünya Gıda 
Günü nedeni ile bir basın bildirisi yayınlan-
mıştır. 

Mesleğimizin çınarlarına, meslek bü-
yüklerimize saygı ve şükranlarımızı sun-
mak amacı ile plaket töreni tertip edilmiştir. 
Bu bağlamda meslek yaşamında 50 yılını 
tamamlayan meslektaşlarımıza 22 Ekim 
2016 tarihinde Doğa Residence Otel’de  
“50. Yıl Onur ve Hizmet Plaketi” verilmiş-
tir. Hayatta olan ve adres bilgilerine ula-
şabilen 28 meslek büyüğümüzün davetli 
olduğu törene Ankara dışından da katılım 
olmuştur.  Geleneksel hale getirilen plaket 
töreninde yıllardır birbirini görmeyen mes-
lek büyüklerimizin dönem arkadaşları ile 
hasret gidermeleri heyecan yaratmıştır.  

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakülte-
sinde 24 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen 
Veteriner Hekimliği Eğitim ve Öğretime 
başlamasının 174. yılı kutlama etkinlikleri-
ne Dernek Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan 
TUNCER, Dernek Genel Sekreteri Dr. H. 
Yalçın KÖKSAL ile Dernek Yönetim Kurulu 
Üyesi Aytaç ÜNSAL katılmışlardır. Dernek 
başkanı toplantının açış konuşmaları bölü-
münde mesleğimiz ve ülke hayvancılığının 
sorunlarına değinmiştir. 

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakülte-
sinin önceki Dekanı Derneğimizin önce-
ki Konya temsilcisi Prof. Dr. Hüdaverdi 
ERER’in 30 Eylül 2016 tarihinde düzenle-
nen emeklilik törenine derneğimiz Konya 
Temsilcisi Dr. Oğuzhan AVCI Derneğimizi 
temsilen katılmıştır. 

Veteriner Hekimler Derneği
Yönetim Kurulu
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Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 17 
Kasım 2016 tarihinde göreve yeni seçilen 
Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası 
Yönetim Kurulunu ziyaret ettiler. Toplantı-
da mesleki konularda ortak etkinlikler ya-
pılması kararlaştırıldı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez 
Konseyi’nin 26 Kasım 2016 tarihinde ya-
pılan 47. Büyük Kongresi’ne Derneğimizi 
temsilen Dernek Başkanı Prof. Dr. Şakir 
Doğan TUNCER katılmış ve açış konuşma-
larından birini yaparak mesleki sorunlara 
değinmiştir. 

CHP Edirne Milletvekili Okan GAYTAN-
CIOĞLU 6 Aralık 2016 tarihinde Derneği-
mizi ziyaret etmiştir. Dernek Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ile hayvancılık sorunlarının ele 
alındığı toplantıda karşılıklı görüş alışveri-
şinde bulunulmuştur. 

Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hü-
seyin DEMİRTAŞ ve Yönetim Kurulu Üyele-

ri 14 Aralık 2016 tarihinde dernek yönetim 
kurulu üyelerini ziyaret etmişlerdir. 

Meslektaşlarımızı dernek faaliyetleri 
konusunda bilgilendirmek üzere dernek 
merkezinde 12 Ocak 2017 tarihinde geniş-
letilmiş bir toplantı yapılmıştır. Söz konusu 
toplantıda faaliyetlerimiz ve kiraya verilen 
dernek binası hakkında bilgi verilmiştir. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ta-
rafından hazırlanan Veteriner Hekimliği Uz-
manlık Yönetmeliği Taslağı Derneğimizce 
oluşturulan komisyon tarafından değerlen-
dirildikten sonra hazırlanan rapor derneği-
miz görüşü olarak 13 Ocak 2017 tarihinde 
Bakanlığa sunulmuştur.    

Derneğimizin kuruluşunun 87.yılı kutla-
maları çerçevesinde geleneksel balomuz 
11 Şubat 2017 gecesi Ankara’nın beş yıl-
dızlı otellerinden birinde geniş bir katılımla 
yapılmıştır.  
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1. Veteriner hekimliği uzmanlık ana 
dalları ve eğitim sürelerine dair çizelgeye 
sektörün beklentilerini karşılayacağı dü-
şüncesiyle eklenmesi önerilen diğer bazı 
ana dalları aşağıda sunulmuştur.

a. Hayvan Sağlığı ve Ekonomisi İş-
letmeciliği

Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda, 
hayvancılık destekleme politikaları, hay-
vancılık sektörünün temel ekonomik du-
rum ve sorunları, hayvancılık işletmelerinde 
planlama, proje hazırlama ve danışmanlık, 
sürülerde işletme yönetimi ve organizas-
yonu, hayvancılık işletmelerinin ve hayvan 
sağlığının ekonomik değerlendirilmesi ve 
hayvan hastalıklarına bağlı mali ve ekono-
mik kayıpların analizi gibi bilgilerin uzman-
lık eğitiminde “Hayvancılık Ekonomisi” 
başlığında temel uzmanlık alanı açılması 
önem taşımaktadır.

b. Genetik

Diğer taraftan, günümüzde gelişimini 
tamamlamış fakülteler ve nitelikli akade-
misyen kadrolarıyla Veteriner Hekimlere 
verilen eğitim sistemlerinin birçok alanda 
modern çağın gereksinimlerini yakaladığı 
ve hatta uluslararası alanda rekabet et-
meye başladığı görülmektedir. Veteriner 
Genetik bilim dalıda bu alanlardan birisidir 
ve günümüzde hayvan ıslahı ve genomik 
seleksiyondan, hastalık tanı ve tedavi pro-
tokolünün belirlenmesine değin veteriner 
hekimlerin başvuracağı bir araştırma la-
boratuarı ve/veya danışmanlık aracına dö-
nüşmektedir. Bu nedenle temel uzmanlık 
alanına dahil edilmesi son derece önem-
lidir.

c. Patoloji

d. Biyoistatistik 

2. Veteriner hekimlerin EK 1’de 4 yıl 
olarak gösterilen uzmanlık eğitim sürele-
rinin 3 yıla indirilmesi uygun olacaktır.  
Daha önce uygulanan uzmanlık eğitimle-
rinde bu süre 3 (üç) yıl olarak belirlenmiş-
ti.

3. Veteriner hekimliği uzmanlık eği-
timi Üniversitelerin  EAEVE tarafından ak-
redite edilen veya akreditasyon çalışması 
içerisinde olan Veteriner Fakültesi bulunan 
Sağlık Bilimleri Enstitülerinde yürütülmeli-
dir.

4. Veteriner hekimliği uzmanlık eğiti-
mi ilişkin yönetmelikte, aynı kalitede eğitim 
almaları kaydı ile diğer kamu kurumların-
da (Ordu - Belediye - Çevre Bakanlığı vb) 
görev yapan veteriner hekimler ile değişik 
alanlarda çalışan (klinisyen-gıda-yem ilaç 
sektörleri vb)  serbest veteriner hekimleri 
kapsayacak şekilde düzenlemeler yapıl-
malıdır. 

5. Uzmanlık eğitiminde adayların uz-
manlık alanlarına başvuru sayısı üç (3) 
tercihle sınırlandırılmalıdır.  ( Madde 17/1). 
Başka bir ifade ile programların uzmanlık 
alanlarına başvuru sayısı belirtilmemiştir.   

6. Veteriner Hekimliği Uzmanlık Ku-
rulu oluşumunda Madde 5 1 (a); Bakanlık 
Müsteşarı veya yardımcısı başkanlığında 
olmak üzere üç (3) üyenin Bakanlık tara-
fından, iki (2) üyenin TVHB tarafından, beş 
(5) üyenin de öğretim veren fakülte tarafın-
dan görevlendirilmesi şeklinde değişiklik 
yapılması önerilmektedir. 

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ’NİN
VETERİNER HEKİMLİĞİ UZMANLIK 

YÖNETMELİĞİ TASLAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
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Türkiye’de şu anda 24’ü aktif eğitim-
öğretim yapan toplam 27 veteriner fakül-
tesi bulunmakta ve bu fakültelerin 2016 
yılında mezun veren 20 tanesinden yıl-
da yaklaşık 1500 veteriner hekim mezun 
olmaktadır(10). Bu kadar çok veteriner fakül-
tesi ile Avrupa’da birinci, dünyada ise Çin, 
Hindistan, ABD’nin ardından dördüncü 
sırada yer almaktayız. Her yıl mezun olan 
veteriner hekimlerimizle 2016 yılı itibarı ile 
yaklaşık 22.000 veteriner hekim çalışır du-
rumda bulunmaktadır(9,11). Veteriner hekim 
sayımız bu kadar çok olduğu halde,  1955 
yılında başlayarak 25 yılı aşkın süre devam 
eden Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Eğiti-
mi 1981 yılında kaldırıldığından uzman ve-
teriner hekim sayımız yok denecek kadar 
azdır(5). Toplam veteriner hekim sayımıza 
göre sınırlı sayıda bulunan doktoralı vete-
riner hekimlerimiz de daha çok akademik 
alanda çalışmaktadır. Kamuda ve özellikle 
serbest veteriner kliniklerinde ve özel sek-
törde çalışan doktoralı veteriner hekim ora-
nımız çok düşüktür. Dolayısıyla kamuda ve 
özelikle serbest veteriner hekimlik alanın-
da uzman veteriner hekime ihtiyacımız çok 
fazladır. Doktora ise daha çok akademik 

alana yöneliktir. Bu gerekçelerle ABD, Av-
rupa ve diğer gelişmiş ülkelerde doktoranın 
yanında uzmanlık eğitimi bulunmaktadır(3). 

Ülkemizde yıllardır uzman veteriner he-
kime çok fazla ihtiyaç bulunduğu başta 
Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı(12) olmak 
üzere çeşitli mesleki platformlarda dile 
getirilmiştir(5,7). Dolayısıyla uzmanlık yönet-
meliği taslağının 13 Aralık 2016 tarihinde 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tara-
fından paydaşların tekrar görüşü alınmak 
üzere çıkmış olması(1) ve bunun uygulama-
ya geçilme girişimleri son derece memnu-
niyet vericidir. 

Yaklaşık 35 yıldır uzmanlık eğitiminin 
yapılamaması sonucu serbest veteriner he-
kimlikte ve özel sektörde uzman veteriner 
hekim yok denecek kadar azdır. Kamuda 
bir ölçüde doktoralı veteriner hekimler gö-
rev yaparken, serbest veteriner hekimler 
arasında doktoralı veteriner hekim sayısı 
da çok çok düşüktür. Serbest veteriner he-
kim ve özel sektör alanında görev yapan 
veteriner hekim oranı önce %5 ve daha 
sonra %10’un üzerine çıkarılması hedef-
lenmeli ve uzman veteriner hekim oranı 

VETERİNER HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK 
EĞİTİMİ ve UZMANLIK ALANLARI

Prof. Dr. Hasan BATMAZ
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve
Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği Başkanı
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bu oranlara ulaştığında mesleğin hizmeti 
daha verimli olacaktır. Dolayısıyla serbest 
veteriner hekimlerin uzmanlık eğitimi yapa-
bilmesinin önü açılmalı, hiç olmazsa yeni 
mezunlardan kendi adına uzmanlık eğitimi 
yapacak olanların Bakanlık tarafından kre-
di ile desteklenmesi gerekir. Bu kişiler me-
zuniyetlerinden iki yıl sonra aldıkları krediyi 
geri ödeyemeye başlayabilirler. Yalnız Ba-
kanlık personeline uzmanlık eğitimi yaptı-
rılması ülkenin ihtiyaçlarını tam olarak kar-
şılamayacaktır.

Veteriner hekimlikte uzmanlık eğitiminin 
süresi 3 yıl olmalıdır. Sürenin 4 yıl olması 
uzundur. Ülkemizde tıpta uzmanlık yapan-
lar Yard. Doç. ve Doçentlik sınavına dokto-
ra yapmadan girebilmektedirler. Veteriner 
hekimlikte bu akademik yükseltme için 
hemen hemen bütün alanlarda doktora 
eğitimi yapılmaktadır. Tıpta ise klinik bilim-
lerinde doktora yapılmadığından uzmanlık 
eğitimi yapanlar doktoralı gibi doçentliğe 
başvurmaktadırlar(2). Diğer yandan yurtdı-
şında da doktoraya göre uzmanlık eğiti-
minin süresi daha kısa olup, çoğunlukla 3 
yıl kadardır. Örneğin Avrupa’da uzmanlık 
3 yıl, Avrupa düzeyinde uzmanlık olan Eu-
ropean Board of Veterinary Specialization 
(EBVS) sorumluğundaki Diplomat eğitimi-
nin süresi ise 4 yıldır(3). Ülkemizde daha 
önce uygulanan uzmanlık eğitiminin süresi 
1975 yılında yenilenen Veteriner İşleri Ge-
nel Müdürlüğü Veteriner Hekimliği Uzman-
lık Yönetmeliği’nde de 3 yıldır(4).

Uzmanlık Alanları
Veteriner Hekimliğinde uzmanlık alan-

ları anabilim dalları düzeyinde olduğu 
gibi hayvan türlerine göre multidisipliner 
alanlarda da yapılmalıdır. Anabilim Dalları 
düzeyinde taslak listede(1) yer alanların dı-
şında Patoloji mutlaka olmalı, hatta Biyo-
kimya “Biyokimya-Fizyoloji” olarak deği-
şebilir. Tıp alanında Biyokimya alanı yeterli 
iken, veteriner hekimlikte rumendeki labo-
ratuar analizleri biyokimyadan çok fizyoloji 
alanında olduğundan böyle bir düzenleme 

gerekebilir. Yalnız Biyokimya olarak kala-
caksa mutlaka kişinin Fizyoloji rotasyonu 
olmalıdır.

Günümüzde gıda alanının genişliği, 
hızlıca gelişmesi ve önemi göz önünde 
bulundurulduğunda “Gıda Hijyeni ve Tek-
nolojisi” olarak tek bir uzmanlık alanı ile 
sınırlı kalınmamalıdır. Bu uzmanlık alanın 
yanında “Et Hijyeni ve Ürünleri” ile “Süt 
Hijyen ve Ürünleri” olarak iki alan daha ek-
lenebilir. Yine uzmanlık alanlarına Hayvan 
Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği alanı da 
eklenmelidir.

Klinik Uzmanlık Alanları
Klinik alanlarında anabilim dalı düze-

yinde uzmanlık alanlarının bulunması ihti-
yaçtır. Klinik dallarından birinde yapılacak 
uzmanlık eğitiminde kişi daha çok küçük 
hayvan alanında uzmanlık yapacaktır. Cer-
rahi, iç hastalıkları gibi uzmanlıklara baş-
vurunun daha sınırlı olacağını öngörmek-
teyim. Bu alanda uzmanlık yapanlar büyük 
şehirlerdeki hastanelerde küçük hayvan 
alanında spesifik iç hastalıkları ve cerrahi 
uzmanı gibi görev alabileceklerdir. Ancak 
taleplerin büyük çoğunluğu “Ev Hayvanları 
Hekimliği”(1) olarak tanımlanan hayvan tü-
rüne göre yapılan uzmanlık alanında ola-
caktır. Bu uzmanlık eğitimini alanlar daha 
çok serbest veteriner hekim kliniklerinde 
görev yaparak küçük hayvan hekimliği 
konusunda daha deneyimli ve donanımlı 
olarak hizmet sunabilecektir(6,7). Hayvan 
türüne göre uzmanlık eğitimi yapanların 
mutlaka rotasyonları olmalı ve klinik dal-
larından birinde uzmanlık tezini yapmalı-
dır. Örneğin “Ev Hayvanları Hekimliğinde” 
uzmanlık yapan bir veteriner hekim 3 yıllık 
sürenin birer yılını iç hastalıkları ve cerrahi 
de, 6 ayını doğum ve jinekoloji de, 6 ayını 
da biyokimya, mikrobiyoloji, parazitoloji, 
patoloji ve farmakoloji-toksikoloji alanla-
rında tamamlayabilir. Hatta tezini yapacağı 
klinik dalını, rotasyonun en sonunda yap-
malı ve bu süre tezin yapacağı alanda 2-4 
ay kadar daha fazla olabilir.
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Klinik dallarında uzmanlık eğitiminde 
çiftlik hayvanları ile ilgili başvuru olmaya-
caktır. Çünkü sahada çalışan veteriner he-
kim sığırın üreme, hastalık ve operasyonla-
rını birlikte yapabilecek bilgi ve deneyime 
sahip olmalıdır. Bu nedenle büyük hayvan 
alanlarındaki uzmanlıklar mutlaka multidi-
sipliner olmalıdır(8). Eğer doğum ve jine-
koloji, iç hastalıkları vb. alanlarda uzman-
lık yapmak isteyen olursa yapı buna da 
açıktır. Hazırlanan Veteriner Hekimliğinde 
Uzmanlık Yönetmeliği Taslağında(1) büyük 
hayvan alanındaki uzmanlık eğitimleri için 
yönetmelik taslağında belirlenen alanlar ol-
dukça uygun ve sahanın ihtiyaçlarına göre 
belirlenmiştir. “Çiftlik Hayvanları Hekimliği” 
alanında uzmanlık yapacak kişi başta sığır 
olmak üzere koyun ve keçilerde uzmanlık 
eğitimi almalıdır. Burada kişi ana rotasyon-
larını Doğum ve Jinekoloji, İç Hastalıkları 
alanında yaparken, Cerrahi, Dölerme ve 
Suni Tohumlama, Patoloji, Hayvan Besle-
me ve Beslenme Hastalıklarında orta düzey 
süreli rotasyonlarını yapmalıdır. Diğer yan-
dan Zootekni, Farmakoloji-Toksikoloji, Mik-
robiyoloji, Viroloji, Parazitoloji, Biyokimya-
Fizyoloji alanlarında da daha kısa süreli 
rotasyonlarını tamamlamalıdır. Bu alanda 
kişi çoğunlukla sığır konusunda klinik dal-
larından birinde uzmanlık tezini vermelidir. 
Bazı adaylar mutlaka koyun-keçi hekimliği 
konusunda uzmanlık tezini vermelidirler. 
Hatta koyun-keçi hekimliği konusunda ye-
tişmiş ve deneyimli meslektaşımız çok az 
sayıda bulunduğundan bu alanda ihtiyaç 
son derece fazladır. İleride bu alanda ayrı 
alt uzmanlık alanı düzenlenebilir. 

“Çiftlik Hayvanları Hekimliği” uzmanlık 
alanının dışında “Sürü Sağlığı ve Yönetimi” 
uzmanlık alanın olması son derece önem-
lidir. Günümüzde bu alanın gelişmesi ve 
bu alanda çalışacak veteriner hekimlere 
ihtiyaç olduğundan uzman veteriner he-
kim adayları bu alana ilgi göstereceklerdir. 

Bu alanda uzmanlık yapacak veteriner he-
kimlerin rotasyon programları ise mutlaka 
“Çiftlik Hayvanları Hekimliği” alanından 
farklı olacaktır(6,8). Bu programda ana rotas-
yon başta Doğum ve Jinekoloji ile Hayvan 
Besleme ve Beslenme Hastalıkları olmak 
üzere İç Hastalıklarında olmalıdır. Orta 
süreli rotasyonlarını ise Cerrahi, Dölerme 
ve Suni Tohumlama, Patoloji ile Zootek-
ni alanlarında yapmalıdırlar. Yine aday-
lar Farmakoloji-Toksikoloji, Mikrobiyoloji, 
Viroloji, Parazitoloji, Patoloji, Biyokimya-
Fizyoloji, hatta Hayvan Sağlığı Ekonomisi 
ve İşletmeciliği alanlarında kısa süreli ro-
tasyonlarını tamamlamalıdırlar. Hatta Gıda 
Hijyeni ve Teknolojisi alanında da kısa sü-
reli rotasyon yapmaları yararlı olacaktır.

Benzer rotasyon programları Kanat-
lı Hayvan Hastalıkları, Kümes Hayvanları 
Hekimliği ve At Hekimliği alanlarında da 
olmalıdır. Diğer alanlarda da kendi alan-
larına uygun rotasyon programları düzen-
lenmesiyle uzman olarak mezun olacak 
meslektaşlarımız daha başarılı şekilde hiz-
met verme imkanı bulacaklardır.

Multidisipliner uzmanlık eğitimlerine 
benzer uygulamalar 2000 yılından itiba-
ren Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
son sınıf Veteriner Hekimlik Özel Eğitim-
Öğretim programında uygulanmaktadır. 
Doğal olarak burada verilen uygulama 
hem süre hem içerik olarak bir uzmanlık 
düzeyinde olmamasına rağmen, sorunsuz 
bir şekilde yürütülmekte ve mezunlar son 
sınıfta seçtikleri bölümle ilgili alanda çalış-
tıklarında daha başarılı olmaktadırlar.

Sonuç olarak veteriner hekimlikte uz-
manlık eğitimi en kısa sürede başlamalı ve 
yıllardır büyük ihtiyaç duyulan uzman mes-
lektaşlarımız hem kamuda hem de özellik-
le serbest veteriner hekimlikte ve özel sek-
törde hizmet vermelidirler.

Kaynaklar istenildiği takdirde yazarın-
dan temin edilebilir.
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İşsizlik, tüm insanlığı tehdit eden ve git-
tikçe büyüyen, çok değişkenli bir sorun 
olup; ülkelerin gelişmişlik düzeyi, sanayi 
ve üretimin sektörel ve bölgesel dağılımı, 
işgücünde makineleşme ve teknoloji kul-
lanımı, nüfus artış hızı, dış ticaret denge-
si, coğrafi özellikler, güvenlik algısı, göç 
olgusu, eğitim düzeyi, kültürel ve sosyal 
yapı gibi birçok etkenle etkileşim içindedir 
(11,18).

Küreselleşme ile birlikte 1980’lerden 
itibaren uygulanan piyasacı, liberal ekono-
mik politikalar, özelleştirme ve teknolojik 
gelişme gibi nedenlerle işsizlik, dünyanın 
her yerinde önemli sorun haline gelmiştir. 
Türkiye, 12 Eylül darbesi ile sürece enteg-
re edilmiş, planlı büyüme ve ekonomiden 
vazgeçilmiş, sendikalar ve kitle örgütleri 
güçsüzleştirilmiş, büyük toplumsal dönü-
şüm başlatılmış, izlenen yanlış tarım ve 
hayvancılık politikaları ve terör nedeniyle 
kırsaldan kentlere büyük bir iç göç dalga-
sı yaşanmıştır (11). 2001 yılında yaşanan 
ekonomik krizle birlikte ekonomik ve sos-
yal sorunlar derinleşmiş, hızlı nüfus artışı, 

eğitim sorunları, yatırım yetersizliği ve izle-
nen rant ekonomisi gibi nedenler işsizliği 
daha da artırmıştır (19). 

Ekonomik ve/veya toplumsal sistemin 
düzgün çalışıp çalışmadığı, çalışmak is-
teyen herkese uygun bir ücret karşılığı iş 
temin edilip edilemediği ile ölçülmektedir. 
Bir ülkede bazı kişiler çalışmak istediği hal-
de iş bulamıyorlarsa, devleti yönetenler ve/
veya uygulanan ekonomik politikaların so-
nucudur (18). 

İşsizlik modern çağın yaygın bir sorunu 
olmakla birlikte, sağlık gibi bazı mesleki 
alanlarda ortaya çıkması, plansızlık veya 
planlama hatalarından kaynaklanmaktadır. 
Gelişmiş ülkelerin tersine Türkiye’de işsiz-
lik oranı eğitimli kişiler arasında, özellikle 
de üniversite mezunlarında daha yüksek-
tir. 

Üniversiteli işsizler sorununun en önemli 
nedeni, YÖK’ün kurulmasından sonra üni-
versite / fakülte açma yetkisinin siyasi erke 
verilmesi, fiziki ve akademik alt yapı kurul-
madan her ile üniversite / fakülte açılma-
sıdır. Veteriner Fakülteleri 1980’li yıllarda 

ÜNİVERSİTELİ İŞSİZLER SORUNU ve 
VETERİNER HEKİMLERİN DURUMU
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Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile benzer 
ve yakın puanlarla öğrenci alırken, günü-
müzde sağlık memuru, ebelik, hemşirelik 
gibi alanların bile gerisine düşmüştür. Bu 
süreçte yeni açılan üniversite ve fakültele-
re akademisyen bulabilmek için, akademik 
kaliteden tavizler verilmiş, özellikle küçük 
il ve ilçelerdeki fakülteler o yörenin insan-
larınca doldurulmuş, siyasi erkin ve yerel 
yönetimlerin hizmetine girmiş, dolayısıyla, 
kurulduğu bölgeyi aydınlatması, ekonomik 
ve sosyal açıdan sürükleyici, motor güç ol-
ması gereken üniversite / fakülteler, çoğu 
kez diploma veren yüksekokullara dönüş-
türülmüştür. Böylece işgücü piyasasında, 
yetersiz bilgi ve donanımla mezun edilmiş 
yüzbinlerce üniversite / fakülte mezunu iş 
arar, ancak bulamaz hale gelmiştir.

 TÜİK tarafından yayınlanan mevsim 

etkilerinden arındırılmamış Mart 2016 veri-
lerine göre (Tablo 1), Türkiye’de işsiz sa-
yısı 2.923.000, genel işsizlik oranı %9,7, 
tarım dışı işsizlik %11,5, 15-24 yaş grubu 
gençlerde ise % 16,8’dir. Oranlar mevsim 
etkilerinden arındırılınca genel istihdam-
da % 0.7 artış ve işsizlikte % 0.4’lik düşüş 
göze çarpmaktadır. Tablo 2’de görüldüğü 
gibi 2015 yılı verilerine göre, genç işsizlerin 
692.000’ini (% 11,0) üniversite mezunları 
oluşturmaktadır (25,26).  

Askerlik, polislik gibi devlet tarafından 
ihtiyaca göre planlı olarak yetiştirilen mes-
lek grupları ile tıp doktorluğu ve diş hekim-
liği gibi birkaç meslek hariç tutulursa, iş-
sizlik neredeyse bütün meslek gruplarında 
görülmektedir (Tablo 2). En yaygın olan 
gruplar; yaşam bilimleri, gazetecilik ve ileti-
şim, bilgisayar, ulaştırma hizmetleri, sanat, 

 
Tablo 1. Temel i!gücü göstergeleri, Mart 2015 – Mart 2016, A: Mevsim etkilerinden 
arındırılmamı!, B: Arındırılmı! (25). 
 Toplam (x1000) 
          2015       2016 

15 ve daha büyük ya!takiler              A       B        A B 

Nüfus 57.609   58.493  

"!gücü 29.022 29.344  30.016 30.282 

"stihdam 25.953 26.376 26.993 27.358 

     Tarım 5.193  5.093  

     Tarım dı!ı 20.759  21.900  

"!siz 3.069 2.966 3.023 2.923 

"!gücüne dahil olmayanlar 28.587  28.478  

                                                                                      Oran (%) 

"!gücüne katılma oranı 50,4 50,9 51,3 51,8 

"stihdam oranı 45,0 45,8 46,1 46,8 

"!sizlik oranı 10,6 10,1 10,1 9,7 

Tarım dı!ı i!sizlik oranı 12,64 12,2 11,9 11,5 

15-64 ya! grubu     

"!gücüne katılma oranı 55,0  56,2  

"stihdam oranı 49,1  50,4  

"!sizlik oranı 10,8  10,3  

Tarım dı!ı i!sizlik oranı 12,6  11,9  

Genç nüfusta (15-24 ya!) i!sizlik oranı 18,6 18,3 17,0 16,8 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 1. Temel işgücü göstergeleri, Mart 2015 – Mart 2016, A: Mevsim etkilerinden 
arındırılmamış, B: Arındırılmış (25).
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gazetecilik, iş ve yönetim, tarım, orman ve 
balıkçılık olarak belirtilmektedir (1,25,26).

Sağlık alanı, işsizlik oranının düşük ol-
duğu alanlardan biridir. Ancak son yıllarda 
plansız şekilde çok sayıda yeni fakülte açıl-
ması ve kontenjan artışları nedeniyle, sağ-
lık alanında da işsizlik başlamış ve yakın 
bir gelecekte sorununun daha da büyüye-
ceği tahmin edilmektedir (Tablo 2). 

Basın, yayın organları ve TV’lerde 24-
25 Mart 2016 tarihli haberlerde veteriner 
hekimliği mesleğinin iş bulmada en şans-
lı meslek olduğu ve 2015 yılında istihdam 
oranının % 81.3’e ulaştığı belirtilmektedir 
(9). Böyle haberler kulağa hoş gelmek-

le birlikte, duruma tersinden bakınca, her 
beş veteriner hekimden birisinin işsiz ol-
duğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan Tablo 
2 de görüldüğü üzere son yıllarda imalat-
işletme, fizik, beşeri bilimler gibi bazı alan-
larda işsizlik oranı azalırken Veteriner He-
kimlerde ciddi olarak artmaktadır. 2013 
yılında % 4,7 olan işsizlik oranı son iki yılda 
neredeyse iki katına çıkmış ve % 8,2’ye 
ulaşmıştır (26).

Türkiye’de 1842 yılında başlayan Vete-
riner Hekimlik eğitimi alanında 1984 yılına 
kadar işsizlik sorunu yaşanmamıştır. 1982 
yılında kurulan Yükseköğretim Kurumu 
(YÖK) ile birlikte üniversite ve fakülte açma 
yetkisi üniversitelerden alınarak siyasi oto-

Tablo 2. Mesleki alanlara göre işgücü ve işsizlik oranları (1,23,26)

 
 

Tablo 2. Mesleki alanlara göre i!gücü ve i!sizlik oranları (1,23,26) 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2009 2013 2014 2015 Mesleki alan 

"!gücü 
"!siz  

(x1000) 

"!sizlik 
% 

"!gücü 
"!siz 

(x1000) 

"!sizlik 
% 

"!gücü 
"!siz 

(x1000) 

"!sizlik 
% 

"!gücü 
"!siz 

(x1000) 

"!sizlik 
% 

Ya!am Bil. 34 – 4 12,4 66 – 10 14,5 75 – 11 15,1 84 – 17 19,8 

Sosyal ve Ki!.Hiz 11 - 3 31,3 128 - 18 14,1 165-23 14,1 185 - 32 17,2 

Bilgisayar 124 – 25 20,6 137 – 19 14,2 119 – 20 16,6 105 – 18 17,0 

Ula!.Hiz. Çevre 17 - 4 21,1 23 – 3 14,1 16 – 2 12,4 16 – 3 16,6 

Sanat 223 – 54 24,1 158 – 25 15,9 142 – 23 16,3 173 – 28 16,3 

Gazetecilik, "let. 17 – 3 19,1 14 – 2 13,2 24 – 17 29,1 23 – 4 15,9 

Tarım, Orm., Bal. 116 – 18 15,3 134 – 16 12,2 129 – 15 11,7 144 – 22 15,5 

"! ve Yönetim 1405 – 235 16,7 1506 – 203 13,5 1547 – 211 13,6 1772–235 13,3 

Fizik Bil. 126 – 19 14,7 182 – 22 14,5 154 – 22 14,4 157 – 20 12,7 

"malat, "!letme 439 – 68 15,4 101 – 17 16,8 129 – 17 13,2 146 – 18 12,1 

Sosyal /Davr. Bil. 352 – 41 11,8 412 – 41 10,0 527 – 59 11,2 560 – 65 11,7 

Mimarlık, "n!aat 246 – 30 12,1 199 – 22 11,2 231 – 25 11,0 235 – 24 10,3 

Mat.ve "statistik 59 – 7 12,0 85 – 8 9,3 87 – 8 9,7 92 – 9 9,5 

Be!eri Bilimler 454 – 50 11,1 260 – 26 9,8 275 – 20 7,2 308 – 29 9,5 

Mühendislik  1076 – 136 12,6 540 – 46 8,4 662 – 58 8,8 708 – 62 8,8 

Veterinerlik 35 – 3 6,8 56 – 3 4,7 45 – 3 7,3 49 – 4 8,2 

Ö#retmen Bil. 881 – 108 12,2 798 – 59 7,4 786 – 58 7,4 880 – 69 7,8 

Hukuk 74 – 3 4,0 112 – 7 6,0 109 – 8 7,5 146 – 10 6,6 

Sa#lık 373 – 15 4,0 349 – 8 2,4 350 – 11 3,2 379 – 19 4,9 

Güvenlik Hizm. 148 – 2 1,6 130 – 3 2,1 119 – 3 2,5 122 – 4 3,4 

Tüm Alanlar  5745 –775 13,5 5308 - 557 10,3 5691 - 606 10.6 6284-692 11,0 
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riteye verilmiştir. Bundan sonra peş peşe 
açılan Veteriner Fakülteleri ile fakülte sayısı 
1997’ye 17’ye, 2016 yılında ise 28’e ulaş-
mıştır. Bu tablo fakülte sayısı bakımından 
ülkemizi Amerika ve Hindistan’dan sonra 
dünya üçüncülüğüne çıkarmıştır (6,33).

Bir diğer sorun, fakülte görüşlerini dik-
kate almayan YÖK tarafından her yıl kon-
tenjanların artırılmasıdır. Bu nedenle 2008 
yılında 1547 olan kontenjan sayısı 2016 yı-
lında 2077’ye çıkmıştır (21). Bu sayı Dikey 
Geçiş Sınavıyla alınan öğrencilerle birlikte 
yaklaşık 2300 dolayında olacaktır. Bunun 
yanında henüz öğrenci almayan Hitit, Kas-
tamonu, Marmara ve kurucu dekanı atan-
mış olan Muğla Sıtkı Koçman (Milas) Üni-
versitelerine bağlı Veteriner Fakültesi (VF) 
de öğrenci almaya başlayınca kontenjan-
ların 2500’ü geçeceği anlaşılmaktadır. Do-
layısıyla mezun olan Veteriner Hekim (VH) 
sayıları da öğrenci sayılarına paralel şekil-
de artacak ve yıllık 2000 veya daha fazla 
olacaktır. Nitekim 2008 yılında mezun olan 
VH sayısı 1019 iken, 2015 yılında % 30 ar-
tarak 1322’ye ulaşmıştır. 2016 yılı itibariyle 
Veteriner Fakültelerinde kayıtlı öğrenci sa-
yısı, 11.601’e ulaşmış olup bu öğrencilerin 
en az % 80’i gelecek 5-6 yılda mezun ola-
caktır. Bu kadar fazla sayıda mezun VH’i 
istihdam etmek ülkemizin bugünkü ekono-
mik yapısı, mesleki ve hayvancılık politika-
larıyla mümkün görünmemektedir (33).

Türkiye’de VF sayısı ülkemizin ihtiyacın-
dan 3-4 kat daha fazladır, bu durum mes-
lek örgütleri ve eğitim kurumlarının yetkili-
lerince sürekli dile getirilmiş, ilgili merciler 
yazılı ve sözlü defalarca uyarılmış olma-
sına karşın sonuç alınamamış, hatta bazı 
üniversitelerin yeni VF açma isteği bile dur-
durulamamıştır. 

VH ihtiyacı ülkelerin ekonomik gücü, 
tarımsal politikaları, hayvan sayıları, eğitim 
düzeyi, sosyo-kültürel yapısı gibi birçok 
kritere bağlı olarak değişiklik göstermekte-

dir. Türkiye nüfus yapısı, ekonomik gücü 
ve hayvan sayıları bakımından dünyada 
orta seviyede olmasına karşın, VF sayısı 
bakımından üst sıralarda yer almaktadır. 
Bazı ülkelerin nüfusu, hayvan sayıları, fa-
külte sayıları ve mevcut VH sayıları tabloda 
verilmiştir  (2-8,13,14,17,22). Tablo 3’den 
anlaşılacağı gibi ülkemizin nüfusu ve hay-
van sayılarına göre VH sayısı, gerçekten 
can sıkıcı şekilde fazladır. 

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde toplam 
157 milyon kedi, köpek ve 342 milyon ka-
saplık hayvan bulunmaktadır. Bu sayılara 
sokak hayvanları ile tektırnaklı hayvanlar 
ile sürüngen, tavşan, evde beslenen kuşlar 
gibi diğer hayvanlar dahil değildir. Bu hay-
van sayılarına karşın tüm AB ülkelerinde 
toplam 243.000 VH bulunmakta ve kayıtlı 
işsizlik oranı % 3 düzeyindedir (17). 

Tablo 2’de görülen işsizlik oranları-
nın hesabında TÜİK verileri yanılgıya yol 
açmaktadır. Resmi verilerle yapılan he-
saplamaya göre Türkiye’de 2016 yılbaşı 
itibariyle yaklaşık 22.000 (±220) aktif VH 
bulunmaktadır (33). Oysa TÜİK verilerine 
göre “veterinerlik” alanında işgücü 49.000, 
işsiz 4000 kadardır. TÜİK verileri veteriner-
lik alanı olarak, VH’ler yanında Laborant ve 
Veteriner Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Yetiş-
tiriciliği gibi alanla ilgili ön lisans mezunları-
nı da kapsamaktadır. Bunun yanında Ebe, 
Hemşire, Sağlık Memurları ile Laboratuvar 
teknisyenleri için özellikle AÖF bünyesin-
de Laborant ve Veteriner Sağlığı bölümü 
üst öğrenim sayıldığı için, binlerce sağlıkçı 
bu alanda eğitim görmüş ve zaten çalıştık-
ları için de işsiz kalmamış görünmektedir 
(23,25,26,33). 

Türkiye’de yapılan hesaplamalara göre, 
çalışma yaşamında bulunan 22.000 aktif 
VH’in 3300’ünün işsiz olduğu ve bu du-
rumda VH’lerde gerçek işsizlik oranın % 15 
olduğu düşünülmektedir (33). TÜİK verile-
ri doğru kabul edilirse, şu anda işsiz olan 
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4000 VH, Türkiye’de 2015 yılında mezun 
veren 17 fakültenin 2 yıllık mezunundan 
daha fazla sayıya karşılık gelmektedir. Eği-
timi için en az beş yıl zaman, büyük emek 
ve para harcanan üniversite mezunu bir 
VH’in işgücüne katılamayıp işsiz kalma-
sı, yapılan yatırımın yanlış olduğunu veya 
boşa yatırım yapıldığını göstermektedir. Bu 
durum zaten kaynakları kısıtlı olan ülkemi-
zin kalkınmasına engel olduğu gibi, genç-
lerin ve ailelerinin umutlarını söndürmekte 
ve hayal kırıklıkları yaşatmaktadır.

Ülkemizde uygulanan yanlış hayvancı-
lık politikalarına bağlı olarak hayvan sayıla-
rında ciddi düşüş olmasına karşın, serbest 
çalışan VH sayısı ihtiyacın üzerinde artmış, 
birbirine çok yakın yerlerde hatta aynı so-
kakta birden fazla VH muayenehanesi açıl-
maya başlanmış, hatta serbest hekimlik 
köylere kadar ulaşmıştır. Dolayısıyla VH 
başına düşen hayvan sayısının azalması 
nedeniyle ciddi gelir kaybı yaşanmaya baş-
lamış ve yaşam standartları düşmüştür.

Veteriner Hekimlikte İşgücü Planla-
ması

Bir mesleki alanda geleceğe dönük 
işgücü planlanırken, alanlara göre değiş-
mekle birlikte, ülkenin ihtiyacı ve hedefleri, 
ekonomik ve sosyal yapısı, altyapı, tekno-

loji, nüfus artış hızı, eğitim olanakları gibi 
birçok faktör göz önüne alınmakta ve bu 
amaçla çeşitli ölçütler kullanılmaktadır. 
Nitekim ülkemizde nüfus artış hızı geliş-
miş ülkelerden daha yüksek seyretmekte 
ve buna göre sağlık personeli planlaması 
yapılmaktadır. Örneğin Türkiye’de yaklaşık 
130 bin hekim çalışmakta ve 100 bin kişiye 
düşen hekim sayısı 171 olup bu sayı AB 
üyesi ülkelerde ortalaması 346’dır. Dolayı-
sıyla Türkiye’deki 100 bin kişiye düşen he-
kim sayısı AB üyesi ülkeler ortalamasının 
yarısından daha azdır (15). Benzer şekilde 
2013-14 yılı verilerine göre Türkiye’de 100 
bin kişiye düşen diş hekimi 29 iken OECD 
ülkelerinde ise bu sayı 71’dir (16,20,28). 
Bunlara karşın Veteriner Hekim sayısındaki 
durum ise beşeri hekim ve diş hekimlerinin 
tam tersine olup, AB üyesi ülkelerden 1.5-2 
kat daha fazladır.

Veteriner hekim ihtiyacı ve işgücü he-
sabında farklı ölçütler kullanılmaktadır. 
Bunlar, hayvan sayıları (kasaplık büyük-
baş (BB), küçükbaş (KB), at sayısı, kanatlı 
işletme sayısı, pet hayvan, vb.), nüfus bü-
yüklüğü, belediye sayısı, resmi veteriner 
organizasyon yapısı, ülkenin ekonomik 
gücü, fert başına milli gelir, dini inanışlar, 
kültürel yapı, vb. kriterlerdir.

Türkiye’de TÜİK verilerine göre 2015 yılı 

 
Tablo 3. Bazı ülkelerin nüfusu, kayıtlı hayvan sayıları, VF ve VH sayıları. 

Hayvan Sayısı (milyon) Ülke Nüfus 
(milyon) BB Köpek* Kedi* 

Fakülte 
Sayısı 

VH sayısı Veri 
Yılı 

Amerika 322.9 99 78.2 86.4 32 92.000  2016 

Türkiye 78.9 14.5 1.11 3.16 28+2 22.000  2016 

Brezilya 205.5 35.4 32.7 16.1 21 40.400  2014 

Japonya 127.0 4.2 11.9 9.6 16 35.400  2013 

Avustralya 23.1 29.4 4.2 3.3 7 7.310  2013 

Almanya 81.5 13 6.8 11.8 5 26.800  2015 

Fransa 65.1 20 7.3 12.7 5 17.000  2015 

Kanada 35.1 15.6 6.4 7.0 5 13.685 2015 

Hollanda 16.7 4.1 2.5 3.7 1 3.800 2015 

 
Kısaltmalar: *Sokak hayvanları hariç, BB: Büyükba! hayvan sayısı,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 3. Bazı ülkelerin nüfusu, kayıtlı hayvan sayıları, VF ve VH sayıları.

Kısaltmalar: *Sokak hayvanları hariç, BB: Büyükbaş hayvan sayısı, 
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itibariyle yaklaşık 14.1 milyon sığır, 31.5 
milyon koyun, 10.4 milyon keçi, 155 bin 
manda, 320 bin tektırnaklı hayvan bulun-
maktadır. Bunun yanında yaklaşık 313 mil-
yon tavuk, 2.8 milyon hindi ve 1.1 milyon 
dolayında kaz bulunmasına karşın ticari 
kanatlı işletme sayısı 18.000 dolayındadır 
(29,30). Ayrıca ülkemizde Türkiye Arı Ye-
tiştiriciler Birliğine kayıtlı 38 bin 330 arıcı 
bulunmakta, kovan sayısı 4-6 milyon, yıllık 
bal üretimi ise 80-107 bin ton dolayındadır 
(29,32). Ülkemizde son yıllarda su ürünleri 
sektörü ciddi gelişme göstermiş olup 2015 
yılında su ürünleri üretimi toplam 672.241 
ton olarak gerçekleşmiş, bunun 240.334 
(% 35.8) tonu yetiştiricilikten sağlanmıştır 
(27).

TÜİK 2015 yılı verilerine göre ülkemizde 
yaklaşık 14.7 milyon BB hayvan mevcut 
olup bunların yaklaşık 5.7 milyonu yerli, 
geri kalanları ise melez ve kültür hayvan-
larından oluşmaktadır. Tamamını kültür ırkı 
kabul etsek bile VH ihtiyacı 7 bin dolayın-
da olacaktır. Ancak ülkemizdeki hayvan-
cılık işletmelerinin yaklaşık 2/3 ü 1- 4 baş, 
¼’ü 5-19 baş, kalanı ise daha fazla hayvan 
içermektedir (12). Bu nedenle işletme ba-
şına düşen hayvan sayıları çok düşük ve 
bunların çoğunluğa da küçük aile işletmesi 

şeklinde olduğu için karlılıkları, eğitim dü-
zeyleri ve veteriner hekimlik hizmetlerine 
talepleri çok düşük orandadır.

Veteriner hekimlik hizmetlerinde hayvan 
sayıları yanında başka faktörler de etkilidir. 
Ülkemizde hem hayvan sayıları az, hem de 
bütün sektörlerde VH istihdamı aynı sevi-
yede değildir. En önemli sorunlardan biri, 
ülkemizde hayvan sağlığı sigorta sistemi-
nin gelişmemiş olması ve yok denecek 
kadar az olmasıdır. Bir diğer sorun kamu 
denetim mekanizmalarının yetersizliği ne-
deniyle birçok sektörde yeterli VH istihdam 
edilmemesidir. Örneğin su ürünleri ve arı-
cılık sektöründe VH istihdamı çok düşük 
düzeydedir. Ülkemizde bulunan at sayısı 
2015 yılı verilerine göre 122.704 olması-
na karşın bunların çoğu yoksul vatandaş-
larımızca kullanılan ve ekonomik açıdan 
önemsiz ve hekime götürülmeyen hayvan-
lardır (29,30). Benzer şekilde kaz ve ördek 
yetiştiriciliği de aile işletmeciliği şeklinde 
olduğundan ticari açıdan önemsizdir.

Gelişmiş ülkelerde VH ihtiyacı hesapla-
nırken, tümü yüksek verimli ırklar olması 
ve hayvan sağlığı sigorta sisteminin otur-
muş olması koşuluyla,1000 pet hayvan, 
2000 BB/at veya 10.000 küçükbaş hayvan 

 
Tablo 4: Türkiye’deki hayvan sayıları, alanlara göre VH ihtiyacı ve VH’lerin güncel durumu 
(30,33). 
Ölçüt Sayısı (milyon) VH ihtiyacı VH’lerin Güncel  

Durumu 

BB hayvan sayısı 14.1 7.000 3300 (GTHB) 
KB hayvan sayısı 41.9 4.200 3700 (GTHB) 
Pet hayvan sayısı 4.0 4.000 6100 (SVH) 
Belediye sayısı 1000 1.200 1000 

Üniversiteler 28 2.000 1850 

Di#er kurum ve sektörler  1.600 2250 

Meslek dı!ı çalı!anlar  - 500 

"!siz VH  - 3300 

Toplam  20.000 22.000 

 
Kısaltmalar: GTHB: Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanlı#ı, SVH: Serbest Veteriner 

Hekim 
 

 

Tablo 4: Türkiye’deki hayvan sayıları, alanlara göre VH ihtiyacı ve VH’lerin güncel duru-
mu (30,33).

Kısaltmalar: GTHB: Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, SVH: Serbest Veteriner Hekim
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için bir VH ihtiyacı öngörülmektedir. Ancak 
süt sığırcılığı yapılıyorsa, VH başına düşen 
hayvan sayıları 1/3 oranında daha düşük 
olmalıdır. Bu değerler üzerinden hesapla-
ma yapıldığı ve tüm kadrolar kullanıldığı 
zaman ülkemizin yaklaşık 20.000 VH’e iş 
verebileceği hesaplanmaktadır.

Ülkemizde hayvancılık sektöründe si-
gorta sistemi yeterince gelişmemiş, kredi 
veya tarımsal destekle alınan hayvanlar dı-
şında yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla 
hayvan sahipleri, muayene ve tedavi mas-
raflarını karşılama güçlüğü nedeniyle VH’e 
başvurmaktan çekinmekte, çaresiz kalıp 
hayvanlarını götürdüklerinde ise muayene 
ve tedavi giderlerini karşılayamamakta-
dırlar. Böyle durumlarda VH’ler çalıştıkları 
halde emeklerinin karşılıklarını alamamak-
ta, düşük ücretlere çalışmaya mecbur kal-
makta ve adeta gizli işsiz konumuna düş-
mektedirler.

Veteriner hekimlik hizmetleri, beşeri he-
kimlikten çok farklı olup özellikle kasaplık 
hayvanlarda tedavi maliyeti ekonomik ol-
mak zorundadır. Pet hayvanlar ve damızlık 
hayvanlar hariç, kesimi yapılan diğer hay-
vanlarda tedavi planlanırken, teşhis ve te-
davinin toplam maliyeti, hayvanın değeri-
nin % 10’unu geçmemesine özen gösterilir. 
Eğer maliyet bu oranı geçerse, tedaviden 
vazgeçilerek hayvan kesime sevk edilmek-
tedir. Böyle durumlarda VH’ler muayene 
ve tedavi parası alamamakta, dolayısıyla 
serbest çalışan VH’lerde ciddi sorunla kar-
şı karşıya kalmaktadırlar. Bu gibi nedenler-
le saha koşullarında VH’lik çok zor yürütül-
mekte ve bu yönüyle insan hekimliğinden 
büyük fark göstermektedir.

Türkiye’de pet hayvan ile sokak hay-
vanlarının sayısı ilgili sağlıklı veri bulunma-
makla birlikte, mama üretimi ve satışları 
ile çeşitli kaynaklardan sağlanan verilerle 
yapılan hesaplamada, evinde pet hayvan 
besleyen insan sayısının 4 milyon dolayın-

da olduğu ve sahipli köpek sayısını 1.11 
milyon ve kedi sayısının ise 3.16 milyon 
olduğu tahmin edilmektedir (4). Buna kar-
şın nüfusu bizden az olan 53 milyonluk 
İngiltere’de yaklaşık 6.7 milyon köpek ve 
9.8 milyon kedi bulunmaktadır. Nüfusu 
16.7 milyon olan Hollanda da bile sahip-
leri ile birlikte evde yaşayan kayıtlı 1.5 mil-
yon köpek ve 2.7 milyon kedi vardır (34). 
Amerika ise pet dostu bir ülke olup Birleşik 
Devletlerde 86.4 milyon kedi ve 78.2 mil-
yon köpek bulunmaktadır (13).

Türkiye’de kayıtlı pet hayvan sayısının 
az olmasının birinci nedeni ekonomik ol-
makla birlikte asıl belirleyici olan neden 
sosyo - kültürel alışkanlıklar ve dini neden-
lerdir. İslami gelenekler ile Şafii ve Hanefi 
gibi mezheplere göre evde kedi beslemek 
uygun olsa da, çoban ve av köpeği dışında 
köpek beslemek uygun görülmediği gibi, 
evde köpek beslemek mekruh veya günah 
sayılmakta, hatta kuş, balık, papağan gibi 
süs hayvanlarının beslenmesine bile soğuk 
bakılmaktadır. Bu durum, ülkemizde evde 
beslenen pet hayvan sayısının az olmasına 
karşın sokaklarda başıboş gezen hayvan 
sayısının çok olma nedenini, kısmen de 
olsa açıklamaktadır. 

Sonuç: İşsizlik, değişik oranlarda bütün 
mesleki alanlarda görülmekte ve üniver-
siteli işsizler sorunu kartopu gibi giderek 
büyümektedir. VH’lerdeki işsizlik oranı ise 
son yıllarda giderek artmaya başlamış ve 
sağlık sektörünün iki katı olmuştur. Bunun 
yanında kamu ve özel sektörde VH işgücü 
piyasası neredeyse tamamen doymuş ol-
duğundan yeni istihdam olanaklarının ya-
ratılması da pek mümkün görünmemekte-
dir. Dolayısıyla her geçen yıl işsiz VH sayısı 
giderek daha da artacak ve toplumsal bir 
soruna dönüşecektir. 

Mevcut kontenjanlara göre, beş yıl son-
ra bir yılda mezun olacak VH sayısı mini-
mum 1800-2000 dolayında olacaktır. Gü-
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nümüz koşullarında Türkiye, en iyimser 
tahminle yıllık yaklaşık 800 - 1000 VH için 
bile zor istihdam alanı yaratılabilirken, her 
yıl 1000 dolayında VH işsizler ordusuna 
katılacaktır.

Veteriner hekimlikte işsizlik sorununu 
çözmek, eğitim ve hizmet kalitesini artır-
mak için eğitim kurumları ve meslek örgüt-
leriyle birlikte geniş kapsamlı bir çalışma 
yapılmalı ve radikal önlemler alınmalıdır. 
Bu önlemlerden bazıları; öğrenci almamış 
olanların kapatılması, fiziki ve akademik 
alt yapısı zayıf olanlar ile coğrafi olarak ya-
kın olanların birleştirilmesi, kontenjanların 
azaltılması, taban puan uygulanması, me-
zuniyet sonrası yeterlik sınavı getirilmesi, 
vb. şekilde sıralanabilir.

 Bunlara ek olarak resmi Veteriner he-

kimlik hizmetleri yeniden organize edilme-
li, bakanlığa bağlı ayrı bir müsteşarlık ku-
rulmalı, il ve ilçe örgütleri ayrı ve bağımsız 
bir yapıya kavuşturulmalıdır. Hizmet içi eği-
tim zorunlu ve sürekli hale getirilmeli, ser-
best hekimlik yapabilmek için coğrafi ve 
ekonomik özellikleri ile hayvan sayıları dik-
kate alınarak Türkiye, bölgelere ayrılmalı, 
her bölge için azami VH muayenehanesi 
ve/veya hayvan hastanesi sayıları belirlen-
meli, hayvan türüne göre günlük muayene 
edilen minimum hayvan sayısı, asgari aylık 
gelir gibi yeni ölçütler belirlenmeli ve bu 
ölçütlere uyamayan muayenehaneler ka-
patılmalıdır.
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11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Ka-
nunu ile 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Vet-
eriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının 
Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair 
Kanuna dayanılarak hazırlanan Suni 
Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embri-
yo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönet-
melik’ te yapılması düşünülen değişiklik 
ile hayvan sağlığı bilgisinden yoksun kişi 
ve kuruluşlara ticari uygulama olanakları 
yaratılmaya çalışılmıştır.

Sun’i tohumlama daha çok ekonomik 
verimleri için yetiştirilen hayvanlarda uygu-
lanmakla birlikte, günümüzde değişik ama-
çlarla yetiştirilen hemen her türden hay-
vanlarda etkili biçimde kullanılmaktadır. 
Söz konusu yöntemin uygulanmasında, 
hayvanlardan amaca uygun döl/yavru 

elde edilebilmesi için, yavruların ebev-
eynlerinin seçilmesi ve kontrol altında 
tutulması, sağlıklı ve yeterli genetik ka-
pasitede olduklarının geçerli ve bilimsel 
yöntemlerle ortaya konması ve uygula-
mada hijyen koşullarının tam sağlanması 
ön koşul olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, 
uygulama tekniği ve uygulama sırasında 
dişinin reprodüktif aktivitelerinin (ova-
riel aktivite) belirlenmesi, gebelik teşhisi 
ve diğer kimi hastalıkların veya anoma-
lilerin saptanması da gerekmektedir. Aksi 
takdirde, sun’i tohumlamadan beklenen 
yararlar sağlanamadığı gibi, tam tersine 
yaygın biçimde ekonomik kayıplara ve 
hatta kimi bulaşıcı hastalık etkenlerinin 
yayılmasına neden olunabilmektedir.

Sağlıklı ve genetik kapasiteleri bi-
linen erkek damızlıkların spermalarının 
kullanıldığı sun’i tohumlama uygulamaları 

SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA VE 
EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİNE DAİR 

YÖNETMELİK HAKKINDA GÖRÜŞ
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Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, 
Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Derneği Başkanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından değiştirilmesi 
gündemde olan ‘Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo 
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görüşü aşağıdaki gibidir.
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iyi bir organizasyon içinde yer almalıdır. 
Bu organizasyonda tohumlanacak 
hayvanların kayıtlarının tutulması, verim 
kontrollerinin yapılması ve yetiştirme hijyen 
programlarının uygulanması ile uygun ve 
geçerli yöntemlerle hastalıkların tanısı ve 
tedavisinin yapılması gerekir. Böylece hay-
vanlardan yeterli dölverimi alınması, buna 
bağlı olarak da ekonomik verimlerin elde 
edilmesi ve sürekliğinin sağlanması söz ko-
nusu olabilmektedir. Esasen hayvancılığı 
gelişmiş ülkelerde de yapılan işlemler ana 
hatlarıyla açıklanmaya çalışılan uygulama 
zincirleri biçimindedir.

Dölverimini olumsuz etkileyen koşullar 
arasında uluslararası literatürlerde yer 
aldığı gibi, uygun olmayan çevre faktörl-
erinin yanı sıra, somatik faktörlerden kay-
naklanan ve hayvanların genel sağlığını 
ve reprodüksiyonunu etkileyen hastalıklar 
önemli yer tutar. Gerek normal dölverimi 
alınması, gerek başta sun’i tohumlama ol-
mak üzere diğer reprodüktif biyoteknikler-
le (embriyo transferi, invitro fertilizasyon, 
cinsiyetin belirlenmesi, gen transferi vb. 
uygulamalar) dölveriminin artırılması 
ancak koruyucu hekimlik önlemlerinin 
alınması ve hastalıkların sağaltılmasına 
bağlıdır. Açıklanmaya çalışılan uygulama-
lar, hayvanlarda anatomi, fizyoloji, histoloji, 
jinekoloji, androloji, mikrobiyoloji ve diğer 
hayvan biyolojisini ve sağlığını inceleyen 
derslerin öğrenilmesiyle ancak olasıdır.

Sun’i tohumlama, embriyo transferi ve 
diğer reprodüktif biyoteknolojilerin hay-
van yetiştiriciliğinde uygulanması gelişmiş 
ülkelerde özellikle AB ülkelerinde yaygın 
biçimde kullanılmaktadır. Bu ülkelerde 
başlıca uygulama nedenleri arasında 
yetiştirme hijyenin sağlanması (yetiştirme 
hastalıklarından korunma), ekonomik 
yetiştirme ve genetik kapasitenin kontrolü 
ve geliştirilmesi sayılabilir. Görüldüğü gibi 
sağlıklı hayvanlarda üretim yapılması için 

sağlıklı döllerin elde edilmesi gerekmek-
tedir. Bu nedenle söz konusu ülkelerde 
sun’i tohumlama, embriyo transferi ve 
diğer biyotekniklerin uygulanması hayvan 
biyolojisi ve sağlığı konusunda mesleki 
eğitimi alan veteriner hekimler tarafından 
ve veteriner hekimlerin kontrolü ve 
sorumluluğunda hayvan sağlığı konusun-
da eğitim almış teknisyenler tarafından 
yapılmaktadır. Esasen uygulamalar et-
kin yetiştirici organizasyonları içinde 
yapıldığından hayvanların üreme ve diğer 
biyolojik olguları uzman veteriner hekimler 
tarafından izlenmekte ve kontrol altında 
tutulmaktadır. Öyleki, Avrupa Birliği’nde 
veteriner hekimlerin hayvan yetiştiriciliğinde 
sağlıklı yetiştirme ve sağlıklı ürün zincirinin 
her aşamasında görev almaları direktif ha-
line getirilmiştir.

Türkiye’de yetiştirilen başta sığır olmak 
üzere diğer tüm hayvanlardan yeterli döl-
verimi alındığı söylenemez. Buna bağlı 
olarak da ekonomik verimlerin oldukça 
yetersiz elde edilmesi ve ekonomik ol-
mayan yetiştiricilik yapılmaktadır. Döl-
verimi düşüklüğüne neden olan faktör-
ler arasında çevre koşullarının yetersizliği 
yanında özellikle yetiştirme hastalıklarının 
dişi damızlıkları etkilemesi söz konusu-
dur. Ülkemizde infertilite ve steriliteye 
neden olan hemen her türden yetiştirme 
hastalıkları mevcuttur. Bunlar içinde özel-
likle sığırlarda etkili olan brucellosis, leu-
kosis, IBR/IPV, leptosipirosis, tuberkulosis 
vb. ve diğer jinekolojik olgular sayılabilir.

Ülkemizde hayvancılığın geliştirilmesi 
ve sağlıklı, yeterli verim gücünde popül-
asyanlara sahip olmak için en etkin ve 
kısa yol sun’i tohumlama yöntemi ile me-
lezleme çalışmalarının yaygınlaştırılmasıdır. 
Söz konusu uygulamalar, erkek ve dişi 
damızlıklarda fertiliteyi etkileyen bir dizi yapı 
ve olgularla ilgili olup, hayvan yetiştirme 
ve sağlığı konusunda multi disipliner bilgi 
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gerektirir. O nedenle yöntemin başarısı 
için uygulamaların veteriner hekimler veya 
veteriner hekimlerin sorumluluğunda hay-
van sağlığında eğitim almış teknisyenlerce 
yapılması gerekir. 

 Yukarıda açıklanmaya çalışılan bilim-
sel değerlendirmeler ve Türkiye gerçekleri 
karşısında, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan “Suni Tohumlama, 
Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faa-
liyetleri Hakkında Yönetmelik” ile Türkiye’de 
henüz olumsuz koşullarda  yapılan  ve  
oldukça zor günler geçiren hayvancılığın 
ve yetiştiricilerin çok daha kötü durumlarla 
karşılaşacağı açıktır. Söz konusu yönet-
melik ile hayvan sağlığı bilgisinden yok-
sun kişi ve kuruluşların kısa bir kurs bilgisi 
ile sun’i tohumlama, embriyo transferi ve 
diğer biyotekniklerin uygulanmasına yol 
açılmaktadır. Esasen mesleki bilgi birikimi 
gerektiren uygulamalar kurs düzenlemeleri 
ile konuyla ilgisi olmayan kişi ya da meslek 

gruplarına da verilmektedir. Meslek yetki 
yasalarında hayvanlar üzerinde her türlü 
işlemi yapmakla yetkilendirilen ve so-
rumlu tutulan veteriner hekimlerin günü-
müze değin yaptığı çalışmalar göz ardı 
edilmekte, kanunla belirlenen uygulama 
alanlarına girilmektedir. Yönetmelikle be-
lirtilen yetki ve uygulamaların ehliyetsiz kişi 
ve kuruluşlarca yapılmasıyla Türkiye’de 
günümüze değin yapılan çalışmaların 
geriye götürülmesi, büyük ölçüde ekono-
mik kayıp ve telafisi çok zor olan hayvan 
sağlığı ve ürünleri söz konusudur. 

Açıklanmaya çalışılan nedenlerle, söz 
konusu yönetmeliğin 5. Maddesinin a 
bendinde, 6. Maddesinin d bendinde ve 
7. Maddesinin a-f bentlerinde yapılan 
değişikliklerin uygun olmadığı ve Türkiye 
hayvancılık koşulları ve bilimsel gerçekler 
göz ardı edilmeksizin, konusunda uzman 
kuruluşlarında katılımıyla yeniden düzen-
lenmesinin gereği vardır. 
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Amacı; hayvan reprodüksiyonu 
alanındaki son gelişmeleri, araştırmaları 
ve bilgileri akademisyenler, veteriner he-
kimleri, Veteriner Hekimliği öğrencileri ve 
yetiştiriciler ile paylaşmak olan 8. Ulusal 
Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim 
Kongresi,  5-9 Ekim 2016 tarihleri arasında 
Side, Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Üni-
versitelerden, kamu sektörü ve özel sek-
törden yaklaşık 150 kişinin katılım sağladığı 
Kongre süresince 6 çağrılı sunum, 20 söz-
lü sunum ve 55 poster sunum yapılmıştır. 
Yapılan sunumlar ile üreme biyoteknoloji-
si, yardımcı üreme teknikleri ve Androloji 
başlıkları altında yeni gelişmeler tüm 
katılımcılar ile paylaşılmıştır. Ayrıca Kon-
gre sırasında Androloji paneli ve Dernek 
çalışma toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

Androloji paneli sonrasında aşağıdaki 
sonuçlara ulaşılmıştır:

• İthal edilen spermaların muayenesi 
mutlaka yapılmalıdır.

• Şu anda geçerli olan ithal edilmiş 
sperma muayene parametreleri uygun 
olmasına rağmen reprodüksiyon alanındaki 
son gelişmeler dikkate alınarak gelişmiş 
muayene tekniklerinin (flow sitometri, 
CASA, çözüm sonrası değerlendirmeler) 
gözardı edilmemesi gerekmektedir.

• İthal spermalar için geçerli rapor-
lama yöntemi yeterlidir ancak ilerleyen 
süreçlerde gelişmiş muayene teknik 
pencerelerinin açılması gereklidir.

• İthal edilen spermaların ithal 
edilebilmesi için gerekli olan koşullar 
yeniden gözden geçirilerek güncellenmesi 

daha uygun olacaktır. Örneğin kızlarının 
gebe kalma oranı, verimlilik süresi, ayak-
tırnak sağlığı, meme sağlığı gibi para-
metreler ön plana çıkarılmalıdır. Süte göre 
damızlık değerinde istenen + değer, ithal 
edilen ülke süt ortalaması yerine, ülkem-
izin ortalama süt verimine göre düzenlen-
melidir. Çünkü her ülkenin kendine göre 
damızlık değer hesaplama yöntemleri 
vardır.

• Damızlık hayvan ve sperma İthalatı 
ve ihracatı konularında ilgili bakanlık ile 
iletişime geçilmesi ve görüş bildirilmesi 
gereklidir.

Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama 
Bilim Derneği Çalışma toplantısında 
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

• Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının üzerinde çalıştığı Suni Tohum-
lama yönetmeliğinin ülkemiz hayvancılığı 
açısından olumsuz durumlar oluşturacağı 
kesindir.

• Hayvancılığımızın Avrupa ülkeleri 
seviyesinde olmaması, kontrol ve denetim 
mekanizmalarının azlığı yada olmaması, 
yetki verilecek kişilerin yeterli bilgi biri-
kimi ve deneyimin olmaması yada bu 
kişilere eğitimin nasıl verileceğinin bilin-
memesi, en önemli olarakta infeksiyöz 
hastalık eradikasyonun henüz ülkemizde 
tam anlamıyla başarıya ulaşmamış olması 
hazırlanan yönetmeliğin uygulanabilmesini 
imkansız hale getirmektedir. 

• Hali hazırda çıkarılması düşünülen 
yönetmeliğin yerine: suni tohumlama 
uygulamasının etkin bir şekilde yürütül-

8. ULUSAL REPRODÜKSİYON VE 
SUNİ TOHUMLAMA BİLİM KONGRESİ 

SONUÇ BİLDİRGESİ
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ebilmesi için her bölgenin veteriner he-
kimler odasına yetki devri yapılarak suni 
tohumlamanın odalar tarafından yürütülm-
esinin uygun olacağı düşünülmüştür.

• Ulaşılması güç olan bölgeler için 
mevsimsel yada dönemsel tohumlama 
yönteminin uygulanabilir durumdadır.

• Odalara yetki devri ve mevsimsel 
tohumlama yönteminin her ikisinin birlikte 
gerçekleştirilebilmesi mümkündür.

• Suni tohumlama konusunda 
başarılı olmuş veteriner hekim ve tekni-
syenlerin görevlendirilerek başarının 
artırılabileceği, gerekirse teknikerlerin sa-
haya çıkarılabileceği bir başka çözüm yolu 
olarak düşünülmüştür.

• Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve 
Derneğimiz birlikte çalışarak oluşturdukları 
alternatif suni tohumlama programlarını 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 
sunabilecektir.

• Veteriner Reprodüksiyon alanında 
yeni bir kitap yazılması gerekliliği 
düşünülmüş ve bu konuda çalışma 
başlatılmasına karar verilmiştir.

• Dernek Genel Kurullarına katılımın 
artırılması gerekliliği tartışılmış ve bu konu-
da çalışma yapılmasına karar verilmiştir.

• Dernek iletişimi ve bilgi paylaşımı 
için yeni bir web sitesi kurulması gerekliliği 
konuşulmuş ve dernek yönetiminin bu ko-
nuda çalışması gerektiği paylaşılmıştır. 

Prof. Dr. Ergun Akçay
Dernek Başkanı

Prof. Dr. Ali Daşkın
Kongre Başkanı

Yrd. Doç. Dr. M. Borga Tırpan
Kongre Sekreteri
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Prof. Dr. Şeref İNAL
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

sinal@selcuk.edu.tr

Sayın Prof. Dr. Şeref İNAL, Arş. Gör. Mus-
tafa ÇAM ile birlikte yapmış olduğunuz ve 
Türkiye sığır yetiştiriciliğinin maruz kaldığı 
genetik kirliliğin boyutlarını ortaya koydu-
ğunuz çalışmanız hakkında bizimle söyle-
şi yapmayı kabul ettiğiniz için Derneğimiz 
adına size teşekkür ederiz. 

İlk olarak, Türkiye’de suni tohumlama 
uygulamaları ve sperma ithali hakkında 
kısaca bilgi verir misiniz?

Türkiye sığır yetiştiriciliğinde sütçü sığırlar-
da suni tohumlama oldukça yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Sütçü sığır işletmelerin-
deki düve ve ineklerin hemen hemen ta-
mamı suni tohumlama yöntemiyle tohum-
lanmaktadır. Türkiye’de kullanılan donmuş 
boğa spermalarının büyük bir kısmı ise it-
hal edilmektedir. 

Peki; sperma ithalatı ve boğalardaki ka-
lıtsal kusurlar ile ilgili yasal mevzuatı kı-
saca tanımlar mısınız?

Türkiye’ye donmuş sperma ithalatında 

uyulması gereken usul ve kurallar talimatı, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tara-
fından her yıl güncellenerek ilan edilmek-
tedir. Bu kurallara göre pedigride; “Hols-
tein ırkına ait boğaların BLAD ve CVM 
hastalıklarından ari olduğuna dair TL/BLF 
ve TV/CVF simgeleri ile Brachyspina has-
talığı (TY/BYF), Kırmızılık Gen Taşıyıcılığı 
ile Haplotype (Holstein için; HH1, HH2, 
HH3, Brown Swiss için; BH1 ve Jersey için, 
JH1) taşıyıcılığı, benzer hastalık ve genetik 
kusurlarda gen taşıyıcısı olmadığına dair 
simgeler” bulunmalıdır. Yine “Angus ırkı 
boğaların Arthrogryposis Multiplex (AMF), 
Neuropathic Hydrocephalus (NHF), Cont-
ractural Arachnodactilie (CAF) hastalıkla-
rından ari olmaları” gereklidir. Ancak Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
dikkate alınmayan başka önemli kalıt-
sal kusurlar da vardır. Boğaların donmuş 
spermasının üretildiği veya kullanıldığı ül-
kelerde dikkate alınan ve boğa pedigrile-
rinde, kataloglarında veya bilgi kartlarında 

TÜRKİYE’YE SPERMASI İTHAL 
EDİLEN BOĞALARDAKİ KALITSAL 

KUSURLAR1 ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ

1 Bu metin, ‘Eurasian Journal of Veterinary Sciences’ Bilimsel dergisi, 32(4) sayısının s.278-284 arasında 
yayımlanan “Türkiye’ye 2015 yılında Sperması İthal Edilen Boğalardaki Kalıtsal Kusurlar” başlıklı çalışma 
ile ilgili olarak Prof. Dr. Şeref İnal ile yapılan söyleşiden kaleme alınmıştır.
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belirtilen bu kalıtsal kusurlar, ülkelere göre 
farklılık gösterebilmektedir.

Türkiye’ye ithal edilen donmuş boğa 
spermalarının kayıtları hakkında bize kı-
saca bilgi verebilir misiniz?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın her 
yıl yayımladığı donmuş sperma ithalatına 
izin verilen boğa listesinde; boğanın kısa 
adı, numarası, şirket ismi ve ithal edilen 
donmuş payet sayısı verilmektedir. Biraz 
daha detaylı bilgi verecek olursam, 2015 
yılında yaptığımız araştırmaya esas teşkil 
eden listede Türkiye’ye ithal edilen 769 
boğaya ait 4.566.553 payet donmuş sper-
ma görünüyor. Bazı boğaların aynı olduğu 
veya aynı boğa spermasının farklı şirketler 
tarafından ithal edildiğini belirlediğimizden 
aslında boğa sayısının 641 olduğunu söy-
lememiz daha doğru olacaktır. Bu boğala-
rın ırklara göre dağılımı ise sırasıyla; Siyah 
alaca (273 boğa), Simental (185 boğa), 
İsviçre Esmeri (64 boğa), Monbeliarde (34 
boğa), Şarole (27 boğa), Belçika Mavisi 
(15 boğa), Limuzin (5 boğa), Hereford (4 
boğa), Jersey (3 boğa), Ayshire (2 boğa), 
Blond d’Aquitaine (1 boğa), Avrupa Kırmızı 
Irkları (15 boğa) ve ırkı belirlenemeyen (13 
boğa)’dır. 

Peki, boğalara ait kalıtsal kusurlarla ilgi-
li bilgilere ulaşmak istersek nasıl bir yol 
izleyebiliriz?

Kalıtsal kusurlara, ülkelerin resmi damızlık 
sığır değerlendirme sistemleri veya don-
muş boğa sperması üreten-pazarlayan 
özel şirket veya damızlık birliklerinin boğa 
bilgi bankalarında veya kataloglarında ya 
da resmi internet sitelerinde yer verilen bil-
gilerden ulaşılabilir.

Kalıtsal kusurları inceleyen araştırma-
nızda hangi ırkları değerlendirdiniz?

Türkiye toplam sığır varlığının %86,6’sı 
kültür ırkı ve melezlerinden oluşmaktadır. 

Türkiye’deki kültür ırkı ve melezi sütçü ve 
kombine verim yönlü sığırlar içerisinde Si-
yah Alaca, Simental ve Esmer ırk sığırlar 
büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. Bu ne-
denle çalışmamızda boğalar, Siyah Alaca, 
Simental, Esmer ve diğerleri olmak üzere 
gruplara ayrılarak değerlendirmeler yapıl-
mıştır. 

Yapmış olduğunuz araştırmanın sonuç-
larından bahseder misiniz? Türkiye’ye 
ithal edilen donmuş spermalarda kalıt-
sal kusurlar var mıdır?

Yaptığımız araştırmada Türkiye’ye 2015 
yılında donmuş sperması ithal edilen 641 
damızlık boğanın internet veri bankaların-
daki bilgilerini incelediğimizde, 173 boğa-
ya (%26,99) ait olan toplam 1.334.827 pa-
yet spermada kusurlu genler bulunduğunu 
belirledik. Bu durum Türkiye’de kullanılan 
ithal donmuş spermaların yaklaşık üçte 
birinin (%29,23) kalıtsal kusur taşıdığını ve 
bu spermalarla yapılacak tohumlamalar 
sonucunda elde edilecek buzağıların ya-
rısının kalıtsal kusurlu genleri taşıyacağını 
ifade etmektedir. 

En çok hangi ırk boğada genetik kusur 
tespit edildi?

2015 yılı verilerine dayanarak en fazla ge-
netik kusurun %43.24 ile Simental ırkında 
olduğu, bunu %28,94 oranla Siyah Alaca-
nın ve %18,75 oranla İsviçre Esmerini izle-
diğini söyleyebilirim.  

Türkiye’de kalıtsal kusur taşıyan sper-
ma oranlarına ait bir bilgi var mı? Bunun 
yanı sıra kalıtsal kusurların Türkiye sığır 
yetiştiriciliğine etkileri hakkında ne dü-
şünüyorsunuz?

Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar ince-
lendiğinde 2013 yılında Türkiye’de kalıtsal 
kusur taşıyan 618.707 payet spermanın it-
hal edildiği bilinmektedir. 2015 yılında ithal 
edilen kalıtsal kusur geni taşıyan payet sa-
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yısı ise 1.334.827 adete yükselmiştir. 2015 
yılında bu kalıtsal kusur taşıyan sperma-
larla tohumlanan ineklerin yarısının gebe 
kaldığını, doğan buzağıların yarısının dişi 
olduğunu, dişi buzağıların yarısının inek 
oluncaya kadar yaşadığını ve yaşayan 
ineklerin yarısının bu kusurlu geni taşıdığı-
nı varsaydığımızda; en kötü ihtimalle 2018 
yılında 83.427 baş en az bir kalıtsal kusur-
lu gen taşıyan sağmal inek olacak demek-
tir. 2013 yılında ithal edilen kalıtsal kusur 
taşıyan spermaların kullanılması sonucu, 
kalıtsal kusur taşıyan inek sayısı önceki ça-
lışmalarda 38.669 baş olarak tahmin edil-
mişti. Dolayısıyla 2016 yılı itibariyle yaklaşık 
38.669 baş sağmal ineğin şu anda kalıtsal 
kusur taşıdığını söylemek yanlış olmaz. 
Her yıl Türkiye’ye milyonlarca lira ödenerek 
donmuş sperma ithal edilmekte ve kullanıl-
maktadır. Türkiye sütçü sığır yetiştiriciliği-
nin her yıl kullanılan binlerce kalıtsal kusur-
lu donmuş sperma nedeniyle sürekli artan 
genetik kirliliğe maruz kalacağını, kalıtsal 
kusur taşıyan inekler nedeniyle ineklerin 
gebe kalma oranlarının yıldan yıla düşece-
ğini, giderek artan oranlarda ölü doğumla-
rın ve buzağı kayıplarının görülebileceğini 
ve Türkiye’nin ekonomik kaybının sürekli 
ve yıldan yıla artarak devam edeceğini tah-
min etmek maalesef zor değil.

Boğa sperması ithali ile ilgili sorunların 
çözümüne yönelik ne gibi önlemler alın-
malıdır?

Suni tohumlama boğalarının, özellikle in-
san sağlığı açısından tedbir alınması ge-
reken Beta kazein A1 genini taşımadığı 
belgelenmelidir. Beta kazein A1 geni ta-
şıyan ineklerin sütünü içen genç-yaşlı bü-
tün insanlarda kalıcı sinirsel problemlerin 
şekillendiği hatta bebeklerde “ani ölüm 
sendromu”nun oluşabildiği epidemiyolo-
jik çalışmalarla gösterilmiştir. 2015 yılında 
donmuş sperması ithal edilen 641 boğanın 
neredeyse üçte ikisinin hangi beta kazein 

genlerini taşıdıkları bilinmemektedir. Ta-
şıdığı Beta kazein geni bilinen 80 Siyah 
Alaca boğanın 40’ında bir ya da iki Beta 
kazein A1 geni olduğu boğa veri bankala-
rındaki bilgilere göre kesinleşmiştir. Son 
yılların popüler konusu olan Beta kazeinle 
ilgili analizler yapıldıkça bu sayı artmakta-
dır. Biyolojik silah olarak kabul edilebile-
cek A1 geninin boğalarla Türkiye’ye girişi 
kesinlikle yasaklanmalıdır.

Ayrıca, Türkiye’ye her yıl giderek artan 
sayıda Simental boğa sperması ithal edil-
mektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığının donmuş boğa sperması itha-
latında uyulması gereken usul ve kurallar 
talimatında Simental ırkı sığırlara özgü ka-
lıtsal kusurlarla ilgili herhangi bir sınırlayıcı 
kural maalesef bulunmamaktadır. Dolayı-
sıyla istenmeyen kalıtsal kusurlar listesin-
de Simentallerin taşıdığı kalıtsal kusurlara 
da mutlaka yer verilmelidir.

Türkiye’de yetiştirilen her hayvanın ka-
lıtsal kusurlarını tespit etmek mümkün 
müdür? Bu konuda önerileriniz neler-
dir?

Türkiye sığır yetiştiriciliğindeki mevcut sı-
ğırların tamamının genetik yapısını incele-
mek ve kalıtsal bozukluklarını ortaya koy-
mak mevcut şartlarda mümkün değildir. 
Ayrıca ineklerin kalıtsal kusur taşıdığı belir-
lense bile kalıtsal kusurlu ineklerin sürüden 
çıkarılması, Türkiye sığır yetiştiriciliğine ve 
ekonomisine büyük bir darbe vurulması 
anlamına gelir. Bu durumda en iyi çözüm 
mevcut ineklerdeki genetik yapının ne ol-
duğuna bakılmaksızın genetik kusurlar ba-
kımından temiz boğa spermalarını kullan-
maktır. Böylece Türkiye sığır sürülerinde, 
bozuk genlerin frekansı azaltılmış, bozuk 
genlerin bir buzağıda bir araya gelmesi 
önlenmiş ve kalıtsal kusurların vereceği 
zararlar asgariye indirilmiş olacaktır.
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Verdiğiniz bu bilgiler ışığında, Türkiye’de 
sığır yetiştiriciliğinde alınması gereken 
tedbirler nelerdir? 

Türkiye sığır yetiştiriciliğinin geleceği için 
alınması gereken tedbirleri sıralayacak 
olursak öncelikle kalıtsal kusur taşıyanların 
boğa spermaları toplatılmalıdır. Donmuş 
sperma ithalatında uyulacak usul ve esas-
larda aranacak kalıtsal kusurlar listesi ise 
sürekli güncellenmelidir. Ayrıca her sığır 
ırkına özel kalıtsal kusur genlerinin olabi-
leceği dikkate alınarak istenmeyen kalıtsal 
kusur listeleri hazırlanmalıdır. Özellikle de 
Simental ırkı boğalarda görülen kalıtsal ku-

surların “Donmuş Sperma İthalatında Uyu-
lacak Usul ve Esaslar Talimatı”nda yer al-
madığı göz önüne alınarak kalıtsal kusurlar 
listesine eklenmelidir. Türkiye’de sperması 
üretilen suni tohumlama boğalarında aran-
ması gereken kalıtsal kusurlar listesine, 
ithal edilen boğalarda incelenen kalıtsal 
kusurlar da dahil edilmelidir.

Türkiye hayvancılığını geliştirmek, buzağı 
kayıplarını azaltmak, hayvan sağlığını ve 
özellikle insanlarımızın sağlığını korumak 
istiyorsak kalıtsal kusur taşıyan boğaların 
spermasını ithal etmemeli ve kullanmama-
lıyız.

DERNEK AİDATLARI İLE İLGİLİ
ÖNEMLİ DUYURU

Değerli  Üyelerimiz,
Veteriner Hekimler Derneği olarak gücümüzü  özellikle bilgilerini sürekli güncelleştiren ve aidat 

borçlarını muntazaman ödeyen üyelerimizden almaktayız. Bu doğrultuda duyarlılık gösteren 
üyelerimize teşekkür ederiz. 

Ankara İl Dernekler Müdürlüğü dernek aidatlarının tahsil edilmesi hususunda son zamanlarda 
derneğimize ciddi şekilde uyarı yapmaktadır.

Bu bağlamda borcu bulunan saygı değer  üyelerimizi  bu yaz ile bir kez daha 
uyarmak zorunda kalıyoruz.

Derneğimize aidat borcu bulunan üyelerimizin borçlarını kısa sürede aşağıda belirtilen hesaplara 
göndermesini önemle rica ederiz. .

Aidat borcunuzu yatırabileceğiniz hesap numaralarımız aşağıda gösterilmiştir.
Bu konuda göstereceğiniz duyarlılığa teşekkür eder,

Saygılar sunarız.

Veteriner Hekimler Derneği
Yönetim Kurulu

Türkiye İş Bankası Mithatpaşa Şubesi
Hesap No: 4228 – 907313 IBAN No: TR28 0006 4000 0014 2280 9073 13

Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi
Hesap No: 39775142- 5001 IBAN No: TR02 0001 0004 7139 7751 4250 01

Posta Çeki Hesap No: 1212 15
NOT: 
1. Dernek Merkezinde İş Bankası kredi kartı ile yapılacak ödemelerde 9 taksit imkanı bulunmaktadır.
2. Ödemeleri kolaylaştırmak amacı ile derneğimizde bir adette mobil POS cihazı bulunmaktadır. Borçları biriken 
üyelerimiz için taksitlendirme yapıyoruz. Ayrıca hiçbir masraf ödemeden posta çeki ile ödeme işlemede devam 
etmektedir.
3. Aidat borcunuzu öğrenmek ve gerekli ise bilgilerinizi güncelleştirmek için Dernek sekreterliğini aramanız yeterlidir. 
Dernek sekreterimiz Hülya KARAHAN Hanıma ulaşabileceğiniz Dernek telefon numaraları aşağıdadır.
0312 431 62 74– 0312 431 39 00
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Prof. Dr. Hasan BATMAZ
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
hbatmaz@uludag.edu.tr

Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği, her yıl 
dönüşümlü olarak Sürü Sağlığı ve Yöneti-
mi ile Koyun ve Keçilerde Sürü Sağlığı ve 
Yönetimi Sempozyumlarını düzenlemekte-
dir. Dernek, bu amaçla 27-29 Nisan 2017 
tarihinde 3. Koyun ve Keçi Sağlığı ve Yö-
netimi Kongresi’nin Bursa’da yapılmasını 
organize etmiştir. Çiftlik Hayvanları Hekim-
liği Derneği’nin 25-28 Mayıs 2016 tarihinde 
Antalya’da düzenlediği 4. Sürü Sağlığı ve 
Yönetimi Kongresi’nde üzerinde durdu-
ğu “Buzağılar Ölmesin” konusunu, tekrar 
gündemde tutmak üzere bölgesel top-
lantılar düzenlemiştir. İlk olarak 13 Şubat 
2016 Salı günü Balıkesir Veteriner Hekim-
ler Odası ile birlikte Balıkesir Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü Şehit Ramazan 
KONUŞ Konferans Salonunda “Buzağı, 
Kuzu ve Oğlaklar Ölmesin” başlıklı Meslek 
İçi Eğitim Semineri gerçekleşmiştir. Veteri-
ner hekimlere yönelik bu eğitim semineri-
ne 65 veteriner hekim ile birlikte Balıkesir 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 60 
öğrenci ve 10 öğretim üyesi olmak üzere 
toplam 135 kişi katılmıştır. Toplantıya ay-
rıca Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakülte-
si Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Abdülkadir 
ORMAN ile Balıkesir Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet CAN katılmışlardır. 

Toplantı Balıkesir Veteriner Hekimler Odası 
Başkanı Mustafa YETKİN ve Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Veteriner Hekim Ze-
keriyya ERDURMUŞ’un açış konuşmaları 
ile başlamıştır. Ardından ilk olarak Uludağ 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hasta-
lıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Çift-
lik Hayvanları Hekimliği Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Hasan BATMAZ, “Ruminantlarda 
Neonatal Ölümlerin Önlenmesinde Profi-
laksi ve Tedavideki Kritik Noktalar” başlıklı 
sunumunu yapmıştır. Ardından serbest 
çiftlik veteriner hekimi ve danışmanı Dr. 
Abdurrahman ÖZLÜER tarafından “Buza-
ğılarda Pasif Transfer Yetmezliği, Neden-
leri, Çözümler ve Yönetimi” başlıklı sunum 
gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Hasan BATMAZ konuşmasının 
başında, buzağı ölümlerinin büyük ekono-
mik kayıplara yol açtığını; Türkiye’de yılda 
doğan yaklaşık olarak 5 milyon buzağıda 
ölüm oranının %5 azaltılmasıyla her yıl 
250.000 buzağının kurtarılacağını, bunların 
bir tanesinin 2000 TL hesaplanmasıyla 500 
milyon TL buzağı değerinin kurtarılabilece-

BUZAĞI, KUZU VE OĞLAKLAR 
ÖLMESİN
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ğini söylemiştir. Bu hayvanlar erişkin hale 
geldiğinde ortalama asgari 4000 TL’den 
1 milyar TL’lik ekonomik kazanç olacağı 
üzerinde durarak buzağı ölümlerinin ön-
lenmesinin son derece önemli olduğunu 
vurgulamıştır. Ölümler dışındaki hastalık 
kayıplarının da ayrıca büyük ekonomik ka-
yıplara yol açtığını belirtmiştir.

Büyük bir ilgi ile izlenen toplantıda Prof. Dr. 
Hasan BATMAZ, ilk önce buzağıların ilk bir 
ayında ishale neden olan Colibacillosis, 
Rota ve Coronaviral ishaller ve Cryptospo-
rodiosis üzerinde durmuştur. Ayrıca son 
yıllarda önemi artan Clostridial enfeksi-
yonlardan ileri gelen buzağı kayıplarına da 
dikkat çekmiştir. Buzağı ishallerinin teda-
visinde uygun antibiyotik ve sıvı-elektrolit 
verilmesi, buzağıların sık takip edilerek 
erken ağız yoluyla sıvı-elektrolit verilmesi 
üzerinde durmuştur. Daha sonra buzağı-
ları hastalıktan koruma için gebe ineklere 
gebeliğin son iki ayında mutlaka “E.coli, 
Rota ve Coronavirus” aşılarının yapılması 
gerektiğini, karma Clostridial aşısı olma-
yan ineklere de gebeliğin son iki ayında 
bu aşının ve hatta beraberinde solunum 
sistemi hastalıklarına karşı aşıların yapıl-
masına dikkat çekmiştir. Ancak buzağıla-
rın korunması için aşının tek başına yeterli 
olmadığı ve aşılamanın amacına ulaşması 
için buzağıların doğduktan sonra 2 saat 
içinde -en geç 4 saatte- asgari 2-2.5 litre iyi 
kaliteli kolostrum alması gerektiği ve ikin-
ci öğünün de mutlaka 12. saatten önce ve 
mümkünse 6-8. saatlerde ilk sağım kolost-
rumunun verilmesini gerektiğini üzerinde 
önemle durarak belirtmiştir. Kolostrumun 
hastalıkları önleme yanında büyüme üze-
rine de olumlu etkilerini belirttikten sonra 
buzağıların doğduktan hemen sonra ana-
sının yanından ayrılarak kuru ve temiz or-
tamda tutulması gerektiğini belirtmiştir. Bu 
dönemde bireysel kafeslerinde özellikle 
kış aylarında sentetik maddeler üzerinde 
değil, ot ve saman, hatta talaş gibi doğal 

maddelerin üzerinde yatmasının gerek-
tiğini belirtmiştir. Hayvanların altları kuru 
tutulmasının önemine değindikten sonra 
hijyenik koşuların sağlanması için uygun 
dezenfeksiyon yapılması gerektiği söyle-
miştir.

Buzağılarda ishallerden sonra ikinci önem-
li ölüm sebebi olan pnömonilerin erken 
belirtisi olarak burun ve gözyaşı akıntısı 
ile öksüren hayvanların takip edilmesini ve 
solunumlarında düzensizlik varsa hemen 
tedavi altına alınması gerektiği belirtilmiş-
tir. Yine buzağılarda sütünü yeterince iç-
meyen veya içme süresi uzayan hayvanla-
rın takip edilmesinin üzerinde durulmuştur. 
Buzağıların solunum yolu hastalıklarına 
yakalanmaması için yeterli kolostrumu al-
maları, sütten kesimin uygun yapılmasını 
ve sütten kesimden önce solunum sistemi 
hastalıklarına karşı aşılama yapılması vur-
gulanmıştır. Buzağılarda ilk 2 aylık dönem-
de ölüm oranının %5’in, idealinin ise %3’ün 
altında ve 2-6 aylık dönemde ise ölüm ora-
nının %1’in altında olmasının hedeflenmesi 
gerektiği belirtilmiştir.

Prof. Dr. Hasan BATMAZ, buzağılardan 
sonra kuzu ve oğlak ölümlerinin de büyük 
ekonomik kayıplara neden olduğunu vur-
gulamıştır. Kuzu ve oğlaklar bireysel ba-
rındırılmayıp grup halinde sıkışık ve daha 
kötü şartlarda barındırıldığından bunlarda-
ki ölümlerin %20’ler dolayında olduğuna 
dikkat çekilmiştir. Prof. Batmaz, Yılda yak-
laşık 15 milyon doğan kuzularda ölümler 
%5 azaltılsa 750.00 kuzunun kurtulacağını, 
bir kuzunu ekonomiye yaklaşık 300 TL de-
ğer katacağından 225 milyon TL’lik kazanç 
olacağını belirtmiştir. Yine kuzulardaki ra-
kamların 1/3’ü kadar oğlaklar için de ekle-
nebileceği söylenmiştir. Kuzu ve oğlaklar-
da ilk iki günlük dönemde zayıf doğanların 
ve hipotermiye bağlı ölümlerin yüksek ol-
duğu vurgulanmıştır. E.coli, Rotavirus isha-
li ve Cryptosporodiosis’den ileri gelen is-



Güncel

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ • YIL: 2017 • SAYI: 14 31

hallerin çok önemli olduğunu; ayrıca kuzu 
dizanterisi, enterotoksemi ve Pasteurella 
punömonilerinden ölümlerin yüksek oldu-
ğu belirtilmiştir. Kuzu ve oğlaklarda bütün 
dünyada seyreden bu hastalıkların dışında 
koyun-keçi vebası, şap, mavi dil, çiçek ve 
ektimadan ileri gelen kayıpların çok önemli 
olduğu; bu nedenle koyun ve keçilere ge-
belik döneminde ve kuzulara da ilk bir ay-
dan itibaren aşılamanın yapılması ve ağız 
sütünü almaları gerektiği vurgulanmıştır.

Vet. Hek. Dr. Abdurrahman ÖZLÜER ko-
lostrumun içeriği hakkında ayrıntılı bilgi 
verdikten sonra, kolostrum kalitesinin en 
düşük Holştayn ırkı ineklerde olduğunu, 
doğan buzağının canlı ağırlığına göre ko-
lostrum verilmesi gerektiğini, bu nedenle 
erkek buzağıların daha fazla kolostruma 
ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. Yine doğum-
dan sonra en geç 2 saat içinde buzağının 
ilk kolostrumu alması gerektiğini, güç do-
ğum yapan buzağıların normalden daha 
az kolostrum emdiklerinden bunların ko-
lostrum almalarına özen gösterilmesi ge-
rektiğini vurgulamıştır. Kolostrumun yete-
rince alınıp alınmadığını belirtmek üzere 
pasif transfer durumunun testlerle değer-
lendirilmesi gerektiğini ve pasif transfer 
durumu yeterli olmayanların daha yakın 
takip edilmesi ve bunların diğerlerine göre 
daha geç, örneğin 3.ayda sütten kesilme-
sini önermiştir. Sonuna kadar büyük ilgi ile 
izlenen program, soruların cevaplandırıl-
masıyla sona ermiştir.

“Buzağı, Kuzu ve Oğlakların Ölmesin” 
başlıklı ikinci Meslek İçi Eğitim Toplantı-
sı 22 Aralık 2016 Perşembe günü Burdur 
Veteriner Hekimler Odası ile birlikte Bur-
dur Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür-
lüğü Konferans Salonunda yapılmıştır. 
Toplantı öncesi yeni yürürlüğe giren Suni 
Tohumlama Yönetmeliği ve son dönemde 
uygulanan hayvancılık desteklemeleri ko-
nusunda Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü 

tarafından ayrıntılı bilgi verilmiştir. Ardından 
Burdur Veteriner Hekimler Odası Başkanı 
Kazım ÜSTÜNER’in yaptığı konuşmadan 
sonra Uludağ Üniversitesi Veteriner Fa-
kültesi İç Hastalıkları AD öğretim üyesi ve 
Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği Başka-
nı Prof. Dr. Hasan BATMAZ, yine “Buzağı, 
Kuzu ve Oğlaklarda Ölümlerin Önlenme-
sinde Koruma ve Tedavideki Kritik Nokta-
lar” başlıklı sunumunu yapmıştır. Toplantı-
ya yaklaşık 70 serbest veteriner hekim ile 
birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür 
Vekili Oktay DARCAN, Hayvan Sağlığı 
Şube Müdürü Ahmet Ali TOK, Tarım Kre-
di Kooperatifi Müdürü Yılmaz BAYDEMİR, 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Kamil ÖZCAN ve Ziraat Odası Başkanı İb-
rahim DEMİR ve diğer yetkililer katılmıştır. 
Burdur Valisi Şerif YILMAZ ise bir gün önce 
Suriye’de şehit düşen Burdurlu Uzman Ça-
vuş Ali YILMAZ’ın tören hazırlıkları nedeni 
ile toplantıya katılamamıştır. Toplantı, ilgi 
ile izlenen konuşmanın sonunda meslek-
taşlarımızın sorularının cevaplandırılmasıy-
la sona ermiştir.

Her iki toplantıya katılan veteriner hekim-
lere Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği ve 
Veteriner Hekim Oda Başkanlıklarınca ha-
zırlanan katılım sertifikaları verilecektir.
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SÜT SEKTÖRÜNDE ATIK YÖNETİMİ

Prof. Dr. Fatma Seda BİLİR ORMANCI
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
sedaormanc@yahoo.com

Gıda kayıp ve israfı, halen dünya ge-
nelinde büyük bir sorundur. Çalışmalar 
tahmini kayıp ve israfın dünya gıda zinci-
rindeki gıdaların yaklaşık üçte biri kadar ol-
duğunu göstermektedir. Avrupa Birliği’nde 
2006’daki gıda israfı tahmini olarak 89 mil-
yon tondur (Buzby ve Hyman, 2012). 2010 
yılında sadece Birleşik Krallık’ta 7,2 milyon 
ton gıda kaybı olmuştur. Bunun 4,4 mil-
yon tonluk bölümünün önlenebilir kayıplar 
olduğu raporlanmıştır (Quested ve Perry, 
2011).

Tam miktar henüz kesin olarak belirle-
nememiş olsa da gıda kayıplarının özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde kabul edilebilir 
seviyelerin çok üzerinde olduğu bir ger-
çektir. Ancak gıda kaybı ve israfı sadece 
gelişmekte olan ülkelerin sorunu değildir. 
Çalışmalar gelişmiş ülkelerin de gıda ka-
yıp ve israfında, özellikle tüketici düzeyin-
de katkısı olduğunu göstermektedir (FAO, 
2011).

Ülkemizde gıda kaybı ve israfı alanda 
veri toplamak ve çözüm önerileri üretebil-
mek için Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri 
Sendikası-TÜGİS, tarafından gıda sektörü-
ne yönelik “Gıda Atıklarının Azaltılması ve 
Geri Kazanımı Projesi” yürütülen proje ta-

mamlanmış; Tamamlanan projenin çıktıları 
bir panelle akademik çevreler ve sektörle 
paylaşılmıştır.

Kısa adı Foodward olan proje, Avrupa 
Birliği Bakanlığı Erasmus+ Programı ve 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi teknik iş-
birliği ile yürütülmüş; Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü- TAGEM- ta-
rafından da desteklenmiştir. Proje kapsa-
mında et, süt ve süt ürünleri ve konserve 
sektörlerinde atık yönetimi ve gıda atıkla-
rının geri kazanımı konusunda çalışmalar 
yapılmıştır. 

Projenin süt ve süt ürünleri sektörüne 
yönelik atık yönetimi raporunu Dergimiz 
aracılığı ile sizlerle paylaşıyoruz.

Süt ve Süt Ürünleri Sanayinde Gıda 
Kayıp ve İsraf Yönetimi

Gıda sektörünün en büyük kollarından 
biri olan süt sanayi, tüm gıda kayıp ve isra-
fının %8’ini kapsamaktadır (Lipinski et al., 
2013). FAO (2012), küresel olarak süt ve 
süt ürünlerinin %20’si kadarının israf edil-
diğini hesaplamıştır.

Süt sanayinde gıda kayıp ve israfı, farklı 
ürünlerde ve farklı üretim uygulamalarında 
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değişiklik göstermektedir. Buna ek olarak 
farklı ülkeler, süt ve süt ürünleri sanayinde-
ki kayıp ve israf miktarı olarak farklı değer-
ler raporlamaktadır. ABD’de 2008 yılında 
sıvı sütün %12’si, süt ürünlerinin %8’i pera-
kende aşamasında israf edilmiştir (Buzby 
et al., 2011). Bu değer AB ülkelerinde yak-
laşık olarak %8’dir (FAO, 2011).

Süt sanayinde gıda kayıp ve israfı, farklı 
ürünlerde ve farklı üretim uygulamalarında 
değişiklik göstermektedir. Buna ek olarak 
farklı ülkeler, süt ve süt ürünleri sanayinde-
ki kayıp ve israf miktarı olarak farklı değer-
ler raporlamaktadır. ABD’de 2008 yılında 
sıvı sütün %12’si, süt ürünlerinin %8’i pera-
kende aşamasında israf edilmiştir (Buzby 
et al., 2011). Bu değer AB ülkelerinde yak-
laşık olarak %8’dir (FAO, 2011).

Süt ve Süt Ürünleri Sanayinde Gıda 
Kayıp ve İsrafı

Sütün kalitesi aslen çiftlik koşullarına 
bağlıdır. Süt hayvanlarının sağlık durumu 
çok önemlidir. Hastalıklı ve antimikrobiyal 
tedavisi gören hayvanlar, sağılan hayvan-

lardan ayrılmalıdır. Örneğin Mycobacteri-
um tuberculosis’in neden olduğu ciddi bir 
hastalık olan tüberküloz, özellikle de çoklu 
ilaç direnci olan türleri, çiğ sütten insana 
bulaşan hastalıklardan biridir. Hayvanların 
tedavisinde kullanılan antimikrobiyaller de 
süte geçebilirler. Benzer şekilde, mikotok-
sin gibi uzun süreli maruziyet sonucu kan-
ser gibi ciddi hastalıklara neden olabilen 
toksinler bulunduran yemlerle beslenen 
hayvanların sütü de bu toksinleri içerebilir. 
Süte kimyasalların istemsiz olarak geçme-
si yanında kasıtlı olarak ve yasadışı şekil-
de kimyasal kullanımıyla da karşılaşılabilir. 
Antimikrobiyallerin yasadışı kullanımı, süt-
teki mikroorganizmaların azaltılması veya 
yok edilmesi içindir. Antimikrobiyallerin ge-
reksiz kullanımı sütün işlenmesine de etki 
eder, çünkü mayalanma sırasında kullanı-
lan starter kültürler de bunlardan etkilenir. 
Isıl işlem toksik materyali de, antimikrobi-
yalleri de ortadan kaldıramaz. Bu neden-
le süt ürünleri sanayinde kullanılacak çiğ 
süt antimikrobiyaller ve toksinler içeremez. 
Sütün kalite ve güvenilirliğini etkileyen ve 

Dünyanın 2011-2013 Arasında !nek Sütü Üretiminde !lk 10 Ülkesi (Ton)

 2011 2012 2013

Amerika Birle!ik Devletleri 89.015.235 90.865.000 91.271.058

Hindistan 57.770.000 59.805.250 60.600.000

‚ in 36.928.896 37.784.491 35.670.002

Brezilya 32.096.214 32.304.421 34.255.236

Almanya 30.323.465 30.506.929 31.122.000

Rusya Federasyonu 31.385.732 31.500.978 30.285.969

Fransa 24.361.095 23.998.422 23.714.357

Yeni Zelanda 17.339.000 19.129.000 18.883.000

TŸr kiye 13.802.428 15.977.837 16.655.009

Birle!ik Krallık 13.849.000 13.843.000 13.941.000

DŸnya 616.956.092 630.183.853 635.575.895

(AHDB, 2015’ten alınmıştır)
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dikkat edilmesi gereken diğer konular nak-
liye ve depolamadır. Nakliye ve depolama 
sıcaklıkları izlenmeli ve mikrobiyal büyüme-
nin engellenmesi için düşük tutulmalıdır.

Farklı çiftliklerden toplanan süt mikro-
biyal yükü (toplam aerobik plaka sayısı), 
asitlik, antimikrobiyal varlığı ve yağ içeriği 
açısından incelenir. Farklı ülkeler arasında 
ve bir ülkedeki farklı bölgeler arasında, yağ 
içeriği açısından coğrafi farklılıklarla karşı-
laşılabilmektedir. Çiğ sütün kabulü temel-
de antimikrobiyal içeriğine ve mikroorga-
nizma yüküne bağlıdır. Bu değerler farklı 
ülkelerde değişiklik göstermektedir. Ancak 
antimikrobiyal içeren ve gram başına 5 log 
toplam bakteri içeren sütler genel olarak 
sağlıkla ilgili kaygılar ve sütün süt ürünle-
ri üretiminde kullanıma uygun olmaması 
nedeniyle reddedilir. Çiğ sütün mikrobiyal 
yükü mümkün olduğunca düşük olmalıdır. 
AB ve ABD’de mikrobiyal sayım teslimat 
sırasında 105’i, sütün işlenmesinden önce 
ise 3*105’i geçmemelidir (ICMSF, 2005).

Sütün güvenilirliği ve iyi kalitede olma-
sı iyi tarım uygulamaları ile depolama ve 
nakliye koşullarının izlenmesi sayesinde 
elde edilebilir. Buna ek olarak süt ürünle-
ri sanayi, güvenilir ve iyi kalite süt üreten 
çiftçilerle sözleşme yapabilir. Bu çiftçiler ve 
sanayi arasında iyi diyalog yanında küçük 
çiftliklerin süt ürünleri sektörünce destek-
lenmesi ile sağlanabilir.

Aşağıdaki yönetim uygulamalarının işe 
yaradığı ve günümüzde her zamanki kadar 
geçerli oldukları kanıtlanmıştır (Reneau, 
2007):

1. İnekler temiz ve kuru olmalı, temiz alt-
lık sağlanmalıdır. 

2. Sağımdan önce meme yüzeyi iyi şe-
kilde temizlenmelidir.

3. Sütün ilk kısmının atılması ve klinik 
mastitis vakalarının tanımlanabilmesi için 
ön sağım yapılmalıdır. 

4. Yüksek somatik hücre sayımı göste-
ren sütler ana toplama tankından farklı bir 
yere aktarılmalıdır. 

5. Meme yüzeyleri sağımdan sonra te-
mizlenmelidir. 

6. Sağım ekipmanı düzenli olarak temiz-
lenmeli ve sterilize edilmelidir. 

7. Süt her zaman 4,5 °C’nin altında de-
polanmalıdır (Reneau, 2007). 

Gelişmekte olan ülkelerde hasat sonra-
sı ve işleme aşamasında yüksek miktarda 
kayıp görülürken, gelişmiş ülkelerde ka-
yıplar sıklıkla tüketim/ev aşamasında ol-
maktadır. Örneğin Uganda’da üretilen tüm 
sütün %27’si zayi olmaktadır ve bu durum 
süt evlere ulaşmadan yaşanmaktadır. Di-
ğer yandan Kuzey Amerika’da üretilen tüm 
sütün %20,7’si zayi olmakta, bu kaybın 
%70’lik kısmı tüketim aşamasında meyda-
na gelmektedir (FAO, 2011; FAO, 2015).

İşleme Aşamasında Atık Yönetimi

Süt ürünleri sektörü ambalaj malzeme-
si dışında fazla katı atık ortaya çıkarma-
maktadır. Ancak üretim aşamasında ciddi 
miktarda sıvı atık üretilmektedir (Kosseva, 
2013). Ancak bu sıvı atıklar çöpe gönderil-
mek yerine başka alanlarda kullanılabilirler. 
Peynir altı suyu, süt ürünleri sektörünün en 
önemli ve üzerinde en fazla çalışılmış yan 
ürünüdür. AB’de yıllık 9 milyon ton peynir 

(AHDB, 2015’ten alınmıştır)
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üretimi sırasında 50 milyon m3 peynir altı 
suyu ortaya çıktığı hesaplanmıştır. Peynir 
üretiminde üç çeşit peynir altı suyu ortaya 
çıkmaktadır: Peynir altı suyu (peynir üreti-
mi), ikincil peynir altı suyu (lor üretimi) ve 
peynir altı suyu atık suyu (peynir yıkama 
suyu) (Kosseva ve ark., 2011). Bu izolatlar 
büyük miktarlarda organik madde (laktoz 
ve proteinler) ile mineraller içerir (Prazeres 
ve ark., 2012).

Peynir altı suyu 1950’lerde atılırken 
şimdi ayrıştırılmış peynir altı suyu proteini 
(kg’ı yaklaşık 12 dolar) gibi yüksek değer-
li ürünlerin üretilmesinde kullanılmaktadır 
(Smithers, 2008). Peynir altı suyu protei-
ni yumurta ve et proteinden daha yüksek 
biyolojik değere sahiptir, yani insan vü-
cudunda daha fazla oranda ve daha hızlı 
kullanılır. Bu nedenle konsantre peynir altı 
suyu proteini (WPC) ve ayrıştırılmış peynir 
altı suyu proteini (WPI) profesyonel spor-
cular ve vücut geliştiriciler arasında olduk-
ça popülerdir (Smithers, 2008). Peynir altı 
suyu proteini emülgatör, su bağlayıcı, kö-
pürtücü ve jelleştirici gibi önemli fonksiyo-
nel etkilerinden dolayı gıda sanayinde kul-
lanılmaktadır (Diaz ve ark., 2004; Smithers, 
2008). Martin-Diana ve ark. (2006) peynir 
altı suyu izolatının umut vadeden bir biyo-
lojik koruyucu olduğunu ve taze kesilmiş 
sebzelerin raf ömrünün uzatılması amacıy-
la doğal bir dezenfektan olarak kullanılabi-
leceğini raporlamıştır. İzolat taze kesilmiş 
domatesin antioksidan etkisini güçlendir-
mek için de başarıyla kullanılmıştır (Ahmed 
ve ark., 2011). Peynir altı suyu aynı zaman-
da süt endüstrisinde kullanılan starter kül-
türler için de iyi bir besi yeridir. Koutinas 
ve ark. (2009) besi yeri olarak peynir altı 
suyu kullanılarak kefir kültürü üretilebildiği-
ni göstermiştir. Peynir altı suyu tek hücre 
proteini, sitrik asit, biyogaz, biyopolimerler, 
etanol ve laktik asit üretimi gibi fermentas-
yon uygulamalarında da kullanılmaktadır. 
Bunlara ek olarak peynir altı suyu yüksek 

yağ ve protein içeriği nedeniyle tereyağı ve 
ricotta gibi yumuşak peynirlerin yapımında 
da kullanılır. Bir diğer önemli izolat da yo-
ğurt suyudur. Yoğurt suyu, su tutucu ve 
emülgatör özellikleri nedeniyle gıda, koz-
metik ve ilaç sanayilerinde kullanılan laktik 
asit için iyi bir kaynaktır (Alonso ve ark., 
2010; Gao ve ark., 2011). Mirabella ve ark. 
(2014) süt ürünlerinden elde edilebilecek 
değerli bileşikleri laktik asit, oligosakkarit-
ler, peptitler, starter kültür, mayalanabilir 
madde, fonksiyonel gıda, dezenfektan ve 
gıda bileşeni olarak özetlemektedir.

Süt ürünleri sanayinin önemli bir diğer 
ürünü de yayık altı suyudur. Yayık altı suyu 
tereyağı üretiminden sonra arta kalan ve 
eskiden bir yan ürün olan sıvıdır. Ancak ya-
yık altı suyu artık bir yan ürün olarak görül-
memekte, istemli olarak üretilmektedir. Ya-
yık altı suyu yüksek besin değerine sahiptir 
ve tam yağlı süte göre daha düşük kalori 
içerir. Yayık altı suyu virüslere ve kansere 
karşı bir etki ile ilişkilendirilmektedir. Daha-
sı, önemli besin değeri ve teknolojik özellik-
lere sahip “süt yağı globül membranı” adlı 
bileşenin temel kaynaklarındandır (Dewet-
tinck ve ark., 2008; Saffon ve ark., 2015). 
Yayık altı suyu küresel anlamda üretilmese 
de, üretim ve kullanımının yakın gelecekte 
artması beklenmektedir.

Süt sanayi atıklarının anaerobik sindiri-
mi ile biyogaz üretilmesi; sektörün sadece 
atıklarını ortadan kaldırmasına değil, enerji 
maliyetini de düşürmesine yarayan görece 
yeni bir işlemdir. Biyogaz elektrik gibi ye-
nilenebilir enerjiye çevrilebilir. Farklı strate-
jilerin anaerobik sindirimin verimliliğindeki 
performansını değerlendiren çeşitli çalış-
malar yapılmıştır (Dugba ve Zhang, 1999; 
Ramasamy ve Abbasi, 2000; Vidal ve ark., 
2000; Haridas ve ark., 2005). Bu sistem 
sektör tarafından başarıyla kullanılmaktadır 
(Envirowise, tarihsiz). Ayrıca 2013 ve 2014 
arasında Birleşik Krallık’taki anaerobik sin-
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dirim tesislerinin toplam sayısında %34’lük 
bir artış görülmüştür (WRAP, 2014). Yenile-
nebilir enerji yanında, biyolojik sindirimden 
sonra ortaya çıkan biyokütle ve su, gübre 
ve sulama suyu olarak da kullanılabilmek-
tedir.

Hafif ve geri dönüşüme uygun mater-
yaller kullanılması süt sanayinin önceliği 
olmalıdır. Süt ambalajlama sistemlerinin 
yaşam süresinin değerlendirilmesi sonu-
cunda mevcut ambalajların ağırlığının %10 
oranında azaltılmasının ambalajın işlevini 
etkilemeden çevreye ciddi katkı sağladığı-
nı göstermiştir (WRAP, 2011).

Türk Süt ve Süt Ürünleri Sanayi

Türkiye’de süt tüketimi (kişi başına yak-
laşık 37 kg) AB’ye göre (kişi başına 100 
kg’dan yüksek) ciddi oranda düşük olsa 
da, son yıllarda kentleşme ve sağlık trend-
leri sayesinde düzenli olarak artmıştır (Ulu-
sal Süt Konseyi, 2014). Türkiye’de 2013’te 
yaklaşık 1.3 milyon ton ısıl işlem görmüş 
süt üretilmiş, bunu yoğurt, peynir, ayran ve 
peynir altı suyu takip etmiştir (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Süt ve Süt Ürünleri Üretimi 2013 (Ulusal Süt 
Konseyi, 2014’te uyarlanmıştır)

Türkiye’de süt üretiminin 2014 yılında 
%1,5 oranında artarak 18,5 milyon tona 
ulaştığı bildirilmektedir (TÜİK, 2015). An-
cak bu üretimin yarısından azı (%47) en-
tegre süt işleme tesislerine ulaşmıştır. AB 
(%95) ile karşılaştırıldığında bu oran, kayıt 
dışı üretimin Türk süt ürünleri sanayinin 
en büyük sorunlarından biri olarak kaldı-

ğını göstermektedir. Bu oran koyun, keçi 
gibi inek sütü dışındaki sütlerde daha da 
düşüktür (Ulusal Süt Konseyi, 2014). Çiğ 
sütün büyük bölümünün küçük çiftlikler ta-
rafından işlendiği söylenmektedir (Tablo 2) 
(Aygin, 2011).

Fiziksel, teknik şartlar ve standardizas-
yon sorunları nedeniyle küçük çiftliklerde 
sütün işlenmesi sırasında kayıplar olduğu 
söylenebilir.  Dahası bu küçük çiftlikler pey-
nir altı suyu proteinlerini değerlendireme-
mekte ve peynir altı suyunu atmaktadırlar 
(Tutar et al., 2012). Ayrıca bu işletmelerin 
çiğ sütü analiz edemedikleri, bu nedenle 
antibiyotik içeren süt alabildikleri ve sütü 
işletmeye soğuk zincir kullanmadan geti-
rebildikleri belirtilmektedir. Bu nedenle kü-
çük süt işleme çiftliklerinde son ürünün ka-
litesi sanayi ürünlerine kıyasla çok düşük 
olmaktadır (Aygin, 2011). 

Çiğ süt kullanımı  

Süt işleme fabrikaları             27%

Küçük çiftlikler (kayıt dışı üretim) 33%

Çiftlikte tüketim                        20%

Sokak satıcıları                        20%

Tablo 2. Türkiye’de çiğ sütün kullanımı (Aygin, 
2011’den uyarlanmıştır)

Standardizasyon ve kullanım sorunları, 
antibiyotik varlığı ve nakliye problemleri 
sürse de, izlenebilirlik ve eğitim, halen Türk 
süt ürünleri sanayinin en büyük problemle-
ridir.

Süt sanayindeki kayıp ve israfın önlen-
mesi için bazı öneriler aşağıda sunulmuş-
tur. Bu özet, kayıp ve israf kontrolünün 
yönetimi uygulamaları için de kullanılabilir 
(U.S. EPA, 1971).

1.İşleme ekipmanlarının kullanımı ve ba-
kımı konusunda fabrika çalışanlarına açık 
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talimatlar verilmelidir. Yetersiz denetleme 
ve eğitim, bakımı iyi yapılmayan ekipman, 
üretim aşamasında gıda kayıp ve israfının 
başta gelen nedenleridir.

2.Kayıpların nerede yaşandığını be-
lirlemek için kapsamlı bir değerlendirme 
yapılmalıdır. Uygun modifikasyonlar ve 
hatalı ekipmanda değişiklikler yapılmalıdır. 
Bakımlar düzenli yapılmalı, ekipmana özel 
olmalıdır.

3.Üretimin alım, işleme ve depolama 
gibi tüm aşamalarında süt hacmine uygun 
ve doğru ekipman kullanılmalıdır. Borular 
kurulumda kontrol edilmeli, sonrasında 
düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

4.Sıcaklık donmanın önlenmesi için dü-
zenli olarak kontrol edilmelidir.

5.Taşmaların önlenmesi için pompa ka-
pakları ve alarmlar gibi seviye kontrol ci-
hazları kurulmalıdır.

6.Kazan ve tanklar su gideri ve yıkama 
için yerden yeterince yüksek bir seviyeye 
kurulmalıdır.

7.Ürünlerin yere dökülmesinin engel-
lenmesi için yüzey soğutucular ve doldu-
rucularda uygun damlama engelleyiciler 
kullanılmalıdır. 

8.Peynir üretiminde kazan ve makinalar 
gereğinden fazla doldurulmayarak karıştır-
ma sırasında taşmanın önüne geçilmelidir. 

Kazanın tepesi ile sıvı yüzeyi arasında en 
az 3 inçlik (yaklaşık 8 cm) fark olmalıdır.

9.Köpük kazan ve besleme ünitelerinin 
üzerinden taşabildiği ve büyük miktarda 
katı madde içerdikleri için sıvı süt ürünle-
rinin köpürmesinin önlenmesi gerekmek-
tedir. Hat kısmi vakum altındayken içeriye 
hava kaçmasının engellenmesi için hava 
geçirmeyen separatörlerin, pompalarda 
uygun contaların ve uygun hat bağlantıları-
nın kullanılması köpürmeyi engelleyecektir 
(U.S. EPA, 2011).

10.Çiğ süt fiyatları düzenli olarak kont-
rol edilmelidir. 

Küçük çiftçiler desteklenmeli, üretim ve 
pazarlama faaliyetlerini düzenleme ve ar-
tırma konusunda teşvik edilmelidir. Nakli-
yeden ambalaja süt tedarik zincirinin her 
aşamasına yatırım yapmak çok önemlidir. 
Tedarik zinciri boyunca kayıp ve israfın ön-
lemesi, hem kamunun hem özel sektörün 
ortak görevidir (FAO, 2011).

Teşekkür: Foodward Projesinin çıktıları-
nı bizlerle paylaşan Türkiye Gıda Sanayii 
İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Sn. 
İ. Kaan SİDAR şahsında TÜGİS Yönetim 
Kurulu’na ve Gıdalarda Atık Yönetimi kitap-
çıklarını bize ulaştıran Comart Kurumsal 
Iletişim Hizmetleri Ltd. Şti.’den Ali Reşat 
YILMAZBİLEN’e teşekkür ederiz.
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PENDİK VETERİNER KONTROL 
ENSTİTÜSÜ VE 115 YILLIK TARİHİ

Dr. Sencer Mustafa KARAGÜL
Veteriner Hekim

mustafasencer.karagul@tarim.gov.tr

Tarihinde fedakârlık dolu hizmetleri 
ve müstesna başarıları barındıran Pendik 
Veteriner Kontrol Enstitüsü (PVKE), bu-
günlerde kuruluşunun 115. yıl dönümüne 
ulaşmanın haklı gururunu yaşamaktadır. 
Tarihsel sürece baktığımızda kurumun alt-
yapısı II. Abdülhamid döneminde Sultanın 
desteği ile tesis edilmiş mikrobiyoloji ala-
nında hizmet veren ilk kuruluşlara dayan-
maktadır.

Bu dönemde sağlık işlerine büyük 
önem vermiş ve desteklemiş olan Sultan 
II. Abdülhamid sayesinde ilgili kuruluşlar 
faaliyete geçmiştir (Unat 1970). Bu kuru-
luşlardan ilki Paris Pasteur Enstitüsü’nde 
eğitim almak üzere gönderilen heyetin 
ülkeye dönüşü ile faaliyete geçmiş olan 
Daülkelp Ameliyathanesi’dir. Söz konusu 
laboratuvar padişahın kuduz tedavisi için 
bir laboratuvar kurulması emrine istinaden 
heyet başkanı Dr. Zoeros Paşa tarafından 
1887’de faaliyete açılmıştır. Kurumun ça-
lışma alanı sadece kuduz aşısı üretimi ile 
sınırlı kalmamış; bakteriyolojik çalışmalar 
da yürütülmüştür. Bu nedenle bu labora-
tuvara “Dersaadet Daülkelp ve Bakteriyo-
loji Ameliyathanesi” adı verilmiştir. Kurum-

da kuduz aşısı üretimi ile birlikte İstanbul 
çevresi sularının incelenmesi, influenza ve 
sığır vebası ile ilgili çalışmalar yürütülmüş-
tür (Unat 1970, Karlıkaya 1999). Kurumun 
Kuduz aşısı üreten dünyada üçüncü labo-
ratuvar olduğu bildirilmiştir (Batu 1982).

Daülkelp Ameliyathanesi’nin kuruluşu-
nu takiben İstanbul’da bir telkihhane (aşı 
hazırlama evi) açılması adına Telkihhane-i 
Şahane (Osmanî) için 1892’de Sultan 
II. Abdülhamid’in izni ve emri alınmıştır. 
Telkihhane-i Şahane sayesinde Osmanlı 
İmparatorluğu’nda resmi ve sürekli bir çi-
çek aşısı üretimi başlamıştır. Bu zamana 
kadar aşı, yurt dışından tedarik edildiği 
için telkihhane sayesinde aşı temini için 
büyük paralar harcanması engellenmiştir 
(Karlıkaya 1999). Müteakip dönemlerde 
Telkihhane-i Osmanî adını alan bu kurum, 
Türkler tarafından kurulmuş ve Türkler ta-
rafından başarı ile idare edilmiş bir mües-
sese olarak kabul edilmiştir (Unat 1970, 
Karlıkaya 1999). Burada vurgulanması ge-
reken husus, bundan yaklaşık bir asırdan 
fazla bir zaman öncesinde dışa bağımlılığı 
ortadan kaldırmak adına atılan adımların 
PVKE tarafından sadakatle günümüzde 
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takip edilmesidir. Bu bağlamda kurum, ül-
kemizde yaygın bir zoonoz hastalık olan 
Bruselloza karşı uygulanan aşı ihtiyacının 
%100’ünü karşılayarak yurt içinden veya 
yurt dışından aşı tedarikine gerek bırakma-
maktadır. 

Yurdumuzda, padişahlığı döneminde 
Sultan II. Abdühamid’in kurulmasını sağ-
ladığı sağlık kurumlardan bir diğeri ise 
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma 
Hastanesidir. Söz konusu hastane Sultan 
II. Abdülhamid’in 7 aylık iken difteri nede-
niyle vefat eden kızı Hatice Sultan’ın ölü-
münün ardından 1899 yılında “Hamidiye 
Etfal Hastanesi” yani “Abdülhamid Çocuk 
Hastanesi” adı altında ilk çocuk hastanesi 
olarak hizmet vermeye başlamıştır (Yıldı-
rım 2010).

Tarihimizde yaşanan sağlık sıkıntılarına 
karşı kısa sürede tesis edilip hizmet ver-
meye başlayan müstesna kurumlardan 
biri de 115 yıllık Enstitümüzün orijin aldığı 
Bakteriyolojihane-i Şahane (Osmanî)’dir. 
Bu kurumun açılışında 1893 yılının Ağus-
tos ayında İstanbul’da ortaya çıkan kolera 
salgının etkisi büyüktür (Unat 1970). Söz 
konusu laboratuvar, kolera salgını sırasın-
da Sultan II. Abdülhamid’in Pasteur’den 
salgına karşı gerekli tedbirleri tatbik ede-
bilecek bir hekimin gönderilmesini isteme-
si ve bunun üzerine İstanbul’a gelen Dr. 
Andre Chantemesse’nin yaptığı çalışmalar 
neticesinde bakteriyoloji işleri için ayrı la-
boratuvar kurulması gerekliliğini bildirmesi 
üzerine kurulmuştur. Bakteriyolojihane-i 
Şahane, Paris’den gelen Dr. Maurice 
Nicolle’in idaresinde 1894 yılında hizmet 
vermeye başlamıştır (Erk 1963a, 1968, 
Unat 1970, Batu 1982, Karlıkaya 1999). 
1894 yılında Peşte’de yapılan ilmî bir top-
lantıda, difteri serumunun bulunduğu ha-
beri üç gün sonra İstanbul’a ulaşmıştır. 
Çok sevdiği kızını dört yaşında iken difte-
riden kaybeden Sultan Abdülhamid, bu 

habere çok sevinmiş ve bu gelişme üzeri-
ne Bakteriyolojihane-i Şahane Müdürü Dr. 
Nicolle’ü Paris’e göndermiştir. Böylelikle 
Difteri serumunun bulunuşundan sadece 
üç ay sonra İstanbul’da üretiminin başlan-
ması sağlanmıştır (Ürkmez 2006). 

Bakteriyolojihane-i Şahane ilk olarak 
Demirkapı Askeri Tıbbiye Mektebi bahçe-
sinde ayrı bir laboratuvar olarak hizmet 
vermiştir (Unat 1970). İki yıl kadar sonra 
ise difteri serumu hazırlamak için binanın 
yetersizliği nedeniyle Nişantaşı’nda Süley-
man Paşa konağına taşınmıştır (Karlıkaya 
1999). Bakteriyolojihanede üretim faaliyet-
leri haricinde beşeri ve veteriner hekim-
ler için kurslar da tertip edilmiştir (Unat 
1970).

Fotoğraf 1: Bakteriyolojihane-i Şahane
Bakteriyolojihanenin çalışmaları yurdu-

muzdaki sağlık hizmetlerinde öncü olmuş-
tur. Görüldüğü üzere isimler, zaman ve 
mekanlar değişmesine rağmen bu amaçlar 
doğrultusunda çalışan kuruluşların vizyo-
nunu benimsemiş Enstitümüz de sadece 
biyolojik madde üreticisi değil aynı zaman-
da buna eş değer araştırmacı yetiştirici ku-
rum unvanının hakkını eğitim hizmetleri ile 
vermeye çalışmaktadır. 

Özellikle dünyada 1894’de kullanıma su-
nulan difteri serumunun Kurum tarafından 
yurdumuzda hazırlanan ilk serum olması 
ve 1895’ten itibaren üretiminin sağlanması 
önemli bir basamaktır (Unat 1970, Karlıka-
ya 1999). Aşikâr olan manzara mazideki 
meslek büyüklerinin dünyadaki gelişmele-
re kısa zamanda ayak uydurma kabiliyet-
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leri ve ehliyetleridir. Bu pencereden PVKE 
yaklaştığımızda menşei mazideki müstes-
na kurumlara dayanan Kurumun günümü-
ze kadar icraatlarını sürdürüp, uluslararası 
standartlarda ürün çıktısı ve teşhis hizmeti 
verebilmesinin nedeni olarak,  güncel sağ-
lık mecrasına adapte olmak adına araş-
tırma şevkinin ve çözüm odaklılığın yitiril-
memesi görülebilir. Bu istikrar çizgisinde 
ülkemizdeki çiftlik hayvanlarında yakın 
zamanda epidemilere neden olan Lumpy 
Skin Disease (LSD) hastalığa karşı Enstitü 
bünyesinde yer alan Viral Aşılar Üretim La-
boratuvarının hastalığın kontrolü adına aşı 
üretimi çalışmalarına kısa zamanda geç-
miş olması Enstitünün vazifeden kaçmaz, 
vazife peşinde koşar misyonunun aşikâr 
bir örneğidir.

Bakteriyolojihanede difteri serumunun 
ardından 1897 yılında Çatalca’da çıkan 
sığır vebası salgınına karşı da serum üre-
tilmiştir (Erk 1963b, Unat 1970, Karlıkaya 
1999). Ülkemiz 2003 yılında sığır vebası 
hastalığından, 2005 yılında ise sığır veba-
sı enfeksiyonundan arilik statüsü kazan-
madan önce; geçmişte sığır vebası gerek 
dünyada gerekse yurdumuzda et prote-
ini açısından kaynak kıtlığına ve iş verimi 
düşüklüğüne neden olarak insan hayatını 
etkilemiştir. Günümüzde çok geniş faali-
yet alanlarına ulaşmış olan Dünya Hayvan 
Sağlık Örgütü’nün (OIE), I. Dünya Savaşı 
sonrası Asya’da devam eden sığır vebası 
salgınlarını azaltmak ve durdurmak için 
kurulduğu bildirilmiştir (Erk 1963b). Bu ne-
denle mazide sığır vebasına karşı yapılmış 
serum üretimi, rutin bir üretim prosesin-
den çok daha fazlasını temsil etmektedir. 
PVKE’nin, günümüzde de salgın hastalık-
lara karşı alınacak acil eylem planları için, 
üretim ve teşhis hizmeti vermeye her za-
man hazır olması kurumun geçmişinde-
ki hayvan ve insan sağlığını iyileştirmek 
adına olan hassasiyetinin yansımasıdır. 
Gerek difteri gerekse veba serumu üreti-

minde veteriner hekimliği mesleğinde ve 
Pendik VKE tarihinde önemli bir yeri olan 
Adil Mustafa Şehzadebaşı’nın emeği çok 
fazladır.

Tarihsel akışa geri dönecek olursak; 
1901 yılında Dr. Maurice, Bakteriyoloji 
Şahane’deki görevinden ayrılmıştır ve mü-
essesenin idaresine sırasıyla Dr. Remlinger 
ve Dr. Rifat Muhtar görev almıştır. 1911’de 
Müessese müdürlüğüne Dr. Paul E. Si-
mod getirilmiştir. Dikkat çekici bir nokta 
Bakteriyolojihanenin bu sırada Fransızca 
yazılan yayınlarda adının “Institut Pasteur 
de Constantinopole” olarak yer almasıdır 
(Unat 1970).

Dr. Maurice Nicolle’in görevden ayrılma-
sı sonrası hayvan hastalıklarının incelenme-
si ve bunlara karşı serum ve aşı hazırlan-
ması için 1901 yılında Bakteriyolojihane-i 
Baytari adıyla ayrı bir laboratuvar kurul-
muştur (Erk 1963a, Unat 1970, Batu 1982, 
Karlıkaya 1999). Pendik Veteriner Kontrol 
Enstitüsü’nün miladı olan 1901 senesi, 
Enstitü logosunda da yer alırken kurumun 
sadece kuruluş yılını gösteren bir tarihten 
ibaret değildir. 1901 senesi,  bir asırdan 
fazla süredir ülke sağlığına hizmet veren, 
hastalık salgınlarını, savaşları geride bı-
rakmayı başarabilmiş kurumun cefa dolu 
vefalı tarihini simgelemektedir.  PVKE, ne 
maziye sırtını dönmüş ne de sadece atiye 
kendini salıvermiş bir müessese olarak gö-
rülmelidir. Yahya Kemal Beyatlı’nın “kökü 
mazide olan atiyim” sözünden teşbihe gi-
dilirse “kökü geçmiş olan geleceğim” di-
yebilen geçmiş ile geleceği dengeleyen 
bir çalışma düsturu içinde faaliyetlerini sür-
dürmektedir.

Sultanahmet’teki Mülkiye Baytar Mek-
tebi içinde kurulmuş olan müessesenin ilk 
müdürlük görevini Adil Mustafa Şehzade-
başı üstlenmiştir (Erk 1963a, 1963b, Unat 
1970, Batu 1982, Karlıkaya 1999). Yardım-
cıları ise Dr. Nikolaki Mavraoğlu ve Veteri-
ner Refik Bey olmuştur (Unat 1970). 
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Fotoğraf 3: Sultanahmet Kabasakal’daki 
Tunuslu M. Hayrettin Paşa Konağı

Pendik Veteriner Enstitüsü’nün ilk Mü-
dürü ve ilk Türk Bakteriyologlardan olan 
Adil Mustafa’yı bu yazıda kâfi gelmese de 
bir nebze olsun tanıtmak ahde vefa adı-
na bir görevdir. Adil Mustafa 1889 yılında 
Harbiye’de bulunan Baytar Mektebi’ne gi-
riş imtihanını birincilikle kazanmıştır. Bir yıl 
sonra Avrupa’ya gönderilecek öğrencileri 
seçmek için açılan sınavı da kazanarak 
Fransa’daki Alfort Veteriner Okuluna gön-
derilmiştir. Adil Mustafa okuldaki başarısın-
dan dolayı Fransa Ziraat Bakanlığı tarafın-
dan gümüş madalya ile ödüllendirilmiştir 
(Erk 1968, Demirözü 1992). 1897 yılında 
Adil Mustafa Bakteriyolojihane-i Osmanî 
müdürü olan Dr. Maurice’in yardımcısı ola-
rak görevlendirilmiştir (Erk 1968). Dr. Mau-
rice ile Adil Mustafa’nın çalışmaları 8 yayı-
na konu olarak uluslararası literatürde yer 
almıştır (Erk 1963b, Unat 1970, Demirözü 
1992). Müşterek çalışmaları 1899, 1901 ve 
1902 de “Annales de L’Enstitute Pasteur” 
de yayımlanmıştır. Bu yayınların en önem-

lilerinden bir tanesi sığır vebası virüsünün 
filtrelerden geçebilen bir virüs olduğunu 
bildirdikleri yayındır ki şap hastalığı virüsü 
sonrası hayvan paraziti virüslerin ikincisi-
nin keşfini bu yayın ile dünya ile paylaşıl-
mışlardır (Erk 1968, 1963b, Unat 1970). 
Sığır vebası ve insan difteri serumu üretimi 
haricinde tüberkülin ve mallein üretimleri-
ne iştirak etmiş, virüsler ve kan parazitle-
ri üzerine çalışmalar yapmıştır (Erk 1968, 
Demizözü 1992, Karlıkaya 1999).

Adil Mustafa, 1904 yılında 33 yaşınday-
ken tüberküloz nedeniyle vefat etmiştir 
(Erk 1968, Batu 1982, Demizözü 1992). Kı-
sacık ömrünü çok çalışarak ve müstesna 
başarılara imza atarak geçiren ilk müdü-
rümüz Adil Mustafa’yı, rahmet ve saygıyla 
anıyoruz. 

Adil Mustafa’nın vefatının ardından mü-
dürlüğe Dr. Refik Güran, yardımcılığına 
ise Nikolaki Mavraoğlu getirilmiştir (Erk 
1963a, Unat 1970, Batu 1982).  Enstitü mü-
dürlerinden Şefik Kolaylı, Dr. Refik Bey’in 
kurumu 1909-1910 yılları arasında küçük 
fakat iyi bir Bakteriyoloji Enstitüsü haline 
getirdiğini aktarmıştır. 1910 yılında Nikola-
ki, Borrel’den öğrendiği yöntem ile Koyun 
Çiçek Aşısı hazırlamıştır. Yine bu dönemde 
etkili bir şarbon serumu hazırlanarak in-
san deri şarbon tedavisinde kullanılmıştır. 
1911’de şarbon aşısı, 1913’de mandaların 
barbon hastalığına ve tavuk kolerasına kar-
şı aşılar üretilmiştir (Ulaş 1970, Unat 1970, 
Batu 1982, Unat 1989, Karlıkaya 1999).

 

Fotoğraf 4: II. Abdülhamid’e sunulan Bak-
teriyolojihane albümünden bir resim

     

Şekil 1: Pendik 
Veteriner Kontrol 
Enstitü Logosu

Fotograf 2 :  Adil 
Mustafa  

Şehzadebaşı
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Sultanahmet’teki müessesenin ihtiyaç-
ları karşılayacak büyüklükte olmaması 
nedeniyle Bakteriyolojihane-i Baytari’nin 
taşınmasına karar verilmiştir. (Ulaş 1970, 
Unat 1989).  1910 yılında Pendik’te Ens-
titünün yeri satın alınarak, binanın temeli 
atılmıştır. Enstitünün taşınması esnasında 
Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy Umur-ı 
Baytariye Müdiri yardımcısı olarak görev 
yapmaktadır. Enstitü arazisinin yerinin 
tespiti konusunda yapılan tartışmalar neti-
cesinde Umur-ı Baytariye Müdiri Abdullah 
Efendi’nin görevden alınması üzerine Meh-
met Akif Ersoy; “Umur-ı Baytariye Müdiri 
Abdullah Efendi’nin yerden göğe kadar 
haklı olduğu Bakteriyolojihane meselesin-
den dolayı azli üzerine acizleri de memuri-
yetimden suret-i kat’iyede istifa ediyorum” 
diyerek 20 yıllık meslek hayatını bırakarak 
memuriyetten ayrılmıştır.(Ayvazoğlu 2006). 
Dr. Refik Güran gözetiminde yürütülen 
Enstitü inşaatı 1913’de bitirilmiştir (Pen-
dik Veteriner Kontrol Enstitüsü 2016). Re-
fik Güran’ın başka bir göreve atanmasıyla 
Enstitü Müdürlüğüne Pasteur Enstitüsü 
şeflerinden Prof. Paul Forgeot getirilmiştir 
(Erk 1963a, Unat 1970, Karlıkaya 1999). 
Prof. Forgeot kurumun gelişimi için çok 
çalışmış lakin I. Dünya Savaşı’nın başla-
ması üzerine Fransa’ya dönmüştür. Bunu 
takiben kurumun idaresi vekâleten Ahmet 
Şefik Kolaylı’ya bırakılmıştır (Unat 1970, 
Beşe 1981, Batu 1982, Demirözü 1992, 
Karlıkaya 1999). Bakteriyolojihane-i Baytari 
Pendik’te 11 Ekim 1914 yılında çalışmaya 
başlamıştır (Batu 1982, Unat 1989).

  

Şekil 2: Pendik Veteriner Kontrol 
Enstitüsü’nün ilk logosu

 

Pendik

Fotoğraf 5: Veteriner Kontrol Enstitüsü bi-
nasının ilk hali

Çanakkale muhaberesi sırasında 
İstanbul’un işgali söz konusu olunca Şe-
fik Kolaylı idaresinde Enstitünün bir kısmı 
serum öküzler ve aletleri de dahil olmak 
üzere Eskişehir’e taşınmıştır. (Batu 1982, 
Unat 1989, Karlıkaya 1999). Eskişehir 
Sıcaksular’daki Hacı Ali Ağa’nın hanında 
“Serum Darülistihzarı” kurularak serum 
üretimine devam edilmiştir. (Unat 1970, 
Karlıkaya 1999). Çanakkale’den düşman 
çekilince Müdür Vekili görevini üstlenen 
Nikolaki Mavraoğlu idaresinde Kurumun 
geri kalan personeli tarafından sığır ve-
bası üretimi Pendik’te de sürdürülmüştür. 
Böylece Pendik ve Eskişehir’de üretilen 
serumlar gizlice Anadolu’ya gönderile-
rek, savaş boyunca ordunun sığır vebası 
serumu ihtiyacı karşılanmıştır (Unat 1970, 
Unat 1989). Eskişehir Yunan tarafından iş-
gal edilince Şefik Bey kuruluşu Kırşehir’e 
oradan da Etlik’e taşımıştır (Unat 1970, 
Unat 1989, Karlıkaya 1999). 1921 yılında 
bugün adı Etlik Veteriner Kontrol Merkez 
Araştırma Enstitüsü olan Ankara Serum 
Darülistihzarı kurulmuştur. İstiklal savaşın-
dan sonra Şefik Bey Bakteriyolojihane’ye 
Müdür olarak atanmış ve 1939 yılına kadar 
bu görevde kalmıştır. 1939-1945 yıllarında 
Tarım Bakanlığı Teftiş heyetinde çalışmış 
ve 1946-1951 yıllarında Tarım Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcılında bulunmuştur. Ku-
rumun Bakteriyolojihane-i Baytari olan adı 
1937 yılında Veteriner Bakteriyoloj ve Se-
roloji Enstitüsü olarak değiştirilmiştir (Unat 
1976, Unat 1990).
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Fotoğraf 6: Enstitü binasının arka cephe-
den görünüşü

Başlangıçta bünyesinde sadece sığır 
vebası ve Pastörella laboratuvarları bu-
lunurken, 1926’da Anaerob ve Teşhis, 
1946’da Keçiciğer Ağrısı, 1947’de Yanıka-
ra ile müstakil bir Teşhis, 1949’da Patoloji, 
1950’de Parazitoloji, 1954’de Enterotok-
semi, 1957’de Brucellosis ve 1958’de Ta-
vuk Hastalıkları laboratuvarları eklenmiştir 
(Ulaş 1970, Batu 1982, Demirözü 1992, 
Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 2016) . 
Bu Enstitüde üretilmekte olan Tüberkülin, 
Mallein, Antraks, Tetanoz ve Kolera aşı ile 
serumlarının üretimi 1934 yılında Etlik Bak-
teriyoloji Enstitüsü’ne devredilmiştir (Batu 
1982).

 

Fotoğraf 7: Enstitü arşivinden laboratuvar 
çalışmalarına ait bir resim

Kurumda S. Üner ve F. Sarısayın tarafın-
dan Brusella aşılarını geliştirilmiştir. F. Arı-
soy, O. Erdağ koyun ve keçilerde salgınlar 
yapan Mycoplasmosis olgunlarından izole 
ettikleri suşları atenüe ederek o zamana 
kadar üretilmiş dünyanın en iyi Mycoplas-
ma aşılarını üretmiş oldukları paylaşılmış-
tır. H. Ergün, B. Onar Bakırköy ilçesinden 
izole ettikleri koyun çiçek virusunu atenüe 
ederek doku kültürü aşısı; Pipano, Ü. Öz-
koç, E. Onar’ın ise izole ve atenüe ettikleri 
Theileria annulata suşunun doku kültürü 
aşısını ürettikleri aktarılmıştır (Demirözü 
2014).

 

Fotoğraf 9: Enstitü arşivinden laboratuvar 
çalışmalarına ait bir resim

Brusella Laboratuvarı, 1957 yılın-
da Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma 
Enstitüsü’nden, Pendik’e nakledilmiştir 
(Batu 1982). 1960 yılında B. abortus S19 
aşısı üretilmeye başlanmıştır (Ulaş 1970). 
1965   yılında  Birleşmiş  Milletler  Gıda  ve

Fotoğraf 8: Enstitü arşivinden laboratuvar 
çalışmalarına ait bir resim
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Fotoğraf 10: Enstitü arşivinden laboratuvar 
çalışmalarına ait bir resim

Tarım Teşkilatı (FAO) ile yapılan anlaş-
ma gereğince müştereken Koyun Hastalık-
ları Araştırma Laboratuvarları kurulmuştur 
(Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, 2016) 
(Ulaş 1970, Batu, 1982, Demizözü, 1992). 
Brusella melitensis Laboratuvarı bu Labora-
tuvar bünyesinde faaliyete geçmiş ve 1969 
yılında B. melitensis Rev 1 aşısı üretilme-
ye başlanmıştır (Ulaş, 1970). Bu dönemde 
koyun hastalıkları ile ilgili projeler yapılmış 
ve bu projelerle gelen yabancı uzmanların 
Türk veteriner hekimleri ile birlikte çalıştık-
ları bir ortam hazırlanmıştır. Bu suretle ba-
tıdaki ileri teknikler ülkemizde de uygulan-
mıştır. FAO projesinde yer alan kararlarla 
ilgili olarak Anaerob, Mikoplazma, Meliten-
sis, Viroloji, Doku Kültürü, Parazitoloji, Bi-
yokimya Laboratuvarlarıyla birlikte bir besi 
yeri hazırlama ve sterilizasyon bölümü fa-
aliyete geçirilmiştir. 1976 yılından itibaren 
Dünya Bankası, FAO ve Türkiye Kalkınma 
Vakfı desteği ile Tropikal Theileriosis’e kar-
şı canlı atenüe bir aşı geliştirilmiş, 1981 yı-
lında uygulamaya konulmuştur (Batu 1982, 
Demizözü 1992, Pendik Veteriner Kontrol 
Enstitüsü 2016). Mikoplazma Labaratuva-
rı tarafından Mycoplasma gallisepticum 
pleyt test antijeni yanında, 2003 yılında 
infeksiyöz synovitis’in serolojik teşhisinde 
kullanılan Mycoplasma synoviae pleyt test 
antijeni geliştirilmiştir ve bu ürünün üretimi 
devam etmektedir.

Fotoğraf 11: Biyolojik madde üretim binası

Fotoğraf 12: Teşhis binası

Günümüzde PVKE 44 farklı biyolojik 
maddenin üretimini gerçekleştirmesiyle 
Türkiye’de tek, dünyada ise sayılı enstitü-
ler arasında yer almaktadır. Gelişen dün-
ya gerekliliklerine göre Enstitümüzde yeni 
yapılanmalar devam etmiş, bu kapsamda 
Kuş Gribi, Kuduz, Brusella ve Anthrax gibi 
zoonoz hastalıkların teşhislerini gerçekleş-
tirmek üzere Dünya Bankası desteği ile bi-
yogüvenlik seviyesi 3 (BSL3) laboratuvarı 
kurulmuştur. Yine Kalıntı İzleme, İlaç Kalite 
Kontrol, Moleküler Genetik ve Doping La-
boratuvarları da Enstitü bünyesinde hizmet 
vermeye başlamıştır.

Fotoğraf 13: Enstitü iç bahçe girişi

Yerli üretim ithal edilen veteriner ilaçla-
rın ruhsata esas ve saha kalite kontrolünün 
yürütüldüğü İlaç Kalite Kontrol Laboratuva-
rı, 2000 yılında kurulmuş olup. Türkiye’de 
bu alanda tek laboratuar olarak hizmet 
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vermektedir.  Kalıntı analiz laboratuarımız 
2003 yılında UKİP kapsamında numune-
lerini işlemeye başlamıştır. 2010 yılında 
kuruluş çalışmaları başlamış olup 2015 
yılında aktif olarak faaliyete geçen Doping 
laboratuvarı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurumu’nun 
verdiği yetki ile safkan İngiliz ve Arap atla-
rının yarış sonrasında alınan kan ve idrar 
örneklerinin doping maddeleri yönünden 
analizi ve doping maddeleri üzerinde araş-
tırma konularında hizmet vermektedir.

Bruselloza karşı yürütülen kitlesel aşıla-
ma programı kapsamında sığır ve koyun-
keçiler için konjuktival Brusella aşısı geliş-
tirilmesi 2012 yılında başlanmış olup proje 
kapsamında aşı üretimi başarılı bir şekilde 
yürütülmektedir. Aynı zamanda bu proje 
kapsamında aşı üretimindeki kapasiteyi 
artırmak ve altyapıyı güçlendirmek adına 
Brusella aşıları üretimi için 2016 yılında 
yeni ver kontrollü bir üretim alanı hizmet 
vermeye başlamıştır.

Bünyesinde barındırdığı 21 laboratuvar 
ile üretim, teşhis, kontrol, araştırma, yayın, 
komisyon ve denetim faaliyetlerine kuruluş 
amacı doğrultusunda gerçekleştirmektedir.  

 

Fotoğraf 14: İdari bina

 

Fotoğraf 15: Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Kazım Karabekir’in Enstitü hatıra 
defterine yazdıkları

1922 yılında Bakteriyolojihane, Daülkelp 
Tedavihane, Kimyahane ve Telkihhane, 
Sıhhi Müze birleştirilerek İstanbul Hıfzısıhha 
Müessesisi kurulmuş ve Müdürlüğüne Dr. 
Refik Güran Bey getirilmiştir. (Unat 1970, 
Karlıkaya 1999). Bu müessese 1928 yılın-
da Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi olarak 
Ankara’ya taşınmıştır (Erol 2003). İlerleyen 
yıllarda Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitü-
sü adını alan kurumda, dizanteri, kolera, 
boğmaca, verem, tetanoz, difteri, kızıl gibi 
farklı hastalıklara karşı yürütülen aşı üreti-
mi 1998 yılında BCG aşısı üretimine de son 
verilmesi ile tamamen son bulmuştur (Buz-
gan 2011).

PVKE, Pendik sahil yolunun bir cephe 
gerisindeki kampüsü içinde çalışmaları-
na bir asırdan fazla zamandır devredilen 
hizmet emanetini sırtlayarak devam et-
mektedir. Mazisindeki cefa dolu yılları, her 
şeye rağmen hizmetteki istikrarı, keşifleri, 
fedakâr meslek büyükleri, mesleki rehber-
liği gibi sayısız iltifata tabi marifeti ile gıpta 
edilecek müstesna bir kurumdur. İcraatla-
rına aşina olmayanlar için belki çok iyi bi-
linmeyebilir ama bu kurumun naçizane bir 
parçası olarak bizim çok iyi bildiğimiz hu-
sus müstesnalığı mütevazılık ile mıhlanmış 
bir kurumdur. Biyoloji bilimi ile ilgilenenle-
rin kullandığı bir teşbih vardır: biyolojide 
1+1 her zaman iki etmez. Her ne kadar ku-
rumun tarihçesini paylaşmayı çalıştığımız 
bu metinde sayılar, rakamlar, tarihler yer 
alsa da mevzu bahis PVKE ise 1+1 emin 
olun ikiden fazla eder, bu yüzden kurumun 
tarihçesi bu anlayışta değerlendirilmelidir.  

PVKE için “olmasaydı ne olurdu” so-
rusunu yönelttiğimizde alacağımız yanıt 
maalesef sahip olduğumuz emaneti kay-
betmek olacaktır. PVKE bu ülkenin mazide 
sahip olduğu, günümüzde sahiplendiği ve 
gelecekte sahip çıkması gereken bir değer 
olarak kabul edilmelidir.

Kaynaklar yazardan temin edilebilir.
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50. Yıl Plaketi
Meslek yaşamlarında 50 yılı tamamlayarak 
plaket almayı hak eden meslektaşlarımızın 
isimleri aşağıda verilmiştir.

Mesleğimize 50 yıl ve üzerinde hizmet ver-
miş meslek büyüklerimize saygı ve şükran-
larımızı sunmak amacı ile Doğa Residence 
Otel’de  22.10.2016 tarihinde plaket töreni 
tertip ettik.

Hayatta olan ve adres bilgilerine ulaşabil-
diğimiz 28 meslek büyüğümüzün davetli 
olduğu törende Prof. Dr. Rauf CAN (1965), 

M. Agah DİKMEN (1965), Prof. Dr. Haluk 
ERGÜVEN (1965), Prof. Dr. Asım KABUK-
ÇU (1965) Prof. Dr. Leyla  KALAYCIOĞLU 
(1965), Dr. Mehmet KOZANDAĞI (1965), 
İsmail Süha SERDAROĞLU (1965), Prof.
Dr. Yusuf ŞANLI (1965), Prof. Dr. Mehmet 
Ali TEKEŞ (1965), Prof. Dr. Sadi ARAL 
(1966), Prof. Dr. Nejat AYDIN (1966), Prof. 
Dr. Ahmet ÇOLAK (1966), Necdet ÖZDE-
MİR (1966), Yalçın ÖZGEN (1966), Se-
zer Şahin (1966),  Prof. Dr. Recep TINAR 

50. Yıl Plaketi
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(1966), Prof. Dr. Muzaffer ÜSTDAL (1966) 
ve Ali BÜKREK (1966) plaketleri takdim 
edilmiştir. Yıllardır görüşemedikleri dönem 
arkadaşları ile de hasret gideren büyükle-
rimizle bizlerde özlem gidermenin hazzını 
yaşadık.

Ankara dışında olmaları  ve sağlık sorun-
ları nedeni ile katılamayan meslek büyük-

lerimiz Cahit BAŞARAN (1965), Kemal BE-
YAZKOÇ (1965),  Ali Altan BULU (1965), 
Mustafa MENEMENCİOĞLU (1965), Prof. 
Dr. Selahattin CEYLAN (1965), Zafer İL-
DEŞ (1966), Sami ÖZTÜRK (1966), Prof. 
Dr. Kemalettin YAMAN (1966), Prof. Dr. Ke-
ramettin YAREN (1966) ve Prof. Dr. Yalçın 
YILDIRIM (1966) plaketleri gönderilmiştir.



Haberler

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ • YIL: 2017 • SAYI: 1450



Haberler

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ • YIL: 2017 • SAYI: 14 51



Haberler

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ • YIL: 2017 • SAYI: 1452

Veteriner Hekimliği Öğretiminin 
174. Yıl Dönümü Kutlaması 

ve Geleneksel Helva Koşusu
Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretiminin 
174. Yıldönümü Ankara Üniversitesi Ve-
teriner Fakültesi’nde büyük bir coşku ve 
katılımla kutlandı. Prof. Dr. Satı Baran Kon-
ferans Salonu’nda 24 Ekim 2016 Pazarte-
si günü saat 10.00’da gerçekleşen tören; 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. 
Müzik dinletisi ve tarihsel tanıtım gösterimi 

ile devam eden törende Ankara Üniversi-
tesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
H. Oğuz SARIMEHMETOĞLU, BESD-BİR 
Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet ERGÜN, 
Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Şakir Doğan TUNCER; Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı 
Talat GÖZET; Gıda Tarım ve Hayvancılık 
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Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr.Durali 
KOÇAK ve Ankara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erkan İBİŞ açış konuşmalarını 
yaptılar.

Prof. Dr. Satı Baran Konferans Salonu’nda 
biten törenin ardından kutlamalar saat 
12.00’da Geleneksel Helva Koşusu ile 
devam etti. Veteriner fakültesi öğrencileri, 
yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 
yanı sıra; idari personel, araştırma görev-
lileri ve öğretim üyelerinin de katılımıyla 
Fakülte kampüsünün etrafının tam tur ko-
şulmasıyla gerçekleşti.

Dereceye girenlere madalya ve ödüllerinin; 
katılımcılara katılım belgelerinin verilmesiy-
le birlikte dağıtılan helva ile sporcular enerji 
depolarken, Türkiye’de Veteriner Hekimliği 
Öğretiminin 174. Yıl Dönümü tatlı bir şekil-
de sona erdi. 
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8. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni 
Tohumlama Bilim Kongresi Düzenlendi

8. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumla-
ma Bilim Kongresi, 5-9 Ekim 2016 tarihleri 
arasında Side, Antalya’da Uluslararası Ka-
tılımlı olarak gerçekleştirildi. Üniversiteler-
den, kamu sektörü ve özel sektörden yak-
laşık 150 kişinin katılım sağladığı Kongre 
süresince 6 çağrılı sunum, 20 sözlü sunum 
ve 55 poster sunum yapıldı. Bununla bir-
likte 5 ayrı dalda; En İyi Sözlü Sunum, En 
İyi Poster Sunum, Genç Araştırmacı Teşvik 
Ödülü, Reprodüksiyon Bilim Ödülü, Prof. 
Dr. Afif SEVİNÇ ödülleri verildi. Bilimsel 
programın yanı sıra Androloji paneli ve 
Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim 
Derneği Çalışma toplantısı gerçekleştirildi. 
Ayrıca Kongre süresince gerçekleştirilen 

çeşitli sosyal aktivitelerle de katılımcılar ke-
yifli vakit geçirme olanağı buldular. Kongre 
sonunda ise bir sonraki Reprodüksiyon ve 
Suni Tohumlama Bilim Kongresi’nin 2018 
yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Veteri-
ner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama 
Anabilim Dalı tarafından Hatay’da gerçek-
leştirilmesine karar verildi. Kongre bitimin-
de yapılan istişare toplantısında görüşülen 
konularla ilgili bir ‘Sonuç Bildirgesi’ oluştu-
rulup paylaşılmasına karar verildi. 8. Ulusal 
Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim 
Kongresi sonrasında hazırlanan ‘Sonuç 
Bildirgesi’ne bu bültenin “Güncel” kısmın-
da yer verilmiştir.
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1. Uluslararası Hayvan Besleme 
Kongresi

Birinci Uluslararası Hayvan Besleme 
Kongresi (1.UHBK) Hayvan Besleme Bilim 
Derneği tarafından 28 Eylül-1 Ekim 2016 
tarihleri arasında, Belek/Antalya’da SPICE 
HOTEL & SPA’da gerçekleştirildi. Dernek 
tarafından geleneksel olarak her iki yılda 
bir düzenlenen kongreye geniş bir katılım 
oldu.

 Bu kongre ile hayvan beslemede yeni 

gelişmeler, biyoteknolojik yöntemler, al-
ternatif ve ekonomik yem kaynakları ile 
çevre dostu üretim uygulamalarına ağırlık 
verilmesi ve bu konular üzerine odaklanıl-
ması ele alındı. Son yıllarda, özellikle yem 
hammadde fiyatlarında yaşanan yüksek 
artışlar yanında, biyogüvenlik kanunu ve 
yönetmeliklerinin ülkemiz yem ve hayvan-
sal üretimine olan yansımaları; değerlendi-
rildi.
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Tarım ve Gıda Etiği Projesi (TARGET)
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tara-
fından finanse edilen “Tarım ve Gıda Etiği 
(TARGET)” Projesi kapsamında; 9 Kasım 
2016 Çarşamba günü Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nde “Tarım ve Gıda Etiği 
Eğitimi” başlıklı bir eğitim gerçekleşmiştir. 
Eğitime kamu, üniversite ve özel sektörden 
veteriner hekim, ziraat ve gıda mühendis-
lerinden oluşan toplam 20 kişilik bir ekip 
katılmıştır. Eğitimin ilk oturumunda Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ney-
yire Yasemin YALIM “Etik ve Etik Yöntem 
Bilgisi”; Ankara Üniversitesi Önceki Rek-
törlerinden ve Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Cemal TALUĞ “Tarım ve Gıda Etiğine Giriş” 
başlıklı sunumlarını yapmıştır. Sunumların 
ardından Prof. Dr. Cemal TALUĞ ve Gıda 
Mühendisi Petek ATAMAN’ın yönettiği Etik 

Oturumlar yapılmış; katılımcıların sunulan 
vakalar üzerinde tartışması sağlanmıştır.
Ülkemizin tarım ve gıda etiği alanında yapı-
lan ilk yaygın eğitim çalışması olması niteli-
ğini taşıyan bu eğitime Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Tekno-
lojisi Anabilim Dalı’ndan Arş. Gör. Dr. Güzin 
İPLİKÇİOĞLU ÇİL ve Derneğimizi temsilen 
Veteriner Hekimliği  Tarihi ve Deontoloji 
Anabilim Dalı’ndan Arş. Gör. Aytaç ÜNSAL 
katılmıştır.  Eğitimin ikinci oturumu; 22 Şu-
bat 2017 Çarşamba günü gerçekleşmiş ve 
eğitim sonunda  katılımcılara  sertifikaları 
verilmiştir.
TARGET Projesinin sonraki adımlarından 
biri olan Uluslararası Katılımlı 1. Tarım ve 
Gıda Etiği Kongresi 10-11 Mart 2017 tarih-
lerinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Konferans Salonu’nda gerçekleşecektir.
Ayrıntılı bilgi: http://www.target-prj.org
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Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 

Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Gültekin Yıldız 

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Biyogüvenlik 

Kurul Başkanlığı 
Görevine Atandı

Prof. Dr. Gültekin YILDIZ 1985 yılında An-
kara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 
mezun oldu. Aynı yıl AÜ Veteriner Fakül-
tesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü 
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 
Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak 
girdi. DAAD bursunu alarak 1987-1990 yıl-
ları arasında Almanya Hannover Veteriner 
Üniversitesinde doktorasını tamamladı. 
1993 de yardımcı doçent, 1995 de doçent 
ve 2001 yılında profesör oldu. Almanya- 
Stuttgart Hohenheim Universitesi Hayvan 
Besleme Enstitüsünde farklı yıllarda, Al-
manya- Münih Ludwig Maximilian Univer-
sitesi Veteriner  Fakültesi Süt Hijyeni ve 
Teknolojisi Enstitütünde araştırıcı olarak 
bulundu. Hannover ve Berlin Veteriner Fa-
kültelerinde misafir öğretim üyesi olarak 
yer aldı. 

Hayvan besleme ve beslenme hastalık-
ları, yemler, yem hijyeni, yem teknolojisi, 
alternatif yemler, rasyon, yem katkıları, mi-
kotoksinler, mineraller, biyoteknoloji, labo-

ratuvar hayvanları, kafes kuşları, tavuk ve 
at besleme ile atıkların değerlendirilmesi 
konularında araştırma ve çalışmalarda bu-
lundu. Otuzu aşkın proje, yüz elliyi aşkın 
makale ve tebliğ, on adet kitap yayınladı. 
Radyo ve televizyon eğitim programların-
da yer aldı. Yönetiminde on yüksek lisans 
ve 6 doktora öğrencisi tezlerini tamamladı. 
Fakültede halk oyunları sorumlu öğretim 
üyeliği, proje kaynakları oluşturma komis-
yonu ile mesleki bilgilendirme ve yönlen-
dirme komisyonu üyelikleri yapmaktadır. 
Üniversitede Tarım, Hayvancılık ve Gıda 
Teknokenti Komisyonu Üyeliği, Fikri ve 
Sınai Haklar Kurul Üyeliği, Üniversite Öğ-
renci Toplulukları Komisyonu üyeliği yap-
maktadır. 2016 Aralık ayında Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı kontenjanından 
üniversite temsilciliği üçüncü dönem Biyo-
güvenlik Kurul Başkanlığı görevini almıştır.

Veteriner Hekimler Derneği olarak hocamı-
zı kutlar, kendisine yeni görevinde başarı-
lar dileriz. 
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Moleküler Mikrobiyoloji 

Laboratuvarı Açıldı
Ülkemiz hayvancılığında önemli yer tu-
tan hastalıkların erken teşhisi, koruma ve 
mücadeleye ilişkin epidemiyolojik survey 
çalışmaları büyük öneme sahiptir. Bu bağ-
lamda uygun altyapıya sahip laboratuvarla-
ra gereksin duyulmaktadır. Cumhuriyet’in 
ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi 
içerisinde faaliyetlerini sürdüren Veteriner 
Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda, 
rutin teşhis, seroloji, mikoloji, kanatlı hay-
van hastalıkları, moleküler mikrobiyoloji 
laboratuvarı ve Salmonella özel laboratu-
varları bulunmaktadır. Salmonella labora-
tuvarı çalışma kapsamında halen 2500’ün 
üzerinde bulunan Salmonella serotipleri-
nin tamamı belirlenebilmekte ve antibiyog-
ram testleri yapılmaktadır. Bu kapsamda 
Anabilim Dalımız Salmonella Laboratuvarı 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa 
Birliği uluslararası referans laboratuvarı 
Technical University of Denmark’ın Exter-
nal Quality Control System (EQAS) kapsa-
mında her yıl düzenlediği “Salmonella Se-
rotiplendirilmesi”, “Salmonella Antibiyotik 

Duyarlılık Testi” ve “Campylobacter Teşhi-
si” ring testlerinden 2015 ve 2016 yıllarında 
tam puan alarak başarılı olmuştur. 

Anabilim Dalı bünyesinde daha önce tez 
laboratuvarı ve yüksek lisans/doktora öğ-
rencileri odalarının bulunduğu bölümün 
yeniden yapılandırılmasıyla “Moleküler 
Mikrobiyoloji Ar-Ge Laboratuvarı” 2016 
yılında faaliyete geçmiştir. Bu laboratuvar 
içinde ‘Moleküler Teşhis ve Ar-Ge Labo-
ratuvarı, Bakteri Genotiplendirme Labo-
ratuvarı, DNA Dizi Analizi Laboratuvarı ve 
Biyogüvenlik-2 Düzeyinde (BSL-2) Mikro-
biyoloji Laboratuvarı’ bulunmaktadır.

Yeni kurulan Anabilim Dalımız Ar-Ge Labo-
ratuvarında sürdürülen araştırma faaliyetle-
ri genellikle çok kapsamlı ulusal (TÜBİTAK, 
BAP ve TAGEM) ve uluslararası projelerle 
desteklenmektedir. Türkiye’de ilk kez yapı-
lan geniş kapsamlı mikrobiyom çalışması 
olan ve TAGEM tarafından desteklenen 
“Kanatlıların Salmonella İnfeksiyonunu En-
gelleyen Bağırsak Mikrobiyomunun Meta-
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genomik Analiz İle Belirlenmesi: Antibiyo-
tiklere Alternatif Bir Yaklaşım” adlı proje, 
bölümümüz cihaz alt yapısı içinde bulu-
nan yeni nesil dizi analizi sistemleri (Ion-
Torrent, ABI) kullanılarak yürütülmektedir.

Ar-Ge Laboratuvarı kapsamında yer alan 
Ion-Torrent (ABI) yeni nesil dizileme cihazı 
dışında, Sanger tabanlı ABI 3500 dizi ana-
lizi cihazı, CHEF-DR III Pulsed Field Gel 
Electrophoresis (Dupont) ve RiboPrinter 
(Dupont) sistemleri gibi ülkemizde sayılı 
laboratuvarlarda bulunan cihazlarda bu-
lunmaktadır. Bu cihazlar, hastalık etken-
lerinin teşhisi ve moleküler tiplendirilmesi, 
mutasyon analizleri, antibiyotik direnç pro-
fillerinin belirlenmesi ve hastalık epidemi-
yolojilerinin anlaşılmasına yönelik çalışma-
larda kolaylık sağlamaktadır.

Yeni kurulan Ar-Ge laboratuvarımızın ku-
rulma amaçları arasında aynı zamanda fa-
külte içi ve dışından (özel sektör, bakanlık 
vs.) gelecek olan araştırma faaliyetlerine 
teknik destek sağlamakta bulunmaktadır. 
Bu amaçla halen hayvancılıkla ilgili çeşitli 

dernek ve kurumlar ile ortak projeler de-
vam etmektedir. Ülkemiz hayvancılığına ve 
akademik araştırmalara katkıda bulunmak 
amacıyla kurulan Ar-Ge Laboratuvarımız 
ve Anabilim Dalımız bünyesinde bulunan 
başta Salmonella laboratuvarı olmak üze-
re diğer laboratuvarlarımız her türlü yeni 
araştırma önerisine açık olup faaliyetlerini 
ve çalışma alanlarını her yıl genişletmekte-
dir.
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81. Büyük Atatürk Koşusu

Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyesi Nurgül Söğüt’ün katıldığı 27 Aralık Atatürk’ün 
Ankara’ya gelişi nedeniyle Gençlik Hizmetleri  ve  Spor İl  Müdürlüğünün  düzenlediği 
81. Büyük Atatürk Koşusu 

Veteriner Hekimler Derneği Genel 
Merkezi Taşındı 

Derneğimizin Sağlık Sokak No:21’de bulunan Genel Merkez Binası; kiracı-
larının binayı boşaltmaları nedeni ile Genel Kurulun yönetime verdiği yet-
kiye dayanılarak toptan kiraya verilmiştir. Dernek genel merkezi için Eği-
tim ve Konuk Evimizin bulunduğu Ziya Gökalp Caddesi No:16 adresinde 
bulunan binada bir daire kiralanarak taşınma işlemi 8 Haziran 2016 tarihi 
itibari ile tamamlanmıştır. Bu durum üyelerimize cep telefonu mesajı ile bil-
dirilmiştir. Kızılay’da bulunan yeni Genel Merkezine tüm meslektaşlarımızı 
bekliyoruz.
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Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Kadın Öğretim Üyelerinin 

Yılbaşı Yemeği
Ankara Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi’nin Kadın öğretim üyeleri, 
Prof. Dr. Nesrin SULU ve Prof. Dr. Ayşe 
ÇAKMAK’ın organizasyonu ile 22.12.2016 
tarihinde, Kümes Restoran’da bir araya 
gelip, birlik-beraberlik ruhunu pekiştirmek 

için “Yeni Yıla Merhaba Yemeği” yediler. 

Bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşa-

yan öğretim üyeleri, 2017 yılı için sağlık, 

huzur ve mutluluk temennilerini dile getir-

dikten sonra ayrıldılar.
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Türkiye Ziraatçılar Derneği Yönetim 
Kurulu Derneğimizi Ziyaret Etti

Türkiye Ziraatçılar Derneği yönetimine yeni 
seçilen Genel Başkan Hüseyin DEMİRTAŞ, 
Genel Başkan Yardımcısı Fatma GÜNEŞ, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Nusrettin AYDIN ve 
Cuma SARIKAYA  14 Aralık 2016 tarihinde 

Derneğimizi ziyaret etmişlerdir. Her iki der-
nek yönetimi birlikte yaptıkları toplantıda 
bundan sonraki süreçte mesleki konularda 
ortak çalışmalar yapılmasına karar vermiş-
lerdir.
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
1970 Mezunları 46. Yıllarını Kutladılar

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
1970 mezunları geleneksel hale getirdik-
leri buluşmalarını Antalya Kemer’de 12-16 
Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştir-
diler.  Bu yıl da mezuniyetlerinin 46. yılını 
kutlamak amacıyla bir araya gelen meslek-
taşlarımız 5 gün boyunca eşleri, çocukları 
ve torunları ile 50 den fazla katılım sağladı-
lar. Buluşmaya Olcay Velioğlu, Alime Şim-
sek, Gürsel Fırat, Zehra Bastıyalı,  Ayla ve 
Nuray Serter, Dumlu Demircioğlu, Oktay 
Seçim, Muammer Akın, Fikret ve Hatice 
Gülşen, Sezgin ve Feride Yurtseven, Ay-

han Özkul, Sacit ve Pınar Görgül, Ahmet 
ve Güner Göker, Ömer Kocabeyoğlu, Ali 
ve Nuran Mermertaş, Erkal ve Ayfer Kal-
faoğlu, Hazım ve Serra Gökçen, İhsan ve 
Selma Özdöl, Şakir Doğan ve Nesrin Tun-
cer, Hamza ve Betül Zor, Mehmet ve Fat-
ma Aliye Öztürk ile oğlu Veteriner Hekim 
Atilla Öztürk, Şükrü ve Bedriye Aktaş ile 
oğlu Veteriner Hekim Koray Aktaş, Cahit 
ve Zübeyde Garip ile evlatları katılmışlar-
dır. Meslektaşlarımız 48.yıl kutlamalarında 
buluşmak dileği ile otelden ayrıldılar. 



Haberler

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ • YIL: 2017 • SAYI: 1466

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
1971 Yılı Mezunlarının 45.Yıl Buluşması

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakül-
tesi 1971 yılı mezunları tanışmalarının 
50.; Mezuniyetlerinin  45. yıl dönümünü 
kutladılar.

2011 yılında sevgili arkadaşımız 
Kemal YILMAZ’ın girişimiyle başlatılan 
buluşmalarımız her yıl farklı bir arka-
daşımızın farklı yerde düzenlemesi ile 
sürüyor. 

Emeği geçen arkadaşlarımız Kemal 
YILMAZ, Mustafa BATU, Muammer İM-
REK, Kamuran İLERİ, Zeki Gürsoy’ a te-
şekkür ediyoruz. Bu yıl ki organizasyon 
görevi bana verildi. Bende bana yar-
dımcı olan kızım Arzu’ya beni arkadaş-
larıma mahcup etmediği için teşekkür 
ediyorum. 

Toplantımız 15-18 Ekim 2016 tarihle-
ri arasında Antalya-Serik- Boğazkent’te 
gerçekleşti. Organizasyon kapsamında 
Side Perge Antik Kentleri, Aspendos, 
Antalya Arkeoloji Müzesi, kısa bir şehir 
turu, Kale İçi, Karpuz Kaldıran Şelalesi 
gezildi. 

Buluşmamıza Ercan KÖPRÜLÜ, Hü-
seyin TAN, Mehmet KOCABATMAZ, 
Zafer GÖKALP, Murat KULOĞLU, Ka-
muran İLERİ, Kemal YILMAZ, Hüseyin 
ÖZGÜR, Mustafa BATU, Zeki GÜRSOY, 
Burhanettin OLCAY, Aysel EŞCAN, Ay-
han ÜNSAL, Ekrem ENDEŞ, Ertuğrul 
YÖNEY, Ayşe ÖZTÜRK, Haşmet AK-
BULUT, Hüseyin YÖRÜK, Ali YARCI, 
Halil CÖMERT, Yavuz SEZEN ve arka-
daşlarımızın sevgili eşleri olmak üzere 
toplam 38 kişi katıldı. Son anda sağlık 
sorunları nedeni ile Sevinç TÜRKER, 
Mustafa SAPMAZ, Ali DADAŞ, Âdem 
ŞENÜNVER, Ferhat ŞENEL, Ali OTLU, 
Ahmet UĞUR, aramızda olamadılar. 
Toplantı sonrası 19 Ekim 2016 tarihinde 
yitirdiğimiz Ahmet UĞUR arkadaşımıza 
rahmet diliyoruz, ışıklar içinde uyusun.

2017’ de Çanakkale’de, sağlıklı ve 
eksiksiz olarak ulaşabilmek dilek ve 
umudu ile.

1971 yılı mezunları adına Ayşe ÖZ-
TÜRK
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Alanya-Meryan Otel’de 29 Eylül 2016 
tarihinde bir araya gelen 1979’lular 3 
günü eşleri, çocukları ve yakınlarıyla 
çok samimi bir ortamda, coşkuyla, eski 
anılarını ve aralarından ebediyen ayrılan 
arkadaşlarını da rahmetle anımsayarak 
mezuniyetlerinin 37. yılını kutladılar.

Bu buluşmaya A ve B sınıfından aşa-
ğıda adları bulunan arkadaşlarımıza ka-
tılımları için teşekkür ederiz.

Abdullah YÜCESAN, Adnan ÖZ-
TÜRK, Adnan TUNCER, Ali Galip EM-
KİN, Bekir Engin BAŞARGAN, Bestami 
DOĞAN, Emine GÜRER, Cengiz GÜ-
RER, M. Cihat ÖZTÜRK, Havva KESKİN, 
Hüseyin KARAÇİN, Musa AKYOL, Nuri 
SOYDAL, Öznur POYRAZ, Ramazan 
GÜDEN, Sait GÜLABACI, Seracettin 
BİLİCİ, Seyit UYGUR, Ufuk ŞEKERCİ, 

Yılmaz GÖKÇAY, Yusuf AVCI, Mestan 
ÖZYER, Aysun ÖZTÜRKMEN, Cihad 
KARAOĞLAN, Cemil GÜZEL, Okan ER-
TUĞRUL,  İ. Sinan KAPTI, Bülent ÖZ-
KIR, Semiha ÖNER, Osman KUTSAL, 
Fatma KOÇ, H. Oktay YILMAZ, Ahmet 
SÜZÜK, Necdet BOSTANCI, Müjdat 
ALP, Adil ÇIRAK, Ayşe ÇAKMAK, M. Ali 
TANÖR, A. Taşkın ÖZDEMİR, M. Se-
lami KIBRIS, Kadircan ÖZKAN, Serpil 
Canan MENTEŞ, Sabriye DOĞANAY 
FELDHAUS, Beytullah KENAR, Aziz 
İPEK

Ayrıca; bize bu keyfi yaşatan mes-
lektaşlarımızdan Emine GÜRER’e, Ufuk 
ŞEKERCİ’ye,  M. Selami KIBRIS’a,  Os-
man KUTSAL’a ve A. Taşkın ÖZDEMİR’e 
başarılı organizasyonlarından dolayı te-
şekkür ederiz. 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1979 
Mezunları 37. Yıllarında Özlem Giderdiler
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
1981 Yılı Mezunların 35. Buluşması

1981 mezunları 2016 Dünya Veteriner Hekimler Günü ’ünde Bodrum Milas’da  bu-
luştuk.Yıllar sonra ilk gecenin heyecanlı karşılaşmasından sonra Bodrum civarını 
gezdik. İkinci gece müzik eşliğinde yemek yiyerek güzel bir gece geçirdik. Buluş-
mamızın son gününde, bu gezinin ev sahipliğini yapan Sedat ZENCİR’in balık çift-
liğini gezerek tarla balıkçılığı hakkında detaylı bilgi aldık. Güllük’te yapılan kahvaltı-
dan sonra vedalaşarak seneye buluşmak üzere ayrıldık.

Dr.Saffet SARAÇ 
Dönem arkadaşları adına 
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
2006 Mezunları Buluştu

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2006 mezunları, meslekte 10. yıllarını fa-
kültede buluşarak kutladılar. Mezuniyetlerinin 10. yılı için bir araya gelen meslek-
taşlarımız, fakülte içerisinde yer alan Kümes Restoran’da yemek yedikten sonra, 
Ankara Veteriner Anatomi Müzesi’ni gezdiler. 2006 mezunları, Anatomi dershane-
sinde yıllar önce eğitime başladıkları sıralarda, eşleri ve çocuklarıyla oturarak hatıra 
fotoğrafı çektirdiler. 
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Excede, sığırlarda kulak tabanına 
subkutan olarak uygulanır.
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KULAK VERİN!
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sütte 0 gün arınma süresi 
ile benzersiz formül!

HEM ZAMANDAN,
HEM SÜTTEN KAZANDIRIR!

www.zoetis.com.tr



Kongre Duyuruları

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ • YIL: 2017 • SAYI: 14 71



Haberler

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ • YIL: 2017 • SAYI: 1472



Aramızdan Ayrılanlar

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ • YIL: 2017 • SAYI: 14 73

1940 yılında Mersin’in Tarsus ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğreniminden sonra 
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne girip 1964 yılında mezun oldu. Diyarbakır’da 
Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsünde Veteriner hekim olarak göreve başladı. Uzmanlığı-
nı aldıktan sonra Amasya’da Gıda Kontrol ve Laboratuvar Müdürü olarak görev yapa-
rak daha sonra Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü’nden 2000 yılında emekli 
oldu. 

Emekli olduktan sonra Adana ilinde yaşamını sürdürmekte iken 14 Ekim 2014 tarihin-
de vefat etti.  Kendisine Allahtan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Eşi Dilek GÜÇLÜ 

Uzm. Veteriner Hekim Osman GÜÇLÜ
1940-2014

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1961 yılında mezun olan meslektaşımız 
mezuniyet sonrası sırasıyla Diyarbakır Veteriner İşleri Müdürlüğü;  Kars – Göle İnekhane-
si ve Çanakkale Kumkale İnekhanesinde çalışmıştır. Askerlik dönüşü; 1966-1989 yılları 
arasında Bayer Türk Hayvan Sağlığında çalışıp emekli olduktan sonra 1989-2005 yılları 
arasında da Topkim Topkapı İlaç Premiks San. Tic. A.Ş’ de Ankara Büro Müdürü olarak 
görev yapmıştır.                 

21 Ocak 2017 tarihinde vefat eden meslektaşımıza Allahtan rahmet,  ailesine başsağ-
lığı dileriz.           Veteriner Hekimler Derneği 

Veteriner Hekim Cengiz UÇELE
1935-2017
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03.04.1924’de Tekirdağ’da doğdu. İlkokul ve ortaoku-
lu Tekirdağ’da, liseyi ise İstanbul’da Pertevniyal Lisesin-
de okudu. Takiben Ankara Üniversitesi Veteriner Fakül-
tesine girmiş ve 1949 yılında, her zaman gurur duyacağı 
mesleğinin diplomasını alarak mezun olmuştur.

Veteriner Hekim Orhan GÜNDÜZ
1924-2016

1938 Iğdır doğumlu olup, İlk, orta ve liseyi Kars’ta 
okudu. 1956 yılında Askeri öğrenci olarak  Ankara Üni-
versitesi Veteriner Fakültesi’ne girdi. 

1961 yılında mezun oldu ve 4 yıl silahlı Kuvvetler bün-
yesinde çalıştıktan sonra 1966 yılında Salgın Hastalıklar 
ve Bakteriyoloji Asistanı oldu.

Veteriner Albay Celalettin ÜNAL
1938-2017

Atandığı ilk görev yeri Diyarbakır’ın Lice kazasıdır. Daha sonra Erzincan’ın Tercan 
kazası ile Tekirdağ’ın Şarköy kazalarında görev yaptı. 1954 yılında evlendi. 1958’de uz-
manlık sınavını vererek Karacabey Harası’na Tavukçuluk Şubesine atandı. 1969-1980 
yılları arasında Ankara’da Tarım Bakanlığı’nda Tavukçuluk Şube Müdürlüğü görevini 
yürüttü. 3 çocuğu olan ve Tavukçuluk alanında ilk çalışmaları Karacabey Tavukçuluk 
Şubesi’nde başlatmış olan Orhan Gündüz 23.07.2016’da İzmir’de vefat etmiştir. 

Oğlu Salih GÜNDÜZ 

1969 yılında Uzman olduktan sonra Sağlık Bakanlığından Tabiblere Mahsus Uzman-
lık Diplomasını aldı. 1970-1980 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Biyoloji 
Enstitüsünde Bakteri Aşıları Şefi olarak görev yaptı. Bu arada 8 yıl süreyle Gazi Üniversi-
tesi Diş Hekimliği Fakültesinde Mikrobiyoloji Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 

1980 yılında Albay rütbesiyle kendi isteği ile emekli oldu. 3 yıl özel olarak çalıştıktan 
sonra 1983 yılında Kızılay Ankara Kan Merkezi AB0 Rh Laboratuarı Şefliğine atandı.15 
Kasım 1986 yılından sonra Kızılay Kan Merkezinde Müdür olarak görev yaptı. Daha son-
ra ayrıldı. Uzun yıllar özel olarak Laboratuarlarda çalıştı.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.12 Ocak 2017 yılında ebedi istirahatına çekilmiştir. 
Kendisine Allahtan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.



Aramızdan Ayrılanlar

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ • YIL: 2017 • SAYI: 14 75

Prof. Dr. Nihat BAYŞU 1937 yılında Çorum’da doğmuş, 1955 yılında Çorum Lisesi’nden 
mezun olmuş ve 1961 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni bitirmiştir. Bay-
şu; Biyokimya alanında 1967 yılında Doktor olmuş, 1972 yılında Doçent unvanı almış ve 
1977 yılında Profesörlüğe yükseltgenmiştir.

Prof. Dr. Nihat BAYŞU, The American Biographical Institute, Research Board of Ad-
visors Editörlüğü ve Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi Editörlüğü’nü yapmıştır. Üç 
Cumhurbaşkanı tarafından atanarak 2547 sayılı Kanuna göre en uzun süre Rektör olarak 
(12 yıl) veteriner hekimliği mesleğine eğitim-öğretim alanındaki hizmetlerinden dolayı 
TVHB Merkez Konseyi’nce Onur Ödülüne layık görülmüştür. 

Prof. Dr. Nihat BAYŞU, aşağıda belirtilen görevlerde yer almıştır.
1982 -1985 arası Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcılığı; 
1980 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı; 
1986 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Lalahan Hayvan Sağlığı ve Nük-

leer Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü; TÜBİTAK VHAG- Yürütme Kurulu Üyeliği; TAEK-
VHAG Grup Üyeliği; 

1986 - 1991 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 
1991 - 1992 yılları arasında ikinci kez Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü; 
1992 - 1994 yılları arasında Kars-Kafkas Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü; 
1994 - 1998 yılları arasında Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü 
Çok sayıda kitabı (9) ve bilimsel makalesi (43) bulunan Prof. Dr. Nihat BAYŞU, 2004 

yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’ndan emekliye 
ayrılmış ve 17.12.2016 tarihinde vefat etmiştir.

Başımız sağ olsun.         
Veteriner Hekimler Derneği 

Prof. Dr. Nihat BAYŞU
1937-2016
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Kitap 2 cilt halinde; 9 Bölüm Editörü tarafından düzenlenen 10 Bölümden oluşmuştur. 
Ülkemiz Veteriner Fakültelerinin tamamına yakınından olmak üzere, bazı Fen-Edebiyat 
Fakültelerinden ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı Araştırma ve Kontrol Enstitülerinden 40’ın üzerinde akademisyenin 
katkılarıyla hazırlanmıştır. 

Kitapta, bugüne kadar yayınlanmış olan Türkçe veya yabancı dildeki parazitoloji 
kitaplarının geleneksel yazımları dışına çıkılmış, öncelik parazite değil, PARAZİT HAS-
TALIĞINA ve hastalığın bulunduğu hayvana verilmiştir. Kitapta parazit hastalıkları  her 
hayvan türünde etkilediği organ sistemi esas alınarak yazılmıştır. Ayrıca arı ve balık pa-
razit hastalıkları ile zehirleriyle etkili olan arthropodlar da yer almıştır. Bu yüzden kitabın 
hacmi artmış ve iki kitap halinde basılmıştır.

Adı geçen kitap, hayvanlarda protozoon, helmint ve arthropod kökenli parazit has-
talıkların lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenilmesine, öğretilmesine, parazit hastalıklar 
konusunda araştırma projelerinin geliştirilmesine yardımcı olabileceği gibi ülkemizde 
sahada ve laboratuarda çalışan veteriner hekimlerimizin paraziter hastalıklarla ilgili ih-
tiyaç duyabilecekleri bilgileri de kapsamaktadır. Şüphesiz bütün bu yönleriyle kitabın 
ülkemizde Veteriner Parazitoloji alanında büyük bir boşluğu dolduracağına inancımız 
tamdır.

Tüm yazarlar adına
Prof. Dr. K. Zafer KARAER
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Veteriner Hekim Harun Yörgüç, yıllarca ülkemizin çeşitli yörelerinde hayvan sağlığına 
hizmet etmiş, yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Aynı zamanda bir şair olan meslek-
taşımızın halk şiiri tarzındaki yapıtlarından oluşan üç kitaba sahiptir. Kendisinin güfteleri 
bestelenmiş ve TRT repertuarına girmiştir. Kısacası duygularını satırlara başarı ile ak-
taran sanatçı bir meslektaşımızın bir diğer özelliği de cemiyetçi yanıdır. Yıllarca Amas-
yalılar Derneği Genel Başkanlığını yapmış ve siyasetle de uğraşmıştır. Bu arada özünü 
yitirmemiş başka bir ifade ile doğduğu topraklardan kopmamıştır. Harun Yörgüç bilgi 
birikimini halk ile paylaşmış ve bu nedenle de “BENİMLE GİTMESİN” isimli kitabı kaleme 
almıştır. Harun Yörgüç bu kitabı toprağında yaşayan insanlara bir vefa borcu olarak yaz-
mıştır. Kitabında anılarını resimlerle taçlandırıp okuyucularına sunmuştur. Aynı zamanda 
kitapta halk bilimi ile ilgili bilgilere de yer vermiştir. 

Özetle, meslektaşımız, insanları hem geçmişine götürerek bir nostalji yaratıyor, hem 
de bilgilendiriyor. Bu değerli bilgilere bir bütün halinde bakıldığında ortaya okumaya 
doyamayacağınız bir yapıt çıkmıştır. 

Veteriner Hekimler Derneği
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 “BENİMLE GİTMESİN” 
ÜZERİNE

Prof. Dr. Ferruh DİNÇER
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı 
Emekli Öğretim Üyesi

Yaşım sekseni geçti. Önümdeki birkaç 
büyüğümle birlikte yaprak dökümü çağı-
mızı yaşıyoruz.  İlgim ve uzmanlık alanım 
nedeniyle, öteden beri, meslek toplumu-
muzda veteriner hekimliği dışında yazın-
sal ve sanatsal etkinliklerde bulunanları 
izlemeye çalışıyorum. Elimden geldiğince 
onlarla ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaş-
maya çabalıyorum. M. Âkif, N. Tüzdil, S. 
Batu, M. Bekman, R. Yücel örneklerinde 
görülebileceği gibi.

Bu kez de Harun Yörgüç’ün son kitabı 
üzerine sizlerle bir düşünce paylaşımı yap-
mak istiyorum.  

Kendisini öğrencilik yıllarından beri ta-
nıyorum. Dernekçiliği, meslekî ve sosyal 
ilişkileri ve sanatsal etkinlikleriyle meslek 
topluluğumuzun öne çıkan bireylerinden 
biridir. Benimle Gitmesin’in arka kapağın-
da fotoğrafı ve öz geçmişi onun kişiliğini, 
gönül adamlığını ve üretkenliğini yansıtı-
yor.  Ziya Paşa’nın özlü sözü “Âyinesi iştir 
kişinin lâfa bakılmaz/Şahsın görünür rütbe-i 
aklı eserinde” Harun’un üzerine çok güzel 
oturuyor. Kağıdın rengini, kalemin yazanı-
nı, kitabın kokusunu yakından tanıyor. Ona  
Hüseyin ön adını veren Nine’sinin okur-
yazarlığı-bilgiçliği, torun sevgisi ve düş-
künlüğü Harun’un yazınsal merakının ve 
mürekkebinin kaynağını gösteriyor bize. 
Bunlara bir de “ilham perilerinin geldiği ça-
kallar mevkiindeki bağ evi”ni ekleyin. Yet-
medi; “Beyazit Kütüphanesi baş mücellidi 
Ayhan Ağabeyin ellerinde özenle yapılmış 
mavi maroken kaplı görkemli” kayıp defter 

yerine Harun’un mücellit kardeşi Kadri’ye 
yaptırdığı bir kilo 350 gram gelen 955 say-
falık yeni “devasa” defteri de Harun’un 
önüne koyun. Ne beklersiniz? Yazdıkları 
kadar şiir ve öykü, belki de birkaç mesne-
vi. Harun iyi düşünür, iyi konuşur, iyi yazar.  
Resim ve musikide olduğu gibi kimi yete-
neklerini çalıştırmamış ya da baskılamış. 
Böyle demeye getiriyor kendisi.

Harun, “yazmak için arzu ve duygu la-
zım” diyor. Altı bölümden oluşan kitabını 
yazarken duydukları, duyguları, düşün-
celeri, anıları “benimle birlikte öbür tarafa 
gitmesin” diyerek yola çıkmış. Bu yapma-
cıksız itirafta hem ince bir mizah hem de 
paylaşımcı ve katkıcı bir amaç sezilmiyor 
mu? Başkaları için emek vermek yüce bir 
“etik” değer. Bu sözcüğü bilerek kullanı-
yorum. Âhlakî değerlerin ölçüsü yoktur; 
“paylaşımcılığı ve yararlılığı” öngörür. 
Sanatı ve sanatçıyı ayrı kılan da budur.

“Benimle Gitmesin” 487 sayfa, son 
dörtte Yörgüç’ün daha önce yayımlanmış 
beş kitabının kapak resimleri ile kaynak-
çaya yer verilmiş. Eser, içeriği ile aslında 
altı ayrı kitap. Her biri yoğun ve sürekli bir 
emeğin ürünü.

İkinci Bölümde “Zeliha Gelin” öyküsü 
var. Harun’un şairliği kadar öykü yazarlığı 
yönündeki başarısını yansıtıyor. 

Öykü deyince, akademik yaşamımda 
“halef-selef” olduğumuz Orhan Duru ile 
değerli meslektaşımız Mahir Adıbeş’e 
değinmeden geçemiyorum. Rahmetli 
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Duru’yu 25 Ocak 2009’da kaybettik. “Sar-
mal: Bütün Öyküleri I” ve “Boğultu: Bütün 
Öyküleri II” Yapı Kredi Yayınları (YKY) ara-
sında 2011’de yeniden basıldı.

Orhan Duru’nun ilk öyküsü daha Ve-
teriner Fakültesinde öğrenciyken 1953’te 
“Küçük Dergi”de çıkmıştı. Öykü yazarları 
arasında 1950’li yılların öne çıkan isimlerin-
den biri oldu. Öyküleri, denemeleri, roman 
ve çevirileri yanında iletişim alanındaki et-
kinlikleri ve yönetim görevleriyle Türkiye’de 
görsel medyanın da ünlüleri arasında yerini 
aldı. Eserleriyle sanat ve edebiyat alanında 
ödüller kazandı.

Mahir Adıbeş de üniversite yıllarında 
edebiyat dergilerinde yazmaya başla-
dı. Üretkenliğine hiç ara vermedi. Şiirleri, 
hikayeleri, romanları yayınlandı. Emeği 
1996’dan itibaren yurt içinde ve dışında ka-
zandığı ödüllerle taçlandırıldı. “Ömer Sey-
fettin, M. N. Sepetçioğlu, Deutsche Welle, 
Tanpınar” ödülleri bunların örnekleri. Şiir-
leri, öyküleri ve romanları “Sam Yayınları” 
tarafından yeniden yayımlandı; böylece 
son üç yılda dokuz eseri kitapçıların rafla-
rında yer buldu. 

Değerli meslektaşlarımız M. Turan 
Yarar’ın “Veteriner Şairler Antolojisi (1960)” 
ile Muzaffer Bekman’ın “Veteriner Mesle-
ğinde Fikir ve Sanat Adamları (1961)” adlı 
yapıtlarını asistanlığımın ilk yılında (1963) 
okumuştum.

Onların bıraktığı yerden alıp günümü-
ze ulaşan, ama çok azımızın tanıyabildiği 
bu kültür insanlarımızı içeren bir çalışma 
gerçekleştirmeyi düşledim durdum. Bir ara 
genç şair meslektaşımız Osman Namdar’a 
“hadi birlikte” dedim; olmadı. Neyse ki o 
üretkenliğini sürdürüyor; 1997’den beri 
beş şiir kitabı ile bir öyküsü yayınlandı; de-
nemeleri var.

Bir de ressam meslektaşlarımız var. Son 
yıllarda meslek örgütlerimiz resim sergile-
ri düzenliyorlar. Dilerim süreklilik kazanır. 
Eserleriyle kişisel ve karma sergilere katı-
lan meslektaşlarımızı bu çerçevede yakın-
dan tanıma olanağı buluyoruz. 

Birim Aksüyek, Beyza Başar, Memik 

Kibarkaya gibi değerlerimizin ulusal ve 
uluslar arası sanat galerilerinde eserleri 
sergilenip satılıyor. Onlar bizim gurur tab-
lolarımız; ne kadar övünsek azdır. Bu sö-
züm tüm sanatçı meslektaşlarım için de 
geçerlidir. 

Yine Harun Yörgüç’e dönmek istiyorum.  
Kitabının Üçüncü Bölümünde “Mezhepler 
ve Getirdikleri” başlığı altında anlattıkları 
ile genelde İslam dünyasının geçmişten 
günümüze, özelde ise Türkiye’nin son 50-
60 yıllık döneminin sosyolojik haritasını çi-
ziyor.

Önceki YÖK Başkanlarından Kemal 
Güriz’in  “Medrese (v.) Üniversite” adlı 
kitabı da Ekim 2016’da yayımlandı. İslam 
dünyasında ilk Medrese (Nizam-ül Mülk) 
ile Batıda ilk Üniversitenin (Padua) aynı 
yüzyılda (11. yy) açıldığını belirten Güriz, 
üniversitelerin geliştiğini, medreselerin ise 
bilimsellikten uzak kalıp gelişmelere ayak 
uyduramayışının nedenlerini irdeliyor. Bi-
limsel yöntemle İslamda mezhep ve tari-
katların etkilerini sorguluyor.

Harun Yörgüç de aynı akılcı düşüncey-
le mezhep ve tarikatlar üzerinde duruyor. 
Neden ve niçinlerini din ve konudaki bilim 
otoritelerinin yanıtlamasını istiyor.

YÖK Başkanlığı yapmış bir bilim insanı 
ile bir veteriner hekimin yazdıklarını karşı-
laştırmak konuyu daha da ilginç kılıyor. 

Harun Dördüncü Bölümde  “Amasya 
Folkloruna Katkılar” başlığı altında yerel 
oyunlardan, deyimler-galatlardan, “Amas-
ya Ağzı”ndan, törelerden, adetlerden ve 
etnografik ögelerden bahseder. Anlattıkla-
rı gerçekten kültürümüze katkı niteliği ta-
şıyor.

Beşinci Bölümde anlattığı “Amasya’dan 
Renkli Simalar” biyografik bir kazanç. Doğ-
rusu Amasyalıların ve o kişilerin ailelerinin 
Harun’a teşekkür borçları olmalı. 

Altıncı Bölümde 15 şiir var. Başlıktaki 
“Son Şiirler” Harun’a yakışmamış; “yeni” 
sözü kulağa daha hoş gelmiyor mu?

Harun’dan daha nice “yeni”ler bekliyo-
ruz.
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KARA TREN
Kara tren kalkacak 
Hasretlik yaratacak 
Asker uğurlayan ana 
Öpüyor oğlunu kana kana 
Ağlamaktan gözleri al al
Yaşlı ana hoşça kal
Polis kocasını öpen gelin 
Utanmış yanakları al al
Güzel gelin hoşça kal
Jandarma er Mehmedin yavuklusu
Tombul Kezban ana kuzusu
Utandı öpemedi Mehmedini
Tombul Kezban hoşça kal

Bir gün geri geldi kara tren
Sonsuza dek hasret gideren 
Teröre kurban giden asker
Pusuya düşen jandarma er
Kahpe kurşuna hedef polis nefer
Kara tren hasret kavuşturan 
Bayrağa sarılı şehitlerle hoşça gel.
Ağla ana, ağla bacı
Ağla gelin acı acı.
Ağladılar ağladılar
Acı içip acı yediler.
Vatan sağolsun dediler.

Prof. Dr. Ahmet NOYAN

Bütün beyinler
Bütün yürekler
Üstüne
Bir yağmur yağsın
Kin, Nefret, Yobazlık...
Gitsin 
Uzaklara götürsün
Bir deli rüzgar
Bir daha dönmesin 
Kirli yer kalmasın
Beyinlerde, yüreklerde 
Aydınlık ve Sevgi 
                     Çoğalsın…

Veteriner Hekim Necmi BARAN 


