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Editörden

Prof. Dr. Fatma Seda BİLİR ORMANCI
Editör

Bulunduğumuz coğrafyada savaşlar ve 
acılar dinmese de hayatın devam ettiğini 
gösteren, bayramlar, mezuniyetler ve mut-
lu haberlerin yer aldığı bir sonbahar sayısı 
ile çıktık bu defa karşınıza. Bu süreçte mes-
leğimizle ilgili önemli kurumlarda görev 
değişiklikleri oldu. Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığında, Ahmet Eşref FAKIBABA 
Bakanlık görevine atanırken; Ankara Üni-
versitesi Veteriner Fakültesi’nde Prof. Dr. 
Belgin SARIMEHMETOĞLU Dekanlık göre-
vine atandı. İki değerli meslektaşımız Prof. 
Dr. Mustafa ALİŞARLI ve Prof. Dr. Mehmet 
Emin ERKAN sırası ile Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi ve Şırnak Üniversitesi’nde 
Rektörlük görevine atandılar. Fakülteleri-
mizden mezun olan genç meslektaşlarımız 
aramıza katıldılar. Biz, Veteriner Hekimler 
Derneği olarak, Derneğimizin 70. Olağan 
Genel Kurulunu gerçekleştirdik. 

Başta Sayın Bakan Ahmet Eşref FAKIBA-
BA, Sayın Dekan Prof. Dr. Belgin SARI-
MEHMETOĞLU ve Sayın Rektörler Prof. 
Dr. Mustafa ALİŞARLI ve Prof. Dr. Mehmet 
Emin ERKAN olmak üzere, tüm meslek-
taşlarımızı tebrik ediyor, yeni görevlerinde 
başarılar diliyorum. Son olarak fakülteleri-
mizden mezun olarak aramıza katılan yeni 

meslektaşlarımıza da meslek hayatlarında 
başarılar dilerken, aramıza hoş geldiniz 
demek istiyorum. Yolunuz açık olsun.

Ve bu sayının hikayesi Sonbahar…

Sonbaharın sarısı hazan değil sadece, al-
tın. Yeter ki siz ruhunuza iyi gelen Simya-
cıyı hatırlayın.

Sonbahar sarı değil sadece, mavi. Yeter ki 
siz içinizdeki renkleri öldürenlere inat, ışığı 
ile ruhunuzu aydınlatanı hatırlayın.

Bir yıldızın her açıdan parladığını unutuyor 
insan, sıradan insanlar arasında yaşarken. 
Yeter ki siz ışığınızı hatırlayın. 

Sonbahar sadece sararan yapraklar, ya-
ğan yağmurlar değil. Deniz, kum, güneş. 
Yeter ki siz sarının yanına maviyi koyan 
gökkuşağını hatırlayın.

Sonbahar hazan değil sadece, huzur. Ye-
ter ki siz sonbaharın kalbinde bir bahar 
yattığını hatırlayın.

Ölümün olduğu şu dünyada uzak ne ki, 
zaman ne ki... Yeter ki siz, sizin için neyin 
önemli olduğunu hatırlayın.

Bir dahaki sayıya kadar sevgiyle kalın.

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

Genel Başkanı

Değerli üyelerimiz,

Veteriner Hekimler Derneği’nin 70. Olağan 
Genel Kurulunu geçtiğimiz Nisan ayının 
başında yaptık. Genel Kurula gösterilen ilgi 
bizleri sevindirdi. Özellikle Ankara dışından 
Genel Kurula katılan üyelerimize teşekkür 
ederiz. Genel Kurula güç verdiler. Sorun-
ların enine boyuna tartışılmasına olanak 
sağladılar. Genel Kurul Başkanlığını yaptı-
ğım Yönetim Kurulunu ibra etmek sureti ile 
bizlerin bir dönem daha bu görevi sürdür-
memiz doğrultusunda irade gösterdi. 

Siz değerli meslektaşlarımızdan üye olsun 
olmasın katkı beklediğimizi bir kez daha 
ifade etmek isterim. Bu noktada değerli 
üyelerimize de büyük yükümlülükler düş-
mektedir. Sivil toplum örgütleri, yönetimle-
ri izleyen, her konuda yol gösterici eleştiri-
lerde bulunan, yeri geldiğinde taşın altına 
elini koyan üye profili ile ancak başarıyı 
yakalama şansına sahip olur. 

Değerli üyelerimiz,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 19 
Temmuz 2017 tarihinde AK Parti Şanlıurfa 
Milletvekili Ahmet Eşref FAKIBABA atan-
dı. Kendisini Veteriner Hekimler Derneği 
olarak kutlar, başarılar dileriz. Mesleğimiz 
ve ülkemiz hayvancılığı yararına yapacağı 
hizmetlerde destek vereceğimizi belirtmek 
isterim. En kısa süre içinde de kendisi ile 
görüşme talebinde bulunacağız. Sayın Ba-

kanı ülke gündemindeki tarım ve hayvan-
cılıkla ilgili pek çok sorun bekliyor. Kendi 
kendine yeterli yedi ülkeden biri olan bir 
ülke, bitkisel ve hayvansal üretimde itha-
latçı duruma gelmiş durumda. Çok önemli 
sorunların çözümü bekliyor. Sayın Bakan 
göreve gelir gelmez canlı hayvan ve et it-
halatı ile ilgili sorunları önünde buldu. Ülke-
miz 2010-2017 (ilk altı ay) canlı hayvan ve 
et ithalatına 5 milyar doların üzerinde döviz 
ödemiştir. Ülkemizde süt sığırcılığının so-
runlarını çözmeden bu sektörü arzu edilen 
düzeye çıkarmadan et sorununu çözmek 
mümkün değildir. Kuşkusuz süt sığırcılığın-
da yem sorunu en önde gelmektedir. Çayır 
ve meralar büyük ve küçükbaş hayvancılı-
ğı için vazgeçilmez unsurlarıdır. Hayvansal 
üretim maliyetini en aza indiren faktörlerin 
başında gelen çayır ve meralar değeri ül-
kemizde yetkililer tarafından anlaşılmamış 
ve bu yem kaynakları gözden çıkarılmıştır. 
Nitekim çayır ve mera alanları son 70 yılda 
yıllar itibari ile 44 milyon hektardan 14 mil-
yon hektara inmiştir. Günümüzde de çayır 
ve mera alanlarımız ile ilgili olumsuz uy-
gulamalar devam etmektedir. Bir yandan 
tarım alanlarının yapılaştırılmasına izin ve-
rilmeyeceğini bildiren kamu spotları ekran-
larda yayınlanırken diğer yandan çayır me-
ralardan elde edilecek 20 yıllık ot bedelini 
yatırana yapılaşma izni verileceğine ilişkin 
yönetmelik yürürlüğe girmesi gerçekten 
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Başyazı

çelişki yaratmaktadır. Diğer taraftan 2002 
yılında 27 milyon hektar olan ülkemiz tarım 
alanlarının günümüzde 23 milyon hektara 
düşmesi de Türkiye’nin gıdada ithalatçı 
ülke konumuna düşmesinde etkili olduğu 
kabul edilebilir. 

İthalata dayalı hayvancılık politikalarından 
kurtulmanın yöntemlerinin araştırılması 
gerekir. Ne var ki başta canlı hayvan ve et 
olmak üzere bazı tarım ürünleri ithalatın-
da %130’a varan gümrük vergilerinin ürün 
çeşitliliğine göre %24-40 düzeylerine in-

dirilmesi zaten zor durumda olan üreticiyi 
maalesef daha da sıkıntıya sokacaktır. Bü-
yükbaş hayvan ithalatında gümrük vergisi 
oranları yüzde 100’lü seviyelerden yüzde 
26’ya indirilirken, karkas et ithalatında da 
yüzde 40’a düşürüldü. Hayvancılıkta itha-
lat ile rekabet ortamı yaratmaya çalışmanın 
üreticimizi ve ülke hayvancılığını daha da 
çıkmaza sokacağı kanısındayız. 

Bültenin bir sonraki sayısında buluşmak 
dileği ile saygılar sunarım. 



VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ • YIL: 2017 • SAYI: 15 5

Çalışmalarımız

5

Veteriner Hekimler Derneği Bülteni’nin 
yayınlandığı tarihten bu yana geçen süre-
de gerçekleştirilen etkinlikleri siz değerli 
üyelerimiz ile paylaşmak istiyoruz. 

Derneğimiz Hayvancılık Komisyonu 
Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER Başkan-
lığında 1 Şubat 2017 tarihinde Prof. Dr. 
Necmettin TEKİN, Prof. Dr. Engin SAKAR-
YA ve Uzm. Vet. Hek. Hüseyin DEDE’nin 
katılımı ile toplanarak hayvancılık sorunları 
ve çözüm önerileri konularında görüş alış-
verişinde bulunmuşlardır. 

Dernek Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan 
TUNCER ile Genel Sekreter Dr. Yalçın 
KÖKSAL 6 Şubat 2017 tarihinde Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Dr. Durali KOÇAK’ı makamında 
ziyaret etmiştir. Görüşmede mesleğimizin 
çeşitli sorunları dile getirilmiştir. 

Derneğimizin kuruluşunun 87. yılı nede-
niyle düzenlenen geleneksel balomuz 11 
Şubat 2017 Cumartesi günü meslektaşları-
mızın yoğun katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Veteriner Tavukçuluk Derneği tarafın-
dan 22 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen 
“Önemli Kanatlı Hastalıkları: Epidemiyoloji 
ve Kontrol-2” başlıklı toplantıya Derneğimi-
zi temsilen Dernek Başkanı Prof. Dr. Şakir 
Doğan TUNCER katılmıştır.

Dernek Genel Merkezinde 12 Mart 2017 

tarihinde “Dünya Kadınlar Günü” münase-
beti ile “Süt Ürünlerinde Gıda Güvenliği ve 
Tüketici Hataları” başlıklı bir panel düzen-
lenmiştir. Kadın meslektaşlarımızın yoğun 
ilgi gösterdiği panelde Dernek Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Prof. Dr. F. Seda BİLİR 
ORMANCI ile Arş. Gör. Aytaç ÜNSAL birer 
sunum yapmışlardır. 

Dernek genel merkezinde 21 Mart 2017 
tarihinde üyelerimiz ile geniş katılımlı bilgi-
lendirme toplantısı yapılmış ve meslek ile 
hayvancılık sorunları ele alınmıştır. 

Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Ku-
rulu olarak iki senelik bir çalışma dönemi-
nin ardından 70. Olağan Genel Kurul top-
lantımızı 1 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirdik. Derneğimizin 87 yıllık geç-
mişine yakışır bir ortamda yapılan genel 
kurula katılım oldukça yoğundu. Genel 
Kurul da 69. Dönem Yönetim Kurulu ola-
rak hazırladığımız faaliyet raporu ile dene-
tim kurulu tarafından hazırlanan raporlar 
genel kurulunun bilgisine ve görüşlerine 
arz edilerek ibra edildi. Genel Kurula ka-
tılarak bizlere güç veren tüm üyelerimize 
teşekkür ederiz. Derneğimiz ve mesleği-
miz adına önümüzdeki iki yıl içinde bizlere 
çok önemli görevler düştüğünün bilinciyle 
uyum içinde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

5 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen 
Yem Sanayicileri Birliği Genel Kuruluna 

Veteriner Hekimler Derneği
Yönetim Kurulu
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Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üye-
miz M. Çağlayan ÇAY ve Serdar SIZMAZ 
katılmışlardır.

Ekolojik Tarım ve Organizasyon Der-
neği (ETO) Ankara şubesince Dr. Fethiye 
ÖZBERK tarafından verilen  Proje Hazırla-
ma Eğitimi’ne 22 Nisan 2017 tarihinde Der-
neğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz 
Aytaç ÜNSAL katılmıştır.

Dernek merkezinde 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 
25 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen et-
kinlik çerçevesinde Dernek Başkanımız ve 
Yönetim Kurulu üyelerimiz günün anlam 
ve önemini vurgulamak için koltuklarını 
geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza 
bırakmıştır.

Geleneksel hale gelmesini arzuladığı-
mız Veteriner Hekimler Derneği 1. Dart 
Turnuvası 25 Nisan 2017 tarihinde meslek-
taşlarımızın yoğun katılımı ile gerçekleşti-
rilmiştir.

26 - 30 Nisan 2017 tarihleri arasında 
Antalya’ da gerçekleştirilen 4. Uluslarara-
sı Beyaz Et Kongresinde Dernek Başkanı 
Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER  “Kanatlı 
Besleme” oturumunda oturum başkanı 
olarak görev almıştır.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafın-
dan yapılması planlanan IV. Veteriner He-
kimliği Kurultayı için oluşturulan Düzenle-
me Kuruluna Derneğimizi temsilen Dr. H. 
Yalçın KÖKSAL katılmıştır. 

Bursa’da 10-13 Mayıs tarihleri arasında 
gerçekleştirilen 2. Sokak Hayvanları Refahı 

Kongresi’ne Derneğimizi temsilen üyemiz 
Veteriner Hekim M. Selami KIBRIS katıla-
rak sunum yapmış ve oturum başkanlığı 
görevini üstlenmiştir.  

İstanbul’da 19-20 Mayıs ‘017 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen II. Uluslararası 
Bağırsak Sağlığı Sempozyumu’na Derne-
ğimizi temsilen dernek başkanı Prof. Dr. 
Şakir Doğan TUNCER katılmıştır.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
tarafından 8 Haziran 2017 tarihinde dü-
zenlenen 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı 
Mezuniyet Törenine Yönetim Kurulu Üye-
miz Aytaç ÜNSAL katılmıştır. 

Geleneksel hale gelen “Veteriner He-
kimlerin Körfez Buluşması”nın dokuzuncu-
su Ayvalık’ta 13 Ağustos 2017 Pazar günü 
Derneğimiz öncülüğünde, gerçekleştiril-
miştir. Kuzey Ege’de yaşayan ya da tatilini 
geçiren meslektaşlarımızın yılda bir kez de 
olsa bulaşmalarını sağlayan yemekli top-
lantıya 50 civarında katılım sağlanmıştır. 
Toplantının gerçekleştirilmesinde destek 
veren Veteriner hekim Özgür ÖZTÜRK’e 
teşekkür ederiz. 

Dernek Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan 
TUNCER Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi tarafından 12 Eylül 2017 – 15 
Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen 
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Uyum 
Programı’na katılarak fakülteye giren öğ-
rencilere hitaben bir konuşma yapmıştır. 
Söz konusu toplantıda Dernek Yönetim 
Kurulu Üyemiz Prof. Dr. F. Seda BİLİR OR-
MANCI Üniversite Kadın Platformu adına 
bir sunum gerçekleştirmiştir. 
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Geçmişten günümüze Türk veteriner 
hekimliği denilince akla kamu hayvan sağ-
lığı örgütlenmesi ve veteriner hekimliği 
yükseköğretimi gelmektedir. Her iki olgu-
nun da en az 150 yıllık geçmişleri vardır. 
Günümüzde veteriner hekimliği çalışma 
alanlarından olan ve önemli ölçüde istih-
dam sağlayan özel sektör ve serbest ke-
sim veteriner hekimliğinin geçmişi ise yak-
laşık 30 yıl öncesine ancak gitmektedir. Bu 
yazımda, Türkiye’deki kamu hayvan sağ-
lığı örgütlenmesinin ve veteriner hekimliği 
yükseköğretiminin Osmanlı’dan günümü-
ze değin geçirdiği evreleri kronolojik ola-
rak anımsatıp bugünkü durumu kendimce 
irdelemeye çalışacağım.

 Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk 
Ziraat Nezareti (Tarım Bakanlığı), ilk Askeri 
Veteriner Okulunun açılması ile eş zamanlı 
olarak 1846 yılında kuruldu. Birkaç kez de-
ğişime uğrayarak sonunda Orman, Maadin 
ve Ziraat Vekaleti adını alan bu Bakanlığa, 
1888 yılında Nafıa Nezareti (Bayındırlık Ba-
kanlığı) bünyesinde kurulmuş olan “Umur-i 
Baytariyye Müfettişi Umumiliği” bağlandı. 
Bu kuruluş 1909 yılında “Umur-i Baytariyye 
Müdüriyeti” adı altında yeniden düzenlen-
di. Cumhuriyetten sonra hayvan sağlığı ile 
ilgili kamu örgütlenmesini İktisat Vekaleti 

(Ekonomi Bakanlığı) bünyesinde kurulan 
Baytar Umum Müdürlüğü adı altında gör-
mekteyiz. Ancak, 1924 yılında İktisat Veka-
leti kaldırılıp yerine Ziraat ve Ticaret Veka-
leti kurulunca hayvan sağlığı örgütlenmesi 
bu Bakanlık bünyesine alınmışsa da daha 
sonra bu Bakanlığın hizmetleri yeniden ku-
rulan İktisat Vekaletine devredilmiştir. So-
nunda, 1931 yılında ikinci kez bağımsız bir 
Tarım Bakanlığı kurulmuş ve kamu hayvan 
sağlığı hizmetleri yeniden bu Bakanlığa ak-
tarılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
1936 yılında Uluslar Arası Cenevre Sözleş-
mesini kabul etmesi kamu hayvan sağlık 
örgütlenmesi sürecinin çok önemli aşa-
masını teşkil eder. Türkiye’nin hayvansal 
ürünler ihracatını ve hayvan hastalıkları ile 
mücadelesini düzenleyen bu Sözleşmenin 
bir gereği olarak 1937 yılında 3203 sayılı 
Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilat Kanunu 
çıkarılarak Tarım Bakanlığı bünyesinde Ve-
teriner İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 
Kanuna göre hayvan ıslahı, hayvan sağlığı 
ve gıda güvenliği alanındaki tüm hizmetler 
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne dolayı-
sıyla veteriner hekimlerinin sorumluluğuna 
bırakılmıştı. Bu kanun uyarınca, Türkiye’de 
hayvan ıslahı alanında faaliyet gösteren 
tüm haralar, inekhaneler, boğa ve koç 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK 
VETERİNER HEKİMLİĞİ

 Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN
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depoları Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 
bünyesinde toplandı. Türk Veteriner He-
kimleri bu kurumlarda yapmış oldukları 
özverili çalışmalar ile düşük verimli yerli 
koyun ve sığır ırklarını ıslah ederek Kara-
cabey Esmeri, Karacabey Merinosu, Kon-
ya Merinosu gibi yeni ırklar elde etmişler 
ve Haflinger Atı ırkının Türkiye’de adaptas-
yonu ve yaygınlaşması konusunda önemli 
hizmetlerde bulunmuşlardır. Öte yandan, 
1948 yılında başlayıp aralıksız 30 yıl devam 
eden koyun ve sığır sun’i tohumlaması ça-
lışmaları sonucunda Türkiye’de milyonlar-
ca koyun ve sığırın genetik yapıları iyileş-
tirilmiş ve sayıları çoğaltılmıştır. Veteriner 
İşleri Genel Müdürlüğünün hayvan sağlığı 
alanında yapmış olduğu özverili çalışmalar 
sonucunda, zaman zaman ortaya çıkan ve 
batılı uzmanlarca 10 yılda söndürülmesinin 
zor olduğu iddia edilen at vebası ve sığır 
vebası salgınları 2-3 sene gibi kısa bir sü-
rede eradike edilebilmiştir. Bu özverili ça-
lışmalara örnek olması ve konuyu bir par-
ça renklendirmesi adına biri duyduğum, 
öteki de bizzat yaşadığım iki anıyı sizlerle 
paylaşmak isterim. Mezuniyetten sonra 
atandığım Sivas Veteriner Müdürlüğün-
de birlikte görev yaptığım Hayvan Sağlık 
Memuru rahmetli Nabi Bey bir gün odada 
otururken gömleğinin önünü açtı ve göğ-
sündeki nal izini gösterdi. Nabi Bey bu izin 
1960’larda At Vebası Mücadelesi sırasında 
bir atın tepmesi sonucu oluştuğunu ve bir 
madalya gibi göğsünde taşıdığını söyledi. 
Kendimle ilgili anım ise şöyle, Sivas’tan 
Hafik’e sığır vebası mücadelesi için gider-
ken arabamız kara saplandı ve kurtulma 
çabalarımız sırasında benzimiz bitti. Hay-
van sağlık memuru ve şoför arkadaşlarla 
uzun süre kurtarılmayı bekledikten sonra 
(genç meslektaşlarım için belirteyim, o ta-
rihlerde daha cep telefonu icat edilmemişti)  
tam donmak üzere iken tesadüfen oradan 
geçen bir Jandarma Müfrezesi tarafından 
yarı baygın bir vaziyette iken kurtarılıp at 
sırtında en yakın köye götürülmüştük. Bu 

koşullarda hizmet veren başka bir meslek 
grubunun olduğunu sanmıyorum. Veteri-
ner İşleri Genel Müdürlüğünün bir görevi 
de gıda güvenliği ve halk sağlığı alanında 
idi. Yurt geneline yayılan Gıda Kontrol La-
boratuarlarında her türlü hayvansal gıda-
nın muayenesi yanında veteriner hekimleri 
mezbahalarda ek görevle çalışarak insan 
sağlığına da hizmet etmişlerdir. Kutsal 
mesleğimiz bu özverili çalışmalar sırasında 
adını veteriner hekimliği tarihine altın harf-
lerle yazdıran şehitler bile vermiştir.

Türkiye’deki kamu hayvan sağlığı ör-
gütlenmesinin başarılarla dolu bu serüveni 
ne yazık ki, 1983 yılında, 3203 sayılı kanu-
nu yürürlükten kaldıran 183 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararname ile tümüyle başka 
bir boyuta evrilmiştir. Reorganizasyon adı 
verilen bu devrim niteliğindeki değişiklikler 
ile yıllardır çok büyük başarılara imza atmış 
bulunan Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 
kaldırılmış, yerine sık sık adları ve hizmet 
alanları değişen ucube Genel Müdürlükler 
kurulmuştur. Aslında reorganizasyon adı 
verilen bu değişim halen bile yürürlükte 
bulunan Uluslar Arası Cenevre Sözleşmesi 
hükümlerine aykırıdır. Çünkü sözleşmenin 
3. maddesinin 1.bendi, “ Devlet baytari 
hizmeti, selahiyattar bir nazıra doğrudan 
merbut mes’ul bir baytar şefinin idaresi 
altına konulmalıdır” hükmünü getirmekte-
dir. Yani, kurulacak devlet veteriner örgü-
tünün yetkili bir Bakana doğrudan bağlı, 
sorumlu bir Veteriner Hekiminin yönetimi 
altında olması gerektiği hüküm altına alın-
mıştır. Ancak bugün baktığımızda, ortada 
ne bir bağımsız veteriner örgütü vardır, ne 
de hayvan sağlığı hizmetlerinin bağlı oldu-
ğu Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 
başında sorumlu olarak bir veteriner heki-
mi bulunmaktadır. Halen yürürlükte olan 
Uluslar Arası Cenevre Sözleşmesi hüküm-
lerine aykırı olarak dayatılan bu durum ne 
yazık ki meslek olarak duyarsız kalmamız 
yüzünden bugün de varlığını sürdürmek-
tedir. Pekiyi, örgütlenme biçimi değişince 
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her şey düzelmiş midir? Bu soruya verile-
cek yanıt ne yazık ki hayırdır. Tam tersine 
örgütlenme biçimi değişince Türkiye’deki 
hayvan sağlığı ve gıda güvenliği hizmet-
leri tam bir kaos içerisine girmiştir. Bugün 
Türkiye’de, sırf bağımsız bir kamu hayvan 
sağlığı örgütü bulunmadığı için hastalıklar 
kol gezmekte; şap, bruselloz, tüberküloz, 
leukoz gibi salgınlar hayvanları kasıp ka-
vurmaktadır. Kamu veteriner örgütlenmesi 
bünyesinde çalışan veteriner hekimlerinin 
durumu da içler acısıdır. Tarım İl ve İlçe 
Müdürlüklerinin %80’inden fazlasında ve-
teriner hekimi dışındaki meslek mensupları 
yöneticilik yapmaktadır. Bakanlıkta sadece 
bir  veteriner hekimi Genel Müdür olarak 
görevlidir. İl ve İlçe Müdürlüklerinde görev 
yapan veteriner hekimleri muayene, otop-
si, teşhis, tedavi, operasyon, sun’i tohum-
lama gibi en temel veteriner hekimliği hiz-
metlerini yerine getirememekte, Dünyanın 
hiçbir ülkesinde görülmeyecek biçimde 
tıpkı bir bilgisayar işletmeni gibi hayvanla-
rın kulak numaralarını kaydetmek, ölen ya 
da satılan hayvanların kulak numaralarını 
sistemden çıkarmak ya da nakletmek, sık 
sık gündeme gelen küpe aflarından ya-
rarlanan hayvanları sisteme dahil etmek, 
yetiştiricilerin devletten alacakları destek-
lerin hesabını yapmak türünden gereksiz 
işlerle uğraştırılmaktadır. Bu durum ger-
çekten de mesleğimiz adına utanç vericidir 
ve mesleğimizin gelişmesi için unutulmaz 
hizmetlerde bulunmuş rahmetli meslek-
taşlarımızın ve meslek şehitlerimizin ke-
miklerini sızlatmaktadır. Bir de hiçbir işe 
yaramayan Targel’in kaldırılmasından son-
ra güya daha etkin olsun diye kurulan Ta-
rımsal İşletme Danışmanlığı konusu vardır. 
Kamuda görevli bir veteriner hekimine baş 
edemeyeceği sayıda hayvancılık işletmesi 
verilmekte ve bu işletmelere teknik danış-
manlık yapmaları istenmektedir. Danışman 
veteriner hekimlerin danışmanlık yaptıkları 
işletmelere gerekli kurallara uymadıkları 
takdirde ceza yazma yetkileri vardır ama 

çelişkiye bakın ki, merkezden telefonla 
yetiştiriciden danışmanın performansını 
değerlendirmesi istenmektedir. Danışman 
veteriner hekiminin ceza yazdığı bir yetişti-
rici acaba o veteriner hekimi için telefonda 
nasıl bir değerlendirmede bulunacaktır? 
Kamuda çalışan veteriner hekimlerinin 
özlük hakları benzerlerine nazaran çok 
geridir. Kanunda sağlık sınıfında görünüp 
te fiili hizmet tazminatı almayan tek sağlık 
çalışanları veteriner hekimlerdir.

Türkiye’de veteriner hekimliği öğre-
timinin geçmişi 175 yıl öncesine daya-
nır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 
1842 yılında, dünyadan 80 yıl gecikmey-
le İstanbul’da ilk Askeri Veteriner Okulu 
(Baytar Mektebi) açılmıştır. Bu okula 1881 
yılından itibaren sivil öğrenciler de alınma-
ya başlandı. Bu okuldan tam 47 yıl sonra, 
1889 yılında Mülkiye Tıp Okulu bünyesin-
de ilk sivil öğretim kuruluşu olan Mülkiye 
Baytar Mektebi kuruldu. Cumhuriyet döne-
minde, 1920 yılında bu iki okul birleştirile-
rek Baytar Mekteb-i Alisi hizmete girdi. Bu 
okulun adı 1928 de Yüksek Baytar Mektebi 
olarak değiştirildi. Yüksek Baytar Mektebi 
1933 yılında Ankara’da Yüksek Ziraat Ens-
titüsünün kurulması ile birlikte Baytar Fa-
kültesi adı altında bu Enstitünün bünyesine 
alındı. Baytar Fakültesi 1948 yılında yeni 
kurulan Ankara Üniversitesine bağlanarak 
Veteriner Fakültesi adı altında öğretim ha-
yatına devam etti. Veteriner hekimliği yük-
seköğretiminin üniversite düzeyinde baş-
langıcı  olan Yüksek Ziraat Enstitüsü’nden 
kısaca bahsetmek istiyorum Yüksek Ziraat 
Enstitüsü’nün 1933 yılında açılışı, İstanbul 
Darulfünunu’nun kapatılıp yerine İstanbul 
Üniversitesi’nin kurulduğu 1933 Üniversi-
te Reformu ile birlikte, Türk yükseköğre-
tim tarihinde önemli bir dönüm noktası-
dır. Bu Enstitü bünyesinde Ziraat, Orman, 
Veteriner, Tabii İlimler ve Ziraat Sanatları 
Fakülteleri yer almaktaydı. Yüksek Ziraat 
Enstitüsünde Alman hükümeti tarafından 
görevlendirenlerin yanında Hitler’in me-
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zaliminden kaçıp Türkiye’ye sığınan dört 
hoca daha çalışmaktaydı. İstanbul’dan ge-
len Türk veteriner ve ziraat hocaları Alman 
hocalar yanında hem asistanlık hem de 
tercümanlık yapmaktaydı.

Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kuruluşun-
dan Veteriner Fakültesinin Ankara Üniver-
sitesine bağlanmasına kadar geçen 15 
senede veteriner öğrencileri bu değerli ho-
calardan eğitim almışlardır. Ankara Üniver-
sitesine katılan Veteriner Fakültesinde de 
yine bu değerli hocaların yanında yetişmiş 
Türk hocalar görev yapmıştır. Benim 1965-
1970 yılları arasında Türkiye’de tek olan 
Ankara Veteriner Fakültesindeki öğrencili-
ğim sırasında her kürsüde (bugünkü Ana-
bilim Dalı) Yüksek Ziraat Enstitüsü kökenli 
hocalarımız bulunmaktaydı ve biz o değerli 
hocalardan ders almıştık. Bu değerli hoca-
larımızın sayıları günümüzde bir Anabilim 
Dalında olduğu gibi 9-10 değil en fazla 
2-3 idi. Yanlış anlaşılmasın bu sayı aynı 
zamanda tüm Türkiye’de o bilim dalındaki 
toplam hoca sayısı idi. Örneğin İç Hastalık-
ları Kürsüsünde rahmetli Selahattin Nejat 
Yalkı, Yaşar Altan ve Cahit Özcan; Fizyoloji 
Kürsüsünde de rahmetli Macit Erkol, Talat 
Konuk ve halen hayatta olan Ahmet Noyan 
hocalarımız vardı.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
22 yıl tek fakülte olarak öğretim hayatına 
devam ettikten sonra 1970 yılında Elazığ, 
1972 yılında da İstanbul Veteriner Fakülte-
leri kuruldu. Yüksek Öğretim Kurumunun 
faaliyete geçmesinden sonra sayıları hızla 
artan Veteriner Fakülteleri bugün çoğumu-
zun tam olarak bilemediği bir sayıya ulaş-
mıştır. Bugün fakülteler; mezun veren, öğ-
retime devam eden fakat mezun vermeyen, 
kuruluş kanunu çıkıp açılan fakat öğrenci 
almayan, kuruluş kanunu çıktığı halde açıl-
mayan, kanun teklifi verilen ama Meclis’te 
bekleyen gibi sınıflara ayrılmaktadır. Günü-
müzde Ceyhan, Milas gibi ilçelerde Veteri-
ner Fakülteleri açılmış, Şebinkarahisar’da 

da açılmak üzeredir. Sayısı tam olarak bi-
linmediği için Dünyadaki sıralaması da ikin-
cilik ile üçüncülük arasında gezinmektedir. 
Veteriner Fakültelerinin çoğunda öğreti-
min temeli olan hayvan hastanesi, uygula-
ma çiftliği, laboratuvar gibi tesisler ya hiç 
yoktur ya da yetersizdir. Buna bir de çok 
düşük puanlarla kayıt yapmaları eklenince 
bu fakültelerdeki öğrenciler doğru dürüst 
yetişmeden, bir sığır muayene etmeden, 
bir enjeksiyon yapmadan mezun olmak-
tadırlar. Şu anda yeni kurulan fakülteler, 
bünyelerinde çalışan öğretim elemanlarına 
istihdam sağlamaktan başka bir işe yara-
mamaktadır.

Türk veteriner hekimliğinin gerek kamu 
örgütlenmesi gerekse yükseköğretim bağ-
lamında içinde bulunduğu içler acısı du-
rumun çözümü konusunda kuşkusuz çok 
şey söylenebilir. Ancak, ben lafı uzatma-
dan her iki konuda somut iki öneri sunmak 
istiyorum. Türkiye’deki kamu hayvan sağ-
lığı örgütlenmesi halen yürürlükteki Ulus-
lar Arası Cenevre Sözleşmesinin ruhuna 
uygun olarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığına bağlı bağımsız ve iller bazın-
da değil de hayvancılık havzaları bazında 
örgütlenmiş, havzalarda kendisine direkt 
bağlı teşkilatları bulunan Veteriner İşleri 
Genel Müdürlüğü çatısı altında toplanma-
lıdır. Türkiye’de yeni Veteriner Fakültesi 
açılmasına asla izin verilmemeli, henüz öğ-
renci almayan Fakülteler derhal kapatılmalı 
ve varsa çalışan öğretim elemanları başka 
fakültelere nakledilmeli, öğrenci alan Fa-
kültelerden olanakları yetersiz olanlar ise 
bölge bazında birleştirilmelidir.

Not: Yazıda, Kamu Veteriner Hekimliğinin 
tarihsel gelişimi ile ilgili olarak verilen bilgiler 
Prof. Dr. R. Tamay Başağaç Gül’ün Veteriner 
Hekimler Derneği Dergisinin Cilt:78, Sayı:2, Yıl: 
2007 sayısında yayımlanan “Türkiye’de Tarım 
Bakanlığı Bünyesinde Kamu Veteriner Hekim-
liği Örgütlenmesinin Dünü, Bugünü” başlıklı 
makalesinden alıntılanmıştır.
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Sayın Ömür GEDİK
Hürriyet Gazetesi Yazarı
Sayın Gedik,

Hürriyet Gazetesinin 4 Mayıs 2017 tarihli sayısındaki yazınızda yer alan bir görüşünü-
ze katılmadığımı bildirmek isterim.  Ben 1930 yılında kurulan Veteriner Hekimlik mesle-
ğinin en eski-en köklü sivil toplum örgütü olan Veteriner Hekimler Derneği başkanıyım. 
Aynı zamanda da bir akademisyenim. Yaklaşık 45 yıl üniversite görevimden sonra iki yıl 
önce emekli oldum. 

Söz konusu yazınızda Bozok Üniversitesi Rektöründen “Veterinerlik Fakültesi”  (Doğ-
rusu Veteriner Fakültesi) açılması konusunda söz aldığınızı yazıyorsunuz. Şu anda ülke-
mizde 30 Veteriner Fakültesi bulunmaktadır. Bakınız bunların 6 adedi ülkenin doğusuna 
hiç sapmadan gittiğinizde (Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Erzurum ve Kars)  yer al-
maktadır. Türkiye’de bulunan 30 veteriner fakültesinin çoğunda fiziki ve öğretim üyesi 
yetersizlikleri had safhadadır. Tamamen popülist yaklaşımlarla açılan bu fakülteler eği-
tim kalitesini düşürmüş, adım başına kliniklerin açılmasına neden olmuştur. Gerçek bir 
hayvansever olan sizin bunu hiç bir şekilde kabul etmeyeceğinizi düşünüyorum.  

Bizler, meslek örgütleri ve kuruluşları ile fakültelerimiz yıllardır yeni fakültelerin açıl-
masına karşı mücadele vermemize karşı başarılı olamadık. Bir veteriner fakültesinin açıl-
masının maliyeti çok yüksektir. Çoğu üniversite bunu karşılayamamaktadır. Yeni fakülte-
lere ayrılan ödeneklerin mevcut fakültelere ayrılarak onların güçlendirilmesi daha doğru 
olacaktır. 

Çok yoğun olduğunuzu bildiğim için yazımı uzatmak istemiyorum. Bir hususun al-
tını çizerek sonlandırmak istiyorum. Bugün 350 milyon nüfusa sahip Amerika Birleşik 
Devletlerinde 30 veteriner fakültesi bulunmaktadır. Hindistan ve ABD’den sonra en çok 
fakültesi bulunan ülkeyiz.

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

VETERİNER FAKÜLTESİ AÇILMASIN!
Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER’in Hürriyet Gaze-

tesi Yazarı Sayın Ömür GEDİK’in 4 Mayıs 2017 tarihli gazetede çıkan Yozgat’ta Veteriner 
Fakültesi açılması ile ilgili yazısı için gönderdiği eleştiriye; Sayın GEDİK 9 Mayıs 2017 
tarihli köşesinde “Veteriner Fakültesi açılmasın!” başlıklı yazısı ile yer vermiştir. Veteriner 
Hekimler Derneği Başkanımızın eleştirisini ve verilen cevabı tam metin olarak bilginize 
sunuyoruz.
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 Veteriner Fakültesi açılmasın!        
          Ömür GEDİK

Yozgat’ta Bozok Üniversitesi’nde veteriner fakültesi kurulacağına sevindiğimi belirtti-
ğim yazıma Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer’den itiraz 
geldi.

“Daha fazla veteriner fakültesi açılmasını istemiyoruz, kaynaklar olanların iyileştirilme-
sine aktarılsın” diyor. Nedenlerini, niçinlerini şöyle anlatmış: “Ben 1930 yılında kurulan 
Veteriner Hekimlik mesleğinin en eski-en köklü sivil toplum örgütü olan Veteriner He-
kimler Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda da bir akademisyenim. Şu anda ülkemizde 
30 veteriner fakültesi bulunmaktadır ve çoğunda fiziki ve öğretim üyesi yetersizlikleri 
had safhadadır. Bir veteriner fakültesinin açılmasının maliyeti çok yüksektir. Çoğu üni-
versite bunu karşılayamamaktadır. Yeni fakültelere ayrılan ödeneklerin mevcut fakülte-
lere ayrılarak onların güçlendirilmesi daha doğru olacaktır. Bugün 350 milyon nüfusa 
sahip Amerika Birleşik Devletleri’nde 30 veteriner fakültesi bulunmaktadır. Hindistan ve 
ABD’den sonra en çok fakültesi bulunan ülkeyiz.” Şakir Doğan Bey’in yazısını diğer ve-
teriner hekimler ve akademisyenler bakalım nasıl değerlendirecekler...

 9 Mayıs 2017
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Ülkemizde son yıllarda güncelliğini 
kaybetmeyen, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlarını önemli derecede meşgul eden 
konularından birisi de canlı hayvan ve et 
ithalatıdır. Et insan beslenmesi için vaz-
geçilmez gıda maddelerinin başında gel-
mektedir. Et fiyatlarındaki bir türlü önlene-
meyen artış, dar ve orta gelirlilerin bu gıda 
maddesine ulaşmalarını güçleştirmiştir. 
Bu olgu karşısında 2010 yılında başlatılan 
canlı hayvan ve et ithalatının bu sorunun 
çözümünde etkili olmadığı diğer bir de-
yişle halkımızın daha ucuz et tüketmesine 
katkı sağlamadığı görülmüştür. Et ithalatı 
ile iç piyasanın kontrol edilebileceği veya 
regüle edilebileceği mantığının yanlışlığı 
ortaya çıkmıştır. 

Türkiye, canlı hayvan ve et ithalatına kar-
şın maalesef hala halkına en pahalı eti ye-
diren ülkelerden birisi konumundadır. Canlı 
hayvan ithalatı ile başlayan ve et ithalatına 
kadar uzanan bu sürecin, ülke hayvancılı-
ğı açısından son derece sakıncalı olduğu-
nu, ithalata ayrılan payın ülkemizin gerçek 
üreticilerine kanalize edilmesinin çok daha 

doğru olacağını bir kez daha vurgulamak 
gerekir. Bu güne kadar ithalata milyarlarca 
dolar ödendi ithalat hali hazırda sürdüğün-
den döviz ödemesi de devam etmektedir.  

Ne oldu da ülkemiz hayvansal üretimde 
kendi kendine yeterli iken ithalatçı konu-
muna geldi? Bu sorunun cevabını ülkemiz-
de geçmişten günümüze uygulanan yanlış 
hayvancılık politikalarında aramak gerekir.  
Ne yazık ki son yıllarda söz konusu yanlış-
larda ısrar edildiği gözlenmektedir.   

Çayır ve meralar hayvancılığı ekonomik 
kılan yem kaynaklarının başında gelir. Ka-
lite ve miktar açısından mükemmel çayır 
meralara sahip ülkeler hayvancılıkta reka-
bette avantaj sağlamaktadırlar. Ülkemizde 
60 yılı aşkın bir süreçte yaklaşık 44 milyon 
hektardan 12-14 milyon hektar düzeyine 
indirilen, aşırı ve bilinçsiz kullanıldığı için 
kalitesi düşen meralarımızın bu hali hay-
vancılığımızın içinde bulunduğu tablonun 
baş aktörü durumundadır.

Bugünkü hali ile korunması, mevcutla-
rının iyileştirilmesi gereken meralarımız ile 

MERALARIMIZ VE ÜLKE
HAYVANCILIĞI 

Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER
Veteriner Hekimler Derneği 

Genel Başkanı
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son yıllarda çıkarılan yönetmeliklerin hay-
vancılığımızı orta ve uzun vade de olumsuz 
yönde etkilemesi kaçınılmazdır. 

TBMM’de kabul edilen ve 1 Ağustos 
2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren yasa değişikliği ile mera, 
yaylak ve kışlakların kiralama yoluyla imara 
açılması mümkün hale geldi. Bu uygulama 
ile mera ve yaylaklar betonlaşabilecek, söz 
konusu yasada köylerde inşa edilecek ya-
pılar ile ilgili “yapı ruhsatı aranmaması” is-
tisnasının getirilmesi, “köyde oturma” şartı 
olmadan herkesi kapsaması bu alanların 
amaç dışında kullanımına fırsat verebile-
cektir. Diğer yandan 30 Ekim 2015 tarih ve 
29517 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
yönetmelik değişikliği ile de birinci sınıf 
mera alanları 20 yıllık ot parası karşılığın-
da yapılanmaya açılmıştır. Başka bir ifade 
ile Türkiye’de hayvancılık sektörü bir kez 
daha baltalanmaya hatta yok etmeye yö-
nelik önemli bir yönetmelik değişikliği ile 
karşı karşıya kalmıştır.  Oysa anayasamızın 
45. maddesi açık olarak mera ve otlakların 
korunması görevini devlete vermiştir. Ve-
teriner Hekimler Derneği olarak bu yönet-
meliğin iptali aracıyla açılan dava maalesef 
olumsuz sonuçlanmıştır.

Bütün bu yönetmelik değişiklikleri bü-
yük çaplı hayvancılık yapan bir iş şahsın  
“meraları köylünün elinden almak gerek”;  

bir sanayicinin ise “EBK piyasadan çekil-
sin” şeklindeki isteklerinin ne kadar dikka-
te alındığının bir ifadesi gibi algılanabilir. 
Mevcut çayır meralarımızın köylümüz tara-
fından daha etkin ve verimli kullanılmasını 
sağlayacak düzenlemeler yapmak yerine, 
en ucuz yem kaynaklarının onların ellerin-
den alınması bir bakıma onların  hayvan-
cılık yapmalarının engellemesi anlamına 
gelmektedir.  

Ülkemizde çayır ve meraların miktar 
ve kalite açısından yıllar itibariyle önemli 
derecede gerilemesi ile hayvancılığımızın 
bugün geldiği nokta arasında paralellik bu-
lunmaktadır. Bu bağlamda canlı hayvan ve 
et ithalatına milyarlarca dolar para öden-
mekte, yem değeri yok denecek kadar az 
olan samanın daha fazla miktarlarda itha-
latı tekrar gündeme gelmiş bulunmaktadır.  
Bu uygulama ile halkımız daha da yüksek 
fiyatlarla et tüketmek zorunda kalacaktır. 

Ümit ederim ki daha köklü ve kalıcı 
hayvancılık politikaları uygulamak sure-
tiyle hayvancılığımızı içinde bulunduğu 
durumdan çıkarmamız gerekiyor. Bunu 
gerçekleştirdiğimiz takdirde halkımız kendi 
üreticilerimizin ürettiği eti tüketebilecekler. 
Başka bir ifade ile ithal ettiği eti tüketen bir 
toplum olmaktan çıkarak kendi ürettiğini 
tüketen toplum olabiliriz. 
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Devletin TRT kanalındaki reklam, dikkat-
li okuyunuz. Ne diyor? “HAYDİ TÜRKİYE, 
TARIM ARAZİLERİNİ BİRLİKTE KORUYA-
LIM”. Doğru mu? Evet. Türkiye arazisinin 
yüzde on biri tarıma müsait arazilerdir. Su-
lanabilir veya sulanamaz… Yine söz konu-
su reklamda uyarı olarak deniliyor ki “Tek 
üretilmeyecek bir karış topraktır”. O halde 
biz aklı başında Türk Milleti olarak sormaz 
mıyız? Peki bu tarım arazilerinde yapılan 
binalara, gökdelenlere kim izin veriyor. 
Müteahhitler kendi başlarına mı tarlalara 
beton döküyorlar?  

Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan 
bir kanun var ki yürekler acısı. Neymiş o? 
“TARIM ARAZİLERİNİ İSKÂNA AÇAN KA-
NUN”. Kanunlar devletin ve milletin çıka-
rına çıkarılır ve uygulanır. Hem böyle bir 
kanun çıkarıyorsun, Anadolu topraklarını 
betonlaştırıyorsun, hem de arkadan göz 
boyama misali, tarım topraklarını koruya-
lım diye televizyonlarda millete uyarı, rek-
lam yapıyorsun. Onun için yazımın başlığı 
“tavşan kaç, tazı tut” diye düşündüm ve 
yazdım.

Evet, her şey üretebilirsiniz, fakat asla 
bir karış toprak üretemezsiniz. Bu böyle bi-
line… O halde ne diye bu topraklar çayır-
lar, meralar, parklar, bahçeler ve ağaçlık-

lar, yeşillikler son süratle betonlaştırılıyor? 
Buna insanın yüreği dayanamaz. Toprak, 
hava, su, bileşendir. Biri olmazsa diğerleri 
de olmaz. Peki, BU MİLLET NE YİYECEK? 
- NEYİ ÜRETECEK? – NEYİ YETİŞTİRE-
CEK? Kendi Bolu’muzdan örnek verelim… 
Görüyorsunuz, dünkü tarlalar bugün hep 
apartman olmuş, olmaya hızla devam edi-
liyor. YAZIK Kİ NE YAZIK?

Arkadan bir kanun daha çıktı. Devlete 
ait olan tarım arazileri de iskâna açılacak 
diye. Akıl almaz, tamamen çok yanlış bir 
karar. Köylerde kimse kalmadı. Şehirlere 
hücum. Eken – biçen yok. Üreten toplum 
bitti. Tüketen aşırı toplum gittikçe artıyor. 
Şehirler yaşanamaz hale geldi. Sorunlar 
bitmez tükenmez, daha da artacak göre-
ceksin. Bütün tarım ürünleri ve hayvansal 
ürünler dışarıdan ithal etmekle bu millet 
beslenemez – yeterli olmaz-sağlıklı olmaz. 
Şehirleşmenin önüne mutlaka geçilmelidir. 
Düşünülen BÜYÜK ŞEHİR yasaları fevka-
lade yanlıştır. Üreticiyi yerinde destekleyi-
niz. STRATEJİK BİR MADDE OLAN GIDA 
ANCAK ÜRETİLİR - İTHAL EDİLMEZ. Yan-
lış kararlardan dönülürse AÇLIĞA DOĞRU 
GİDİLMEZ.

TAVŞAN KAÇ – TAZI TUT…???

Dumlu DEMİRCİOĞLU 
Veteriner Hekim
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Bilindiği üzere Çukurova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevine yakın zaman-
da bir emekli öğretmen atanmıştır. Camiamızda ve sosyal medyada yankı uyandıran bu 
olaya Veteriner Hekimler Derneği olarak şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu konuyla ilgili ola-
rak Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyeleri adına Çukurova Belediye Başkanı Sayın Soner 
Çetin’e yazmış olduğumuz bildiriyi sizinle paylaşıyoruz.

Sayın Soner ÇETİN           20.09.2017

Çukurova Belediye Başkanı 

Sayın Başkanımız,

Sizi, özellikle yerel seçimlerde aldığınız sonuçlar ve başarılı çalışmalarınız nedeni ile 
kutlarız.

Veteriner Hekimler Derneği 1930 yılında kurulan ve bu yıl 87.yılını kutlayan Türkiye’nin 
en köklü meslek örgütüdür. Yönetim olarak bizleri ve tüm meslek camiamızı üzen bir 
uygulamanızı sizinle meslek camiamız adına paylaşmak istedik. Belediyenizin web si-
tesindeki Veteriner İşleri Müdürlüğü ile ilgili sayfada belirlenen görev, vizyon ve misyon 
ile ilgili belirlemelere sonuna kadar katılıyoruz. Özellikle Veteriner İşleri Müdürlüğünün 
insan ve hayvan sağlığı ile ilgili hedef ve görevleri son derece doğru belirlenmiştir.

Sayın Başkan, son derece doğru ve gerektiği şekilde belirlenen bu hizmetlerin ger-
çekleştirilmesi ve beklenen sonuca ulaşılabilmesi için, konuya hakim, liyakat sahibi bir 
yönetici tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Kesinlikle sizin tasarrufunuza müdahale 
amacı taşımıyoruz. İlgili daireye müdür olarak atadığınız emekli öğretmenimizin de özel-
likle eğitim konularında değerli ve liyakat sahibi olduğundan şüphemiz yoktur. Ancak, 
web sitesinde Veteriner İşleri Müdürlüğü için belirtilen görev, vizyon ve misyonun tam 
anlamı ile yerine getirilebilmesi için bu görevin hizmette ehil veteriner hekimlerce yürü-
tülmesinin gerekliliği konusunun dikkate alınmasını, bu talebin kesinlikle meslek şöve-
nizmi şeklinde değerlendirilmemesini dileriz.

Ülke genelinde sayıları 35000’i bulan veteriner hekim camiasını rahatlatacak karar 
alacağınız umudu ile saygılar sunar, başarılar dileriz.

Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER
Genel Başkan 
Yönetim Kurulu A. 

Çukurova Belediyesi’ne
Derneğimiz tarafından yazılan bildiri
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Ülkemizde yaşanmakta olan buzağı 
ölümlerinin ülke hayvancılığını olumsuz 
yönde etkilemesi ve ekonomik kayıplara 
yol açması dikkate alındığında karşımıza 
son derece vahim bir tablo çıkmaktadır. 
Dünya genelinde neonatal dönemde göz-
lenen buzağı kayıpları ortalaması %2 iken, 
ülkemizde bu değer bazı kaynaklara göre 
%12, bazı kaynaklara göre ise %15 olarak 
ifade edilmektedir. Buna göre Ülkemiz-
deki buzağı kayıpları miktarının 400.000-
500.000 arasında olduğu kabul edilebilir. 
Bu tahribatın önlenmesi ya da rakamsal 
kayıpların asgari düzeye çekilmesi için aşı-
lama ve ahır içi hijyen koşullarına öncelik 
verilmelidir. Neonatal dönemde buzağı 
ölümlerinin ortaya çıkışında enfeksiyöz ve 
non enfeksiyöz nedenler etkili olmaktadır. 
Enfeksiyöz patojen etkenlerin başında ise 
bakteriyel, viral ve mikotik olanlar gelmek-
tedir. Bu yayında buzağı ishallerinde rol 
oynayan birkaç enfeksiyöz etkene hakkın-
da özet bilgi verilecektir.

Enfeksiyöz etkenler

Escherichia coli: Hastalığın farklı form-
ları vardır. Bazı E.coli suşları toksin üretebi-
lir.  Hastalık, özellikle bir haftalığın altındaki 
buzağılarda yüksek ölüm sebebidir. Hasta-
lığın septisemik formunda enfeksiyon bar-
sakların dış yüzünde oluşur. Bu hayvanlar 
genellikle yüksek ateşe sahiptirler, zayıftır-

lar, yeme istekleri yoktur ve depresiftirler. 
Bacak eklemleri şiştir ve beyin dokusunun 
enfeksiyonu ile birlikte hayvanlarda körlük, 
eklem kasılması ve konvülziyonlar mey-
dana gelir. Doğumdan 2-6 saat sonraki 
ölümlerin sebebi hastalığın akut formudur.  
E.coli’ye karşı direnç kazanılmasında rol 
oynayan kolostrumun enfeksiyondan ko-
runmada da önemli etki gösterdiği ifade 
edilmektedir.  

Salmonella (Salmonellosis): Ateş, ishal, 
iştah kaybı, depresyon, dehidrasyon ve 
bacak eklemlerinde şişlikle karakterizedir. 
Bir aylıktan genç olanlarda şiddetlidir. Er-
keklerde paratifo enfeksiyonunun kaynağı-
dır ve salmonellosisle enfekte buzağılarla 
temasta olan kişiler için potansiyel hastalık 
kaynağıdır. 

Rotavirus: 5-15 günlük hayvanları et-
kiler, özellikle 1-7 gün arası buzağılarda 
daha etkilidir. Enfeksiyon başlangıcında 
hayvanlar normal bir görüntüye sahip, uya-
rılmış durumda ve emmeye devam ediyor 
olabilirler. Kısa bir zaman sonra hayvanlar 
depresif hale gelirler, emmek istemezler ve 
nihayetinde yere yatarlar. Virüsler entere-
toksin salgılar ve bu da sıvı kaybını arttırır 
böylece şiddetli ishal meydana gelir. Dışkı 
açık renkli, yarı sulu ve mukusla kaplıdır. 
Sıvı kabına bağlı dehidrasyonla intestinal 
bölgede büyük zararlara sebebiyet verir. 

BUZAĞI ÖLÜMLERİ

Dr. Hüseyin Yalçın KÖKSAL
Veteriner Hekim
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Coronavirus: 5-14 günlük buzağıları en-
fekte ettiği gibi; 3-4 haftalıktan büyük hay-
vanları da enfekte edebilir. Enfeksiyonlar 4 
günlük ve daha büyük hayvanlarda E.coli 
ve Cryptosporidium etkenleri ile birlikte 
miks enfeksiyon şeklinde meydana gelir. 
Barsak villuslarındaki atrofi, Rotaviruslarla 
olan enfeksiyondan daha şiddetlidir. Bar-
saktaki absorptif hücrelerin yıkımı hızlı su 
ve elektrolit kaybına yol açar. Glikoz ve 
laktoz metabolizması da etkilenebilir ve 
hipoglisemi, laktik asidosis, hipovolemi 
meydana gelir. Genellikle birkaç gün süren 
inatçı ishal görülür. İshal hacimli, mukoid, 
yapışkandır ve koyu yeşilden açık kahve-
rengiye değişen renktedir. Zoonotiktir, in-
sanlarda ishal sebebi olabilir.

Bredavirus (Bovine Torovirus): İki aylık-
tan büyük buzağılarda 4-5 gün süren isha-
lin sebebidir. Klinik belirtilerle birlikte virüs 
saçılımı başlar. Barsaklarda epitel hücre 
dökümü ve yer yer nekrozlara yol açar. İm-
munofloresan yöntemle tanısı konabilir.

Bovine Viral Diare Virus (BVD): 8-24 
aylık hayvanlarda görülür. Virüs kemik ili-
ği, lenfoid doku, sindirim sistemi epiteli ve 
plateletlerine zarar verir. Yeni doğanlarda 
yaşlı hayvanlardaki gibi klasik lezyonlar 
meydana gelmez. Sert ve yumuşak do-
kularda ülserasyonlar, intestinal kanama, 
ekimozis, trombositopeni, leukopeni şekil-
lenir. 

Non enfeksiyöz etkenler
Kolostrum yetersizliği, kolostral anti-

korların emilimindeki başarısızlık, yetersiz 
beslenme ve çevre şartları gibi faktörlerin 
buzağı ishallerinin diğer etkenleri arasında 
non enfeksiyöz etkenler olarak sıralanabi-
lir. 

Korunma 
Buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi için 

öncelikle doğru aşılama programları uygu-
lanmalıdır. Enfeksiyon riskinin yüksek ol-
duğu dönemde hayvanların aşılanması ye-
terli koruma düzeyi sağlar. Gebe inekler; 
E.coli, rotavirus, coronavirus, clostridium-
lar ve BVD’ye karşı aşılanmalıdır. Doğumun 

hemen akabinde temizlenmiş memeden 
kolostrum emen yeni doğan buzağılarda 
bu hastalığı yapan patojenlere karşı pasif 
bağışıklık yoluyla koruma sağlanmış olur. 
Eğer inekler aşılanmamış veya kolostrum 
yetersiz ve düşük kalitede ise yeni doğan 
buzağılara doğum sonrası hazır kolostrum 
preparatları ya da immünglobulin serumla-
rı uygulamak yarar sağlar. Kolostral pasif 
bağışıklık sonrasında buzağılara iki haftalık 
olduktan itibaren kullanılmaya müsait olan 
aşılar uygulanmalıdır.  Bunlar BVD, BRSV, 
Bovine Parainfluensa 3 virüsleri ve Mann-
heimia (Pasteurella) haemolitica etkenleri-
ni içeren inaktif aşılar olabildiği gibi daha 
sonraki aylarda attenue aşılar da kullanı-
labilir. Attenue aşı kullanımında mukozal 
hastalıkların gelişebileceği unutulmama-
lıdır. İki haftalıkken uygulanabilen inaktif 
aşıların uygulanması durumunda maternal 
antikorların varlığı düşünülerek buzağılar 3 
aylık olduğunda tekrar aşılanmalı ve temel 
bağışıklık tamamlanmış olmalıdır. Temel 
bağışıklık tamamlandıktan sonra her altı 
ayda bir viral aşılamaların tekrar uygulan-
ması gerekmektedir.  

Aşılama işlemlerinde genellikle sadece 
E.coli ye karşı yani bakteriyel aşılamanın 
yeterli olacağı gibi yanlış bir kanı vardır. 
Oysa bakteriyel savaşın yanı sıra virütik 
etkenlere karşı da aşılama yapılmalı ve bu-
zağı ölümlerinde virüslerin etkileri göz ardı 
edilmemelidir. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nca hazırlanan ve ilgili kuruluşla-
ra ulaştırılan aşı teknik şartnamesinin içeri-
ğinde sadece E.coli antijeni içeren inaktif 
aşıdan bahsedilmesi önemli bir eksikliktir. 
Diğer etkenlerin önüne geçilmesi için aşı-
lama bilgilendirmeleri yanı sıra çevre, ahır 
içi ve sağım hijyenlerinin de yetiştirici eğiti-
minde özellikle işlenmesi gerekir.

Buzağı ölümlerinin asgari seviyeye çe-
kilmesi ile hayvancılığımızın ve ülke eko-
nomisinin kazançlı çıkacağı ve hatta yapı-
lan canlı hayvan ithalatları konusunda da 
önemli bir azalma sağlanacağı kanaatin-
deyim.

*Kaynaklar yazardan temin edilebilir.
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 Haziran ayında saldırıya uğrayan Vete-
riner Hekim Turgay Özdemir’in satır ara-
larında mesleğimiz ve meslektaşlarımız 
için çok değerli bilgiler verdiği söyleşi-
mizi sizlerle paylaşıyoruz. Turgay Bey; 
hayatını müzik ve satrançla renklendir-
miş; mesleği ile taçlandırmış bir beye-
fendi. Emekli olduktan sonra açtığı kli-
niğinin adını “Kalbim” koyacak kadar da 
sevgi dolu... Kendilerine geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyor; sizleri söyleşimizi 
okumaya davet ediyoruz.

Turgay Bey merhaba; biz sizi maalesef 
başınıza gelen kötü bir olay nedeniyle 
basından ve sosyal medyadan tanıyo-
ruz. Ama öncelikle meslektaşlarımızın 

sizi “Veteriner Hekim Turgay Özdemir” 
olarak tanıması için kendinizden biraz 
bahseder misiniz? 
Öncelikle ilginiz için teşekkür ederim. 1959 
Gürün – Sivas doğumluyum. 1979 yılında 
girdiğim İstanbul Üniversitesi Veteriner Fa-
kültesini 1985 yılında bitirdim. Fakülteye 
beni rastlantılar götürdü. O yıllarda önce 
tercih yapıp sonra sınava giriyordunuz. 
Puanınız hangi tercihinizle örtüşürse ora-
ya gidiyordunuz. İstanbul ve veteriner he-
kimliği ne büyük şeyler katacaktı ruhuma 
elbette bilemezdim. Fakülteye girmeden 
önce Türk Halk Müziği ve Türk Halk Ede-
biyatına olan tutkum ve halk şiirine olan 
gönül bağım beni, 1980 yılında İstanbul 
Üniversitesi Türk Halk Müziği topluluğuna 

VETERİNER HEKİME ŞİDDETE
BİR KEZ DAHA HAYIR

Aytaç ÜNSAL
Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji
Anabilim Dalı
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sürükledi. O yıllarda İTÜ Devlet Konserva-
tuvarında akademik üye olan Orhan Dağ-
lı koro şefimiz ve hocamızdı. Ondan hem 
koro ortamında hem de dışarıdan, bağla-
ma, nota, solfej, repertuvar dersleri aldım. 
O tarihlerde iki aşkım ve bir hedefim vardı. 
Bugünkü gibi Türk Halk Müziği ve satranç 
aşklarım, Fakülteyi bitirmek ise hedefim-
di. Ailem ciddi bir ekonomik zorluk içinde 
aynı anda, beni İstanbul’da, kardeşimi de 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesinde okutmaya çalışıyordu. Para-
sızlık had safhada idi. Bu nedenle yaz tatil-
lerinde ben inşaatlarda amelelik, kardeşim 
ise bir tamirhanede ayak işlerini yapıyor-
duk.  Akşamları kardeşime halk müziğin-
de öğrendiklerimi aktarıyorken o da bana 
tarihsel geçmişimizi anlatıyordu. Çünkü o 
tarih öğrencisi idi. 
Fakülte yıllarınızda nasıl bir öğrenciy-
diniz? Sınıf arkadaşlarınızla iletişiminiz 
nasıldı? 
Siyasi kamplaşmalar yıkılmadığı için Fa-
külte yıllarımda kendi siyasi çizgime yakın 
olmayan sınıf arkadaşlarımla iletişimim, 
tartışmalar ve ideoljik ötekileştirmeler-

le sınırlı kaldı. Okul ortamı gergin ve hala 
kavga kokuyordu. Bizim çizgimiz lümpen-
liğe, fırsatçılığa, yağcılığa sırt çevirdiği için, 
lümpen çizgide olduğunu düşündüğümüz 
arkadaşları doğru yola (?) çağırıyorduk. 
Bu durum da sert tartışmalara neden olu-
yordu. Özellikle ilk iki yılım birçok sınıf ar-
kadaşım gibi sudan gerekçeler yüzünden 
gerilimli geçti. Ama tabi ki okulda mutlu ve 
komik durumlar da olmuyor değildi.
Öğrencilik yıllarınıza dair unutamadığı-
nız bir anınızı bizimle paylaşmak ister 
misiniz?
O tarihte Selimiye’de bulunan Fakülte mi-
nicik bir alanda kurulu. Öğrenci sayısı az. 
Herkes birbirini tanıyor. 1983 yılı, bir gün 
ders arasında doğum kürsüsünün önün-
de bir kalabalık oluştu. Yüksek sesle atış-
malar duyuluyor. Alışmışız ya kavga var 
diye hemen oraya yöneldim. Kavga yok. 
Bizim sınıf ile bir üst sınıf iddiaya girmiş. 
Doğum kürsüsünün önünde, gelen sığır-
lar ve atları bağlamak için, büyük bir demir 
kütle yerleştirişmiş, üzerindeki kalın demir 
halkaya da hayvanların yuları bağlanıyor. 
Hayvan bunu çekip sürükleyemiyor. Ben 
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daha önce bunun ağırlığını test edip, kı-
mıldatamamış birisi olarak, bıyık altından 
gülüyorum. Bakalım kim kaldıracak diye. 
Yiğitliğine inanan arkadaşlar “oley” sesleri 
ile halkadan tutup kaldırmayı deniyor; kıp-
kırmızı, yenilmiş ve nefessiz olarak kenara 
geliyor. Üst sınıftan arkadaşımız Ömer gel-
di. Derin bir soluk aldı. Tuttu ve 2-3 santim 
kaldırdı. Alkışlar ve “ayı” “ayı” nidalarıyla 
omuzlara alındı. Bizim sınıfın erkekleri ye-
nik vaziyette kenardalar. Bir ses kızlardan 
Dilek’i söyledi. Dilek iri yarı. Ama kız sonuç-
ta. Nasılsa kaldıramaz diyoruz içimizden. 
Dilek nazlanarak geldi. Tuttu ve inanılmaz 
şekilde kaldırdı. Önce bir sessizlik. Sonra 
diğer kızların sevinç çığlıkları okulu kapladı. 
Erkek olarak utandığımıza mı yanalım; sko-
ru üst sınıfla eşitlediğimize mi sevinelim… 
Ben 12 Eylül’de yargılanıp hapis yatıp, yıl 
kaybedip, sonra beraat ederek üst sınıfla 
da zaten sınıf arkadaşıyım. Derken “Sülo” 
“Sülo”  tezahüratları ile sonradan Prof. Dr. 
Süleyman Korkut Tekeli olarak bildiğimiz 
ve kısa bir süre önce yitirdiğimiz, sevgili 
dostum ortaya geldi. Halkadan tuttu. Ve 
kaldırdı. “Ayı Sülo” nidalarıyla omuzlara 
alındı. Bizim sınıfın erkekleri yenik ve tek 
puanını bir kız aracılığı aldığı için de ezikti.
Fakülte yıllarınızda müzik ile uğraştığını-
zı söylemiştiniz. Müzik size neler kattı? 
Sınıf Arkadaşım Aydan ile birlikte, Fakül-
temizden Üniversite Korosuna giden iki 
kişiden birisiydim. İki yıl boyunca ayrıca 
Eminönü Halk Eğitim, Kartal Halk Eğitim, 
Kadıköy Halk Eğitim merkezlerindeki Türk 
Halk Müziği Korolarına da gitmenin öz-
güveni ile Fakültemizde Türk Hak Müziği 
topluluğu oluşturulmasına öncülük ettim. 
Üniversite topluluğundan yeni ayrılmış bir 
müzik öğretmeni arkadaşım Nihat’ın koro 
şefi olarak gelmesini sağladım. Fakülte 
yönetimi ısrarla destek vermeyi reddetse 
de, yılsonlarında Fakülte amfisinde başarılı 
konserler verdik. 
Arkadaş grubumun ısrarı ile ki zaten canı-
ma minnet, genellikle cuma günleri, bağla-
mamı alır, kantinde türküler, halaylar çalar-
dım. O anlar gruplaşmanın anlamsızlaştığı, 

kaynaştığımız anlar olurdu. Halk müziğinin 
bu kaynaştırıcı gücü yıllar geçtikçe beni ve 
ötekileştirdiğimiz, diğer okul arkadaşları-
mızı,  sorunların içinde ezile ezile meslek-
taşlar olarak, yakınlaştıracak ve hatta “vay 
canına benim sandığım gibi değilmiş, çok 
namuslu, yardımsever, efendi birisiymiş” 
diyeceğim özeleştiri noktasına getirecek 
bir ivme verecekti. 
Sadece müzik de değil; satrançla da il-
gilenmişsiniz. Bir veteriner fakültesi öğ-
rencisi için güzel uğraşlar bunlar…
Satrançta okul içi yoğun bir çekişme var-
dı. Bizim sınıf ile bir alt sınıfımız okulun en 
güçlü satranççılarını barındırıyordu. Bu 
ötekileştirme burada da yaşanıyordu. Halk 
Müziği gibi, satrançta da benim düşünce 
yapıma yakın arkadaşlarımız etkindi. Son-
radan aramızdan ayrılarak, ebediyete giden 
asistan abimiz Abbas Bakan, bu çekişmeli 
satranç yarışmalarına giren okulumuzun 
tek akademik personeli idi. Bu maçlarda 
her zaman, Veteriner Tarihi ve Deontoloji 
hocamız olan Prof. Dr. Nihal Erk’in, terbi-
ye, nezaket ve meslektaşının başarısı ile 
gururlanma ilkeleri ile hareket edilir, doğ-
ru Türkçe uyarılarına dikkat edilirdi. Karşıt 
gruptan birisi ile oynansa bile bir gerilimin 
oluşmamasına özen gösterilirdi. Ben zaten 
o tarihte bile, Türk Dil Kurumu için, atasö-
zü ve deyim derlemeleri yapan bir amatör 
olarak, Nihal Hocamız ve o tarihlerde daha 
profesör olmamış, Doç. Dr. Rauf Yücel ho-
camızın, dil konusundaki uyarılarını canlı 
tutmaya çalışan gönüllü elçisi gibiydim. 
Turnuva tutanakları iletişim dili konuların-
da kesin bir şekilde öz Türkçeye taraftım. 
Şu an olduğu gibi temel ilkem, kırmadan, 
dökmeden tartışma ilkelerini yaşama ge-
çirmek ve sevmesem bile karşımdakinin 
de bir fikri olduğu inancıyla olabildiğince 
ortamı germemeye çalışmak üzerineydi. 

Peki müzik ve satrancın dışında; öğren-
ciyken veteriner hekimliğe dair kendini-
zi geliştirmek adına neler yapardınız?
Bunların dışında, okulda her fırsatta Dahi-
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liyedeki ve Cerrahideki asistan abilerimizin 
peşine takılır, onlar bir tedavi veya operas-
yon yaparken izlemek, yardımcı olmak için 
fırsat kollardım. Halk Müziği ve satrançtaki 
girginliğim ile dile hakimiyetim ve çalışkan-
lığım, asistan abilerimiz ve hocalarımızın 
önemli bir bölümüyle iyi ilişkiler kurmamı 
sağlamıştı. Bu bendeki özgüveni geliştirdi. 
Zaten çocukluğu kedi aşkı ve sıpa hay-
ranlığı ile geçmiş birisi olarak, fakülte dör-
düncü sınıfın ikinci yarısından başlayarak 
İstanbul’da oturduğumuz gecekondu böl-
gesindeki at ve sığırlara diğer ev ve okul 
arkadaşım Yüksel Malkoçoğlu ile aklımız 
kesti ise, tedaviye başladık. Ufak tefek pa-
ralar alarak bir katkı elde ediyorduk.
Çok renkli, güzel ve genç nesillere ör-
nek olabilecek bir öğrenim hayatı geçir-
diğinizi düşünüyorum. Fakülte bitince 
meslek hayatınız nasıl geçti? Nerelerde 
çalıştınız?
Okul ve sonrasında Çıldır’a uzanan asker-
lik serüvenim çok keyifliydi. Yüzlerce ko-
yunu, onlarca atı ve katırı ile karakollarda 
ki bekçi köpekleri ile tam acemilik dönemi 
eğitim süreciydi. Ata binmeyi öğrendiğim, 
koyun at ve köpeklerde tedavi, operasyon-
larla bana jet hızıyla bitti hissi veren döne-
mi! Birliğimde yoğun bir  ilaç sıkıntısı vardı. 
Hem garnizondaki beşeri eczaneden, hem 
de Prof. Dr. Süleyman Şener hocam ve 
ağabeyime, telefon, mektup vs yolla ulaşa-
rak onlarca majistral reçete tarifleri alarak, 
bir hekim olma yolunda dizlerimin üzerine 
doğrulma sürecim…  Sonrası Şırnak ili İdil 
ilçesinde 2 yıl Tarım Bakanlığı dönemim 
ve yeniden atama ile İstanbul’a dönüşüm 
izledi. Bağdat Caddesinde bulunan İl Mü-
dürlüğünde hem Türk – Alman işbirliği 
olan GTZ Bakanlık projesinde 3,5 yıl; Yeni 
Zelandalı bir uzmanla çalışıp, İngilizce ve 
bilgisayarımı geliştirmem, hem de oradaki 
Küçük Hayvan Hastanesinde, rahmetli Uz-
man Veteriner Hekim Gül Şener ablamızın 
tatlı sert disiplini altında çeşitli kedi köpek 
operasyonlarını pekiştirmeye çalışırken, 
veteriner hekim dayanışmasının ve deon-
tolojinin kanıtlarını bulmam hayatımı renk-

lendiriyordu. Türk Halk Müziğinde bir grup 
kurarak, Yurttan Sesler’de şef olan Tuncer 
İnan’ın mükemmel eğitimi ile 6 yıl sürecek 
tatlı bir müzikte ustalaşma sürecini yaşı-
yordum.
1998 İstanbul’dan Eskişehir’e atanmadan 
6 yıl öncesi, TRT İstanbul Radyosu Türk 
Halk Müziği Koro şefi, sevgili hocam Tun-
cer İnan ile tanışma döneminden hemen 
öncesi ve sonrasında, Sivas ili Şarkışla 
ilçesi, ilçem Gürün’den yüzlerce türkü, 
masal, çocuk oyunları derlemiş birisiydim. 
Ama İstanbul yaşamındaki zorlukları sana-
tın kaynağından kopararak atama ile kızım, 
eşim ve beni Eskişehir’e yönlendirdi.
Meslek hayatınızda Eskişehir’in önemli 
bir yeri olduğunu söylüyorsunuz.. Şuan 
da burada ikamet ediyorsunuz. Biraz da 
yaşamınızın Eskişehir’deki döneminden 
ve bu dönemin sizin için öneminden 
bahseder misiniz? 
1998-2008 yılları arasında Eskişehir ili Çif-
teler ilçesinde Bakanlık personeli olarak 
çalıştığım yıllar içerisinde özellikle, koyun 
pratiğimin, binlerce otopsi, laboratuvar 
bulgusu ve yeniden okuma ve öğrenme 
çabamla zirve yaptığı ve mesleki ilerleme 
ile atbaşı giden Türk Halk Müziği tutkumun 
Gürünlü bir yazar ağabeyimle -12 yıllık 
saha araştırması ile derlediğim- bir ağıdı 
birlikte “Ömer’in Ağıdı Destanı”nı kitaplaş-
tırdığımız dönemdi. Artık yazardım. Türk 
yazar ve şairleri antolojisinde bu eserim ve 
rubai stilindeki bazı şiirlerimle yer aldım.
Sizin şiir, müzik ve satrançla ilgilenen 
bir meslektaşımız olduğunuzu öğren-
mek ne kadar güzel… Bir de bunlara ek 
olarak hayvan sevginiz var hepimizin 
bildiği üzere. Özellikle kedi sevgisi sa-
nırım… Biraz bahseder misiniz?
Her zaman kedilerim ve kedilerin, Tanrı’nın 
ışığını taşıdığına olan inancımla, onlara 
hayranlığım vardı. Kalbimde olan yerlerine 
ithafen, 2008’de emekli olduktan sonra, 
kurduğum kliniğin adını “Kalbim Veteri-
ner Kliniği” koydum. Kliniğimde giderek iş 
yüküm artıyordu. Ama kedi pratiğim diğer 
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hayvanların aksine zayıftı. Zamanla geliş-
tirdim. Öyle ki 150 gram gelen yavrulara 
damar yolu açacak kadar. Ama bu süreç 
bana gerçek hayvan severliği de öğretti. 
Eskiden bakanlık emir ve yasalar gereği 
de olsa, at, sığır ve köpekleri, ruam, ku-
duz gibi nedenlerle itlaf eden ben, kedi-
leri öpe öpe, köpeklere sarıla sarıla, farklı 
bir ruh haline girmiştim. Ben İstanbul’da 
iken, hayvan hakları için birilerinin yakası-
na yapışan, Panter Emel’i dudak bükerek 
izlerken,  artık hayvan hakları yürüyüşleri, 
protestoları için Ankara, İstanbul gibi illere 
giden bir aktivist olmuştum.  Kliniğimde ve 
evimde onlarca kedimiz oldu. Ben ve ai-
lem ise onların sesi olduk. 2008’den beri 
rahatlıkla ve büyük çoğunluğu kedi olmak 
üzere 500’ün üzerinde kedi ve köpek ile 
birkaç adet terk edilen hamster ve tavşan 
sahiplendirdik. Bir adet saksağan yavrusu-
nu büyütüp uçmak yerine bizimle birlikte 
yürümeyi seçtiği için, sürekli omuzunda 
gezebileceği bir dostumuza verdik. Her yıl 
en az 15 anneyi sokaktan yavruları ile alı-
yoruz. Kliniğimizin ve benim ilkem geri so-
kağa atmama üzerinedir. Sahip buluncaya 
dek klinikte yaşarlar. 

Sizi Eskişehir’de “Kedici” olarak biliyor-
lar. Bu doğru mu?

Klinikteki kedilerim özgürdür.  Hapsetme-
yiz. Kısıtladığımız alanları kapatırız o kadar. 
Muayene, hasta sahibi oturma yerlerinde 
kedilerimiz gezer. Yukarıda yer alan alan-
larda malzeme, mama sergilemeyiz. Ke-
dilerimiz yatar. Kedilerimiz ürkmesin diye, 
zorunlu tedaviler dışında köpek barındır-
mayız. Pansiyona bir şartla kedi alırız; aşı-
ları olacak ve uysal olacak. Çünkü onları da 
özgür, kendi kedilerimizin arasına bırakırız.  
Aşı ve kontrol için gelen kedileri öperiz. Kö-
pekleri kucaklarız. Bu nedenle Eskişehir’de 
“Kedici” olarak anılır kliniğimiz. Bu neden-
le hayvan sahipleri asla çatışma yaşama-
yız. Onlar kliniğimizin doğal bireyleri gibi 
algılarlar kendilerini. Bu nedenle sokakta 
yaşayan canlar için dernek ve kurumlar 
aracılığı ile düzenlenen etkinliklere bağış 

vererek katılırlar.  Sokak hayvanlarını kalan 
kafeslerimizde gönüllü ve ücretsiz bakarız. 
Kedi ve Köpek sokakta yaşamak zorunda 
kalan hayvanlarının beslenmesine refahına 
sürekli ve düzenli destek veririz. Az para 
ama çok gönül kazanırız.

“Az para ama çok gönül kazanırız.” Bu 
çok ince bir düşünceyi barındıran bir 
cümle. Çok güzel ifade ettiniz. Hasta 
sahiplerinizle ilişkilerinizi tahmin ede-
biliyorum şimdi. Peki meslektaşlarınızla 
ilişkileriniz nasıldır?

Meslek hayatımdaki en önemli ölçütlerim-
den birisi, meslektaş dayanışmasıdır. Arka-
dan konuşmak etik olmadığı gibi, insani de 
değildir. 32 yıllık meslek hayatımda uyarı-
larımı öğrencilik dönemlerinden beri, kişi-
lere doğruca yaptığım için meslektaşlarım 
arasında kırgınlık duyanlardan çok daha 
fazlasından saygı gördüğümü düşünüyo-
rum. Mesleği temel iki ögenin yükselteceği 
açıktır. Dayanışma bilinci ve kaliteli eğitim.

Hayvanlara olan bağımın artması ile hasta 
sahiplerim arasında kaçınılmaz biçimde se-
çilme yaşadı. Etik olmayan ve hayvan hak-
ları ve hayvan refahına aykırı iş ve işlemleri 
hem -nasıl bir para olursa olsun- reddedip 
hem de, kınayıp anlatarak, laf olsun, hava 
olsun, dövüştürmek için köpek besleyen-
ler benden uzaklaştı. Ekonomik gücü ye-
rinde olanlardan para alıp, ekonomik gücü 
olmayan -ama emin olduğum- kişilerden 
almayarak, bir imaj oluşturdum.

Kliniğimin önünde saldırıya uğradıktan 
sonraki günlerde evimiz ve kliniğimiz yüz-
lerce hayvan sahibi ve hayvanseverin akını-
na uğradı. Ağlayanlar, boynuma sarılanlar, 
söyleyin o kişilerin adresini dersini verelim 
diyenler. Sosyal medya, basın saldırıyı du-
yurduktan sonra 5 gün boyunca telefonum 
hiç susmadı. Türkiye’nin dört tarafından, 
hiç tanımadığım meslektaşlarım ve diğer 
insanlar destek ve geçmiş olsun dileklerini 
ilettiler. Bütün hayvansever grupları sosyal 
medya üzerinden saldırıyı ve gerekçelerini 
duyurdular. Binlerce hayvansever yurt içi 
yurt dışından beni arkadaş olarak eklediler. 
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Bu fırsatla pırıl pırıl, edepli ve erdemli, hay-
vansever bir meslektaş grubunun, bizim 
kuşağın yerini alacak olduğunu gördüğüm 
için çok mutlu olduğumu da söylemeden 
geçemeyeceğim.

Sizi biraz daha tanıyabilmek çok keyif-
liydi. Sakıncası yoksa o can sıkıcı konu-
yu anlatır mısınız? Neler yaşadınız? Bu 
olaya neler sebep olmuş olabilir sizce?

Gelelim saldırının olduğu 04.06.2017 Pazar 
gününe ve saldırıyı hazırlayan nedenlere… 
Kliniğimi açtığım bina 3 katlı, ana bulvarda 
bir alanda. Binayı yapan Mimar ve Mühen-
disler hem de yanımızdaki dükkanı kendi 
büroları olarak ayırmışlar. Onlar da benim 
gibi sokakta yaşayan canlara destek veri-
yorlar. Eskişehir’de köklü bir aileden gel-
mekteler. Bu nedenle sorasında beni darp 
edecek olan jinekolog baba ile mühendis 
oğul, onlardan ürkerek sessiz kalıyorlar. 

Yaklaşık 4 yıl önce yan komşularımız, dük-
kanı satmak istediler. Ben de o boyutta bir 
para olmadığı için alamadım. Bir başkası 
satın aldı. Ve yeni bir komşu taşındı. Ne ol-
duysa dükkanın satışı ile birlikte bana yö-
nelik ilk uyarılar gelmeye başladı. 

Bina kapıcısı ile kedileri kapıda besleme-
mem, çünkü bunun çevre ve görsel kirli-
lik yarattığı uyarısını, o tarihte apartman 
yöneticisi olan mühendis oğul gönder-
di. Ben de kapıcı aracılığı ile bu uyarının 
Hayvan Hakları Yasası ve Hayvan Hakları 
Evrensel Sözleşmesi uyarınca geçersiz ve 
anlamsız olduğunu, çevre kirliliği yaratma-
sının mümkün olmadığını, mama ve suları 
kaplarla koyduğumu, dökülenleri de bizzat 
kendimin temizlediğimi söyleyerek, talebi 
geri çevirdim.

Daha sonra hayvanların dışarıda beslen-
mesiyle ilgili olarak apartman yöneticisi 
ile anlaşabildiniz mi?

Sonra her 2-3 gecede bir mama ve su kap-
larım çalınarak yok edildi. Ben sürekli ye-
nilerini koydum. Ama sürekli kayboldu. Bu 
durum bir ay kadar sürdü. Kimin yaptığını 
tahmin ediyordum ama kanıtım yoktu. Bir 

firma ile anlaşarak bina çevresi ile klinik içi-
ne kamera taktırdım. Birden hırsızlık durdu. 
Çünkü mama ve su kapları klinik önünde 
ve kameraların görüş açısında idi. 

Böylece birkaç ay daha geçti. Sonra bir 
gün ileride beni arkadan darp edecek olan 
mühendis geldi. Yaptığımın yanlış oldu-
ğunu, kedilerin mama bahanesi ile gelip 
bahçeye işeyip dışkıladığını, bu durumun 
çocuklarının sağlığını tehlikeye attığını söy-
ledi. Ben dilim döndüğünce, apartman gi-
rişi ile klinik girişinin ters yönde olduğunu, 
kedilerin çimene işeyip dışkılayamadığını, 
mutlaka kazabilecekleri toprak arayacakla-
rını anlattımsa da, klinik ile ilgisi olmayan, 
bahçedeki köpek dışkısını göstererek “bak 
yapıyorlar” dedi. Ben bunun köpek dışkısı 
olduğunu ve sokak köpeklerinin yapabile-
ceğini anlatıp, “apartman bahçesini çevirin 
köpekler girmesin” dedim. Homurdanarak 
gitti. 

Bu durum karşısında apartman yöneti-
mi ve sakinlerinin tavrı ne oldu?  Önlem 
alındı mı?

Bir ay kadar sonra apartmanda oturanlar-
dan topladıkları bir imzalı tutanağı bana 
göndererek imzalamamı istedi. Kediler 
kesin olarak apartmanı ve bahçeyi pisle-
tiyormuş vs. Kabul edilmesi mümkün de-
ğildi. Geri gönderdim. Kayseri’de bulunan 
dükkan sahibime telefon ederek benim 
apartman huzurunu kaçıran iş ve eylemler 
yaptığımı anlatarak benim dükkanı boşalt-
mamı istemiş. Bundan da sonuç alamadı. 
Ve babası jinekolog, bağlı bulunduğumuz 
belediyeye dilekçe vererek, benim tehlikeli 
hayvanları beslediğimi, çevreyi kirlettiğimi 
belirterek hakkımda yasal işlem talep et-
miş. Zabıta memurlarının gelip kliniği ve 
çevreyi denetleyip tutanak tutması ile bu 
sorun da çözüldü diye düşünürken, kli-
niğin yanına gelip, kapıda beslediğimiz 
kedileri seven hayvan sahiplerini, kedileri 
sevmenin ve beslemenin yasak olduğu yö-
nünde uyarılar yaptığını öğrendim.
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Anladığım kadarıyla taraflar arasında 
geçmişten gelen bir anlaşmazlık var. 
Peki olay günü neler yaşandı? Kısaca 
anlatabilir misiniz?
Pazar günleri sabahları, kliniği tedavi ve aşı 
için açmıyor, akşamları 5-8 arası açıyorum.  
Akşam 17: 00 kliniğe gittim. Kapıyı açtım. 
Bekleyen 3 kişiyi içeri aldım. Klinik telefo-
nu çaldı. Telefon masada. Uzanırken daha 
önce gördüğümü sanmadığım birisi geçti 
ve arkasından 5-6 yaşlarında bir çocuk ge-
liyordu. Çocuk aniden durdu ve kliniğimin 
evlatlarından kedimiz Borubey’e bir tekme 
vurdu. Ben anadolu kültürü ile büyümüş 
ve savunmasızlara vurulamayacağı töre-
si ile eğitilmiş birisi olarak, dışarı çıkarak 
çocuğa “Kediye tekme atmaya utanmıyor 
musun? Seni şimdi babana söyleyeceğim” 
dedim. Önden giden ve babası sandığım 
adam meğerse benimle kin güden, jineko-
log değil miymiş? Çocuk hızla gitti. Ben de 
dedeye yönelerek durumu anlatacaktım 
ki, yakamdan tuttu. Ağır okkalı bir küfür ile 
bana bir kafa savurdu. Kafamı geriye attım. 
Kafası gözlüğümün kenarına geldi, çerçe-
ve kırılırken alnında bir çizik oluştu. Ken-
disinin doktor olduğunu bu çizikle rapor 
alıp beni mahvedeceğini söyledi. Bir an 
kendimi suçlu gibi hissettim. Sanki çocu-
ğu dövmüşüm de ondan böyle olmuş gibi. 
Açıklamaya çalıştıkça küfrediyordu. Sesle-
re caddeden geçen tanımadığım gençler 
geldi. Araya girdiler. 
Buraya kadar olan olaylardan anladı-
ğım kadarıyla suçsuz olduğunuz halde 
siz darp ediliyorsunuz. Ve aslında suç-
lu olan karşı taraf darp raporu alacağını 
söyleyerek sizi tehdit ediyor…

Bu arada çoğun babası olan şahıs geldi. 
O kadar ağır küfür ve hakaretlerine, bütün 
ailemi, beni, baktığım beslediğim hayvan-
ları, kliniğimi havaya uçuracağı tehditlerini 
de ekledi. Bu arada babası saldırdı. Ben 
babası ile oyalanırken, iyi insan oğul, arka-
dan saldırdı.
Ne kadar da alçakça bir saldırı olmuş. 
Hem dinlemeyip anlamayıp küfür edi-
yor, hem de sizi savunmasız yakalayıp 
arkadan saldırıyor… Peki nasıl yaralan-
dınız?
Sol bacağıma bir tekme ile fibula kemiği-
mi, boynumu sıkarak beni düşürürken de 
ikinci ve üçüncü metatarsalleri proksimal-
den kırdı. 
Size tekrardan geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyorum. Umarım bir kez daha ne sizin 
ne de başka bir meslektaşımızın hatta 
yurttaşımızın başına böyle bir durum 
gelmez. Çok çok üzgünüm. Peki siz bu 
“aile”den şikayetçi oldunuz mu?  
Zamanında çalınan mama kapları için tak-
tırdığım kameralar sayesinde saldırıları an 
be an görüntülenirken, kliniğime gelen bir 
hanımefendinin bütün konuşmalara birebir 
tanıklığı ile konu yargıya taşındı.  
Umarım en kısa sürede yargı süreci ta-
mamlanır ve iyi haberlerinizi alırız Tur-
gay Bey.  İlginiz ve zaman ayırdığınız 
için çok teşekkür ederim. Veteriner He-
kimler Derneği olarak ülkemizde yaşa-
nan bu tür şiddet olaylarını kınıyor; bir 
daha olmamasını temenni ediyoruz. 
Mesleğimize ve meslektaşlarımıza sa-
hip çıkmamız dileğiyle…
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Hayvancılık sektörünün alt kolu olan küçük-
baş hayvan yetiştiriciliğinde, genel olarak 
bakım ve besleme kolaylığı sebebi ile keçi 
yetiştiriciliği ön plana çıkmaktadır. Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 
2016 yılında ülkemizde toplam 10.794.915 
baş keçi bulunmaktadır. Keçi sayısının 
küçükbaş hayvan varlığı içindeki payı ise 
%23,35’tir. Hayvansal üretim kapsamında 
bu keçilerin yaklaşık %44’ü süt üretimi için 
sağılmaktadır. Üretilen toplam 18.489.161 
ton süt miktarının %2,59’unu ise keçi sütü 
oluşturmaktadır.  Sağılan yaklaşık 4,40 mil-
yon baş keçinin %98,23’ünü ise kıl keçileri 
oluşturmaktadır. 

Türkiye’de yıllar itibariyle keçi sayısını ince-
lediğimizde 2010 yılından itibaren düzenli 
bir artışın olduğunu görmekteyiz. Bununla 
birlikte artan keçi sayısına oranla keçi sütü 
üretimi de artış göstermiştir. 2016 yılı itiba-
riyle ülkemizde toplam 480,714 ton keçi 
sütü üretimi mevcuttur. 
Hem dünyada hem de Türkiye’de keçi 
yetiştiriciliğine olan ilginin artışında eti ve 
özellikle sütü önemli rol oynamaktadır. 
Keçi sütünün besinsel değeri ve anne sü-
tüne en yakın süt olma özelliği taşıması 
onu farklı kılmaktadır. Keçi sütünün vita-
min, mineral ve protein yönünden zengin 
olması ve aynı zamanda bebekler, küçük 
çocuklar ve yaşlılar tarafından kolay sindi-
rilebilmesi, onu tercih edilen bir gıda mad-
desine dönüştürmektedir. 
Keçi sütünün anne ve inek sütü ile karşılaş-
tırmasının yer aldığı tablo incelendiğinde; 
kuru madde miktarında görünen benzer-
liğe karşın, keçi sütünün protein, mineral 
madde ve vitamin içerikleri açısından daha 
zengin olduğu görülmektedir. Yine keçi 
sütünün bebek gelişimi için iyi bir kalsiyum 
kaynağı olduğunu da söylemek mümkün-
dür. 

TÜRKİYE’DE SÜT KEÇİSİ 
YETİŞTİRİCİLİĞİ

Arzu GÖKDAİ
Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi
 Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği 
Anabilim Dalı

Çizelge 1: Yıllara göre keçi sayısı ve 
keçi sütü üretimi

H
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Çizelge 2: Keçi sütü içeriğinin inek ve 
anne sütü ile karşılaştırılması
Ülkemizin bazı bölgelerinde de süt ürünle-
rinin keçi sütü ile yapıldığında daha fazla 
tercih edilmesi, bu yetiştiriciliğin önemini 
ortaya koymaktadır. Hem ülkemizde hem 
de diğer Avrupa Birliği ülkelerinde keçi 
sütü üretiminde açık bulunmaktadır. Dola-
yısıyla keçi sütü üretiminin artırılması artan 
talebin karşılanması hususunda önem arz 
etmektedir.  

Ülkemizde süt keçisi yetiştiriciliğinde yay-
gın olarak kıl keçisi kullanılmaktadır. Fakat 
son zamanlarda keçi ürünlerinin önem ka-
zanması ve alternatif bir gelir kaynağı ola-
bileceği düşüncesi ile Türkiye’nin özellikle 
Ege ve Marmara Bölgelerinde süt verimi 
kıl keçisine oranla daha yüksek olan Saa-
nen melezi keçi yetiştiriciliği gelişme gös-
termiştir. Kırsal kesimde daha çok aile içi 
tüketim olarak üretilen peynir, tereyağı, yo-
ğurt vb. keçi ürünleri, tüketicilerin de sağlık 
için daha uygun besin maddeleri arayışıyla 
birlikte giderek önem kazanmış ve market-
lerde de satılmaya başlamıştır. 

Yetiştiricilerin sosyo-ekonomik durumla-
rı ile yetiştirme şekilleri hayvanların verim 
düzeylerinin farklı olmasına yol açmakta-
dır. Ülkemizde de yetiştirilen keçilerin süt 
verimi her ırk için farklılık arz etmektedir. 

Çizelge 3: Türkiye küçükbaş hayvan sa-
yılarının dağılımı (2014)
 Çizelge 3 incelendiğinde; ülkemizdeki 
yerli ve merinos koyun ırkı sayısının son 
yıllarda artış gösterdiği; kıl keçisi varlığımı-
zın ise 1991 yılından bu yana istikrarlı bir 
artış göstermediği, özellikle 2009 yılında 
önemli bir düşüş olduğu ve bununla bir-
likte tiftik keçi varlığımızın ise son 20 yılda 
ciddi oranda düştüğü göze çarpmaktadır. 
Türkiye’de süt keçisi olarak kıl keçisi ile bir-
likte Saanen, Malta, Halep, Kilis, Honamlı 
ve Tiftik (Ankara) keçi ırkları bulunmakta-
dır. Son zamanlarda Boer keçisinin yetişti-
riciliği de yaygınlaşmıştır. 

Çizelge 4: Sütçü keçi ırklarının süt verim 
ile ilgili veriler
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Çizelge 4 incelendiğinde; en yüksek süt 
verimine sahip olan keçi ırkının Saanen süt 
keçisi olduğu görülmektedir. Bunu Malta 
ve Halep keçi ırkları izlemektedir. Laktas-
yon süreleri açısından değerlendirdiğimiz-
de ise; yine en uzun laktasyon süresine 
Saanen ırkı keçilerin sahip olduğu görü-
lürken, ülkemizde yaygın olarak yetiştiri-
ciliği yapılan kıl keçilerinin ise Saanen ırkı 
keçilerin yalnızca yarısı kadar laktasyon 
süresine sahip olduğu göze çarpmaktadır. 
Laktasyondaki süt verimleri incelendiğinde 
ise ortalama 600-900 kg/laktasyon ile ilk 
sırada Saanen süt keçileri yer almaktadır. 
Sütteki yağ oranı en düşük olan keçi ırkı 
ise yine Saanen’dir. 
Saanen Irkı 
Saanen ırkı keçileri süt verimi en çok olan 
keçi ırklarının başında gelmektedir. Saa-
nen vadisinden tüm dünyaya yayılan bu 
ırkın kökeni İsviçre’dir. 
İyi bakım ve besleme altında yetiştirilen bir 
Saanen keçisinin ortalama süt verimine 
yaklaşık 10 adet kıl keçisi ile ancak ulaşıla-

bilmektedir. Bu sebeple, dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de yerli keçilerin ıslahında 
Saanen keçileri kullanılarak yüksek verimli 
ırklar elde edilmiştir. İyi koşullarda yetiştiri-
len 2,5 yaşın üzerindeki bu keçi ırkları bir 
sağım döneminde yaklaşık 280-300 gün 
sağılabilmekte ve ortalama 600-900 kg süt 
verebilmektedir.
Sonuç olarak küçükbaş hayvancılığın-
da yüksek verim ve gelir elde edebilmek 
için niteliği yüksek ırklarla çalışmak büyük 
önem taşımaktadır. Görüldüğü üzere, ül-
kemizde süt keçisi yetiştiriciliği son yıllar-
da giderek önem kazanmaya başlamıştır. 
Keçi sütüne ve keçi sütü ürünlerine olan 
talebin de artması ile birlikte, süt verimi 
yüksek olan keçi ırkları ile yapılan ıslah ça-
lışmaları sayesinde süt üretiminin artacağı 
kaçınılmazdır.  Bu kapsamda verimliliklerin 
artırılması amacıyla yapılacak olan ıslah 
çalışmaları, üreticiyi bu üretim alanında 
teşvik edici destekleme politikaları, süt ke-
çisi yetiştiriciliğinin gelişmesi ve sürdürüle-
bilmesi açısından önem arz etmektedir.
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87. YIL BALOMUZ GERÇEKLEŞTİ
Derneğimizin kuruluşunun 87. yılı nedeniy-
le düzenlediğimiz geleneksel balomuz 11 
Şubat 2017 Cumartesi günü meslektaşla-
rımızın yoğun katılımı ile gerçekleştirilmiş-
tir. Bu sene balomuza veteriner hekimle-
rin yanı sıra Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi’nde son sınıfta öğrenimlerini 
sürdüren intörn veteriner hekimler de ka-
tılmıştır. Baloya aileleriyle birlikte katılan 
veteriner hekimler gecenin sonuna kadar 

gönüllerince eğlenmenin tadını çıkarmıştır. 
Gecenin sonunda geleneksel olarak pasta 
kesilmiş; ardından orkestranın çaldığı İz-
mir Marşı ile konuklarımız geceyi güzel bir 
şekilde noktalamıştır.

Balomuza katılan ve katılmak isteyip de 
sağlık sorunları nedeniyle bizimle bir arada 
olamayan tüm meslektaşlarımıza bir son-
raki balomuza kadar esenlikle dileriz.
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“Süt Ürünlerinde Gıda Güvenliği 
ve Tüketici Hataları” Paneli

Derneğimiz tarafından “8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında 
gerçekleştirilen,  “Süt Ürünlerinde Gıda 
Güvenliği ve Tüketici Hataları” konulu pa-
nelde, “Kadın Olmak Güçtür” diyerek yola 
çıkan kadın Yönetim Kurulu Üyelerimiz, sa-
hip oldukları en büyük gücü, bilgiyi,  pay-
laştılar. Ankara Üniversitesi Kadın Platfor-
mu Üyesi Öğretim Üyeleri’nin de katılımları 
ile destek verdiği panelde moderatörlüğü 
Yönetim Kurulu Üyemiz ve Ankara Üniver-
sitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve 
Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. F. Seda BİLİR ORMANCI yaptı. 

12.08.2017 tarihinde, Derneğimizin Eğitim, 
Araştırma ve Uygulama Lokali’nde ger-
çekleştirilen panelde, Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Tek-
nolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Fatma Seda BİLİR ORMANCI “Peynirde 
Gıda Güvenliği ve Peynir Tüketimi Sırasın-
da Karşılaşılan Tüketici Hataları”,  Giresun 
Üniversitesi Espiye Meslek Yüksek Okulu 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seda Dicle 
KORKMAZ “Yoğurtta Gıda Güvenliği ve 
Yoğurt Tüketimi Sırasında Karşılaşılan Tü-
ketici Hataları”,  Ankara Üniversitesi Vete-
riner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 
Bölümü’nden Arş. Gör. Dr. Güzin İPLİLÇİ-
OĞLU ÇİL “İçme Sütlerinde Gıda Güven-
liği ve Süt Tüketimi Sırasında Karşılaşılan 
Tüketici Hataları”, Yönetim Kurulu Üyemiz 
ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakülte-
si Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji 
Anabilim Dalı öğretim elemanı Arş. Gör. 
Aytaç ÜNSAL  “Süt Ürünlerinin İsimlendi-
rilmesi ve Tarihçesi” başlıklı sunumları ger-
çekleştirdiler.
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Veteriner Hekimler Derneği’nin
70. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Veteriner Hekimler Derneğinin 70.Dönem 
Olağan Genel Kurulu 1 Nisan 2017 Cumar-
tesi günü Ankara’da yoğun bir katılımla 
gerçekleştirildi. Çeşitli sivil toplum Kuru-
luşu başkanlarının ve Ankara dışından da 
önemli bir katılımın sağlandığı Genel Kurul 
sonunda Dernek yönetimi için seçimler ya-
pıldı. Genel kurul saygı duruşu ile açıldık-
tan sonra Divan Kurulu oluşturuldu. Dernek 
Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER’ in 
açış konuşmasından sonra konuklar birer 
konuşma yaptılar. 
Genel Kurulda Memorial Şişli Hastanesi 
Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ  ile Vimar A.Ş. 
ve Vilsan A.Ş. Grup Yönetim Başkanı Mus-
tafa BAYSAN’a  Veteriner Hekimler Derne-
ği Fahri Üyeliği verilmesi oybirliği ile kabul 
edildi. Ardından Yönetim, Denetim ve Onur 
Kurulu üyelerinin seçimi ile 70. Dönem Ola-
ğan Genel Kurulu tamamlandı.
Seçim sonuçlarına göre Veteriner Hekim-
ler Derneği’nin 70. Dönem organları şu şe-
kilde belirlendi.
YÖNETİM KURULU 
1. Şakir Doğan TUNCER
2. Hüseyin Yalçın KÖKSAL  
3. Aydın USLU

4. Fatma Seda BİLİR ORMANCI
5. Cevat SÖNMEZ
6. Muammer Çağlayan ÇAY
7. Aytaç ÜNSAL 
DENETİM KURULU 
1. Bahattin KOÇ
2. Saffet Mehmet SARAÇ
3. Nurgül SÖĞÜT 
ONUR KURULU 
1. Mehmet KOCABATMAZ
2. Ramazan Kerim ÖZKAN
3. Burhan DİNÇER
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Mustafa BAYSAN ve 
Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ

Veteriner Hekimler Derneği
Fahri Üyesi Oldular

Vimar A.Ş. ve Vilsan A.Ş. Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa BAYSAN ile Memori-
al Şişli (İstanbul) Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür 
SÖNMEZ gerek ülke hayvancılığı ile halkımızın sağlıklı ve dengeli beslenmesine katkıları 
gerekse Derneğimiz faaliyetlerine verdikleri desteklerden dolayı Veteriner Hekimler Der-
neği Fahri Üyeliğine kabul edilmiştir. Fahri Üyeliğe kabul işlemi; 1 Nisan 2017 tarihinde 
yapılan 70. Olağan Genel Kurulumuza katılan üyelerimizin; önceden alınan Yönetim Ku-
rulu kararını onaylaması ile gerçekleşmiştir. Her iki değerli Fahri Üyemizi kutlar; katkı ve 
desteklerinin devamını dileriz.

Veteriner Hekimler Derneği 
Yönetim Kurulu
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Her yıl farklı bir tema ile Nisan ayının son 
cumartesi günü kutlanan Dünya Veteriner 
Hekimler Günü, Türk Veteriner Hekimleri 
Birliği tarafından düzenlenen etkinliklerle 
29 Nisan 2017 Cumartesi günü Anıtkabir’de 
başlayan törenle kutlandı. Her yıl oldu-
ğu gibi bu yıl da Türk Veteriner Hekimleri 
Birliği tarafından yapılan değerlendirmeler 
sonucu TVHB Onur, Hizmet ve Basın ödül-

leri sahiplerini buldu. Panelistlere ve ödül 
sahiplerine verilen plaketlerin ardından ya-
pılan kısa konuşmaların ardından Dünya 
Veteriner Hekimler Günü kutlamalarının bir 
kısmı son buldu. Kutlamaların son bölü-
münde ise Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda 
geleneksel olarak düzenlenen Dünya Ve-
teriner Hekimler Koşusu gerçekleştirildi.

Dünya Veteriner Hekimler Günü 
Ankara’da Kutlandı
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TÜBA-MİKROBİYOTA 
ve İnsan Sağlığı Sempozyumu

Mikrobiyota son yıllarda ilgi odağı olan ko-
nulardan bir tanesi. Bilim insanları mikro-
biyotanın önümüzdeki yıllarda hastalıkların 
tanı ve tedavisinde önemli rol oynayacağı-
nı düşünüyorlar. Bu sebeple mikrobiyota 
hakkında gelişen tedavi imkanları da top-
lum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. 
Mikrobiyota konusu, ülkemiz için yeni ve 
önemli bir alan, Ancak, konu hakkında-
ki farkındalık Türkiye’de oldukça düşük. 
Dünya’daki gelişmelerin gerisinde kalma-
mak ve konuya ilişkin farkındalığı arttırmak 
için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu kap-
samda TÜBA-Gıda Beslenme Grubu’nun 
düzenlediği “TÜBA-Mikrobiyota ve İnsan 
Sağlığı Sempozyumu” 10 Nisan Pazarte-
si günü The Green Park Hotel Ankara’da 
gerçekleştirildi. Akademi ve sağlık dünya-
sından ilgili bilim insanları ve uzmanların 
katılımıyla gerçekleşen sempozyumda, 
bağırsak mikrobiyotasının ne olduğu, ne-
lerin mikrobiyotayı etkilediği, “Antibiyotik 

kullanımının mikrobiyotaya verdiği hasarın 
nasıl önlenebileceği, doğum şeklinin mik-
robiyotaya etkisi tartışıldı.  Türkiye gerçe-
ğinde mikrobiyota nerede?” gibi sorulara 
cevaplar arandı.

Mikrobiyotanın hayatın erken döneminde-
ki önemi ile beslenme, diyet ve gıda katkı 
maddeleri, yaşlanma, uzun yaşam, kanser 
ve diyabetle ilişkisini ortaya koyacak su-
numların yapılıp, tartışmaların gerçekleş-
tirildiği sempozyumda birçok hastalıkta 
bağırsak mikrobiyotasının bozulduğu ve 
bu durumun hastalıklarla yakından ilişki-
li olduğunu gösteren bilimsel çalışmalara 
yer verildi. Sempozyumda 300 katılımcı 
yer aldı, beş oturum gerçekleştirildi
NOT: Mikrobiyota konusu ile ilgili detaylı bilgi için 
Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 88(2), Çağrılı 
Makale / Invited Paper K. Serdar DİKER, Microbiom 
at animals - animal microbiom/ Hayvanlarda mikro-
biyom - hayvan mikrobiyomu, Vet Hekim Der Derg 
88(2): 122-132,2017.
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Geleceğin Veteriner Hekimleriyle 
Buluşuyoruz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı nedeniyle Veteriner Hekimler Derneği 
olarak “Geleceğin Veteriner Hekimleriyle 
Buluşuyoruz” etkinliği kapsamında, Der-
nek Yönetim Kurulu Üyeleri koltukları-
nı çocuklara devretti. Genel Başkanımız 
Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER’in koltu-
ğunu dördüncü sınıf öğrencisi Oğuz Kaan 
ORMANCI’ya devrettiği etkinlikte, TUN-
CER çocuklara özel olarak hazırlanmış 
“NUTUK” hediye ederek, Cumhuriyetimize 
sahip çıkma tavsiyesinde bulundu. Konuş-
masına  “Geleceğimizin teminatı olan sev-
gili çocuklar Veteriner Hekimler Derneği 
olarak hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramınızı kutluyoruz.” diyerek 
kutlama ile başlayan TUNCER, “Büyük ön-
der Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramını size ve bü-
tün dünya çocuklarına armağan etti. Hepi-
nizin bildiğiniz gibi Cumhuriyetimizin kuru-
cusunun Türk gençliğine hitabesi var. Ama 
siz çocuklar için de çok anlamlı bir hitabeti 
bulunmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk bu 
hitabetinde sizlere “Küçük hanımlar, küçük 
beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, 

yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışı-
ğa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne 
kadar önemli, değerli olduğunuzu düşüne-
rek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey 
bekliyoruz.” demektedir. Veteriner Hekim-
ler Derneği olarak bizlerde sizden Mustafa 
Kemal Atatürk’ün yolundan ve ilkelerinden 
ayrılmadan güzel ülkemize ve cumhuriyeti-
mize sahip çıkmanızı istiyoruz. Bu güzel ül-
kenin aydınlık geleceğinin sizler olduğunu 
sakın unutmayın.” diyerek bitirdi.

Dernek Yönetim Kurulu Üyemiz, Ankara 
Üniversitesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve 
Deontoloji Anabilim Dalı Araştırma Görev-
lisi Aytaç ÜNSAL’ın, çocuklara “Veteriner 
Hekim Kimdir?” başlıklı bir sunum gerçek-
leştirdiği etkinlik sonrası, çocuklar gönülle-
rince eğlendiler.

“Geleceğin Veteriner Hekimleriyle Buluşu-
yoruz” başlıklı etkinliğimize katılan Mehmet 
Akif İlköğretim Okulu 4/A sınıfı öğrencileri-
ne, velilerine ve sınıf öğretmenleri Nuran 
YAĞMUR’a teşekkür eder; Tüm çocukları-
mızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı kutlarız. 
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Artık Veteriner 
Hekimlerde Dert Yok, 

Dart Var…
Veteriner Hekimler Derneği olarak düzenlediği-
miz Veteriner Hekimler Derneği 1. Dart Turnu-
vası 25 Nisan 2017 tarihinde Bestekar Sokak’ta 
gerçekleşti. Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu 
Üyeleri, genç meslektaşlarımız ve Fakülte öğren-
cilerimizin katılımıyla gerçekleşen etkinliğimizde 
kadınlar, erkekler ve karışık takım olmak üzere üç 
farklı kategoride dart oynandı. Gençlerin olduğu 
kadar çocuk ve orta yaşlıların da ilgisini çeken 
dart sayesinde etkinliğimiz spor, sohbet ve eğ-
lencenin hakim olduğu güzel bir akşam yemeği 
ile sonlandı. Derneğimizin “Veteriner Hekimler 
Buluşuyor” sloganıyla organize ettiği buluşmala-
rın bir uzantısı olan dart turnuvamız, katılımcıların 
geri bildirimleri doğrultusunda gelecek günlerde 
tekrarlanacaktır.
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Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimleri 
Odası Atlarda Suni Tohumlama Kursu 

Düzenledi
Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimleri Odası 
tarafından ikinci kez organize edilen “At-
larda Suni Tohumlama”  kursu 27-31 Mart 
tarihleri arasında başarıyla tamamlandı. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
onayı ile gerçekleştirilen kursta, Türkiye’nin 
dört bir köşesinden gelen katılımcılar beş 
gün süren yoğun bir eğitimden geçti ve 
süreç sonunda tüm katılımcılar sertifika 
almaya hak kazandı. Teorik ve uygulama 
olmak üzere iki etaptan oluşan eğitimler 
Ankara Üniversitesi Dölerme ve Suni To-
humlama A.D. Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
M. Borga TIRPAN tarafında verildi. Kursun 
uygulama kısmı sektörün önde gelen kuru-

luşlarından Dörtnal Veteriner Kliniğinin ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. Tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de kendini sürekli 
yenileyen atçılık sektörünün ve bu alanda 
çalışmalarını sürdüren meslektaşlarımızın 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını 
vurgulayan EBVHO Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Kıvanç İNAN, “At Hekimliği” alanında 
meslek içi eğitim çalışmalarına devam edi-
leceğini, Türk toplumları için tarih boyunca 
çok önemli bir yer teşkil eden “at ve atçılık 
kültürünün” sağlıklı bir şekilde sürdürüle-
bilmesi için üzerilerine düşen görevi yerine 
getireceklerini dile getirdi.
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“Mehmet Akif ERSOY ve Dilimiz”
Konulu Yarışma

İdealist bir veteriner hekim ve siyasetçi, Ba-
lıkesir Senatörü Hasan Âli TÜRKER’in kızı 
Turan TÜRKER anısına düzenlenen yazı ya-
rışmasının dokuzuncusu sonuçlandı. Ödül 
töreni 12 Şubat 2017 tarihinde Ankara, Otel 
Aldino’da kalabalık bir katılım ile gerçekleş-
tirildi.  Bu yıl yarışmanın konusu, aramızdan 
ayrılışının 80. yılı nedeniyle, milli şairimiz, ve-
teriner hekim, “Mehmet Akif ERSOY ve Dili-
miz” şeklinde ilan edilmişti.

Birçok değerli eserin katıldığı yarışmada, Bar-
tın Üniversitesi’nden Elif Nur DEMİR’in aynı 
başlıklı yazısı birinciliği kazanmış,  Boğaziçi 
Üniversitesi’nden Şeyma KILIÇALP’ın yazısı 
da Jüri Özel Ödülüne layık görülmüştür.   

Ödül törenine katılan Veteriner Hekimleri Der-
neği Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER 
yaptığı anlamlı bir konuşmada kazanan yazı-
nın Dernek bülteninde yayınlanması sözünü 
vermiş,  böylece yarışmaya daha da anlam 
kazandırılmıştır. 
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Ulusların can damarı olan dil, insan 
topluluklarının yaşamı sorgulamalarının, 
karşılaştıkları her türlü olgudan çıkardıkları 
sonuçların, fikirsel çabalarının ve duygusal 
yaşamlarının söze ve yazıya aktarılmış ha-
lidir.

Dil, geniş bir kitlenin “ulus” adı altında 
bir araya gelmesini sağlayan en önemli 
unsurdur. Bir ulusun değerlerinin oluşma-
sında, uzun süreçler ve fikirsel dönüşümler 
sonucu ortaya çıkan bu değerlerin aktarım 
sürecinde ve yaşamın süreğenliğinde en 
önemli araç dildir. Dil, çoğu zaman soyut 
bir varlık gibi algılansa da, canlılığını yitir-
meyen ve asla yitirmeyecek olan bir olgu-
dur. Dil, işleniş olarak son derece somut-
laştırılmıştır ve dünya üzerinde fikir üretme, 
ifade etme gibi kavramlar olduğu sürece 
yaşamaya ve gelişmeye devam edecektir. 
Bu genel olarak insan ırkının, özel olarak 
da ulusların yaşayışı ve devamlılığı için el-
zemdir. Kültürel öğelerin, gelenek ve göre-
neklerin kuşaklar boyu aktarımını sağlayan 
en önemli araç yine hiç kuşkusuz ki dildir.

Peki dilin ilerleyişi neye bağlıdır? Bu so-
ruya verilecek en net yanıt, ulusların “ulus” 
olma bilincidir. Bu bilinçle donanan birey-
lerden sağlıklı fikirler üreten, ilerlemeye 
ve gelişime odaklanan bir ulus meydana 
gelir ve donanımlı bir ulusun dile vereceği 

değer de tartışılmazdır. Dil, işlenmeye ve 
gelişmeye açıktır.

Dilin işlenmesi edebiyatla gerçekleşir. 
Edebiyatın yapı taşı dildir. Konuşulan dilin 
belirli bir ahenkle işlenmesi sonucu karşı-
mıza düz yazı ya da şiir çıkar. Dil olgusunu 
parmaklarının arasına alıp işleyenler ve bu 
kültürel zenginliği ortaya koyanlar ise şair-
ler ve yazarlardır.

Büyük bir çaba ve yetenek gerektiren 
bu işi, Türk dilinde en iyi gerçekleştirenler-
den biri, fikir dünyamızın da ön saflarında 
yer tutmayı başaran Millî Şairimiz Mehmet 
Âkif Ersoy’dur. Şahsına münhasır saygın 
kişiliğiyle ve vatanseverliğiyle ön plana çı-
kan Mehmet Âkif Ersoy, Türk edebiyatının 
saygıyla anılan isimlerindendir.

Mehmet Âkif’in şiirle olan münase-
beti, lise yıllarına dayanmaktadır. Baytar 
Mektebi’nin son dönemlerinde bu yetene-
ği doğrultusunda çaba sarf eden Mehmet 
Âkif, Türkçeye ve aruza yeni bir soluk ge-
tirmeyi başarmıştır.

Aruzu ve edebî sanatları çok büyük 
bir titizlikle ele alan Mehmet Âkif’in edebî 
hüneri ve dile olan tutkusu tartışılmazdır. 
Mehmet Âkif Ersoy, dil kullanımında son 
derece hassas bir edebiyatçıdır. Öyle ki, 
kaleme aldığı pek çok eseri kendi içine 
sindiremeyip gündeme getirmemesi ve 

Mehmet Âkif ERSOY ve Dilimiz

Turan TÜRKER
Anısına Düzenlenen Yazı Yarışmasında

Birincilik Ödülü Kazanan Yazı 



Haberler

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ • YIL: 2017 • SAYI: 1542

yayımlamaması onun ince eleyip sık do-
kuyan yapısına ve titiz kişiliğine bir delildir. 
Bu, Mehmet Âkif’in yakalamak istediği mü-
kemmeliyetin, dile verdiği önemin ve Türk 
diline gösterdiği saygının en büyük örnek-
lerinden biridir. Dili kullanmada sergilediği 
detaycı tavır, Mehmet Âkif’in Türkçeye duy-
duğu tutkuya dair bir özet niteliğindedir.

Tüm bu titiz dil kullanımının içinde bir 
yalınlık görürüz Mehmet Âkif Ersoy’un 
eserlerinde. Onun eserleri, dilin doğal bir 
biçimde kullanımının en güzel örnekleridir. 
Bir edebiyatçının dili aynı anda hem yoğun 
hem de yalın kullanabileceğine onunla şa-
hit oluruz.

Mehmet Âkif’teki en büyük gaye, “ken-
di” olabilmektir. Bu yüzden, özgünlüğünü 
korumak, kendi dilini ve üslûbunu bozma-
mak için fazla sayıda eser okumadığı da 
bilinir. Mehmet Âkif, edebiyatı, hayatının 
odak noktalarından biri olarak görmek-
tedir. “Kendi olma” kaygısıyla taklitçiliğin 
karşısında şiddetle duran saygın bir edebi-
yatçıdır. Bu durum, Mehmet Âkif’in yaşam 
boyu sergilediği keskin ve ciddi bir duruş-
tur.

Manevî değerlere ve geleneklere kar-
şı saygılı bir yaklaşımı vardır Mehmet Âkif 
Ersoy’un. Dil mefhumu da onun nezdinde 
bu derece saygın ve kutsaldır. Dil kullanı-
mında yerlidir ve Türk diline taş atanlara, 
Türk dilini hor görenlere, başka milletlerin 
dillerine ait sözcükleri sıkça kullananlara 
karşı şiddetli bir tepki duyar. Edebiyatın, 
insanlar için bir gıda olduğu kanaatindedir. 
O; yaşamı sanatla, sanatı da yaşamla bir-
leştirmiştir. Hayata dair her şey onun süz-
gecinden ve derin kavrayışından geçerek 
onun kalemiyle buluşmuştur.

Mehmet Âkif, söylemlerinde içten ve sa-
kindir; neşrettiği Türkçe ile anlaşılırdır. Dil 
kullanımında milliyetçiliği ile ön plandadır. 
Mehmet Âkif, vatanseverliği ile Türk dilinin 
meşalesini yıllar boyu elinde taşımıştır.

O, okurlarına akıcı bir dil ile seslenen ve 
dilimizi üst seviyelere çıkaran ediplerimi-
zin başında gelir. Onun çağdaşı olan tüm 
yazarlar, Mehmet Âkif Ersoy’un ustalığını 
kabullenerek onu takdir etme yoluna git-
mişlerdir.

Mehmet Âkif, Türk dilinin farklı zaman-
lardaki ve farklı yerlerdeki kullanımlarına 
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dair geniş bir bilgi birikimine sahiptir. Ne 
Tanzimat Dönemi Türkçesi ne de Servet-i 
Fünûn Dönemi Türkçesi onun bilgi dağar-
cığının dışındadır. O, hem medreselerde ve 
tekkelerde konuşulan Türkçeye hem evde 
ve sokakta konuşulan Türkçeye hâkimdir. 
Tüm bu zamanların ve mekânların konuş-
ma ve yazı dilleri Mehmet Âkif tarafından bi-
linmektedir. Millî Şairimizin belleğindeki bu 
bilgi deryası, onun sahip olduğu zekâya ve 
yeteneğe açık bir kanıttır. Mehmet Âkif’in 
dil muhtevasında, içtenlik ve doğallık bu-
lunmaktadır. Tesirli olmasının sırrı içtenli-
ğindedir. O, aynı zamanda mizah sahibi bir 
edebiyatçıdır. Sahip olduğu mizah anlayı-
şıyla, dilinde eleştirel bir yaklaşım ortaya 
koymaktadır.

Mizah ve tenkit, Mehmet Âkif Ersoy’da 
karşımıza çıkan mefhumlardır ve onun 
mizahî tarafı, okuyucuda edebî bir haz ya-
şatır. Okuyucuyu harekete geçiren kıvrak 
bir dile sahiptir Mehmet Âkif Ersoy. Bu, 
onun, halkla hem içten hem estetik bir 
temas kurabilmesini sağlayan bir başka 
özelliğidir. Mehmet Âkif, kısa, öz, anlaşı-
lır cümleler kullanarak dinamik bir üslûp 
oluşturmayı başarmıştır. Bundan dolayı, 
Mehmet Âkif’in eserlerinde monotonluğa 
yer yoktur. Mehmet Âkif, sözcüklerle dans 
ederken, dilimizin zenginliğinden ustaca 
yararlanarak sözcüklerin ikinci anlamlarını 
kullanmaktan da geri durmamıştır.

Mehmet Âkif Ersoy’un kullandığı söz-
cüklerde onun edebî zekâsına tanıklık et-
miş oluruz. O, Türkçeyi parmaklarının arası-
na alıp işlerken tekrire sıkça başvurmuştur. 
Mehmet Âkif, bu yöntemi kullanarak, bahsi 
geçen fikirlerin akılda kalmasında etkin bir 
yol izlemiştir. Bu özelliği sayesinde, okuyu-
cunun dikkatini istediği noktada toplamayı 
daima başarmıştır.

Yeni edebiyata geçiş sürecinde Mehmet 
Âkif’in üstlendiği rol tartışılmazdır. Mehmet 
Âkif, edebiyatı her şeyden önce toplumsal 
bir fayda aracı olarak görmüştür ve sosyal 

konulardaki görüşlerini dilimizi işleyerek 
dile getirmiştir. O, sosyal alandaki etkin fi-
kirlerini aktarırken Türk dili ile ilgili görüşle-
rini beyan etmekten de kaçınmamıştır.

Mehmet Âkif, Türkçeye bir ‘dil uzmanı’ 
edasıyla değil, millî ve toplumsal konulara 
duyarlı bir aydın sorumluluğuyla yaklaş-
mıştır. “Biraz değişmeli artık bu eski zih-
niyet, lisâna hiç yenilik sokmayın!” deyişi, 
Mehmet Âkif’in duru ve millî bir kimlikle 
bürülü dil anlayışının göstergesidir. Onun 
parlak fikir dünyası, dilin yapmacıklıktan 
uzak durmasında ısrarcıdır.

Mehmet Âkif Ersoy, dilimizi halkın dili 
olarak yoğurur ve şekillendirir. Onun yazı-
larında, bilinen halk deyişlerinin ötesinde 
dikkat çeken bir diğer unsur da, edebiyat 
dünyasında genel itibariyle dile getirilme-
yen, ancak halkın dilinde varlığını koruyan 
sözcüklerin yer almasıdır. Mehmet Âkif, 
Türkçe sözcüklere ve halk tarafından kul-
lanılan kalıplara çağdaşı olan diğer edip-
lerden çok daha fazla yer veren bir edebi-
yatçıdır. Diğer pek çok konuda olduğu gibi 
bu konuda da diğer ediplerin önünde yer 
almaktadır. Anlaşılır bir dil kullanmasının 
temel nedeni, halkla içten ve güçlü bir ileti-
şim kurmaktır. Onun çok okunmasının gizi 
buradadır. Mehmet Âkif, anlamı güçlen-
diren, ifadeyi hareketlendirip okuyucuyu 
daha hararetli kılan, kısa, kalıplaşmış söz-
lere ve dualara da yer vermiştir. Safahat’ta 
bunun gibi birkaç dua ifadesi vardır: “Ya 
sen, zebani kıyafetli, gulyabani paşa! İlahi 
yumru başın bir geleydi sivri taşa!” Meh-
met Âkif, yapıtlarında, konuşma dilinde-
ki Türkçeyi bütün kıvraklığı ve uyumuyla 
yazıya aktarmış, dilde yalınlaşma fikrini 
teorik olmaktan çıkarıp eserleriyle somut-
laştırmıştır. Halkla bütünleşmiş, hayalden 
uzak ve sahici bir anlatımı benimsemiştir. 
Türkçenin deyim zenginliğinden yararlan-
mış, içtenlikle yazdığı dizeleri ile Türkçenin 
gelişip ilerlemesine katkıda bulunmuştur. 
Sanatı millete hizmet yolunda kullanan ve 
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‘Vatan Şairi’ olarak nam salmış bu büyük 
şairden de beklenen budur. ‘Millî Şair’ ola-
rak anılmasında, İstiklâl Marşı’nın yazarı 
olmasının yanı sıra bu özelliği de pay sahi-
bidir. Onun Türkçeyi kullanmadaki ustalığı, 
İstiklâl Marşı’nda çok daha belirgindir.

Mehmet Âkif, dilin tüm olanaklarını kul-
lanarak Türkçeye yeni bir bakış açısı ge-
tirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ ün önder-
liğinde başlatılan egemenlik mücadelesi, 
onun büyük edebî yeteneğiyle; canlı, diri 
ve vatansever ruhuyla daha da hız kazan-
mıştır.

Milli Şairimizin bize armağan ettiği 
İstiklâl Marşı, bizi birlikte kılan, varoluşu-
muzu simgeleyen, bağımsızlığımızı ve bu 
topraklar üzerindeki egemenliğimizi taç-
landıran en önemli millî belgemizdir. Di-
limizin tüm inceliklerini görebileceğimiz, 
her yurttaşımızın baş tacı olan Millî Marşı-
mız bizimdir, hepimizindir. Güçlü ve etkili 
bir Türkçe kullanımının örneği olan İstiklâl 
Marşı, Mehmet Âkif Ersoy’un bize bıraktığı 
en değerli mirastır.

Yaşadığımız müddetçe yaşatacağımız 
ve tüm benliğimizle hep bir ağızdan haykı-
racağımız İstiklâl Marşı, millî ruhumuza kat-
tığı anlamın yanı sıra, Millî Şairimizin Türk 
dilini kullanmada sergilediği sanatkârlık 
bakımından da bir o kadar anlamlıdır. Böy-
lesi güçlü mısralar ancak onun gibi yete-
nekli bir şairin elinden çıkabilir.

“Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, 
tanı!” dizesi, yüksek duyguların ve kutsal 

değerlerin doğal bir dille nasıl anlatılabile-
ceğine dair mükemmel bir örnektir. Bir şiir 
dizesi ancak bu derece konuşurmuşçası-
na ortaya konabilir. Mehmet Âkif Ersoy’un 
hayranlık uyandıran yönlerinden biri de 
budur. Onun kullandığı dilin gücü bu tür 
vurgularda gizlidir.

Dilimiz, tüm zenginliğiyle, tüm detayla-
rıyla ve yüz yılların getirdiği bütün biriki-
miyle, ulusumuz için çok büyük ve değerli 
bir hazinedir. Türk dilinin maharetle kul-
lanıldığı edebî hazinelerin içinde Mehmet 
Akif Ersoy’un eserlerinin bambaşka bir yeri 
vardır.

Söz söyleme, fikir beyan edebilme ve 
dili kullanma gücü Mehmet Âkif’te vücut 
bulmuştur. Duyarlı olmak, fikir adamı ola-
bilmek ve fikir aşılayabilmek, özel insan-
lara mahsustur ve Milli Şairimiz, toplumun 
içindeki bu özel insanlardan biri olmuştur.

Mehmet Âkif Ersoy’un, Türkçeyi kullan-
mada sergilediği ustalıkla ve taşıdığı örnek 
kişilikle edebiyatımızda silinmez bir yeri var-
dır. İstiklâl Marşı’nı şiirlerini topladığı eser 
olan Safahat’a koymama nedenini açık-
larken, “Çünkü ben onu milletimin kalbine 
gömdüm.” deyişi, doğallığına ve mütevazı 
kişiliğine emsal teşkil ederken bizim ona 
olan saygımızı da kat be kat artırmaktadır. 
Vatan Şairi Mehmet Âkif Ersoy, meydana 
getirdiği eserlerle gelecek nesillerin de ör-
nek alacağı bir ediptir ve edebiyatımızdaki 
emsalsiz yeri her daim var olacaktır.  

Elif Nur DEMİR 
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Mezunları 

Diplomalarını Aldılar
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı mezunları 8 
Haziran 2017 Perşembe günü Ankara Üni-
versitesi Rektörlüğü Güneş Meydanı’nda 
yapılan Mezuniyet ve Mesleki Yemin Töre-
ni ile mesleğe ilk adımlarını attılar. 

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı 
takiben Ankara Üniversitesi Veteriner Fa-
kültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. T. Hâluk 
ÇELİK açış konuşmasını yaptı. Ardından 
Ankara Üniversiteliler Derneği ve Türk Ve-
teriner Hekimleri Birliği adına temsilciler 
konuşmalarını yaptılar. Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ’in konuşma-
sının ardından öğrenciler; Ankara Bölgesi 
Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Doç. 
Dr. Oytun Okan ŞENEL; Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği Merkez Konseyi temsilci-
si; Ankara Üniversitesi’nin öğretim üyeleri 
ve törene katılan ailelerin huzurunda Vete-

riner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabi-
lim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Atilla 
ÖZGÜR’ün önderliğinde meslek yemini 
ederek “veteriner hekim” olmaya hak ka-
zandılar. Dönem birincisi Veteriner Hekim 
Ahmet GÖZER’in arkadaşları adına mezu-
niyet konuşmasının ve yaş kütüğüne pla-
ket çakılmasının ardından ilk beş derece 
ile mezun olan öğrencilere çeşitli ödüller 
verildi. Büyük bir coşkuyla devam eden 
tören, yeni mezunların geleneksel olarak 
kep atmasıyla sona erdi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı mezunları-
mıza; bilimsel yöntemlerden sapmadan, 
deontolojik kurallar ve etik ilkelere uyarak, 
meslektaşlarıyla tam bir anlayış ve işbirliği 
içinde çalışacakları başarılı bir meslek ha-
yatı diliyoruz.
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Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
31. Dönem Mezunlarını Verdi

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı mezuniyet 
töreni 8 Mayıs 2017 Pazartesi günü Süley-
man Demirel Kültür Merkezi 30 Ağustos 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 31. Dönem 
mezuniyet törenine, Selçuk Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
GÜNER, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. M. 
Orhun DAYAN ve Doç. Dr. Tuğba ÖZAY-
DIN, Konya Veteriner Hekimler odası Baş-
kanı Prof. Dr. Aşkın YAŞAR, Manisa Veteri-
ner Hekimler Odası Başkanı Merter YILDIZ, 
Enstitü ve yüksekokul müdürleri, öğretim 
üyeleri, veliler ve mesleğe ilk adımlarını atan 
genç mezunlar katıldı. Derneğimiz adına 
İl temsilcimiz Doç. Dr. Oğuzhan AVCI’nın 

katıldığı törende Prof. Dr. Ahmet GÜNER 
tarafından açılış konuşması yapıldı. Fakül-
teyi derece ile bitiren genç meslektaşlara 
meslek rozetleri takıldıktan sonra çeşitli 
hediyeler takdim edildi. 2016-2017 mezun-
ları adına dönem birincisi Veteriner Hekim 
Tuğba Melike BEŞOLUK’un konuşmasının 
ardından Selçuk Üniversitesi Veteriner Fa-
kültesi 31.dönem mezunları dernek üye-
miz sayın Prof. Dr. Behiç SERPEK eşliğin-
de meslek yeminini ederek mesleğe adım 
atmış oldular. Veteriner Hekimler Derneği 
olarak genç meslektaşlarımıza hoş geldi-
niz diyor ve meslek hayatlarında başarılar 
diliyoruz.
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II. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi 
10-13 Mayıs 2017 Tarihleri Arasında 
Bursa Nilüfer Belediyesi Tarafından 

Gerçekleştirildi
Kongreye Derneğimizi temsilen Veteriner 
Hekim Selami KIBRIS katılmış ve bir su-
num yapmıştır. Temsilcimizin konuşma 
metni aşağıda verilmiştir. 

“Türkiye de veteriner hekimlik mesleğinin 
örgütlenmesinde temel taşı olan Veteriner 
Hekimler Derneği’ni temsilen huzurlarınız-
dayım. 

Cumhuriyetin ilanından sonra 6 Şubat 1930 
tarihinde İstanbul’da Türk Baytarlar Cemi-
yeti (şimdiki adı Veteriner Hekimler Derne-
ği) kuruldu. Daha sonra Ankara’ya taşındı. 
Mesleğin ve hayvancılığın gelişmesinde 
katkılar sağladı. Dernek 1954 yılına kadar 
mesleği temsil eden tek kuruluş oldu. 1954 
yılında yürürlüğe giren 6343 sayılı Yasa ile 
Türk Veteriner Hekimler Birliği kuruldu. Ve-
teriner Hekimler Derneği, Birliğin kurulması 

aşamasında, odaların kurulacakları yerleri 
belirlenmesinde ve büyük genel kurulun 
toplanmasında resmi olarak görevlendiril-
di. O günden bugüne ve bugünden sonra 
da Veteriner Hekimler Derneği Veteriner 
Hekimlik mesleğine hizmetlerine devam 
edecektir. 

Sokak Hayvanları Refahı Kongresine Katkı 
Sunmak Amacı İle Önerilerimiz;

1- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanu-
nu adının değiştirilerek “Hayvan Hakları 
Kanunu”  ve Hayvan Hakları Kanununun, 
Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi İl-
kelerine Uygun olması (Hayvanların; mal-
mülk görülmesi, deneylerin meşrulaştırıl-
ması, sahiplerinin değil hayvanların bazı 
türlerinin tehlikeli olduğu, hangi koşullarda 
öldürüleceği gibi),
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2- Sahipsiz hayvanlar için önerilen doğal 
hayat parklarının hayvanları ölüme götüren 
tecrit yerleri olduğunu, Doğal hayat parkla-
rı yerine ülkemize özgü site sahipli sokak 
köpekleri barınma evleri gibi projelerin ha-
yata geçirilmesi (bu proje sonraki oturum-
da detaylı anlatılacak),

3- Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme-
nin tek merkezden kontrol edilebilmesi için 
“Sokak Köpeği Popülasyon Yönetim Mer-
kezi” nin oluşturulması,

4- Trafik kazalarında yaralanan hayvanlar 
ile ilgili Trafik Sigortalarında gerekli düzen-
lemeler yapılarak tedavilerinin sigorta tara-
fından karşılanması,

5- Pet shop’larda hayvan satışının yasak-
lanması ya da çok sıkı denetlenmesi, Ka-
nunda hayvanların mal olduğu anlamına 
gelen “Süs Hayvanı” ibaresinin kaldırılma-
sı,

6- Hayvan koruma uygulamasının ve so-
kaktaki tüm çalışmaların Orman ve Su İş-
leri Bakanlığımızca yapıldığı, daha etkin 
hizmet için veteriner hekim, veteriner yar-
dımcı sağlık elemanı (teknisyen-tekniker) 
istihdamının artırılması ve karar mekaniz-
malarına katılmaları sağlanması, 

7- Evde hayvan beslemenin çocuk ve 
gençlerin gelişiminde son derece önemli 
olduğundan başta Milli Eğitim Bakanlığı 
olmak üzere merkezi ve yerel yönetimler-
ce hayvanların insan yaşamındaki yeri ve 
önemi konusunda ilkokul öğrencilerine yö-
nelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının 
yapılması,

8- Deney hayvanları üzerinde yapılacak 
operasyon ve çalışmaların veteriner hekim 
nezaretinde yapılması,

9- “Köpek Giren Eve Melek Girmez” biçi-
mindeki bazı batıl inançların olumsuz etki-
lerini aşmada Diyanet İşleri Başkanlığının 
desteğinin alınması,

10- Sokak köpeklerinin sayısını kontro al-
tında tutmak için merkezi kararla ve belir-
lenen tarihte kısırlaştırma seferberliği yapıl-
ması

Sonuç olarak can dostlarımızın da en az 
insanlar kadar yaşama hakkının olduğu-
nu ve onların refah içinde yaşamaları için, 
kongrelerde alınan kararların hayata geçi-
rilmesinin takipçisi olmalıyız.  
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Veteriner Hekimlerin 9. Körfez 
Buluşması

Geleneksel hale getirilen “Veteriner Hekim-
lerin Körfez Buluşması” bu yıl 13 Ağustos 
2017 Pazar günü saat 20.00’de Ayvalık’ta 
deniz kenarında bulunan nezih bir resto-
randa gerçekleştirildi. Veteriner Hekimler 
Derneği’nin öncülüğünde organize dilen 
toplantı ile meslektaşlarımız keyifli bir ak-
şam geçirmişlerdir. Bu yıl dokuzuncusu 
yapılan toplantının amacı Körfez bölgesi 
ve çevresinde yaşayan, çalışan ya da tatil 
yapan meslektaşlarımızı bir akşam yeme-
ğinde bir araya getirmek ve tanıştırmaktır. 
Bu toplantıya Veteriner Hekimler Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER, 
İzmir Veteriner Hekimler Odası Başka-
nı Gökhan ÖZDEMİR, Balıkesir Veteriner 
Hekimler Odası önceki Başkanı Oğuz ŞE-
NOL, Veteriner Hekimler Derneği Denetim 

Kurulu Üyesi Dr. Saffet SARAÇ ile birlikte 
Prof. Dr. Tayyip ÇALIŞLAR, Prof. Dr. Mah-
mut SAĞLAM, Prof. Dr. Atilla TANYOLAÇ, 
Prof. Dr. Ersoy CANKÜYER, Prof. Dr. Ha-
luk ERGÜVEN, Prof. Dr. Rauf CAN, Prof. 
Dr. Nejat AYDIN, Uzman Veteriner Hekim 
Nedret AYDIN, Uzman Veteriner Hekim Al-
bay Erdal KAYIRAN, Uzman Veteriner He-
kim Albay Nazmi YILMAZ, Uzman Veteriner 
Hekim Gürsel FIRAT, Dr. Ünal CENGİZ, 
Uzman Veteriner Hekim Nesrin TUNCER, 
Tahsin TÜZEL, Hüseyin ERMİN, Özgür 
ÖZTÜRK isimli meslektaşlarımız ve aileleri 
olmak üzere yaklaşık 40 kişi katılmıştır. Bu 
etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkıda bu-
lunan Veteriner Hekim  Özgür ÖZTÜRK’e 
teşekkür ederiz.
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Genç Akademisyenimize 
İsviçre’den Anlamlı Bir Ödül

Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi 
Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim 
Dalı Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Ko-
ray Tekin, İsviçre’de düzenlenen ve yak-
laşık 400 akademisyenin katıldığı “The 
European Society for Domestic Animal 
Reproduction-ESDAR” Kongresinde Ko-
ray Tekin, Calogero Stelletta, Beste Çil, 
Mehmet Borga Tırpan,  Havva Alemdar, 
Kemal Tuna Olğaç ve Ali Daşkın tarafından 
gerçekleştirdikleri “Trans-rectal semen 
collection and artificial insemination in An-
gora goat” isimli çalışmayla en iyi Bilimsel 
Sözlü Sunumu yaparak “Genç Akademis-
yen Ödülü” (Young Scientist Competition 
Award) kazanmıştır. Geçtiğimiz temmuz 
ayında doktor unvanı alan almasından kısa 
süre sonra bu ödüle layık görülen Dr. Te-
kin; İsviçre’nin Bern kentinde gerçekleşen 
Kongre’de verilen ödülü Türkiye’den kaza-
nan ilk akademisyen olmuştur.

Yapılan çalışmayla araştırmacılar Ankara 
keçilerinde suni vajen ve elektro-ejakülatör 
yöntemine alternatif bir sperm alma yönte-
mi geliştirmişlerdir. Ayrıca yöntemin, suni 

tohumlama ve sperma dondurma üzerine 
etkinliğini de ortaya koyarak, hayvan refa-
hını artıracak ve kontaminasyonu azalta-
cak bir teknik ortaya çıkarmışlardır. 

Çalışma aynı zamanda reprodüksiyon 
alanında üst düzey çalışmaların yer aldığı 
Reproduction and Domestic Animals bilim 
dergisinde de yayınlanacaktır.
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BABA TURGUT

Tarih 27.06.2017, Ramazan Bayramının 
3. günü, Ankara Üniversitesi Veteriner Fa-
kültesi 1956 Yılı Mezunu Baba TURGUT’a 
Veteriner Hekimler Derneğini temsilen Sa-
karya İl Sorumlusu Veteriner Hekim Ahmet 
KADIOĞLU, Sakarya Bölgesi Veteriner 
Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim 
Mustafa YILDIZ, Sakarya Büyükşehir Bele-
diyesi Veteriner Müdürü Nagihan YAMAN 
Üstadımızın devre, çalışma arkadaşları 
Veteriner Sağlık Teknisyeni Mustafa BOY-
DAK ve Veteriner Sağlık Teknisyeni Recep 
MAZGAL ile birlikte bayram ziyaretinde bu-
lunduk. 

Voleybolda Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesine kupalar kazandırmış takımın 
as oyuncularından olan BABA TURGUT 90 
yaşına merdiven dayamış. Son yıl içinde 

birkaç kez dengesini kaybedip düşmesi ile 
vücudunda oluşan darbe ve kırıklar nede-
niyle yatağa bağlanmış olsa da genel sağ-
lığı çok iyi ve bilinci sapasağlam.

Ziyaret ve beraberliğimizden, hatırlan-
maktan eşi Leman Hanım ile beraber çok 
mutlu oldular. Ayrıca Veteriner Hekimler 
Derneği’nin gönderdiği “Geçmiş Olsun 
Mektubu “ ve Devre Dergileri için teşekkür 
etti. 

Evet asra yaklaşan bir ömür, 60 yılı aşkın 
veteriner hekimlik ve 70 yıla yakın eşiyle 
beraberliği övgüye değer, dahası hatırla-
mak ve hatırlanmak çok iyi bir duygu. Bu 
inançla BABA TURGUT’ a daha nice güzel 
yıllar…

Veteriner Hekim Ahmet KADIOĞLU
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Excede, sığırlarda kulak tabanına 
subkutan olarak uygulanır.
Uygulama dozu: 
1 ml/30 kg (6.6 mg Seftiofur/kg) 
kulak tabanı enjeksiyonu

Yenilikçi 
enjeksiyon 
bölgesi!

KULAK VERİN!

Tek dozda 7 gün etki ve
sütte 0 gün arınma süresi 
ile benzersiz formül!

HEM ZAMANDAN,
HEM SÜTTEN KAZANDIRIR!

www.zoetis.com.tr
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“Fiili hizmet zammı; riskli çalışma alanlarında, yürütülen görevin zorluk derecesi ve risk 
oranına göre belirlenmektedir Veteriner hekimler, salgın, bulaşıcı ve paraziter hayvan 
hastalıkları ile mücadele hizmetleri kapsamında, mülga 5434 Sayılı SGK Kanunu hü-
kümleri çerçevesinde fiili hizmet zammı kapsamında değerlendirilmiş ve bu alanlarda 
görev yürüten veteriner hekimlere 2008 yılına kadar her yıl için 2 ay süre ile “fiili hizmet 
zammı” verilmiştir. Hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları kırsal alanda, ahır ko-
şullarında birçok risk barındıran bir çalışma ortamında ve 200’den fazla zoonoz hastalık 
riski altında yürütülmektedir. Veteriner hekimlere fiili hizmet zammının veriliş gerekçesi, 
bu zorlu ve riskli çalışma koşullarıdır. Ancak 5510 sayılı SGK Kanununun 40. madde-
sinde 17.04.2008 tarihinde yapılan değişiklikle salgın, bulaşıcı ve parazit er hastalıklarla 
mücadele hizmetleri, tüm itirazlara rağmen riskli hizmet alanı olarak değerlendirilmeye-
rek fiili hizmet kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu bağlamda “Beşeri Sağlık Hizmetlerin-
de” yapılması düşünülen fiili hizmet zammı kapsamına zor koşullarda hizmet veren ve 
mevzuatta “Sağlık Hizmetleri Sınıfında” yer alan, hayvan sağlığı ve gıda güvenliğinde 
halk sağlığının filtresi görevini yürüten veteriner hekimlerin de dahil edilmesi hem top-
lum sağlığı hem de çalışma barışı açısından önem kazanmaktadır. Teklif bu amaçla 
hazırlanmıştır.”Doktorlara yönelik fiili hizmet zammı tasarının görüşmeleri sırasında ve-
terinerlerin de bu kapsama alınması için komisyonda gerekli mücadeleyi vereceklerini 
belirten Yiğit, “İnsan sağlığı açısından son derece önemli bir hizmeti yerine getiren vete-
rinerlere verilecek fiili hizmet zammıyla, 2008’e kadar tanınan ve daha sonra geri alınan 
bir hak gaspının da iadesi sağlanmış olacaktır”.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi 
CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, veterinerlik mesleğinin de riskli 
işler kapsamına alınması ve veteriner hekimlere fiili hizmet zam-
mının uygulanması için kanun teklifi verdi. Bu teklifi aşağıda siz-
lerle paylaşıyoruz.
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MESLEKTAŞLARIMIZA
UYGUN KOŞULLARDA SİGORTA İMKANI

Sayın üyelerimiz,
Derneğimiz bir sigorta şirketi ile anlaşma yaparak siz değerli üyelerimize kaliteli ve uygun ücretlerle sigorta 
hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.  Böylece adreste, dernekte, elektronik posta ve telefonla tüm sigorta 
sorunlarımızda yanımızda olunacaktır. 
Sigorta Şirketi;
• Veteriner Hekim olarak bizlere gerekirse mesleğimize özel sorumluluk sigortaları ve paket sigortalar dü-
zenleyebilecek.
• Genel ve klasik işlerimizde tüm sigorta şirketlerinden seçenek sunabilecek ekonomik ya da faydalı fiyatları 
bizlere verebilecek.
• Klinisyen hekimlerin kliniklerinde ya da işyerlerinde özel riskleri teminat altına alabilecek.
• Trafik-kasko-yazlık ve kışlık konut-tamamlayıcı sağlık-sağlık-Dask-işyeri-seyahat sağlık- sigortalarınızda 
bilinmeyen ya da az bilinen detayları bizlerle paylaşılacak.
Bu konu ile ilgili her türlü sorunuz için dernek sekreterliğini veya direk olarak sigorta şirketimiz sorumlusu 
Gökhan Gürsoy’u telefonlardan (03124199506 veya 05077025255) arayarak bilgi alabilir ve sigortacılıkla 
ilgili merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.
Gerektiği takdirde yetkililere ve sizlere ayrıca derneğimizde brifing verilecek ve sorularınız cevaplanacaktır. 
Sizlerin ilgisi ve katkısı ile konularımız aydınlanacak, risklerimiz daha verimli, daha uygun ve daha faydalı 
teminatlandırılacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
Örnek konut:
100.000 TL bina bedeli+30.000 TL eşya   bedeli   ( Tüm risklere karşı size özel sigorta)
Sigorta bedeli  200 TL’ dir.(Sigortada esas olan rakam inşaat maliyeti ile ilgilidir)
Örnek işyeri:
10.000 TL dekarasyon+15.000 demirbaş TL+5.000 TL emtia bedeli (Tüm risklere karşı size özel sigorta) 
sigorta bedeli  150 TL dir.                                     Not: Sigorta bedelleri  uygun sayıda taksitlendirilmektedir. 

DERNEK AİDATLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
Değerli Üyelerimiz,
Veteriner Hekimler Derneği olarak Derneğimiz gücümüzü özellikle bilgilerini sürekli güncelleştiren ve 
aidat borçlarını muntazaman ödeyen üyelerimizden almaktayız. Bu doğrultuda duyarlılık gösteren üye-
lerimize teşekkür ederiz. 
Ankara İl Dernekler Müdürlüğü dernek aidatlarının tahsil edilmesi hususunda son zamanlarda Derneği-
mizi ciddi şekilde uyarmakta, aidatlarını yatırmayan üyeler hakkında yasal işlemlerin yapılması gerekti-
ğini bildirmektedir. Bu bağlamda borcu bulunan saygıdeğer siz üyemize bu yazıyı göndermek zorunda 
kalıyoruz. Derneğimize aidat borcu bulunan üyelerimizin borçlarını kısa sürede aşağıda belirtilen hesap-
lara göndermesini önemle rica ederiz. Aidat borcunuzu yatırabileceğiniz hesap numaralarımız aşağıda 
gösterilmiştir. Bu konuda göstereceğiniz duyarlılığa teşekkür eder, saygılar sunarız. 

Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
Türkiye İş Bankası Mithatpaşa Şubesi 
Hesap Numarası : 4228 – 907313
IBAN No: TR28 0006 4000 0014 2280 9073 13

Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi
Hesap Numarası : 39775142 – 5001
IBAN No: TR02 0001 0004 7139 7751 4250 01
Posta Çeki Hesap No: 121215

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 sekreterligine ulaşabileceğiniz telefonlar şu şekildedir. 0312 431 62 74– 0312 431 39 00

Sayın üyelerimiz, 
Derneğimize olan borcunuzu öğrenmek ve ödeme yapmak için lütfen Dernek Sekreteryasıyla iletişime 
geçiniz. Bültenimizin bir sonraki sayısında ve eş zamanlı olarak web sitemizde üyelerimizin aidat borcu 
durumunu gösteren bir liste yayımlanacaktır.
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Mesleğimize ve Derneğimize uzun yıllar hizmet eden rahmetli Veteriner Hekim Mehmet 
HATİPOĞLU’nun oğlu olan meslektaşımız Şubat 1947 de New York’ta doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini Ankara TED Kolejinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesin-
den 1972’de mezun oldu. Uzun yıllar çalıştığı Eskişehir Gıda Kontrol Laboratuarından 
emekli oldu. Evli ve iki çocuk babası olan meslektaşımız 22 Mayıs 2017 tarihinde elim 
bir kaza sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve 
sabır dileriz.

 Refik ARTAN 
Veteriner Hekimler Derneği Eskişehir Temsilcisi

Necdet HATİPOĞLU
1947-2017

Amasya 1932 doğumlu sevgili eşim Nemika Göksoy;  
Amasya orta okulu ve Bursa Kız Lisesini bitirdikten sonra 
1954’de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne kayıt 
oldu. Tüm öğrenci arkadaşları ile olduğu gibi, bizim de 
aramızda kültür alış-verişi devam etti. Bu kültür alış-verişi 

Uzman Veteriner Hekim 
Nemika (Arpacıoğlu) GÖKSOY 

1932-2017

neticesinde aramızda zamanla evliliğe uzanan bir yakınlık oluştu. 1959 da fakülteden 
mezun olduktan sonra hayatlarımızı birleştirdik ve hayat mücadelemizi birlikte verdik. 
Ne yazık ki yetkililerin sorumsuzluğu yüzünden geçirdiğimiz trafik kazasında beyin sar-
sıntısı geçirdi ve  çok severek ifa ettiği Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Gıda kontrol 
laboratuvar şefliğinden erken emekli olmak zorunda kaldı. Ömrünün son döneminde de 
unutkanlık denilen asrın hastalığına yakalandı. 18 Mayıs 2017 de kaybettik. Hassas ve 
üretici bir insandı. İki çocuğumuz, iki torunumuz, bir gelinimiz, bir damadımızla yaşam 
devam ediyor…                Eşi - Doç. Dr. Kaya GÖKSOY
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Mehmet ŞİRELİ
1935-2017

Canım babam, Halit Baba ve Fahriye Hanımın 6 çocuğundan biri olarak, 1935 Malatya 
merkez de doğdu. Sevgili babam, ilköğretimini 1943 yılında Malatya Gazi İlk Okulunda, 
orta ve liseyi ise Malatya Lisesi’nde 1948-1955 yıllarında okudu.  Üniversite yaşına ge-
lince daha önce çok sevdiği ve saygı duyduğu abisi Faruk ŞİRELİ’nin yolunda devam 
ederek Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne 1955 yılında girmiş ve 1960 yılında 
mezun olmuştur. 1961 yılında çok sevdiği ve hiçbir zaman gözünün önünden ayırmadığı 
sevgili eşi Filiz ŞİRELİ ile Malatya’da evlenmiştir. Babam mezuniyetten sonra Malatya 
Veteriner Müdürlüğü’nde Veteriner Hekim olarak göreve başladı. Sevgili babam Meh-
met ŞİRELİ 1962-1964 yılları arasında Gaziantep’te yedek subay olarak vatani görevini 
tamamladı.  Daha sonra Mardin Veteriner Müdürlüğü’nde Veteriner Hekim olarak çalışdı.  
Mehmet ŞİRELİ, 1967-1973 yılları arasında tekrar memleketi olan Malatya’da Veteriner 
Müdürlüğü’nde Veteriner Hekim olarak çalıştı. 1973 yılında Malatya Veteriner Sağlık Tek-
nisyenliği Lisesi Müdürlüğünde göreve başlayan babam 1977 yılına kadar burada okul 
müdürü olarak görev yaptı. Mehmet ŞİRELİ, 1978 yılında Çorum Veteriner Müdürlüğü’ne 
Veteriner Müdürü olarak atandı.  1979-1985 yılları arasında ise Diyarbakır Veteriner Mü-
dürlüğü görevini yürüttü. Tarım Bakanlığında gerçekleşen reorganizasyon sonrasında 
Diyarbakır’da 1985-1997 arasında Diyarbakır İl Tarım Müdür yardımcısı olarak görev 
yaptı. Mehmet Şireli,  43 yıl süren çok sevdiği Veteriner Hekimlik mesleğinin son dö-
nemini 1998 yılında Yalova İl Tarım Müdürlüğü’nde Veteriner Hekim olarak sürdürmüş 
ve 2003 yılında Yalova İl Tarım Müdürlüğü’nden emekli olmuştur. Emeklilik dönemini 
Yalova ve Ankara’da geçiren Mehmet ŞİRELİ 18. 08. 2017 yılında kalp krizi sonucunda 
Ankara’da 82 yaşında vefat etmiştir.
ŞİRELİ’ ailesinin, Kumsal (1962),  H.Deniz (1966) ve U. Tansel (1968) adlarında 1 kız 2 
erkek evladı bulunmaktadır. Mehmet ŞİRELİ, sevgili ailesinin dışında o tam bir meslek 
aşığıydı ve yaşadığı sürece mesleğini onur ve şerefiyle taşıdı. Bir sevgilisi daha vardı, 
oda çok sevdiği takımı Fenerbahçe Spor kulübü idi.
Benim için ise o eşi benzeri olmayan bir baba, arkadaş, dost ve inanılmaz bir vatansever 
ve onur, şeref ve hasiyet timsaliydi. Huzur ve ışıklar içinde yat. Yüreği büyük, küçük dev 
adam... Canım BABAM.

Prof. Dr. U. Tansel ŞİRELİ 
Oğlu-Meslektaşı
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Ulvi Reha Fidancı 1961 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Ankara’da 
tamamladıktan sonra 1978 yılında kaydolduğu Ankara Üniversitesi (A.Ü.) Veteriner Fa-
kültesinden 1983 yılında sınıf birincisi olarak mezun oldu.

Mezuniyet sonrası 01.05.1984 tarihinden itibaren, A.Ü. Veteriner Fakültesi Biyokimya 
Anabilim Dalında araştırma görevlisi kadrosuna atanana kadar, TUBİTAK yurt içi doktora 
bursu aldı. 19.08.1985’de de A.Ü. Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında araş-
tırma görevlisi oldu.

Ulvi Reha Fidancı A.Ü. Veteriner Fakültesi ile Hannover Veteriner Yüksek Oku-
lu arasındaki bilimsel işbirliği programı çerçevesinde, DAAD (Deutscher Akademisc-
her Austauschdientst)’den aldığı burs ile Federal Almanya’ya gitti. Hannover Veteri-
ner Yüksek Okulu Fizyolojik Kimya Enstitüsü’nde, Prof. Dr. H.-P. Sallmann’ın yanında 
01.10.1987’-tarihinde başladığı doktora çalışmasını 14.12.1990 tarihinde başarı ile ta-
mamladı.  Dr. Ulvi Reha FİDANCI A.Ü. Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında, 
14.10.1994 tarihinde Doçentlik unvanını aldı. Doç. Dr. Ulvi Reha Fidancı, 13.01.1995 
tarihinde yardımcı doçent kadrosuna, 21.04.1995 tarihinde de ise doçent kadrosuna; 
07.05.2001 tarihinde ise Profesör kadrosuna atandı. 

Prof. Dr. Ulvi Reha Fidancı 01.12.2009-21.01.2016 tarihleri arasında Ankara Üniversi-
tesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölüm Başkanı; 29.07.2015 
tarihinden itibaren de Ankara Üniversitesi Senatosu’nda Veteriner Fakültesi Temsilcisi 
(Senatör) olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Ulvi Reha Fidancı’nın, üç öğretim üyesi ile birlikte yayınlanmış iki ders kitabı, 
Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan editörü olduğu bir ders kitabı, ders notları, 84 
bilimsel ve mesleki makalesi bulunmaktadır. 

Veteriner Hekimler Derneği, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, Buiatri Derne-
ği, Veteriner Tavukçuluk Derneği, Türk Biyokimya Derneği, Ankara Üniversitesi Mezun-
ları Derneği, Türk ve Alman Tarım ve Tabii Bilim Araştırıcıları Derneği, Veteriner Hekimliği 
Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK), An-
kara Tenis Klübü üyesi olan Prof. Dr. Ulvi Reha Fidancı 26 Eylül 2017 tarihinde hayatını 
kaybetmiştir. Hocamıza rahmet; kederli ailesi, yakınları ve öğrencilerine başsağlığı dili-
yoruz.

Prof. Dr. Ulvi Reha FİDANCI
1961-2017
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“Bana Göre” başlıklı bu eser; Veteriner Hekimler 
Derneği Genel Sekreteri Veteriner Hekim Dr. Hüse-
yin Yalçın KÖKSAL’ın 2006-2016 yılları arasında fark-
lı mesleki ve ulusal yayın organlarında kaleme aldığı 
sayısız çalışmadan özetlenmiştir. 
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Balıklar ve diğer su ürünleri yeryüzünde milyonlarca insanın beslenmesinde protein 
açığını kapatan önemli bir kaynak oluşturduğu gibi, geçimlerini de sağlayan ticari bir 
uğraşı alanı yarattığı içinde ayrıca önemli bir değere sahiptir. Bunların yanı sıra özellikle 
balıklar da bulunan bazı özel yararlı medikamentler nedeniyle de insan sağlığı açısından 
çok yararlı olmaktadırlar. 

Yukarıda açıklanan yararlarına karşın bazı balıklar ve su ürünlerine ait hastalıkları da 
insanlara bulaştırarak enfeksiyonlara yol açması gibi zararlı etkilere de sahiptirler. Bu 
kitapta;  belirtilen bu bozukluklar ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Bu nedenle verilen bilgi-
lerin çok yararlı olacağına inanmaktayız. 

Prof. Dr. Mustafa ARDA
Prof. Dr. Selçuk SEÇER
Prof. Dr. Mustafa SARIEYYÜPOĞLU
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AROMAX
Daha iyi solunum için

XVET EAST
Hayv v A
Veysel Karani Mah. Rings Istanbul, R Blok D.19
34885 Sancaktepe, Istanbul, Türkiye

Tel: +90 216 504 08 10 
Fax: +90 216 504 08 15
info@xveteast.com


