06 Nisan 2013

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
68. OLAĞAN GENEL KURULU
Veteriner Hekimler Derneğinin 68. Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart
2013 Cumartesi saat 09.30’ da Sağlık Sokak No: 21 Yenişehir/Ankara adresinde
aşağıda yazılı gündem ile yapılacaktır. Belirtilen toplantıda çoğunluk
sağlanamadığı takdirde genel kurul 6 Nisan 2013 Cumartesi günü saat
09.30’da Sürmeli Otel Cihan Sokak No:6 Sıhhiye/Ankara adresinde çoğunluk
aranmaksızın aynı gündem ile toplanacaktır. Üyelerimize saygı ile duyurulur.
Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER
Genel Başkan
Yönetim Kurulu a.

1.
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6.
7.
8.
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10.
11.
12.
13.

GÜNDEM
Açılış, İstiklal Marşı ve saygı duruşu
Divan Kurulunun oluşturulması
Divan heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi
Dernek Başkanının konuşması
Konukların konuşması
67. Dönem Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve
görüşülmesi
67. Dönem Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi
Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı aklanması
68. Dönem Gelir-Gider Tablosunun Okunması ve oylanması
Dernek üyeliğinden çıkarılan bir üyenin durumunun görüşülmesi ve
karara bağlanması
Dernek organlarının seçilmesi
Dilek ve temenniler
Kapanış
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VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU
Prof.Dr. Şakir Doğan TUNCER Başkan
Uzman Veteriner Hekim H.Yalçın KÖKSAL Genel Sekreter
Uzman Veteriner Hekim Aydın USLU Sayman
Veteriner Hekim Cevat SÖNMEZ Üye
Veteriner Hekim Çağlayan ÇAY Üye
Veteriner Hekim Nurgül SÖĞÜT Üye
Veteriner Hekim Serdar SIZMAZ Üye
DENETİM KURULU
Veteriner Hekim Sezer ŞAHİN Başkan
Prof.Dr. Bahattin KOÇ Yazman
Veteriner Hekim Dr.Saﬀet M.SARAÇ Üye
ONUR KURULU
Veteriner Hekim Hakkı TAN Başkan
Prof.Dr. Ferruh DİNÇER Üye
Veteriner Hekim Harun YÖRGÜÇ Yazman

67. DÖNEM GENEL KURUL
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
Kısa Tarihi
Bundan tam 83 yıl önce 6 Şubat 1930 tarihinde İstanbul’da “Türk Baytarlar
Cemiyeti” adı ile kurulan Veteriner Hekimler Derneği, daha sonra 1934 yılında
Tarım Bakanlığının ve Veteriner Fakültesinin Ankara da bulunması nedeniyle
başkente taşınmıştır. Geçtiğimiz günlerde 83. kuruluş yılını kutladığımız bu
köklü dernek, o yıllardan beri çok önemli görevler üstlenmiştir. Bu bağlamda
mesleğin ve ülke hayvancılığının sorunlarının çözülmesine yönelik politikaların
üretilmesine önemli katkı sağlamış, 1954 yılına kadar mesleğimizi tek başına
temsil eden sivil toplum örgütü olarak görev yapmıştır. Daha sonra 1954
yılında yürürlüğe konan 6343 sayılı yasa ile “Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin”
kurulmasına kadar geçen sürede mesleğimizle ilişkin mevzuatın hazırlanması
ve çıkarılmasında önemli görevler üstlenmiştir. Veteriner Hekimler Derneği
söz konusu yasa ile “Türk Veteriner Hekimleri Birliği”nin kurulması ve
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yapılandırılması
l d l
aşamasında
d 3 ay süre
ü ilile görevlendirilmiş
ö l di il i ve böl
bölge odalarının
d l
kurulacağı yerlerin belirlenmesi ve büyük kongrenin toplanmasında yetkili
kılınmıştır.
Vizyonumuz
Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, veteriner hekimler arasında
ve ülke genelinde toplumsal dayanışmanın sağlanması amacıyla mesleki,
ekonomik, sosyal ve kültürel etkinlik göstermek, böylece bir yanda
meslektaşlarımızın özlük haklarının savunuculuğunu yapmak, diğer yandan
ülke hayvancılığının gelişmesini sağlamak, ayrıca hayvan sağlığı ve buna
bağlı olarak insan sağlığının koruyuculuğunu yapmak ve hayvan refahının
savunmaktır.
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Misyonumuz
Hayvancılığın ülke ekonomisine katkısını artırmak, insanlarımızın sağlıklı
ve dengeli beslenmelerini sağlamak, hayvan hakları ve refahını korumak,
hayvan sağlığında koruyucu hekimlik olgusunun pekişmesini ve bu sayede
insan sağlığının da korunmasını ana ilke kabul ederek, mesleki ve toplumsal
tüm hareketlerde etkin rol oynayarak veteriner hekimlik mesleğinin önem ve
gerekliliğini tüm insanlarımıza anlatmak, meslektaşlar arasında bilgi, deneyim
ve aynı zamanda sosyal iletişimde köprü olarak haklarının ve taleplerinin
savunucusu olmaktır.
1. GİRİŞ
Sizlerin onayı ile Veteriner Hekimler Derneği yönetimine seçildiğimiz 02
Nisan 2011 tarihinden günümüze kadar geçen iki yıllık sürede mesleğimize ve
derneğimize sahip çıkma ilkemizden hiç ödün vermeden huzurunuza gelmenin
sevincini yaşıyoruz. Geçen süreçte de, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak
ve kazanımları için gereken ne varsa yapmaya çalıştık. Kurumsallaşma yolunda
önemli yol alan derneğimiz yönetimine bundan sonra gelecek meslektaşların
da bu ilkelere sıkıca sarılacağı inancını taşımaktayız. Kuşkusuz bu noktada siz
değerli üyelerimize de büyük yükümlülükler düşmektedir. Daha önceki Genel
Kurullarımızda da ısrarla belirttiğimiz gibi, tüm meslektaşlarımızın katılımcı
olmaları ve süreç içerisinde yapıcı katkı ve eleştirileri ile yönetimlere katkı
vermeleri ve ışık tutmaları gerekliliğini bir kez daha vurgulamak isteriz. Bu
doğrultuda katkı veren destek olan meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.
2. 67. DÖNEM DERNEK ORGANLARININ GÖREV DAĞILIMI
Sizlerin büyük güveni ile 02 Nisan 2011 tarihinde yönetime seçilen bizler ilk
yönetim kurulu toplantısında aşağıda belirtilen şekilde görev dağılımı yaptık.
Buna göre; Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER genel başkanlığa; Uzman Veteriner
Hekim H.Yalçın KÖKSAL genel sekreterliğe; Uzman Veteriner Hekim Aydın
USLU saymanlığa; Veteriner Hekim Cevat SÖNMEZ, Veteriner Hekim Nurgül
SÖĞÜT, Uzman Veteriner Hekim Çağlayan ÇAY ve Veteriner Hekim Serdar
SIZMAZ serbest üyeliklere seçilmişlerdir. Serbest üyelerden Cevat SÖNMEZ
’in yönetici üyeliğe, Çağlayan ÇAY’ın yazı işleri müdürlüğüne; Çağlayan ÇAY,
Nurgül SÖĞÜT ve Serdar SIZMAZ ‘ın seminer, kongre, sempozyum vb. bilimsel
etkinlikler ile gezi vb soysal etkinliklerin organizasyonundan sorumlu olmaları,
yönetim kurulu üyelerinden Serdar SIZMAZ’ın, il temsilcileri ile iletişimden ve
sivil toplum örgütleri ile ilişkilerden sorumlu olmaları yönünde görev taksimi
yapılmıştır.
Denetim kurulu üyeliklerine Sezer ŞAHİN (başkan), Prof. Dr. Bahattin KOÇ
(yazman) ve Saﬀet M.SARAÇ (üye) seçilmişlerdir. .
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Onur Kuruluna seçilen üyelerimizin görev dağılımı ise başkan Hakkı TAN,
yazman Prof. Dr. Ferruh DİNCER ve üye Harun YÖRGÜÇ şeklinde olmuştur.
3. ÇALIŞMALARIMIZ
02 Nisan 2011 tarihinde yapılan 67. Olağan Genel Kurulda bizlere verilen
güven doğrultusunda göreve başlayan Yönetim Kurulumuz 2 yıllık görev
süresince 66. dönemde başlatılan “MESLEĞİNE VE DERNEĞİNE SAHİP ÇIK!”
misyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş ve huzurunuza gelmiştir.
Bu süreçte yürütülen faaliyetlerimiz ilgili ana başlıklar halinde bilgilerinize
sunulmuştur.
A.MESLEĞİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
MEVZUATLA (VE YÖNETMELİKLERLE) İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılan mesleğimiz ve ülke
hayvancılığını ilgilendiren çeşitli yönetmeliklere dernek olarak görüşlerimizi
bildirdik. 6343 sayılı yasa ile ilgili yayınlanan söz konusu yönetmelik ve
yönetmelik taslakları ile bunlara bildirilen görüş tarihleri aşağıda verilmiştir.
1. Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Ürerimi ve İşlemesi ve Piyasaya arzına
ilişkin yönetmelik taslağı hakkında görüş (15.01.2013)
2. Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmelik Taslağı
Hakkında görüş (30.09.2011)
3. Hayvan Hastanelerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağı hakkındaki görüş (15.09.2011)
4. Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine
Dair yönetmelik taslağı hakkındaki görüş (12.08.2011)
5. Embriyo ve Sperma Üretim İstasyonlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları
Hakkında ve Suni Tohumlama Tabi Tohumlama ve Embriyo Transferi
Faaliyetlerinin Esasları ile ilgili Yönetmelik Taslakları hakkındaki görüş
(30.05.2011)
6. Ev ve Süs Hayvanlarının Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri ile ilgili olarak
hazırlanan taslak yönetmelik hakkındaki görüş (26.04.2011)
Bunların dışında AB’ye uyum süresi doğrultusunda Aralık 2011 tarihinde
çıkarılan yüzü aşkın yönetmelik taslağı ile ilgili yaptığımız çalışmalarda görüş
ve önerilerimiz Bakanlığımıza bildirilmiştir.
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HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ
Değerli üyelerimiz,
Son iki yıl içinde tarafımızdan sürdürülen hukuksal çalışmaların 3 bölümde
incelenmesi yararlı olacaktır. Tüm davalarımızda gerçekten HUKUK SAVAŞI
kazanılmıştır.
Mesleki Konularla ilgili davalar:
A. 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete
yayınlanarak yürürlüğe giren “ VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE
ve POLİKLİNİK “ Yönetmeliğinin 6. madde 1. fıkrasının ( g )
bendi,9. maddenin 1. fıkrasının ( e ) bendi ve 19. maddenin
1. fıkrasının iptali ve yürütmenin durdurulması için açtığımız
dava sonuçlanarak söz konusu maddeler hakkında yürütmeyi
durdurma kararı verilmiştir. Veteriner Hekimler Derneği olarak
VETERİNER HEKİM diplomasının verdiği yetkilerin kullanımı için
şart koşulan 10-20 saatlik bu tür hizmet içi eğitim zorunluluğunu
uygun bulmadığımızı ifade etmek isteriz.
B. 08.04.2011 tarih ve 27899 sayılı resmi gazetede yayınlanan Islah
Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri
Hakkında ki yönetmeliğin 35.maddesinin 1.fıkrası birinci cümlesi
ile 2.fıkrasının a bendinin iptali ve yürütülmelerinin durdurulması
istemi ile açmış olduğumuz davada söz konusu yönetmeliğin şube
müdürlükleri başlıklı 35. Maddesinin 1.fıkrasında “Teknik İşler Şube
Müdürlüğüne Ziraat Fakültesi mezunu, hayvancılık konusunda
asgari 5 yıl saha deneyimi olan birlik personelleri arasından
yönetim kurulu tarafından şube müdür atanır. Cümlesini içeren
karar ile ilgili 21.09.2011 tarihinde yürütmenin durdurulması
kararı alınmıştır. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığının bu konuya yaptığı itirazı da 18.10.2012
tarihinde reddetmiştir.
Derneğimize ait lokal ile ilgili davalar
A. Sağlık 1 sokak No:21 de mevcut Veteriner Hekimler Derneği
Lokalinin işletmecisi ile yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 2006
yılında açmış olduğumuz tahliye davası 4.10.2012 tarihinde
Ankara 8.sulh hukuk Mahkemesi tarafından karara bağlanmış
ve işletmecinin tahliyesine karar verilmiştir. Karara ait işletmeci
tarafından Yargıtay’a yapılan itiraz red edilmiş ve karar yargıtayca
onaylanmıştır. Yaklaşık 8 yıldır süren dava gerçekten hukuk
zaferi olarak değerlendirilebilir.
B. Adı geçen işletmeciye İsmail. Korkut başkanlığındaki yönetim
tarafından 7 yıllığına kiraya verilen lokalin işletme süresi Nisan 2012
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tarihi itibari ile sona ermiştir. Lokali tahliye etmeyen adı geçen aleyhine
açtığımız tahliye davası Ankara 1.Sulh Hukuk Mahkemesinde karar
bağlanmış ve bir kez daha tahliye kararı alınmıştır.
C. Ziya Gökalp Cad. 16/9 Kızılay/Ankara adresinde bulunan
ve derneğimize ait Eğitim ve Konukevi İşletmecisi Erol
MERDANOĞLU hakkında açtığımız tahliye davası Ankara
18.Asliye Hukuk Mahkemesinde lehimize karara bağlanmıştır.
Mahkeme kararı Yargıtay tarafından onaylanmıştır. Mekan
tahliye edilmiştir. Diğer yandan açtığımız tazminat davası da
kazanılmış Erol MERDANOĞLU’ nun derneğimize 5.108,56 TL
ödemesine karar verilmiştir. İlgili hakkında İcra Mahkemesi
kanalı ile alacağın tahsili noktasına gelinmiştir.
D. 63.Dönem Yönetim ve Denetim kurulları aleyhine açılan dava
devam etmektedir.
MESLEKİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER
Derneğimiz Nisan ayında yapılan 67. Olağan Genel Kurulunun ardından
Yönetim Kurulu olarak, yeni dönemde de mesleğimizin ilke ve çıkarları
doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Söz konusu Genel Kurulda sizlerden
aldığımız güç ve güvenle bu dönemde çalışmalarımız artarak devam etmiştir.
Gelecek dönemde görev alacak yönetimlerin dernek üyelerimizin destekleri
var oldukça, veteriner hekimliği mesleğinin haklarının korunması, toplum
içinde arzu edilen noktalara gelmesi konusunda güven ve özveri içerisinde
çabalarını sürdürebileceklerdir.
Meslek yaşamına yeni atılan genç meslektaşlarımızın da aramıza
katılmasıyla, gelecekte de Derneğimiz, geçmiş 83 yıldaki gibi misyonunu
layıkıyla yerine getirecektir.
1. İzmir Karşıyaka Belediyesi ile birlikte 21 Mayıs 2011 tarihinde
2.Can Dostum Şenliği düzenlenmiştir. Derneğimizi temsilen
başkanımız Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER ve Dernek Saymanı
Aydın USLU katılmışlardır. Hayvan severlerin, meslektaşlarımızın
ve basının ilgi gösterdiği şenliğin açılış bölümünde Veteriner
Hekimler Derneği Genel Başkanı Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER bir
konuşma yaparak derneğin Karşıyaka Belediyesi ile birlikte daha
önce de çeşitli organizasyonlarda beraber olduğunu, bundan
gurur duyduğumuzu ifade etmiş ve Belediyenin bu tür yararlı
etkinliklerinde yanlarında olduğumuzu ifade etmiştir.
2. İstanbul Veteriner Hekimler Odası tarafından 24-25 Mayıs 2011
tarihinde düzenlenen “Genç Buluşma” etkinliğinin hazırlık
toplantısına derneğimizi temsilen yönetim kurulu üyelerimiz
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 68. OLAĞAN GENEL KURULU
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Cevat SÖNMEZ ve M.Çağlayan ÇAY katıldılar. Sonbaharda
düzenlenmesi öngörülen Genç Veteriner Hekimler BuluşmasıKongresi organizasyonu için ön hazırlık çalışmalarının yapıldığı
toplantıda Veteriner Hekimler Derneği’nin düşünceleri aktarıldı.
3. 29 Mayıs 2011 tarihinde Çayyolu Doğal Hayatı Koruma Derneği
tarafından düzenlenen Kedi – Köpek Yarışması’na yönetim kurulu
üyemiz Serdar SIZMAZ ve derneğimizin üyesi Özge SIZMAZ
katılmıştır.
4. Veteriner Hekimler Derneği olarak 9-11 Haziran 2011 tarihinde
İstanbul da gerçekleşen VIV TURKEY 2011 ve ANIMALIA 2011
ULUSLAR ARASI FUARI’ n da bir stant açarak yerimizi aldık. Türkiye
‘nin katılımcı ve ziyaretçi sayısı bakımından en büyük fuarı olan “VIV
Turkey Animalia 2011” fuarında dernek üyelerimiz ve hayvancılık
sektöründe çalışan ziyaretçilerle bir araya gelme fırsatı bulduk.
Derneğimizin ve mesleğimizin tanıtılmasına katkı sağlayan Fuarda
standımızı ziyaret eden üyelerimizi ve konuklarımızı dernek
başkanımız Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER, yönetim kurulu üyeleri
M.Çağlayan ÇAY, Cevat SÖNMEZ ve Serdar SIZMAZ ağırlamışlardır.
5. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara Hilton Otelinde
25 Haziran 2011 tarihinde düzenlenen “Kanatlı Sektörü–Çevre
İlişkileri” konulu çalışma toplantısına derneğimizi temsilen genel
sekreter H.Yalçın KÖKSAL ve yönetim kurulu üyesi M.Çağlayan
ÇAY katılarak derneğimizin görüşlerini iletmişlerdir.
6. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından 1 Temmuz 2011
tarihinde düzenlenen 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet
Törenine dernek genel sekreteri H.Yalçın KÖKSAL katılarak
dereceye giren ilk beş öğrenciye Derneğimiz adına ödüllerini
takdim etmiştir.
7. Derneğimiz öncülüğünde, Altınoluk’tan Prof.Dr.Ahmet ÇOLAK ile
Ayvalık’tan meslektaşlarımız Oktay YILMAZ ile Özgür ÖZTÜRK’ ün
organizasyon desteği ile 29 Temmuz 2011 Cuma günü Altınoluk’ta
“Veteriner Hekimlerin 3. Körfez Buluşması adı verilen bir yemekli
toplantı düzenlenmiştir. Kuzey Ege de yaşayan ya da tatilini
geçiren meslektaşlarımızın yılda bir kez de olsa buluşmalarını
sağlayan ve üç yıldır geleneksel hale gelen toplantıya 60 civarında
katılım sağlanmıştır.
8. Dünya Hayvanları Koruma ve Hayvan Hakları Günü nedeniyle
4 Ekim 2011 tarihinde Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 5199 sayılı Hayvanları
Koruma Kanununun irdelendiği panelde Dernek Başkanı Prof.Dr.
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Şakir Doğan TUNCER konuşmacı olarak katılmıştır. Hayvan hakları
ile ilgili çalışmalarda örgütlülüğün önemini dile getiren dernek
başkanı konu ile ilgili örgütlerin birlikte hareket ederek güç birliği
içinde olmalarının hedefe ulaşmaktaki en önemli etken olduğuna
dikkat çekmiştir.
9. Veteriner Hekimler Derneği olarak 7 Ekim 2011 tarihinde “Dünya
Veteriner Hekimleri Yılında Can Dostları Paneli “ isimli bir etkinlik
gerçekleştirilmiştir. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
öğretim üyesi Prof.Dr.Tamer DODURKA’ nın yönettiği panele
CHP Ankara Milletvekili Aylin NAZLIAKA, Gazeteci Ruhat MENGİ,
Sanatçı Tuna ARMAN, Bursa Osmangazi Belediyesinden Veteriner
Hekim Dr. Aysu İLMAN ALTIKARDEŞLER ve Gazeteci Yalçın BAYER
konuşmacı olarak katılmışlardır.
10. İzmir Veteriner Hekimler Odası tarafından 21 Ekim 2011 tarihinde
İzmir de gerçekleştirilen ve ülkemizde ilk kez düzenlenen 1.
Veteriner Halk Sağlığı Çalıştayı’nı Veteriner Hekimler Derneği
olarak destekledik. Söz konusu çalıştaya derneğimizi temsil eden
genel sekreter H.Yalçın KÖKSAL toplantının 3. Oturumunda eş
başkan olarak görev almıştır.
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11. İstanbul Veteriner Hekimler Odası tarafından belediyelerin
hayvan, toplum ve çevre sağlığı için sürdürdüğü barınak
faaliyetlerinin belli standartlara oturtulması ve daha sağlıklı
işleyişin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla 8–9 Aralık 2011
tarihleri arasında İstanbul da düzenlediği “1. Barınak Çalıştayı”nda
derneğimizi yönetim kurulu üyesi M.Çağlayan Çay temsil etmiştir.
12. Elazığ da 8–9 Aralık 2011 tarihleri arasında toplanan 5. Veteriner
Fakülteleri Dekanlar Toplantısına derneğimiz adına başkan Prof.
Dr.Şakir Doğan TUNCER katılmıştır. TUNCER toplantının açılış
bölümünde bir konuşma yaparak mesleğimizin ve eğitimin
sorunlarına değinmiş bu sorunların çözümünde Fakültelerimiz ile
meslek kuruluşlarımızın birlikte hareket etmesinin önemine
dikkat çekmiştir.
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13. Ankara da Veteriner Hekimler Derneği Genel Merkezinde 10
Aralık 2011 tarihinde çeşitli illerden gelen dernek temsilcimizin
katılımı ile 2011 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda temsilcilerimizin bulunduğu il ya da bölgede daha
etkin olabilmeleri için neler yapılabileceği hususları üzerinde gün
boyu yapılan görüşmeler sonucunda ortak tespitler yapılmıştır.
Dernek olarak önümüzdeki süreçte kısa ve orta vadede yapılması
gereken etkinlikler belirlenmiştir.

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 68. OLAĞAN GENEL KURULU
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14. Derneğimizin kuruluşunun 82. yılı kutlamaları anısına, 10 Şubat
2012 tarihinde Ankara da “Türkiye de Veteriner Halk Sağlığı’nın
Mevcut Durumu ve Geleceği” konulu bir panel yapılmıştır.
Yöneticiliğini Prof.Dr.Burhan DİNÇER’in yaptığı panelde Prof.
Dr. Çağatay Güler, “Halk Sağlığı Nedir? Sektörlerarası ilişkide
Veteriner Halk Sağlığı”nın yeri” konusunu, Veteriner Hekim
Adnan Serpen dünyadan çeşitli örnekler vererek “Veteriner
Halk Sağlığı Nedir? Veteriner Halk Sağlıkçıların Görevleri ve
Ülkemizdeki Mevcut Durumu“ konusunu; Prof. Dr. Osman Yılmaz
dünyadan çeşitli örneklerle “Veteriner Halk Sağlığı Eğitimi”
konusunu, Prof. Dr. Bülent Mutluer, “Veteriner Halk Sağlığında
Gıda Hijyeni ve Teknolojisinin Yeri” konusunu, Prof.Dr.Tahsin
Yeşildere, “Ülkemizde Veteriner Halk Sağlığı’nın Geleceği”
veteriner hekim Ahmet Uyar ise “Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Açısından Veteriner Halk Sağlığına Yönelik
Görev ve Sorumluluklar” konusunu ele almışlardır. Toplantıya
Türkiye’nin değişik bölgelerinden üyelerimiz, meslektaşlarımız ve
öğrencilerimiz yoğun bir katılım göstermişlerdir.
15. Veteriner Hekimler Derneği’nin kuruluşunun 82. yıl etkinlikleri
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kapsamında 11 Şubat 2012 tarihinde Ankara Dedeman Otel’ de
82. yıl Balosu gerçekleştirilmiştir. BESD-BİR ana sponsorluğunda
yapılan baloya katılan 300 civarında meslektaşımız ile veteriner
hekim dostları sanatçı Atilla ATASOY ve meslektaşımız Dr.Cumhur
KOCA’nın güzel şarkıları ile eğlenmişlerdir. Gecemize BESD-BİR
başkanı ve Beypiliç Genel Müdürü Dr.Sait KOCA, CHP Burdur
Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN, CHP Tekirdağ Milletvekili
Emre KÖPRÜLÜ, Eski Devlet Bakanı Mehmet KOCABATMAZ’da
katılmışlardır.
16. Derneğimiz komisyonlarından Sosyal Faaliyetler Komisyonu’nun
yaptığı organizasyon ile 21 Şubat 2012 tarihinde Ankara Küçük
Tiyatro da“George Dandın”isimli tiyatro oyununu meslektaşlarımız
ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tiyatro Topluluğu
üyesi öğrencileri beraber izlemişlerdir.
17. TBMM Anayasa Platformu Çalışmaları Kapsamında TOBB’ de 8
Mart 2012 tarihinde düzenlenen toplantıya Derneğimizi temsilen
yönetim kurulu üyesi Nurgül SÖĞÜT katılarak görüşlerimizi
iletmiştir.
18. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Satı Baran Konferans
Salonunda 12 Mart 2012 tarihinde “12 Mart İstiklal Marşının
Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY” u Anma Etkinliği çerçevesinde
Prof.Dr.Sina AKŞİN’ in verdiği “Türkiye’yi Anlamak İçin Dört
Anahtar” konulu konferansa dernek başkanımız Prof.Dr.Şakir
Doğan TUNCER katılmıştır.

19. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinin kuruluşunun 40.
yıldönümü kutlama törenine derneğimiz adına İstanbul İl
Temsilcisi Dr. Kemal KUTLAY 13 Mart 2012 tarihinde katılmıştır.
20. Posta İşletmeleri ile yaptığımız görüşmeler olumlu sonuç vermiş
ve Derneğimizin kuruluşunun 82. yılı anısına 6 Nisan 2012
tarihinde Posta Pulu çıkarılmıştır.
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 68. OLAĞAN GENEL KURULU
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21. Dernek Başkanı Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER ve Genel Sekreter
H.Yalçın KÖKSAL ile Yönetim Kurulu Üyeleri Cevat SÖNMEZ ve
M.Çağlayan ÇAY İstanbul da her ayın ilk Cuma gecesi yapılan
meslektaş toplantısına katılmışlardır. Toplantı öncesi İstanbul
Veteriner Hekimler Odası ziyaret edilmiştir. İstanbul da bulunan
dernek üyelerimiz ile meslektaşlarımızı bir araya getiren bir bakıma
tanışma ve kaynaşma niteliğinde olan bu toplantıda mesleğimizin
yaşamakta olduğu sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş
alışverişinde bulunulmuştur. 7 Nisan 2012 tarihinde gerçekleşen
görüşmelerde ise Derneğimiz İstanbul İl Temsilcisi Dr.Kemal
KUTLAY ve Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Derneği Başkan ve
Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşülmüştür. İstanbul Temsilcimiz ile
İstanbul’da yapılabilecek etkinlikler ile ilgili görüşmeler yapılmıştır.
22. Derneğimiz bünyesinde oluşturulan AB ve Mevzuat Komisyonu
dernek genel merkezinde 27 Nisan 2012 tarihinde çalışmalarına
başlamıştır.

23. Dernek Başkanı Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER, dernek sekreteri
H.Yalçın KÖKSAL ile Dernek Saymanı Aydın USLU İzmir de her
ayın ilk Çarşamba günleri yapılan “Meslektaş Toplantısına”
katılmışlardır. 2 Mayıs 2012 tarihinde yapılan ve çok sayıda
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derneğimiz üyesi ile meslektaşımızın katıldığı toplantı öncesinde
İzmir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Suat ÇELİKEL ve yönetim
kurulu üyeleri odada ziyaret edilmiş ve mesleki konularda görüş
alışverişinde bulunulmuştur.
24. Ankara ve civarında çalışan klinisyen meslektaşlarımızın yaşamakta
olduğu sorunlara çözüm yolları aranması amacıyla 20 Mayıs 2012
de Ankara Sürmeli Otel de kahvaltılı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yrd.Doç.Dr.
Oytun Okan ŞENEL ile Derneğimiz İstanbul Temsilcisi Dr. Kemal
KUTLAY’ ın da katıldığı toplantıda klinisyen veteriner hekimlerin
yaşadığı sorunlar ve çözüm yolları tartışılmıştır. Hazırlanan rapor
bakanlığa sunulmuştur.

25. Dernek Genel Merkezimizde 30 Mayıs 2012 de dernek
organlarında görev alan meslektaşlarımızın katıldığı genişletilmiş
bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıya Ankara Bölgesi
Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yrd.Doç.Dr.Oytun Okan ŞENEL’
de katılmıştır. Toplantıda güncel konular ve önümüzdeki süreç
değerlendirilmiştir.
26. 25 Mayıs 2012 tarihinde İzmir Veteriner Hekimler Odası ile Ege
Uluslararası Sağlık Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 68. OLAĞAN GENEL KURULU
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“Tek Sağlık: Hayvansal Kaynaklı Gıdaların Üretimi ve Güvenliği
Yönetimi Çalıştayı”na Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER katılarak bir
sunum yapmıştır.

27. 26 Mayıs 2012 tarihinde Gıda Mühendisliği Odası tarafından
Tekirdağ’ da düzenlenen Gıda Mühendisleri Koordinasyon Kurulu
5. toplantısına derneğimizi temsilen Trakya Temsilcimiz Dr. Erdal
İLGÜ katılmıştır.

28. Derneğimiz, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile ortaklaşa
önemli bir etkinliğe imza atmıştır. Bu yıl mezun olacak intörn (5.
Sınıf ) meslektaşlarımıza 1 Haziran 2012 tarihinde bir tam gün
süren “KİŞİSEL EĞİTİM SEMİNERİ” verilmiştir. Veteriner Hekim ve
Kişisel Gelişim Uzmanı Levent ŞAHİN tarafından verilen seminerin
açılış bölümünde dernek başkanı Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER
ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Rıfkı
HAZIROĞLU birer konuşma yapmışlardır. 130 genç meslektaşımızın
katıldığı seminer sonunda katılımcılara sertiﬁka verilmiştir.
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29. Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği’nin Ankara da 2 Haziran
2012 tarihinde yapılan 28. Genel Kuruluna derneğimizi temsilen
Yönetim Kurulu Üyesi M.Çağlayan ÇAY katılarak bir konuşma
yapmıştır.

30. Derneğimizin Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde
gerçekleştirdiği “KİŞİSEL EĞİTİM SEMİNERİ” nin aynısı 21 Haziran
2012 tarihinde Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi intern
öğrencilerine verilmiştir. Veteriner Hekim ve Kişisel Gelişim Uzmanı
Levent ŞAHİN tarafından verilen seminer sonunda katılımcılara
sertiﬁka verilmiştir. Burada dernek olarak meslektaşımız Levent
ŞAHİN’e içten teşekkürlerimizi sunarız.
31. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 2011-2012 EğitimÖğretim yılında mezun olan genç meslektaşlarımızın mezuniyet
törenleri 22 Haziran 2012 tarihinde Süleyman Demirel Kültür
Merkezi 30 Ağustos Salonunda büyük bir coşkuyla yapıldı.
Törende Fakülteyi derece ile bitiren öğrencilere Dernek Başkanı
Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER çeşitli hediyeler vermiştir.
32. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 2011-2012 Eğitim–
Öğretim yılında mezun olan genç meslektaşlarımızın Mezuniyet
Töreni ve Meslek Yemini 29 Haziran 2012 tarihinde yapıldı. Genel
Başkan Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER tarafından dereceye giren
mezunlara değişik ödüller verilmiştir.
33. SET-BİR ve ET-BİR tarafından 18 Temmuz 2012 tarihinde Sakarya
da düzenlenen “Hayvancılık Sektörü : Mevcut Durum ve Gelecek
Vizyonu” konulu toplantıda derneğimiz Sakarya İl Temsilcisi
Ahmet KADIOĞLU tarafından temsil edilmiştir.
34. Derneğimiz Genel Sekreteri Uzman Veteriner Hekim H.Yalçın
KÖKSAL 19 Temmuz 2012 tarihinde TVHB Genel Merkezinde
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 68. OLAĞAN GENEL KURULU
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İİzleme
l
Komitesinin
toplantısına katılarak derneğimizin görüşlerini dile getirmiştir.
35. Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim M.Çağlayan
ÇAY İVHO tarafından 11 Ağustos 2012 tarihinde İstanbul da
düzenlenen “Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ile ilgili toplantıda
derneğimizi temsil ederek görüşlerini ifade etmiştir.
36. Veteriner Hekimler Derneği, Ayvalık-Edremit bölgesinde (Körfez
de) yaşayan, tatil yapan yada çalışan meslektaşlarımızı bir araya
getirmek amacıyla geleneksel hale getirilen “Körfez Veteriner
Hekimler Buluşması” adı verilen toplantının beşincisi 25
Ağustos 2012 Cumartesi akşamı Ayvalık’ta nezih bir restoranda
gerçekleştirilmiştir. Altmışın üzerinde bir katılımın sağlandığı
yemekli toplantıya dernek başkanı Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER
ve Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim M.Çağlayan ÇAY
katılmışlardır. Burada toplantının gerçekleştirilmesinde emeği
geçen Ayvalık’ta görev yapan meslektaşlarımız Özgür ÖZTÜRK ve
Oktay YILMAZ’a teşekkürlerimizi sunarız.
37. Belirli aralıklarla Veteriner Hekimler Derneği ile Ankara Bölgesi
Veteriner Hekimler Odası organları birlikte düzenledikleri
toplantılarda mesleki sorunlar ile ülke hayvancılığının sorunları ve
çözüm önerileri ele alınmaktadır. Bu bağlamda Eylül- Ekim 2012
tarihlerinde bir dizi toplantı yapılmıştır.
38. Derneğimiz Genel Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER 2–5
Ekim 2012 tarihlerinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni
Bölümü ile Bilimsel Tavukçuluk Derneğinin işbirliği ile yapılan
“Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi”ne derneğimizi temsilen
katılarak oturum başkanlığı yapmıştır.
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39. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası’nın 6 Ekim 2012 tarihinde
yapılan 45. Olağan Genel Kurulunda dernek başkanı Prof. Dr.
Şakir Doğan TUNCER bir konuşma yaparak meslek sorunlarını ve
hayvancılıkla ilgili güncel sorunları dile getirmiştir.
40. İzmir Veteriner Hekimler Odası tarafından 13 Ekim 2012 tarihinde
İzmir de yapılan Tek Sağlık Süt ve Süt Ürünleri Çalıştayına
derneğimizi temsilen Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER ve Uzm.Vet.
Hek. Aydın USLU katılmışlardır. Dernek Başkanı Prof.Dr.Şakir
Doğan TUNCER, Prof.Dr.Bülent MUTLUER ile birlikte “Çiftlikten
Sofraya Süt Güvenliği” konulu oturum başkanlığı görevini yerine
getirmiştir.

41. Günümüzde ülke hayvancılığının ve mesleğimizin içinde
bulunduğu koşulları değerlendirmek ve sorunlara ait çözüm
önerilerini tartışmak amacıyla 2 Kasım 2012 tarihinde
meslektaşlarımızın ve üyelerimizin katıldığı bir toplantı
düzenlendi.
42. Hayvan Hakları Koruma Kanununda öngörülen değişiklikleri telin
amacıyla 4 Kasım 2012 tarihinde düzenlenen “Ölüm Yasasına
Hayır” mitingine katıldık.

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 68. OLAĞAN GENEL KURULU
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43. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından 7 Kasım 2012
tarihinde organize edilen Veteriner Hekimliği Öğretiminin 170.
yılı ve Veteriner Fakültesi 30. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına
dernek başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER katılarak bir
konuşma yapmıştır.
44. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından Veteriner
Hekimliği Öğretiminin 170. yılı nedeniyle 22 Kasım 2012 tarihinde
düzenlenen törene katılan dernek başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan
TUNCER meslek örgütlerinin önemini vurgulamış daha sonra
yapılan “Türkiye de Veteriner Hekimliği Öğretiminin Bugünü
ve Geleceği” konulu panelde dernek başkanı Prof. Dr. Şakir
Doğan TUNCER bir konuşma yaparak mesleğimizin eğitimle ilgili
sorunlarını dile getirmiştir.
45. Türk Veteriner Hekimler Birliğinin 24 Kasım 2012 tarihinde yapılan
genel kurulunda Dernek Başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER ile
Dernek Genel Sekreteri H.Yalçın KÖKSAL çeşitli meslek sorunlarını
ve çözüm önerilerini kapsayan birer konuşma yapmışlardır.
46. Derneğimizce oluşturulan “Kamuda ve Serbest Çalışan Veteriner
Hekimlerin Sorunları Komisyonu” 6 Aralık 2012 tarihinde
toplanmıştır. Toplantı sonunda alınan kararlar 20 Mayıs 2012
tarihinde Klinisyen Veteriner Hekimlerin sorunlarının tartışıldığı
geniş katılımlı toplantı kararları ile bütünleştirilerek bir sonuç
raporu hazırlanarak meslek kamuoyu ile paylaşılmıştır. Toplantıda
alınan kararlar ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ve
ilgili resmi mercilere iletilmiştir.
47. Derneğimizin 82. Kuruluş Yılı kutlamaları kapsamında 2012 yılında
düzenlenen “Türkiye de Veteriner Halk Sağlığının Mevcut Durumu
ve Geleceği” panelinde sunulan bildirileri içeren kitap Aralık 2012
‘de bastırılarak üyelerimize, oda başkanlıklarına ve fakültelerimize
dağıtılmıştır.
48. Ankara’nın değişik ilköğretim okullarında okuyan yavrularımıza
hayvan sevgisini aşılamak, hayvansal gıdaların insan
beslenmesindeki önemini anlatmak amacıyla yapılan toplantılara
içinde bulunduğumuz dönemde de devam edilecektir. Bu
kapsamda yazarlığını meslektaşımız Dr. Ebru TONG’ un yaptığı,
resimlerini Sevi Sanlı ŞAHİN’ in çizdiği “Eda ile Ponpon” adlı
kitap öğrencilere dağıtılmak amacıyla derneğimiz tarafından
bastırılmıştır.
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49. Veteriner Hekimler Derneği olarak Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
Barosu ile birlikte 26 Ocak 2013 tarihinde bir gün süreli “Evdeki
ve Sokaktaki Hayvanlar ve İnsan Yaşamı” konulu bir etkinlik
yapıldı. Dört oturum halinde yapılan panellerde hayvanları koruma
kanunu taslağının çeşitli yönleriyle ele alındı. Hayvan yaşamı ile
ilgili demokrat kitle örgütleri ve siyasilerin doğa ve hayvanlara
ilişkin yükümlülükleri tartışıldı. Barınaklardaki ve sokaktaki
hayvanların durumu ve alternatif yaşam olanakları değerlendirildi.
Son olarak çocuk ve gençlerin eğitiminde evdeki ve sokaktaki
hayvanların yeri irdelendi.

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ OKULLARDA
•

Ankara Keçiören Aktepe Lisesi bünyesinde 20 Aralık 2011
tarihinde tertip edilen “Kaybolan değerlerimiz (SEVGİ,
DOSTLUK, HOŞGÖRÜ )” konulu söyleşiye Veteriner Hekimler
Derneğini temsilen Genel Sekreter Uzman Veteriner Hekim
H.Yalçın KÖKSAL katılmıştır.
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•

Veteriner Hekimler Derneği olarak İlköğretim
İ
ve Lise çağındaki
çocuklarımıza Veteriner Hekimliği mesleği ile Derneğimizin
tanıtımı; hayvan sevgisinin kazandırılması ve et süt yumurta
gibi hayvansal ürünlerin öneminin anlatılması amacıyla
Ankara İli kapsamındaki okullarda bir proje başlatılmıştır. Bu
doğrultuda Ankara İli Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğine
gidilmiştir. Dernek Genel Sekreteri H.Yalçın KÖKSAL Ankara
Seyranbağları İlköğretim Okulu’ndan başlamak üzere çok
sayıda okulda öğrencilere konferans vermiştir. Okullarda
derneğimiz tarafından hazırlanan zoonozlara ilişkin
broşürlerde dağıtılmış ve büyük ilgi görmüştür.

•

Söz konusu proje kapsamında 30 Nisan 2012 tarihinde Ankara
Gülveren İlköğretim Okulu, 21-22 Mayıs tarihlerinde Ankara
Saime Kadım İlköğretim Okulu, Piyale Paşa İlköğretim Okulu ve
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine
“Veteriner Hekimliği mesleğinin ve Derneğimizin tanıtımı ile
hayvan sevgisinin kazandırılması” konusunda genel sekreter
H.Yalçın KÖKSAL tarafından seri konferanslar verilmiştir.
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DİĞER MESLEK KURULUŞLARI VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE
İLİŞKİLER
•

Türk Veteriner Hekimleri Birliği üyeleri 20 Nisan 2011 tarihinde
Yönetim Kurulumuzu tebrik ziyaretinde bulundular.

•

19. Adalet ve Demokrasi Haftası nedeniyle Uğur Mumcu Araştırmacı
Gazetecilik Vakfı’ nın düzenlemiş olduğu faaliyetlere dernek
olarak katıldık. Hazırlık amaçlı olarak farklı tarihlerdeki toplantılara
derneğimizi temsilen Dr.Saﬀet M.SARAÇ katılmıştır.

•

Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu olarak 24 Ocak 2012
tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU
ziyaret edilmiştir. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi
olan Burdur Milletvekili meslektaşımız Ramazan Kerim ÖZKAN’ da
ziyarete katılmıştır. Sayın Genel Başkana derneğimizin vizyon ve
misyonu hakkında bilgi verildikten sonra kendilerine mesleğimiz ve
hayvancılığımızın sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren bir dosya
takdim edilmiştir.

•

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğü görevine atanan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
öğretim üyesi Prof.Dr.İrfan EROL ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü görevine atanan meslektaşımız Dr.Durali KOÇAK’ ı 23
Şubat 2012 tarihinde dernek yönetim kurulu olarak ayrı ayrı ziyaret
ederek kutladık.

•

10-11 Mart 2012 tarihinde TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 43.
Dönem Olağan Genel Kuruluna dernek başkanımız Prof.Dr.Şakir
Doğan TUNCER katılmıştır.
16 Nisan 2012 tarihinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gökhan

•
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GÜNAYDIN d
dernekk Başkanımız
k
Prof.Dr.
f
Şakir
k Doğan TUNCER
genel sekreterimiz Uzm.Vet.Hek.H.Yalçın KÖKSAL, yönetim kurulu
üyelerimiz Cevat SÖNMEZ, M.Çağlayan ÇAY, Serdar SIZMAZ
tarafından ziyaret edilmiştir.
•
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13 Ekim 2012 tarihinde Ziraat Mühendisleri Odasının düzenlediği
Dünya Gıda Günü etkinliğine derneğimizi temsilen yönetim kurulu
üyemiz Cevat Sönmez katılmıştır.
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•

Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu olarak yeni seçilen Ankara
Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kuruluna 15 Kasım 2012
tarihinde bir kutlama ziyareti yapılmıştır.

•

Dernek başkanı Prof.Dr. Şakir Doğan TUNCER, Ankara Bölgesi
Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yrd.Doç.Dr.Oytun ŞENEL, Dernek
genel sekreteri Uzman Veterine r Hekim H.Yalçın KÖKSAL ile Uzman
Veteriner Hekim Hüseyin DEDE 7 Mart 2013 tarihinde Adıyaman
milletvekili meslektaşımız ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon
Başkanı Mehmet ERDOĞAN ile Burdur Milletvekili Ramazan Kerim
ÖZKAN’ı ziyaret etmişlerdir. Belediyelerden ruhsat almanın, belediye
denetimine tabii olmak, her yıl hafta tatili ruhsatı almak zorunluluğu,
ruhsat için verilecek ücret in her belediyede de farklı olması gibi pek
çok olumsuzlukları vekillerimize iletilmiştir. Ayrıca mesleğimiz ve
meslektaşlarımızın Sağlık Bakanlığında uğradığı hak kayıplarını içeren
bir rapor sunulmuştur.

•

Dernek Başkanımız Prof.Dr. Şakir Doğan TUNCER 15 - 22 Haziran 2011
tarihleri arasında Bişkek’te yapılan toplantıya Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi adına katılmıştır. Toplantıda ve bilimsel gezide
Türkiye de bulunan veteriner fakülteleri ile Kırgızistan – Türkiye Manas
Üniversitesi Veteriner Fakültesi arasında ortak araştırma projelerinin
planlanması ele alınmıştır.

•

Derneğimiz 66. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri Dr.Saﬀet M.SARAÇ ve
Nihan Altınsoy DUYGU’ ya derneğimizi yapmış oldukları katkılardan
olayı 13 Temmuz 2011 tarihinde düzenlenen törenle birer onurluk
verilmiştir.

•

Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Derneğimizin 25
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Nisan 2011 tarihinde ortaklaşa gerçekleştirdiği “Süt İneklerinde
Reprodüktif Sürü Sağlığı Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim
seminerine Dernek Başkanı Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER, Sayman
Aydın USLU, Yönetim Kurulu Üyeleri M.Çağlayan Çay, Nurgül SÖĞÜT
ve Serdar SIZMAZ katılmışlardır.Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Dekanı Prof.Dr.Hüdaverdi ERER, öğretim üyeleri, öğrenciler ve
veteriner hekimlerin katılımıyla gerçekleşen seminere ilgi oldukça
yoğundu.
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•

Derneğimiz 64. dönem Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim GÜLEN’e ait
Terapi Veteriner Petshop ’un 1 Mayıs 2011 tarihinde açılışı gerçekleşti.
Açılış törenine derneğimizi temsilen yönetim kurulu üyemiz Serdar
SIZMAZ katılmıştır.

•

BESD-BİR tarafından 11-15 Mayıs 2011 tarihleri arasında Antalya’da
düzenlenen 1. Uluslar arası Beyaz Et Kongresi’ne derneğimizi temsilen
Dernek Başkanımız Prof.Dr. Şakir Doğan TUNCER, saymanımız Aydın
USLU ve yönetim kurulu üyemiz M.Çağlayan ÇAY katılmışlardır. Dernek
Başkanımızın Oturum Başkanı olarak görev aldığı kongrede kanatlı
sektörünün içinde bulunduğu durum değerlendirilerek gelecekteki
yeri bilimsel tebliğler ile ortaya konulmuştur.

•

20 -22 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen “AB Uyum
Sürecinde Türkiye Hayvancılık Kongresi” ne derneğimizi temsilen
sayman Uzm.Vet.Hek. Aydın USLU katılmıştır. 15 Ekim 2011 tarihinde
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasının ortaklaşa düzenlediği “Açlığa
Karşı: Yaygın Üretim, Hakça Bölüşüm” konulu sempozyuma dernek
başkanımız Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER ve Saymanımız Uzm.Vet.Hek.
Aydın USLU katılmışlardır.

•

24 Ekim 2011 tarihinde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
tarafından düzenlenen Türkiye de Veteriner Hekimliği Öğretiminin
169.yılı nedeniyle düzenlenen etkinliğe dernek başkanımız Prof.
Dr.Şakir Doğan TUNCER katılmıştır.

•

1 Ocak 2012 tarihinde TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından
düzenlenen “Küresel Krizin Eşiğinde Tarım, Son On Yılda Tarımsal
Girdiler ve Destekler” konulu sempozyuma derneğimizi temsilen
dernek başkanımız Prof.Dr.Şakir Doğan Tuncer ve Saymanımız Aydın
USLU katılmışlardır.

•

TVHB tarafından 18-19 Ekim 2012 tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirilen “Bilinçli Antibiyotik Kullanımı ve Antimikrobiyel
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Direnç” ve “4. Türkiye Zooteknik Hastalıklar” konulu sempozyumlara
derneğimiz adına genel başkan Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER
katılmıştır.
•

KHVHD tarafından 9-10 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilen 7.
Sürekli Eğitim Kongresine dernek saymanı Uzman Veteriner Hekim
Aydın USLU derneğimizi temsilen katılmıştır.

•

Ankara HiltonSa Oteli’nde düzenlenen ASÜD Genel Kurul Toplantısında
dernek başkanı Prof.Dr. Şakir Doğan TUNCER 21 Mart 2012 de hazır
bulunmuştur.

•

Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından 14 Mayıs 2012 tarihinde
gerçekleştirilen Dünya Çiftçiler Günü toplantısına Dernek Başkanı
Prof.Dr. Şakir Doğan TUNCER katılmıştır.

DERNEK KÜTÜPHANESİ
Dernek Kütüphanemiz Arşiv Çalışmaları tamamlanarak işlevsel hale
getirilmiş ve meslektaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.
YAZILI VE GÖRSEL BASINDA VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
•

19 Nisan 2011 tarihinde Dernek başkanımız Prof.Dr.Şakir Doğan
TUNCER Kanal B Televizyonunda “Ortak Çözüm” adlı programa katıldı.
Dernek Başkanımız, hayvancılığın genel sorunları ile et ithalatı ve
buna bağlı sorunlar üzerine derneğimizin görüşlerini ifade etmiştir.

•

3 Haziran 2011 Cuma günü TRT Ankara Radyosu Radyo 1’de
yayınlanan Filiz Özdemir ARICIOĞLU’nun hazırladığı, Arzu
TÜRKDOĞAN’nın sunduğu Hayat Sahnesi adlı programa, derneğimiz
editör yardımcılarından Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD
Araştırma Görevlisi Dr. Savaş Volkan GENÇ konuk olarak katılmıştır.

•

21 Eylül 2011 tarihinde derneğimiz genel sekreteri Uzm.Vet.Hek.
H.Yalçın KÖKSAL TRT Anadolu da yayınlanan “Asiye YILDIRIM ile Türkiye
de Tarım” isimli canlı programına katılmıştır. Programda canlı hayvan
ve et ithalatını masaya yatıran KÖKSAL, uygulamanın ülke hayvancılığı
üzerindeki olumsuz etkilerini dile getirmiştir. Aynı zamanda özellikle
Bakanlığın yeniden yapılanması kapsamında Veteriner İşleri Genel
Müdürlüğü’nün teşkilatları ile bir an önce hayata geçirilmesinin ne
denli önem taşıdığını kamuoyu ile paylaşmıştır.

•

Veteriner Hekimler Derneği olarak Ankara’da 29 Ocak 2012 tarihinde
Kahvaltılı bir Basın Toplantısı düzenleyerek basına sütün önemi
hakkında bilgi vermiştir.
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•

Dernek Genel Sekreteri H.Yalçın KÖKSAL 30 Ocak 2012 tarihinde TRT
de yayınlanan “Asiye Yıldırım ile Türkiye de Tarım” programına telefon
ile katılarak, “Sütün Yaşamsal Önemi” konusunda bilgilendirmede
bulunmuştur.

•

Dernek Genel Sekreteri H.Yalçın KÖKSAL 7 Şubat 2012 tarihinde, TRT
Ankara Radyosu’nda yayınlanan “Tarçının Güncesi” adlı programa
konuk oldu. Programda Veteriner Hekimler Derneği’nin kuruluşunun
82.yılı dolayısıyla tanıtımı yapılmış, çalışmalarımız hakkında izleyicilere
bilgiler aktarılmıştır.

•

Medimagazin dergisinin 17 Eylül 2012 tarihli sayısında Veteriner
Hekimler Derneği Başkanı Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER ile yapılan
röportaj ile derneğimiz sağlık kamuoyuna tanıtılmıştır.

•

Dernek Genel Sekreteri Uzman Veteriner Hekim H.Yalçın KÖKSAL 10
Ekim 2012 tarihinde TV24’te canlı yayında“Hayatın İçinden Programına”
telefonla katılarak “Mavi Dil Hastalığı” ile ilgili görüşlerini bildirmiştir.
BASIN BİLDİRİLERİ
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA AÇIK MEKTUP

Bakanlığın yeniden yapılandırılması çalışmaları sırasında, kanun tasarısında
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının adı GIDA VE TARIM BAKANLIĞI olarak yer
almasına rağmen, daha sonra Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan 639 sayılı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı`nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun
hükmünde kararname ile GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI olarak
değiştirilmiştir.
Ülkemizde Tarım ve Hayvancılığın yıllarca birlikte ve iç içe mütalaa
edilmesi, hatta hayvancığın tarımın içinde bir alt sektör olarak algılanması
hem tarım (ziraat) ve hem de hayvancılık ile ilgili sorunların çözüme
kavuşturulmasını bu güne kadar engellemiştir. Bu olgu özellikle 1984’ de
yapılan reorganizasyon sonrasında çok daha net bir şekilde gözlenmiştir.
Bilindiği üzere, 1984 öncesi tarım ve Ziraat Mühendisliği hizmetleri Ziraat İşleri
Genel Müdürlüğü, Hayvancılık ve Veteriner Hekimliği hizmetleri ise Veteriner
İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde teşkilatlanmıştı. 1984 yılında yapılan
reorganizasyon ile bu iki Genel Müdürlük hizmetleri Koruma Kontrol Genel
Müdürlüğü bünyesine alındı ve söz konusu iki önemli Genel Müdürlüğe ait İl
ve İlçe teşkilatları ortadan kaldırıldı. Bugün tarım ve hayvancılığın içerisinde
bulunduğu olumsuz tablonun şekillenmesinde 1984 yılında yapılan bu
operasyonun rolü çok büyüktür.
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Yukarıda kısaca özetlenen olgu karşısında GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI’ nın TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARININ yeniden gözden geçirilmesi
zorunluluk arz etmektedir.
Gerek Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanun yasa tasarısının
gerekse Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Yeniden Yapılanmasına ilişkin kanun
tasarısının TBMM’sinde görüşülmesi sırasında dile getirdiğimiz, bilimsel
esaslara dayalı görüşlerimiz dikkate alınmamıştır. Tamamen Veteriner
Hizmetlerini ilgilendiren aşağıdaki konuların, bugün oluşturulan yapı
içerisinde yer alan, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü görevleri içerisine
alınması bilimsel gerçeklere ve ülke koşullarına kesinlikle uymamakta ve
dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir uygulama bulunmamaktadır. Veteriner
hizmetlerinin daha sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Veteriner
İşleri Genel Müdürlüğünün bakanlık bünyesinde oluşturulması gerekmektedir.
Diğer taraftan hayvancılık hizmetlerinin bir çatı altında toplanması hizmetlerin
verimliliği açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda kurulacak Veteriner
İşleri Genel Müdürlüğü Hayvancılık Genel Müdürlüğüne atfedilen görevleri
de üstlenmelidir.
Buna göre bakanlık bünyesinde kurulacak olan Veteriner İşleri Genel
Müdürlüğünün görevleri olarak önerdiğimiz hususlar aşağıda sıralanmıştır.
1. Hayvan Kimlik Sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol
etmek
2. Canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile yemin dış ticaretiyle ilgili
sağlık şartlarını belirlemek, sınır kontrol noktalarını ve bunların
çalışma esaslarını belirlemek ve yürütmek.
3. Hayvan, gıda ve yem güvenilirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk
sağlığını korumak amacıyla tedbirler almak.
4. Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.
5. Hayvan sağlığı, gıda ve yem konusunda faaliyet gösteren
laboratuarların belgelendirilmesine yönelik esasları belirlemek
ve bunları denetlemek
6. Hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin kontrol
ve takip işlemlerini yapmak ve buna ilişkin esasları belirlemek
7. Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan sağlığı hizmetlerini
yürütmek ve buna ilişkin esasları belirtmek.
8. Hayvan sağlığında kullanılan tedavi edici ve koruyucu maddeler
ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin imal satış, taşıma ve
muhafaza şartlarını tespit ve ilan etmek.
9. Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi hizmetleri ile ilgili faaliyet
gösteren kurum ve kuruluşlar ile hayvan satış, kesim ve eğitim
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yerleri ve barınaklara ilişkin esasları belirlemek.
10. Hayvan sağlığı ile gıda ve yem güvenilirliğini sağlamak amacıyla
risk yönetimi esasları belirlemek, risk değerlendirmesi yapmak
ve risk iletişimini sağlamak.
11. Hayvan sağlığının korunması ile gıda ve yem kontrolü
görevlendirilecek personelin niteliklerini, çalışma usul ve
esaslarını belirlemek.
12. Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını
belirlemek.
13. Hayvansal üretim girdileriyle hayvancılık işletmelerinin
niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve onay esaslarını belirlemek,
izin ve her türlü onay işlemlerini yürütmek.
14. Yüksek vasıﬂı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak.
15. Hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu
yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmaları yapmak ve bunları
denetlemek.
16. Hayvansal üretimin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde
bulunmak.
17. Hayvansal üretim ve geliştirme projeleri ile ilgili çalışmalar
yapmak
18. Hayvan ıslah programları uygulamak ve uygulatmak.
19. Damızlık hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri
belirlemek ve yürütmek.
20. Hayvancılıkla ilgili bilgi sistemi oluşturmak.
21. Hayvansal ürünlerin pazarlanmasıyla ilgili çalışmalar yapmak.
22. Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Teşkilatlanmada bu yapılanma dikkate alındığında bugüne kadar
yaşanan pek çok sorunun çözümünde önemli adımların atılacağı
kanaatindeyiz.
Ayrıca yeni yapılanmada AB Kriterleri ve 3243 sayılı kanunla kabul edilmiş
olan ve bu güne kadar bir türlü uygulamaya konulamayan Uluslar Arası
Cenevre Sözleşmelerinin de dikkate alınması gerekmektedir.
Önerilerimizin dikkate alınacağı umudu ile saygılar sunarız.
YÖNETİM KURULU
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VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
BASIN BİLDİRİSİ
29 OCAK 2012 PAZAR
“SÜTÜMÜZE DOKUNMAYIN”
Sağlıklı bir nesil için gerekli en önemli gıda maddelerinin başında süt
gelmektedir. İnsan yaşamının her evresinde tüketilmesi hayati bir önem
taşıyan sütün, özellikle yetişme çağındaki çocuklarımızdan başlayarak,
ergenlik ve yaşlılık dönemlerinde de gerektiği kadar tüketilmediği bir ülke
gerçeğimiz olarak ortadadır.
Süt içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde, sağlıklı olarak işlenip ve
bilinçli bir şekilde tüketildiği takdirde gerçekten insan yaşamının vazgeçilmez
bir gıdasıdır.
Ancak burada üzerinde önemli olarak durulması gereken bazı noktalar ve
alınması gerekli önlemler vardır.
Sütün sağlıklı hayvanların memesinde çıkış noktasından itibaren, yani
sağımdan önce ön hijyenik koşulların yerine getirilmesi gerekir. Bunlarda
meme başlarının temizlenmesi, otomatik sağım makinelerinin başlık
dezenfeksiyonu, elle yapılan sağımlarda ellerin dezenfeksiyonu, toplama
kap veya tanklarının hijyenik kontrolü, soğuk zincir ve işleme evrelerine
gösterilecek özen olarak kabaca sıralanabilir.
Böylelikle sağlıklı süt elde edilmiş olur. Sağlıklı bir süt yaşam için ne denli
önemli ise, kural dışı üretilen sağlıksız bir süt de o denli tehlikelidir. Zira süt
zararlı mikroorganizmaların üremeleri için çok uygun bir vasattır. İnsanlarda
ciddi hastalıklara neden olan, Brusella, tüberküloz, tifo, paratifo, şap, şarbon
ve sarılık gibi hastalıkların etkenleri çiğ süt ile insanlara geçebilmektedir. Süt
gerekli koşullar yerine getirilmeden üretilirse hayvanlardan yada hayvansal
gıdalardan insanlara geçebilen yani zoonoz denilen hastalıklar için önemli bir
kaynak oluşturur.
Böylesine önemli bir gıda maddesinin, tehlikeli bir ajan haline dönüşmemesi
ancak yukarı da belirtilen hijyen kurallarına dikkat etmekten ve sonrasında
da gerekli koşullara sahip işletmelerde sütün işlenme ve paketlenmesinden
geçer.
Ülkemizde yaklaşık olarak yılda 10 milyon ton civarında süt üretilmekle
birlikte bu sütün sadece % 22 kadarının modern işletmelerde işlendiği, geriye
kalan sütün yarıya yakınının, hijyen koşullarını hangi ölçüde yerine getirdiği
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şüpheli olan mandıralarda, diğer kısmının ise halkımıza çiğ olarak sunulduğu
bilinmektedir. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde modern tesislerde işlenen süt
oranının % 95’in üzerinde olduğu dikkate alınırsa ülkemizdeki durumun
vahameti daha rahat anlaşılır. Ülkemizde üretilen sütün büyük bölümünün
çiğ veya gerekli işlem görmemiş olması insan sağlığının ne kadar büyük bir
risk altında olduğunun göstergesidir. Her eğitim gibi tüketici eğitimi de son
derece önemlidir. Halkımıza sokak satıcılarından aldıkları sütün ne kadar
büyük tehlike odağı olduğu, bu sütün evlerde kaynatılırken içindeki zararlı
mikroorganizmalarda kurtulacağız derken tüm protein ve vitamin vb besin
maddelerinden arıtıldığı ve besin değeri çok düşük veya besin değeri olmayan
sıradan bir emtiaya dönüştüğünü anlatmadığımız sürece süte ve dolayısı ile
insan sağlığına karşı yapılan haksızlıklar giderilemez.
Bu gün için ileri teknolojinin eseri olan Pastörize ve UHT (Ultra High
Temperature-Ultra Yüksek Isı) işlem yöntemleri dışında sütten istenilen
faydaların sağlanamayacağı gerçeğini kabul etmek bence bir insanlık
görevidir. UHT sütün bozulmama nedeni bazılarının dediği gibi içinde katkı
maddesi olmasından değil uygulanan ışıl işlemdir.
Pastörizasyonda, süt 90 santigrat derecede 15 saniye işleme tabi
tutulmakta, sütte bulunan toplam canlı sayısı % 95 civarında azaltılmaktadır.
Canlı sayısı tamamen yok edilemediği için, pastörize sütlerin dayanma süresi
4 gün ile sınırlı kalmaktadır.
UHT sütte ise, 1-4 saniyelik süreçte süte 140 santigrat derecelik ısı
uygulanmakta ve sonrasında süt ani olarak oda derecesine soğutularak
tamamen steril bir ortamda paketleme yapılmakta ve böylelikle besin
değerlerinden kayba uğramamış ve raf ömrü 4-6 ay gibi oldukça uzun süre
dayanabilen süt elde edilmektedir. Kaynatma işleminin sütün besleyici
değerine verdiği zarar pastörizasyon ve UHT işlemlerinden daha fazladır.
Pastörizasyon, hele ki UHT işlemlerinde laktalbumin ve laktoglobulin
denatürasyonu ise kaynatma işlemiyle kıyaslanmayacak kadar düşüktür.
Çünkü süt hedeﬂenen dereceye ısıtılıp aniden soğutulmaktadır. Kaynatma
işleminde ise hemen soğutabilmek mümkün değildir. Ülkemizde süt
tüketiminin özellikle ambalajlı süt tüketiminin çok düşük olduğu gerçeği
inkar edilemez. Modern tesislerde işlenmiş sütlerin tüketimini artırmanın en
kesin çözümü, halka sunuş ﬁyatının ülke gerçekleri doğrultusunda halkın alım
gücüne uygun olarak sunulmasından geçer. Bazıları “Sütçüyü uzun zamandır
tanıyorsanız, hayvanlarının sağlıklı olduğunu biliyorsanız” şeklinde bir ön
koşul getirerek sokak sütünü önermeleri gerçekten bilim dışıdır.
Sütçüsünün soy ağacını bilen, hayvanlarını gidip gören, hele ki gördüğünde
bir bakışta sağlıklı mıdır, meme sağlığı, sağım hijyeni ne düzeydedir anlayabilen

32

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 68. OLAĞAN GENEL KURULU

tüketiciler varsa, veteriner fakültelerinin tamamını kapatmayı öneriyorum.
Üreticiden en iyi 80 krş.a alınan süt ambalajlı olarak bu ﬁyatın 2.5-3 katı
ﬁyatla satılırsa, esasen geçim sıkıntısında olan halk kapısına gelen 1-1.25 TL
olan sütü tercih etmek zorunda kalır. Üreticisi, yem ve yetiştirme girdileri tavan
yapmışken sütün değeri ﬁyatına satılamadığı bir ülkede süt hayvancılığının
yaygınlaşması ve geliştirilmesi söz konusu olamaz. Ancak büyük entegreler
bu yükün altından kalkabilir. Çünkü aile hayvancılığı yapan bir üretici ile
aynı oranda mal ettiği sütü işleyip ambalajladıktan sonra sattığı ﬁyatta kar
marjı oldukça yükselmektedir. Bunun çözümü küçük işletmelere sağlanacak
olanaklar ile yetiştirme girdilerinde destek sağlamak, üreticileri birlik olmaya
ve kooperatifçiliğe yönlendirmek ve giderek entegre olmaya özendirmekten
geçer.
Bu ülkede bizler halkımızın et, süt ve yumurta gibi önemli hayvansal protein
kaynaklarını daha fazla tüketmelerini sağlamak amacıyla elimizden geleni
yapmaya çalışırken bazı çevreler halkımızı bu değerli gıda maddelerinden
uzaklaştırmak için adeta bir lobi çalışması yapıyorlar. Gün geçmiyor ki bir gün
tavuk eti diğer gün yumurta bir başka gün kırmızı et ve şimdi de süt gündeme
getirilerek toplum adeta bu ürünlerin tüketiminden uzaklaştırılmaya
çalışılıyor. Kuşkusuz bu değerli ürünlerin sağlıklı bir şekilde üretilmesi gerekir.
Bizler veteriner hekimler olarak sağlıklı et, süt ve yumurta üretimini sağlamak
ve halkımızın tüketimine sunmak gibi önemli bir misyonu yüklenmiş
bulunuyoruz. Söz konusu lobi faaliyetlerini sürdürenlerin ülkeye iki yönde
zarar verdiklerini anlamaları gerekir. Bunlar bir yandan halkımızın dengeli
ve sağlıklı beslenmesinin önünü kesmek diğer taraftan hayvancılığımızın
gelişmesini engellemek gibi gerçekten çok tehlikeli sonuçları görmezden
geliyorlar.
Pek tabiidir ki, bu arada tüketim bilincinin yerleştirilmesi için küçük
yaşlardan başlayarak insanlarımızın doğru bilgilendirilmesi ve yeterli eğitimin
verilmesi kaçınılmazdır.
Veteriner Hekimler Derneği
Yönetim Kurulu
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GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NA
23 TEMMUZ 2012
Son günlerde sıklıkla karşılaşılan ve tüketiciyi yanlış yönlendiren, üreticiyi
ise zor durumda bırakan beyanatlara karşı bakanlığımıza görüşlerimizi
bildirmek ve öneride bulunmak gereği hasıl olmuştur.
Yazılı ve görsel basında etkinliği ve yetkinliği tartışılabilecek bazı kişi
yada meslek mensuplarının internet bilgilerine dayalı, kulaktan dolma,
bilimsellikten uzak beyanatları halkımızın dengeli, yeterli ve güvenli
beslenmeleri konusunda kafa karıştırmakta ve olumsuz etkiler yapmaktadır.
İnsanların bir konu üzerinde ﬁkir beyan etmeleri için o konu hakkında
gerekli eğitimi almış olmaları ve ayrıca bu konu ile ilgili yeterli bilgi birikimlerine
sahip olmaları gerekir.
Söz konusu kişiler bir gün yumurtayı, bir gün kanatlı etini, bir başka gün
ise kırmızı eti veya sütü insan sağlığı için tehlikeli göstermekte, hatta daha da
ileri gidip sağlıklı genç nesillerin yetişmesi için vazgeçilmez unsurlar olan bu
değerli gıdaların zehir olduklarını ifade edebilmektedirler. Veteriner Hekimler
Derneği olarak bu tür davranışlarla varılmak istenen noktayı anlamakta zorluk
çekmekteyiz.
Kimi zaman bilerek, kimi zaman ise bilmeyerek sadece medyada yer
alabilmek amacı ile dile getirilen bu beyanatlara karşı bilim insanlarımızın
veya ilgili kuruluşların bireysel cevapları maalesef bu sansasyonel beyanatlar
kadar medyada yer bulamamaktadır.
Kuşkusuz et, süt, yumurta ve balık gibi değerli hayvansal ürünlerin sağlıklı
şekilde üretilmesi ve halkımızın tüketimine sunulması konusunda başta Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere sektör ortaklarına ilgili sivil toplum
kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Halkımızın sağlığı ve beslenme
güvenliği konusunda gerekenin yapılması ortak paydamızdır. Ancak yukarıda
belirtilen nitelikteki beyanat ve gerçek dışı haberlerle halkımızın dengeli ve
sağlıklı beslenmesinin ve hayvancılığımızın gelişmesinin engellenmesine de
fırsat verilmemelidir.
Bu gibi bilimsel nitelik taşımayan beyanatlara karşı, tüketicilerimizin
aydınlatılması ve üreticilerimizin koruması dolayısıyla bu tür beyanatların
önüne geçilmesi amacı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde
bilim insanlarından oluşan tamamen bağımsız bir “Bilim Kurulu” nun
kurulmasını öneriyoruz. Söz konusu bilim kurulunun gerekli hallerde yapacağı
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bilime dayalı açıklamalar halkımızın aydınlatılmasında, ayrıca et, süt, yumurta
ve balık gibi önemli hayvansal protein kaynaklarını daha fazla tüketmelerinin
sağlanmasında çok önemli katkı vereceği inancını taşımaktayız.
Görüşlerimizin ve önerimizin değerlendirilmeye alınması için gereğini arz
ederim.
Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER
Genel Başkan
Yönetim Kurulu Adına

4 EKİM DÜNYA HAYVAN HAKLARI GÜNÜNDE
5199 SAYILI KANUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER
HAKKINDA
BASIN BİLDİRİSİ
4 EKİM 2012
Mevcut 5199 sayılı yasada yapılacak değişiklikler veya yeni çıkartılacak
yasalar, kesinlikle var olan olumsuzlukları düzeltmek veya ihtiyaç duyulan
düzenlemeleri kapsamına almak amacı taşımalıdır.
Hal böyle iken, mevcut 5199 sayılı yasanın pek çok eksiklik içerdiği ve
hayvan haklarını korumak amacından uzak olduğu için bazı düzenlemelere
gidilmektedir. Başka bir anlatımla hasıl olan ihtiyaç nedeni ile bu düzenleme
çalışmaları yapılmaktadır.
Ancak düzenleme amaçlı hazırlanan taslak, mevcut aksaklıkları gidermesi,
hayvan refahına ilişkin düzenlemeler getirmesi gerekirken çok daha tehlikeli
sonuçlara yol açabilecek bu bağlamda hayvanların yaşam haklarına son
verebilecek özellikler taşımaktadır.
Mevcut yasa ve yönetmelikler, belediyeler kurmak zorunda oldukları
barınaklarda hayvanları kısırlaştırılıp, aşılama ve paraziter ilaçlamaları
yapıldıktan sonra sahiplendirilemeyenlerin toplandıkları yaşam alanlarına
tekrar bırakılmasını öngörülmektedir. Böyle olduğu halde barınaklarda aşırı
yığılmalar söz konusudur. Bu durum sonucunda gereken bakım ve sağlık
koşulları sağlanamamakta ve insanların yüreğini dağlayan manzaralar çoğu
kez görsel ve yerel medyada yer almaktadır.
Yeni taslakta ise, barınaklara alınan hayvanların, işlemlerden sonra eski
yaşam ortamlarına iadesi önlenmektedir. Bu koşulda barınaklarda birikecek
hayvanların toplu itlafı kaçınılmaz olacaktır.
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Yasa taslağında, hayvanlara karşı işlenecek suçların kabahatler kanununda
değerlendirilmesi aynen korunmakta, hayvanlara karşı işlenecek suçların ceza
kanunları çerçevesinde değerlendirilmesine ait hiç bir vurgu bulunmamaktadır.
Özetle, hayvanların refahı ve yaşam haklarının korunmasının bir insanlık
görevi olduğunu hatırlatırız. Yapılacak düzenlemelerde özellikle hayati önem
taşıyan bu hususların mutlaka düzeltilmesi gerekir. Bu konuda tüm yetkili
mercileri, parlementerleri ve kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ’NİN 13 KASIM 2012
TARİHLİ BASIN BİLDİRİSİNE CEVABIMIZ
16 KASIM 2012
TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Birliğiniz adına 13.11.2012 tarihinde, Genel Başkan ve Genel Sekreter
imzası ile yayınlanan “Hayvancılık ve Halk Sağlığı nereye gidiyor?” başlıklı basın
bildirisi, ülke koşulları ve 1984’den günümüze yaşanan tüm olumsuzluklar göz
ardı edilerek, tamamen mesleğimizi ve meslektaşlarımızı hedef gösteren ve
adeta tarımın içinde bulunduğu açmazları örtmek ve gündem değiştirmek
amacı ile hazırlanmış ve bizleri son derece üzmüştür.
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünün
1984 yılında gerçekleşen teşkilatlanma ile kaldırıldığı ve buna bağlı olarak
taşra teşkilatlarının işlevlerini yitirdiği bilinmektedir.
Yıllarca buna bağlı yanlışlıklardan dönülmesi için meslek örgütlerimizin
gösterdiği çaba da maalesef sizleri hiçbir zaman yanımızda görmedik. Gerek,
bitkisel üretime hayvancılığa ayrılan bütçenin çok üstünde (yaklaşık 3 kat ) bir
pay ayrılması, gerekse Bakanlık bünyesinde istihdam edilen Veteriner Hekim
sayısına karşın Ziraat Mühendisi sayısının kat be kat olması sizlerce yeterli
görülmüş ve bu konuda duyarsız kalmanızda etkili olmuştur.
Bildirinizde eksik bilgilenmeden kaynaklanan önemli hususlar vardır.
Bunların başında Veteriner Hekim camiasının Canlı Hayvan ve Et İthalatına
karşı girdiği mücadelelerin gözünüzden kaçmış olması gelmektedir.
Canlı hayvan ithalatının, sadece piyasa koşullarını etkileyeceği ve
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yetiştiricinin mağdur olacağı buna karşın halkımızın yine de ucuz et
tüketemeyeceğini vurgularken, ülkemize bu ithalat nedeni ile dış kaynaklı
hayvan hastalıklarının da bulaştırılabileceği riskini defalarca ilgililere yazılı
ve sözlü olarak ilettik. Ayrıca konuyu basın bildirileri ile katıldığımız medya
programları ile kamuoyuna aktardık.
Tüm bu uyarılarımızın dikkate alınmaması sonunda ülkemizde bu güne
kadar görülmeyen Mavi Dil hastalığı patlak vermiştir.
Bildirinizde sözü edilen Üç Gün ( BOVİNE EPHEMERAL FEVER ) Hastalığı
Virütik bir hastalık olup mevsimsel olarak sığırlar arasında genellikle Temmuz
ve Ekim ayları arasında uçucu insektler (sivri sinek ve ısırıcı sinekler) vasıtası ile
bulaşma sonucu ortaya çıkmıştır. Virüsü alan sığırlarda uzun süreli bağışıklık
gelişir. Hastalık bu sığırların otladığı alan ve meralarda otlayan genç hayvanlara
bulaşır. Güney illerimizde görülen talihsiz bu olaylara ortaya çıkmasında Suriye
sınırının bugünkü durumu da önemli rol oynamaktadır.
Bu noktadan sonra da görev yine bizlere düşmüş gerek bölgelerdeki
meslektaşlarımızın geceli gündüzlü gayretleri ve gerekse meslektaşlarımızın
kamu oyunu aydınlatmak amacı ile yazılı ve görsel basında ki çabaları
tarafınızdan göz ardı edilmiştir.
Başından beri aynı Bakanlık çatısı altında hizmet verdiğimiz Ziraat
Mühendislerimizin de tıpkı bizler gibi pek çok konuda ellerinin bağlı olduğu
bilinci ile bizler hiç bir zaman kardeş meslek gurubumuzu kamuoyunda hedef
göstermedik. BU NEDENLEDİR Kİ; Pancar üreticileri kan ağlarken ve halkımız
Nişasta Bazlı Şeker tüketimine mecbur bırakılırken NEREDE BU ZİRAAT
MÜHENDİSLERİ? Sorusunu sormadık. Tarımda uygulanan kotalara karşı NİÇİN
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ FERYAT ETMİYOR? Demedik. TÜRK ZİRAAT YÜKSEK
MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ NEREDE? Demedik.
Diğer taraftan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe teşkilatlarının
sevk ve idaresi Ziraat Mühendisi İl ve İlçe Müdürlerinin elinde olduğu gerçeğini
de hatırlatmak isteriz.
Belki de bilginiz dışında olduğunu sandığımız bir iletiyi mesleğinize ve
meslektaşlarınıza olan saygımız nedeni ile sizinle paylaşmak isteriz.
Niğde Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde
ihdas edilen Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Hayvansal Üretim
ve Teknolojileri Bölümü açılmış ve bu bölümün işlevleri tarafımızdan
incelendiğinde, gerek Veteriner Fakülteleri ve gerekse Ziraat Fakültelerinin
işlevleri basite indirgenerek bu fakültelerde görülen eğitimin ve mezunlarının
adeta bay pas edilmeye çalışıdığı kanaatine varılmış ve yasal mücadeleye
başlanmıştır.
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Veteriner Hekimliğin sadece hayvan hastalıklarını tedavi etmekle ilgili
olmadığını, Hayvan Sağlığı, Hayvan İslahı, Hayvan Refahı, Halk Sağlığı, Gıda
Güvenliği, Çevre Koruma ve Çevre Güvenliği gibi yaşamsal öneme haiz tüm
konuların sahibi ve takipçisi olduğunu hatırlatmak isterim.
Bürokrasiden VE ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU ÖZELLİKLE Güney
Sınırlarımızın durumundan kaynaklanan hataları bir mesleğe mal etme
çabası taşıyan Basın Bildirinizin taşıdığı haksız isnatların düzeltilmesini, bu
yapılmadığı takdirde tekzip hakkımız kamuoyu ile paylaşacağımızı saygı ile
bildirmek isterim.
H.Yalçın KÖKSAL
Uzman Veteriner Hekim
Veteriner Hekimler Derneği
Genel Sekreteri

SONUÇ RAPORLARI
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ’NİN
67. DÖNEM I. TEMSİLCİLER TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU
Ankara da Veteriner Hekimler Derneği Genel Merkezinde 10 Aralık 2011
tarihinde 2011 yılı değerlendirme toplantısı çeşitli illerden gelen temsilcilerin
katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda temsilcilerimizin bulundukları il ya da bölgede daha etkin
olabilmeleri için neler yapılabileceği hususları üzerinde gün boyu yapılan
görüşmeler sonucunda ortak tespitler yapılmıştır. Bunun dışında, dernek
yönetimi olarak merkezde ve diğer illerde/bölgelerde kısa veya orta vadede
yapılması gereken etkinlikler aşağıda belirtilmiştir.
Toplantıda ele alınan hususları üyelerimiz ve meslek kamuoyu ile
paylaşılmasına karar verilmiştir.
1. Ülke gerçekleri ve yaşanan olumsuzlukların, mesleğimize ve
meslektaşlarımıza yansımakta oluşu yadsınamaz. Özellikle meslek
örgütlerine katılımcılık isteğinin gün geçtikçe giderek azalmaktadır.
İnsanlarımızın örgütlü toplum olma bilincindeki yetersizlikler
örgütlerimizin gerçek güçlerinin göstermelerini zorlaştırmaktadır. Bu
nedenle özellikle fakültelerimizde sık aralıklarla yapılacak toplantıların
ile meslektaş adayları ile genç meslektaşlarımızın meslek örgütlerine

38

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 68. OLAĞAN GENEL KURULU

üye olmaları ve buralarda katılımcı olmalarını ve geleceklerine ışık
tutmak konusunda bilgilendirilmelerine katkıda sağlanması,
2. İl temsilcilerimizin özellikle illerinde Kent Konseylerine katılarak,
kamuoyunda mesleğimizin tanıtım ve önemini paylaşmalarında
katkı vermelerinin sağlanması.
3. Toplantılara ve birebir görüşmelere hız kazandırılmasına,
4. İl Temsilcilerinin, bulundukları yörenin önceliklerinin en kısa sürede
tespit ederek bu bağlamda dernek yönetimi ile birlikte illerinde
veya yakın illeri kapsayan bölgelerde daha fazla katılımı sağlayacak
konularda seminer, panel veya çalıştay programı yapmalarına,
5. Temsilcilerimizin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması gerektiği
konusunda görüş birliğine varılmıştır. Bu amaçla temsilcilerimizin
bulundukları İl Valiliklerine resmi yazı ile temsile tam yetkili oldukları
bildirilmiştir. Kendilerinin dernek adına meslekle ve hayvancılıkla
ilgili her konuda her türlü etkinlik yapabileceklerine,
6. Olanaklar ölçüsünde İL TEMSİLCİLİĞİ İRTİBAT BÜROLARI açılabileceğini,
7. Özellikle genç meslektaşlarımızın dernek çalışmalarına katılımlarını
teşvik edici,
8. İzmir’de yapılan Veteriner Halk Sağlığı Çalıştayının paralelinde Şubat
2012 tarihinde Ankara’da bir panel tertiplenmesine, daha sonra ileri
bir tarihte Doç.Dr.Osman Nuri KOÇTÜRK anısına Veteriner Halk Sağlığı
Sempozyumu yapılmasına,
9. İlk fırsatta ili ve tarihi belirlenerek VETERİNER İŞ SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI
yapılmasına,
10. Her geçen gün bir şeyler yitirdiğimiz ve önemli bir eksiklik olarak
önümüze çıkan MESLEK ETİĞİ ve DEONTOLOJİ konulu bir konferansın
öncelikle ele alınması ve bu konferansın fakültelerimizin birisinde
yapılması bu sayede mesleğe yeni katılacak genç ve müstakbel
meslektaşlarımızı bu konunun nedenli önemli olduğu hususunda
dikkatlerinin çekilmesine,
11. İl temsilcilerimizin merkezinde katkıları ile ilerlindeki meslektaşlarımızı,
yenilenen Yönetmelik ve Kanun/ Kanun Hükmünde Kararnameler
konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmalarına, oy birliği ile karar
verilmiştir.
MESLEK KAMUOYUMUZA SAYGI İLE DUYURULUR.
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Toplantıya Katılanlar
VHD Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER Bşk
VHD H.Yalçın KÖKSAL Gen.Sekreter
VHD Aydın USLU Sayman
VHD Cevat SÖNMEZ Yön.Kur.Üyesi
VHD M:Çağlayan ÇAY Yön.Kur.Üyesi
VHD Nurgül SÖĞÜT Yön.Kur.Üyesi
VHD Serdar SIZMAZ Yön.Kur.Üyesi
Adana İli Temsilcimiz Ali İhsan ŞAHİN
Aydın İli Temsilcimiz Ali ÖZDEŞ
Bursa İli Temsilcimiz Bahri YILDIRIM
Eskişehir İli Temsilcimiz Reﬁk ARTAN
İstanbul İl Temsilcimiz Kemal KUTLAY
İzmir İli Temsilcimiz Serdar AKTOP
Kırıkkale İli Temsilcimiz Mustafa DEMİRAL
Manisa İli Temsilcimiz Adnan SERPEN
Sakarya İli Temsilcimiz Ahmet KADIOĞLU
İzmir İli Üyelerimizden H.Gökhan ÖZDEMİR

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİNİN
20.05.2012 TARİHİNDE DÜZENLEDİĞİ
KLİNİSYEN VETERİNER HEKİMLER TOPLANTI TUTANAĞI
Veteriner Hekimler Derneği’nin 20.05.2012 tarihinde Ankara Sürmeli
Otelde Klinikçi Veteriner Hekimlerin Sorunları ve Çözüm Önerilerine ilişkin
toplantısına Veteriner Hekimler Derneği ve Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler
Odası Organlarının katılımının yanı sıra ekli listede isimleri belirtilen klinikçi
Veteriner Hekimler katılmışlardır.
Dernek başkanı Prof.Dr. Şakir Doğan TUNCER’in açılış konuşması ile
başlayan toplantıda klinikçi veteriner hekimler mevcut sorunlarını ve çözüm
önerilerini dile getirmişlerdir.
1. AVHO Başkanı Yrd. Doç.Dr. Oytun Okan Şenel muvazaalı kliniklerin
mesleki utancımız olduğundan bahisle şuanda bilgileri dâhilinde 10
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2.

3.

4.

5.

6.

tane muvazaalı klinik olduğunu belirtmiştir. En önemlisi bu kliniklere
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsat verilmiş
olmasının da son derece sakıncalı bir hal aldığını belirtmiştir. Ayrıca
belediyelerin mevcut sorunları açısından kanayan bir yara olduğunu
belirtmiş mevcut 5199 sayılı yasadaki açık noktaların bazı hayvan
sever dernekler tarafından amacı dışında istismar edildiklerini dile
getirmiştir.
Dr. Bülent ILGAZ mevcut sorunların sadece pet klinikleri
ilgilendirmediğini büyükbaş hayvan hastalıkları ile ilgili kliniklerinde
çeşitli sorunlar yaşadıklarını dile getirirken özellikle veteriner klinik
sahibi meslektaşların, elden aşı satışlarını hem hayvan sağlığı hemde
mesleki etik açısından son derece sakıncalı olduğunu vurgulamıştır.
İlker Sami ÇETİN muvazaalı klinikler için şahıs olarak başvurulduğunu
ancak mevcut işletmenin Limitet Şirketi haline dönüştürülerek
yasallaştırıldığını belirtmiştir. Ayrıca eczanelerde veteriner biyolojik
ürünlerin (aşıların) satılmasının yasa gereği yasak olduğunu, ancak bu
kurala uyulmadığından bahisle bu tarz denetimlerin sıklaştırılmasını
önermiştir.
Veteriner Hekim Emre ÜNAL muvazaalı kliniklerde çalışan yardımcı
personelin mevcut muayenehanelerde yetiştirildiğini ve daha sonra
bu kişilerin muvazaalı kliniklerde görev aldıklarından bahisle yardımcı
personel yönetmeliğinin değiştirilmesi önerisinde bulunmuştur.
Ayrıca hizmet içi eğitimlerin yetersizliğinden bahisle, klinikçilerin özel
bir eğitimden geçirilmesi zorunluluğunu dile getirmiştir.
Veteriner Hekim Hasan KOÇ belediyelerin sahipli ve sahipsiz
hayvanlara kuduz aşısı başta olmak üzere aşı uygulamalarını çeşitli
sakıncalarından söz ederek, belediyelerin bu aşılamaların sadece
sahipsiz hayvanlara (sokak hayvanlarına) yönelmesinin halk ve çevre
sağlığı açısından önemine değinerek sahipli hayvanlara yapılacak
aşılamaların pet kliniklerce yapılması gerektiğinin dile getirmiştir.
Hasan KOÇ ayrıca önemli bir yaraya parmak basarak bankalar
nezdinde eczanelere tanınan KOBİ Desteklerinin veteriner hekimlere
tanınmadığından bahisle bakanlığın bu konuda çalışma yapmak üzere
uyarılmasını, muayenehane ve hastaneler arasında online sisteme
geçilerek bilgisayar ağı kurulmasının bakanlık nezdinde de iletişim ve
kontrol açısından önemli olduğunu belirtmiştir.
Veteriner Hekim Hatice Çilem PERÇİN’ de Hasan KOÇ’ un önerisine
katılarak sahipli hayvanların aşılama hizmetlerinin veteriner
kliniklere yönlendirilmesi gerektiğini söylemiştir. Sayın PERÇİN ayrıca
veteriner odalarınca yıllık olarak belirlenen asgari ücret tarifesine
uyulmamasından yakınarak meslektaşlarımızın bu tür davranışlarla
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hem haksız rekabete sebebiyet verirken aynı zamanda meslek
onurunu da zedelediklerinden söz ederek ücret tarifeleri konusunda
oda organlarının daha titiz kontroller de bulunmasını ve mevcut
şikâyetlerin oda disiplin kurullarınca titizlikle üzerine gidilmesini
önermiştir.
7. Veteriner Hekim İbrahim GÜLEN ayrı bir konuya değinerek yaban
hayvanları için yapılması gereken kuduz aşılamalarının bakanlığın
görevi olduğu ve bakanlık ekiplerince uygulanması gerekirken bu
hizmetin belediyelere aktarılmış olmasının sakıncalarını dile getirmiş,
belediyelerin mevcut koşullarda sınırları dâhilindeki sahipsiz hayvanlar
için yaptığı mücadelelerde yetersiz kalırken yaban hayvanlarına ilişkin
çalışmaları üstlenmelerinin de sadece kâğıt üzerinde kalan bir öneri
olacağı endişesini dile getirmiştir. Eczacıların aşı satma sorununa
değinin GÜLEN ayrıca özel hastane ve özel depoların anestezik
temin etmeleri için verilen GNR Numarası (Özel Güvenlik Barkodu)
veteriner hekimler tarafından talep edildiğinde ayrıca bekletildiğini
ve bu konuda yaşanan olumsuzlukların bakanlığa özel bir üst yazı ile
bildirilmesi önerisinde bulunmuştur.
8. Veteriner Hekim Gülay ERTÜRK’ de eczanelerin aşı satışlarının
legal olmadığını vurgulayarak veteriner aşılarının eczane ve özel
hastanelerde satılabilmesi için ilaç ve ürün satışı ile ilgili bir izin
belgesinin gerektiği ancak bu konuya özen gösterilmediğini dile
getirmiştir.
9. Veteriner Hekim Kürşat İREZ Tarım İl Müdürlüğüne ilaç satış
ve bulundurma ruhsatının nasıl alınacağını sorgularken mevcut
yönetmelikteki aksaklıkları dile getirip bakanlık adına toplantıya
katılan Sayın Sabiha ÜNAL’a hayvan severlere nasıl aşı verilişini nasıl
izah edeceğini sormuştur.
10. Dr. Sabiha ÜNAL sorulan soruya 2010 yılından sonra yapılan
düzenleme ile veteriner biyolojik maddelerin satılabilme yetkisinin
eczanelere verildiği ancak şuanda bakanlıkta yürütülen çalışma
ile bu konudaki düzenlemelerin kısa bir süreçte ilgili kamuoyuyla
paylaşılacağını dile getirmiştir. Bu tarz toplantılara bakanlık ilgili diğer
dairelerden de yetkililerin davet edilmesiyle sorunlara daha yetkin
ağızlardan cevap alınabileceğinin belirterek daha sonraki toplantılara
bakanlık katılımını daha geniş tutulmasını önermiştir.
Ayrıca Çevre Bakanlığının istemi ile yürütülmekte olan mobil
kısırlaştırmaya da karşı olduklarını belirtmiştir.
Daha önce söz alan Hatice Çilem PERÇİN’ in klinikler arasındaki haksız
rekabet konusundaki yakınmalarına cevaben yönetmeliklerin çalışma
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koşullarını belirlediğini, sadece hastanelerin 24 saat açık kalacağını
muayenehanelerin ise belirli saatlerde çalışacağı kuralına uymaları
gerektiğini, bu konudaki denetimler ve meslek içi eğitimlerle
hekimlerin yönetmelikler konusunda bilgilendirilmeleri sayesinde
uyum içinde çalışmaların sağlanabileceğini dile getirmiştir.
11. Veteriner Hekim Osman İÇ ise 25 yıl önceki sorunların aynen devam
ettiğini görmekten dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirirken toplum
karşısında mesleki saygınlığın kaybedildiğini bu bağlamda fakültelere
önemli görevler düştüğünü, muayenehane ve hastanelerin açılıp
açılmayacağını, hangi bölgelerde kaç km aralıkla açılacağına
bakanlığın bu bağlamda görev üstlenerek lokalizasyon yapması
gerektiğinin dile getirmiştir.
12. Veteriner Hekim Gamze GÖL AKSU bugüne kadar yönetmeliğe
aykırı hareketlerin layığı ile cezalandırılmadığını oysa yaşanan
olumsuzlukların cezai işlemlerin uygulanmasıyla caydırıcılık
kazanacağını dile getirmiştir.
13. Kemal KUTLAY; İstanbul’dan Küçük Hayvan Veteriner Hekimler
Derneği’ni temsilen toplantıya katılan Sayın KUTLAY sorunların sistem
sorunu olduğunu rekabetin bırakılıp birlik ve beraberlik içerisinde
hareket edilmesini önerirken toplantıdaki katılımın önemli olduğunu,
ancak sorunlara çözüm bulunması için bu tarz toplantıların daha
büyük katılımlarla ve daha sıklıkla organize edilerek meslektaşların
çözümün parçası olmalarını önermiştir. SONUÇ: Veteriner Hekimler
Derneği organizasyonuyla yapılan Klinikçi Veteriner Hekimler
Toplantısı amacına ulaşmış olup bu tarz toplantıların daha sıklıkla
yapılması hususu kararlaştırılmıştır.
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
“KAMUDA ÇALIŞAN VE SERBEST VETERİNER HEKİMLERİN SORUNLARI”
KOMİSYONU ÇALIŞMA SONUÇ BİLDİRGESİ
Veteriner Hekimler Derneğinin komisyon çalışmaları kapsamında
“Kamuda Çalışan ve Serbest Veteriner Hekimlerin Sorunları” komisyonunun
yapmış olduğu toplantı ve çalışmalar sonucu varılan ve meslek kamuoyumuzla
paylaşılması öngörülen hususlar şunlardır:
5199 sayılı yasadaki açık noktaları bazı hayvan sever dernekler
tarafından amacı dışında istismar edildikleri ve bu konuda sayıları hiçte
küçümsenmeyecek oranda olan muvazaalı kliniklerin mevcut olduğu, bu
klinikler ile mücadele etmek amacı ile Ankara Veteriner Hekimler Odası
(AVHO) ve diğer illerdeki odalarımızın bünyesinde bir komisyon oluşturularak
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saha denetimlerinin sıklaştırılması ile hayvan sağlığı, insan sağlığı ve çevre
sağlığı konularında daha etkin mücadele edilmesine fırsat verecektir.
Özellikle mevcut klinikler arasındaki haksız rekabetlerin giderek artış
göstermesi, bu konuda öncelikle meslek içi eğitimlerle, hekimlerimizin
yönetmelikler konusunda bilinçlendirilmeleri ve uyum içinde çalışmalarının
sağlanabilmesi açısından rutin seminerlerin AVHO ve Veteriner Hekimler
Derneği işbirliği ile öncelikle ele alınması gerekmektedir. Veteriner hekimlerin,
hekimlik nosyonu dışına çıkar şekilde (reklam yasağı) tabela, broşür ve
internet yayını yapamayacağı hususunda meslektaşların bilgilendirilmesi
önem taşımaktadır.
Yönetmeliğe aykırı hareketi tespit edilen veteriner hekimlerin
soruşturmalarının ve soruşturma neticesi şayet cezai işlem uygulanacak ise
bu işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılması, cezai işlemlerin caydırıcılık katkısını
kullanmak suretiyle olumsuzlukların önüne geçilmesi bir zorunluluktur.
Bazı kliniklerde hayvan sahiplerinin kuduz başta olmak üzere rutin
aşılamalardan kaçındıkları tespit edilmiş olup, bu bağlamda ilgili oda
tarafından düzenlenecek belgede hayvanın rutin aşılanmasını kabul
etmediğine dair imza sütunu açılarak bir yandan hayvan sahipleri üzerinde bu
tasarruﬂarından caydırıcı etki sağlanırken diğer yandan da meslektaşımızın
ileride doğabilecek sorunlar karşısında güvence altına alınabileceği düşüncesi
hakim olmuştur.
Oda yönetimi tarafından hazırlanacak aşılama programlarının oda
tasdik kaşesi kapsaması suretiyle kliniklerde hayvan sahiplerinin rahatlıkla
görebilecekleri bir yere asılması gerekir.
Klinik sahibi veteriner hekimlerim bölgede karşılaşılan ihbarı mecburi
hastalıklardan ve uygulanan karantinalardan yeterince bilgi sahibi olmadıkları,
bu nedenle bilgi edinme hakkı çerçevesinde odalarımızın kurumsal nitelikleri
doğrultusunda ilgili bakanlıklardan yazılı belgelere ulaşarak bu bilgileri oda
üyesi hekimlerle gerekirse özel şifreli mail yoluyla paylaşılmalıdır.
Petshoplarda uygulanan hayvan satışlarının hayvan sağlığı, çevre sağlığı
ve insan sağlığını tehdit edici boyutlara ulaştığı, ayrıca Petshoplarda veteriner
tıbbi ürünleri satışının yasak olduğu yönetmeliklerde belirtildiği halde, ekto
ve endoparaziteri ilaçlar, eklem destek ürünleri, vitamin kalsiyum vb. ilaç
ve ürünleri satan petshopların denetlenmesi ve engellenmesi Veteriner
İlaçlarının veteriner kontrol ve gözetiminde olmaksızın yada reçetesiz satışının
önlenmesi gerektiği; bu hususta Petshoplarda, eczanelerde ve internet
üzerinde reçeteye bağlı veteriner sağlık ürünlerinin satışının engellenmesi
için ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulması gerekmektedir.
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Özellikle pansiyon tarzı çalışmayan ancak operasyon sonucu birkaç saat
yada 1 ile 2 gün takip altında tutulması gereken hayvanlarla ilgili olarak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü’nce yapılan denetimlerde
klinik sahibi meslektaşlarımızın sorunlar yaşadığı dile getirilmiş olup,
hekimin operasyon sonucu takip hakkının göz önünde tutulmaksızın bu
türlü vakalarda cezai işlem yapılacağı uyarıları ve davranışları haksız bir
uygulamadır. Bu konuda komisyon marifeti ile İl Müdürleri başta olmak
üzere ilgililerle görüşülerek uygulamadaki aksaklığa biran önce son verilmesi
gerekir.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca çıkartılan yönetmelikle
meslektaşlarımızın çalışabilmelerinin hizmet içi eğitim alma şartına
bağlanması konusunda oluşan hak kaybıyla ilgili olarak Veteriner Hekimler
Derneği dava açmış olup, bu dava sürmektedir. Dava sonuçlanana kadar
oda yönetimlerinin uygulamayı askıya almalarının mesleki bir sorumluluk
olduğunu hatırlatmak isteriz.
Daha önceki yapılan Klinisyen Veteriner Hekimler Toplantı Tutanağında
yer alan ve bu konuda meslek kamuoyu oluşturulmak suretiyle yapılan
mücadeleler neticesinde;
Belediyelerce sahipsiz hayvanlar dışında kalan sahipli hayvanların, kuduz
aşısı başta olmak üzere daha önce yapılan aşı uygulamalarından vazgeçilmesi;
Veteriner hekimlerin GNR Numarası (Özel Güvenlik Barkodu) konusundaki
taleplerde yaşanan olumsuzlukların ortadan kalkması;
Eczanelerde legal olmayan aşı satışlarının sona ermesi sevindiricidir.
Yukarıda maddeler halinde sıralanan mevcut sorunlar ve çözüm önerileri
ile bazı aksaklıkların ortadan kalkmasının bir sonuç belgesi ile meslek
kamuoyuna sunulmasına karar verilmiştir.
KATILIMCILAR
Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER
Uzm.Vet.Hek. H.Yalçın KÖKSAL
Yrd.Doç.Dr. Oytun Okan ŞENE
Dr.Gülay ERTÜRK
Veteriner Hekim Ahmet KİREMİTÇİ
Veteriner Hekim Gamze Göl AKSU
Veteriner Hekim Nurgül SÖĞÜT
Veteriner Hekim Cevat SÖNMEZ
Veteriner Hekim Gülçin YEŞİLOVA
Veteriner Hekim Şahhüseyin MULAOĞLU
Dr. Kemal KUTLAY
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NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
FAKÜLTESİ’NDE YÖK ONAYI İLE AÇILAN “HAYVANSAL ÜRETİM VE
TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ’NÜN KAPATILMASI İÇİN TEPKİ KOYDUK
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
Bakanlar Kurulunun 26.09.2011 tarihli kararı ile 24.10.2011 tarih ve
28094 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yasa gereği Niğde
Üniversitesi bünyesinde “Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kurulmuştur.
Daha sonraki süreçte Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü” oluşturulmuştur.
Adı geçen bölümün kuruluş amaçları ve faaliyet alanları bölümün
Web tanıtımı; “Bölüm; et, süt, yumurta gibi hayvansal gıda, tiftik ve yapağı
gibi hayvansal lif ve deri üretiminde yararlanılan çiftlik hayvanlarının
yetiştiriciliğinde kullanılan modern teknikleri ve optimizasyonu; çevre dostu
üretim sistemleri (iyi tarım, organik tarım vb.) ve sürdürülebilir yönetim ilkeleri
ve uygulamaları (entegre ürün yönetimi, yem üretimi ve optimizasyonu, yem
teknolojisi, hayvan besleme, sağlık koruma vb.); doğal kaynakların etkin
kullanımı; hayvan ıslahı, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği,
arıcılık, hayvan sağlığı; üretim ekonomisi, çiftlik yönetimi; hayvansal üretimgıda ürünleri kalitesi (standartlar ve kalite sistemleri) ile tüm sürecin
planlanması ve modern teknolojilerin uygulanmasına yönelik araştırma,
eğitim ve yayım çalışmalarını bütünsel bir yaklaşımla çok disiplinli olarak
yürütülmektedir” şeklinde yapılmaktadır.
Bilindiği gibi hayvan sağlığı ve üretimi başlı başına hekimlik eğitimi
gerektiren konulardır. Bu eğitim de ülkemizde veteriner fakültelerinde
verilmektedir. Söz konusu tanıtımda belirtilen tüm eğitim konuları ve faaliyet
alanları veteriner fakültelerinde işlenmekte olup, bu konuların tümünde yetki
ve sorumluluk veteriner hekimlere aittir.
Nitekim 6343 sayılı Veteriner Hekimliği mesleğinin icrasına, Türk Veteriner
Hekimliği Birliği ile odalarının teşekkül tarzına ve göreceği işlere dair kanun
‘un 5. Maddesi “Hayvanları muayene, hayvan hastalıklarını tedavi etmek,
hayvanlar üzerinde muktedir olabildiği her türlü ameliyatı yapmak ve zootekni
sahasında sahip olduğu ilmi salahiyeti kullanmak veteriner hekimlerin görev
ve yetkileri arasındadır” denilmekte, yine aynı kanunun 11. maddesinde
“veteriner hekim olmayanların her türlü hayvan hastalıklarını muayene ve
tedavi etmeleri, hayvanlar üzerinde ameliyat yapmaları yasaktır” hükmü yer
almaktadır.
Yasal olarak sadece veteriner hekimlerin sorumluluk ve salahiyetleri
içerisinde bulunan konulara ait eğitimin yine sadece veteriner fakülteleri
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vasıtası ile verileceği gerçeği ortada iken Niğde Üniversitesi Tarım Bilimleri ve
Teknolojileri Fakültesi bünyesinde oluşturulan “Hayvansal Üretim ve Teknoloji “
bölümünün tanıtımda belirtilen konularda özellikle hayvan sağlığı konusunda
eğitim veremeyecekleri hususunun kurulunuzca yeniden değerlendirilerek
veteriner hekimliği eğitimini ve veteriner hekim görev ve salahiyetlerini
baypas anlamına gelen karardan dönülmesi için gereğini arz ederiz.
Prof.Dr. Şakir Doğan TUNCER,
Genel Başkanı,
Yönetim Kurulu A.

“EVDEKİ VE SOKAKTAKİ HAYVANLAR VE İNSAN YAŞAMI” KONULU
TOPLANTIYA AİT SONUÇ BİLDİRGESİ
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Veteriner Hekimler Derneği ve Ankara Barosu 26 Ocak 2013 günü,
Ankara Barosu Eğitim ve Konferans Salonunda “Evdeki ve Sokaktaki
Hayvanlar ve İnsan Yaşamı” konulu bilimsel bir toplantı düzenledi.
Toplantının açılış konuşmalarında, insanın dünyada yaşayan tek
canlı olmadığı, bu yüzden diğer canlıların yaşamlarına saygı göstermek,
özellikle kendileri birlikte yaşayan hayvanların haklarına insanların büyük
bir özen göstermesi gerektiği vurgulandı. Toplantının en genel amacının
kentsel çelişkiler içinde yitip giden ev ve sokak hayvanlarının insanlarca
yazılmış ve yazılacak öyküsünün paylaşılması olduğu ifade edildi. Bu genel
amaç doğrultusunda, güncel gelişmeler ve hayvan hakları sorununu
toplumsallaştırmak ve siyasallaştırmak üzere bir günlük toplantıda dört oturum
gerçekleşti. İlk oturumda, hali hazırda TBMM Çevre Komisyonunda olan,
İstanbul ve Ankara’da binlerce insanın eylemleriyle itiraz edilen ve çekilmesi
istenen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun tasarısı çeşitli yönleriyle tartışıldı. İkinci oturumda merkezi ve yerel
yönetimler ile demokratik kitle örgütlerinin evdeki ve sokaktaki hayvanlara
ilişkin yükümlülükleri ifade edildi. Toplantının tartışmalı konularından biri
barınaklardaki ve sokaklardaki hayvanların durumu ve alternatif yaşam
olanaklarının değerlendirilmesi adlı oturumdu. Son oturumda ise çocukların
ve gençlerin eğitiminde hayvanların yeri konularının tartışıldı.
Toplantıya İstanbul Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı
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Erol Kaya, yine İstanbul Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu üyesi Melda
Onur, Bursa Milletvekili Necati Özensoy, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler
Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oytun Şenel, Meliha Yılmaz Doğal Hayatı Koruma
Vakfı Başkanı Mine Eren, Osman Gazi Belediyesi Veteriner İlleri Müdürü Aysu
Altıkardeşler İlman, Çankaya Belediyesi Başkanlık danışmanı Hüseyin Dede,
DOĞÇEV Başkanı Behiye Eryılmaz ve Prof. Dr. Tamer Dodurka, Prof. Dr. Hasan
Bilgili, Prof. Dr. Rıfat Miser, Yrd.Doç.Dr. Ertuğrul Uçar, Ankara Barosu Hayvan
Hakları Komisyonu üyesi avukatlar Av. Ayça Sümeyra Oruç, Av. Buğcan
Çankaya, Av. İlkay Koçak ve eğitimci Uğur Armutçu konuşmacı olarak
katıldılar. Toplantıyı izleyenler ve tartışmaya katılanlar arasında çok sayıda
hayvan sağlığı ve eğitim bilimleri alanında bilim insanları, veteriner hekimler,
eğitimciler ve hayvansever gönüllüler vardı.
Toplantının sonucunda aşağıda ifade edilen konularda görüşlerde genel bir uzlaşı sağlandı:
1. Hükümetin getirdiği 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik
Yapılmasına ilişkin Kanun tasarısının uluslararası bir norm olarak
benimsenen Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesiyle ifade edilen
ilkelere uygun olmadığı, hayvanları korumak amacına dönük bir kanunda
esasında insanların hayvana karşı korunmasına ve çıkarlarına öncelik
verildiği ifade edilmiştir. Tasarıda, hayvanların mal/mülk olarak görüldüğü,
hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin meşrulaştırıldığı, sahiplerinin değil,
belli türlerin “tehlikeli” olarak damgalandığı, hayvanların hangi koşullarda
öldürülebileceğinin yer aldığı bir tasarının hayvanları korumaya hizmet
etmeyeceği ifade edildi.
2. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun adının “Hayvan Hakları Kanunu”
olarak değiştirilmesi ve metnin hayvan haklarına gerekli vurguyu yapacak
biçimde, Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun olarak yeniden
hazırlanması bunun için geri çekilmesi, önerildi. Tasarının yeniden
hazırlanması sürecinde, demokratik süreçlerin izlenmesi, demokratik
kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin dikkate alınması
önerildi.
3. “Avrupa’da sokaklarda köpek ve kedilerin olmadığı” belirlemesinden
yola çıkarak tasarı hazırlamanın, Osmanlı dönemi ve çağdaş Türkiye’nin
insanlarının hayvanlarla kurduğu dostça ilişkiyi görmezden gelmek
olduğu belirtildi, kentleşme, mimari ve eğitim süreçleriyle ilişkilendirerek,
bu konuda ülkemize özgü yeni modelin arayışında olunması gerektiği
ifade edildi. Bu konuda örnek barınak olarak Bursa Osmangazi Belediyesi
deneyimi paylaşılmış, ancak barınakların da çözüm olmadığı, yeni bir
modelin hayvanların kent insanlarıyla, insanların hayvanlarla ilişkisini
geliştirecek ve hayvan sahiplenmeyi artıracak biçimde iyi modellerin
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

geliştirilebileceğine dikkat çekildi. Hayvanlara karşı büyük günahların
işlendiği Avrupa’yı taklit etmek yerine hayvanların yaşamından, insan ve
hayvanın birlikte yaşamından yana olan ve tarihsel olarak kültürümüze
daha uygun modellerin oluşturulabileceği, bu modelde, mahallelerin
taşıma kapasitesine uygun sayıda, gönüllülere zimmetlenmiş, aşı ve
bakımlarının yapıldığı köpeklerle birlikte yaşama formülünün hayata
geçirilebileceği belirtildi.
Hayvan Haklarını koruma ve geliştirmenin, başta bütçe sağlamak olmak
üzere, ağırlıklı olarak merkezi ve yerel yönetimlerin yükümlülükleri altında
olduğu, ancak demokratik kitle örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının ve
yurttaşların katılımını sağlayacak bir düzenlemenin yapılması ve sürecin
demokratikleştirilmesi gerektiği ileri sürüldü. Bu çalışmaların tamamının
merkezi olarak kontrol edilmesine, çok başlılığın ortadan kalkmasına
imkan verecek bir “sokak köpeği popülasyon yönetim merkezi”nin
oluşturulmasının yararı üzerinde duruldu. Ülkemizde yapılan bir çok
bakımevi koşullarının çok kötü olduğu, gelişigüzel yanlış tasarlanmış ﬁziki
yapıları nedeniyle bakımevlerinin hijyen ve hayvan refahı bakımından
uygun olmadığı belirtilmiş, bakımevlerinin daha proje safhasında bu
merkezin denetiminde olmasının önemi vurgulandı.
Tasarıda, neyi tanımladığı açık olmayan “sahipsiz hayvanlar için önerilen
‘doğal hayat parkları’nın binlerce yıldır insanlarla birlikte yaşamış;
evcilleştirilmiş hayvanları “ölüme götüren”‘tecrit’ yerleri olacağı belirtilmiş
ve tasarıdan bu önerinin kesinlikle çıkarılması gerektiği ifade edildi.
Tasarının şu an TBMM’de esas komisyon olan Çevre Komisyonunda
bekletildiği ancak askıya alınması diye bir şeyin söz konusu olmadığı,
öneriler doğrultusunda bir takım değişikliklerin olabileceği belirtilmiş,
ancak yetkililerin sözlerinden büyük beklentilere girilmemesi gerektiği
anlaşılmıştır. Konuyla ilgili olarak Mecliste bir alt komisyonun kurulması
ve vakit varken mümkün olduğunca çok uzmanın dinlenmesinin yararlı
olacağı görüşü bir milletvekilimizce ortaya atıldı.
Meclis dışında da, uzmanlardan oluşacak bir komisyonun kurulması ve
madde bazında önerilerle birlikte çevre komisyonuna iletilmek üzere bir
çalışma yapılmasının yararlı olacağı görüşüne varıldı.
Traﬁk kazalarında yaralanan hayvanlarla ilgili olarak traﬁk sigortalarında
gerekli düzenlemeler yapılarak sahipli olsun ya da olmasın yaralı tüm
hayvanların hiçbir bedel ödenmeksizin tedavisinin sigorta tarafından
karşılanması için tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.
“Kötü köpeğin olmadığı, kötü sahiplerin olduğu” şiarından hareketle
tasarıda “tehlikeli” olarak tanımlanan köpekler hakkında yargıların
yanlışları, veteriner hekimlerce anlatılmıştır. Ülkemizde bazı köpek ırkları
yasaklanırken herhangi bir bilimsel ya da istatistiki bilgiye başvurulmadığı,
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yapısı birçok açıdan bizden farklı bir ülkedeki yasaklamanın aynısı taklit
edilerek büyük bir yanlışın yapıldığı vurgulanmıştır. Seçilen dört ırktan
üçünün ülkemizde hiçbir vukuatı olmadığı, oysa Kangal ırkımızın bile
ölümle sonuçlanan vukuatlarının kayıtlara geçtiği belirtilmiş, dolayısıyla
sadece bu dört ırkın yasaklanmasıyla insanların ısırılmasının önüne
geçilemeyeceği bunun yerine sahiplerine yönelik tedbirlerin alınması
gerektiği, örneğin “bu hayvanları sahiplenme için, hayvan sahiplerini de
kapsayan ruhsat verme” işleyişinin yaşama geçirilebileceği ifade edildi.
10. Hayvanların “mal” olarak görülerek metalaştırılmasının çeşitli sorunlara yol
açtığı ifade edilmiş, Petshoplarda hayvan satışının yasaklanması ya da çok
sıkı denetlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu konu ile de bağlantılı diğer
bir konu, insan ve hayvanlar arasındaki ilişkilerin “fayda” temelinde değil,
her iki tarafın ihtiyaçları temelinde olması gerektiği belirtilmiştir. Kanunda
da hayvanların “mal” olduğunun ikrarı anlamına gelen “süs hayvanı”
ibaresinin kaldırılmasının önemi üzerinde durdu.
11. Sokaklarda, barınak/sığınaklardan hayvan sahiplenmeyi özendirecek
tedbirler üzerine tüm hayvan severlerin ve kurumların düşünmesi ve
çaba göstermesi önerildi.
12. “Sokak hayvanları sorunu” değil, “sokak hayvanlarının sorunu” üzerinde
durulmasının kanunun amacıyla daha çok örtüşeceği belirtildi.
13. Hayvan koruma uygulamasının ve sokaktaki hayvanlarla ilgili tüm
çalışmaların veteriner hekimlik alanına girdiği ancak bu hayvanların
korunmasıyla görevli bakanlık olan Orman ve Su işleri Bakanlığımızın
merkez ve tüm ülke genelindeki taşra teşkilatlarında görev yapan
toplam veteriner hekim sayısının 30’u geçmediği, bakanlık personel
mevzuatına göre veteriner hekimlerin ilgili daire başkanlığına
yükseltilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla hayvan korumayla ilgili
karar mekanizmasında veteriner hekimlerin olmayışının önemli bir zaﬁyet
doğurduğu belirtildi. Daha etkin hizmet için Veteriner Hekim, Veteriner
Yardımcı Sağlık Elemanı (teknisyen, tekniker) istihdamının artırılması ve
bu meslek grubunun bilgi, birikim ve tecrübesinden yararlanmak amacı
ile, kesinlikle karar mekanizmasına katılımının sağlanması gerekmektedir.
Yıllardır hayvan koruma açısından hiçbir ilerleme sağlayamayışımız ve bu
uğurda, plansız programsız trilyonlarca paranın israf edilmesinin, bu işin
yönetiminde bazı hataların olduğunu açık şekilde gösterdiği ifade edildi.
14. Evde hayvan beslemenin özellikle çocuk ve gençlerin gelişiminde son
derece önemli olduğu ifade edilmiştir. Çocuğun psikososyal gelişiminde,
duyguların gelişimi ve çevre ile ilişkilerde, benlik saygısının gelişiminde,
sosyal destek sağlamada, sorumluluk ve bağlanma ilişkilerinde çocuk
ve hayvan ilişkisinin önemine dikkat çekildi. Evde hayvan beslemenin,
benlik saygısını yükselttiği, hayvan sahibi çocukların, hayvanların ihtiyaç
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beklentilerine duyarlı olduğu ve bu duyarlılığın insanlarla ilişkilerine de
yansıdığı ifade edilmiştir. Kişinin kendisi için önemli gördüğü kişilere
karşı geliştirdiği duygu olan “bağlanmanın, evde beslenen hayvanlarla
kurulacak eşit ilişkide (eşya, mülk, oyuncak olarak değil) sağlıklı biçimde
geliştiği gözlenmiştir. Çocuğun hayvana bağlanmasının 9-10 yaşlarında
güçlü olduğu ifade edilmiştir. Özellikle eğitim yaşantıları esnasında,
okullarda bu bilgilerin paylaşılmasında, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak
üzere, merkezi ve yerel yönetimlere yükümlülükler getirilmesi önerildi.
15. Engelli çocuklar ve gençlerin eğitiminde ev hayvanlarının büyük etkisi
olduğu bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Her okulda bir akvaryumun, kuş
yerlerinin, kedi, köpek, ördek, kaz, tavuk vb. hayvanların olmasının önemine
işaret edilmiş, aksi halde doğadan kopuk tüketim toplumuna dönüşmenin
tehdidi altında tavuk denilince ‘kızarmış piliç’, yumurta denildiğinde de
“kolesterol”ün akla gelmesinin engellenemeyeceği ifade edildi.
16. “Köpek giren eve melek girmez” biçimindeki batıl inançların insanlar
üzerindeki olumsuz etkilerini aşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının
desteğinin alınması önerildi.
17. Meclise sunulan yeni tasarıda yer alan,” evlerde beslenecek hayvanların
tür ve sayısının yönetmelik ile belirleneceğine” dair hükmün, mülkiyet
hakkının ihlali niteliğinde olduğu ve bu durumun her şeyden önce Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası’nın “Mülkiyet Hakkı” başlıklı 35. Maddesine aykırı
olduğu, anılan maddenin aynı zamanda objektif kıstaslardan uzak olduğu
ve bu nedenlerle de ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Temel hak
ve hürriyetlerin sınırlanması” başlıklı 13. Maddesine de aykırı olduğu
vurgulandı.
18. Tasarının lafzında bulunan uyumsuzlukların giderilmesi için öncelikle
tanım kısmında yer almadığı halde “sahipsiz hayvan” kavramından farklı
olarak kullanılan “sokak hayvanı” kavramının açıklanması gerektiği ile
“sahipli hayvan” kavramının kuşkuya yer bırakmayacak şekilde net bir
tanımının olması gerektiği vurgulandı.
19. “Hayvan Hakları” ibaresinin yanında mutlak surette “hayvan özgürleşmesi”
kavramının mevzuatta yer edinmesinin modern hukuk sistemlerinin
gereği olduğu, hayvan haklarının aynı zamanda insan tarafından
köleleştirilen atlar, sirk hayvanları, tutsak yunuslar ve benzeri işkenceye
maruz kalan tüm hayvanları kapsamaları gerektiği vurgulanmıştır.
20. Yapılacak değişikliklerin hayvanların tahliyesi kaosuna çözüm getirir
nitelikte olması gerektiği açıkça belirtildi.
21. Hayvana şiddet, eziyet, tecavüz ve her türlü kötü muamelenin derhal ve
mutlaka hapis cezasıyla yaptırıma konu edilmesi ile bu hapis cezalarının
hükmün açıklanmasının geri bırakılması alt sınırının üzerinde, caydırıcı ve
uygulanır nitelikte olması gerektiği, söz konusu bu yaptırım maddesinin
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olmadığı ve hapis cezalarının uygulanmadığı bir hukuk sisteminin
sorunların çözümünde asla yeterli olmayacağı ve ilkel bir sistem olmaktan
ileri gidemeyeceği açık bir dille ifade edildi.
22. Sonuç olarak bir günlük toplantının sonucunda, yaşamın düşmanı değilse
eğer, İnsanın, kedilerle ve köpeklerle birlikte yaşamanın doğal yollarını
aramasının ve bulmasının zorunluluğuna dikkat çekildi.
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Dekanlığı
Veteriner Hekimler Derneği Başkanlığı

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Müdürlüğü
Ankara Barosu Başkanlığı

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ VE BALIKÇILIK TEKNOLOJİLERİ
MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDAKİ KANUN TASARISI” TASLAĞINA İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİMİZ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Üniversitelerarası Tarım Orman ve Su Ürünleri Eğitim Konseyinin,
Su Ürünleri Fakültesi Dekanlar Konseyi toplantısında oluşturulan görüş
çerçevesinde hazırlanan “Su Ürünleri Mühendisliği ve Balıkçılık Teknolojileri
Mühendisliği Hakkındaki Kanun Tasarısı” taslağı ile ilgili olarak görüşlerimiz
aşağıda belirtilmiştir.
1.

2.

3.
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Hazırlanan yasa tasarısının 4. Maddesi 3. Fıkrasında “Su Ürünleri
Hastalıkları ve Sağlık Yönetimine” yönelik hükümleri hekimlik bilgi
ve eğitimi gerektiren konulardır. Oysa Su ürünleri Mühendisliği
ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği eğitimi FEN BİLİMLERİ bilim
alanı girmektedir. Su ürünlerinin hastalık teşhis ve tedavisi
konularının Su ürünleri Mühendisliği ve Balıkçılık Teknolojisi
Mühendisliği eğitimi kapsamına alınması bilimsel gerçeklere,
dolayısıyla bilim etiğine aykırıdır.
Kaldı ki yasal mevzuatlar ve direktiﬂer hayvan hastalıklarının
teşhis ve tedavisi ile ilgili görevlerin, Veteriner Hekimlik mesleği
dışında herhangi bir meslek grubu tarafından yapılmasını
kesinlikle yasaklanmıştır.
Bu bağlamda, 6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin
İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının
Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun”un 5.maddesi,
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veteriner hekimlerin görev ve sorumluluklarını şu şekilde
belirlemiştir.
a.
Kara ve deniz hayvanlarından elde edilen gıdai, sınai
maddelerle mamullerini, hayvan yemi olarak kullanılan
maddelerin muayene ve tahlil etmek,
b.
Hayvan sağlığının korunması ile ilgili olarak, hayvanları
muayene ve tedavi etmek. Hayvanlar üzerinde muktedir
olabildiği her türlü ameliyatı yapmak,
c.
Zoonoz hastalıkların kontrolüne ilişkin kontrol programları
hazırlamak, yürütmek ve takibini yapmak, bu hususta
gerek sağlık personeli gerekse halka yönelik eğitim
materyalleri hazırlamak ve eğitimleri gerçekleştirmek,
d.
Bulaşıcı hastalıkların saha ve epidemiyolojik çalışmalarına
ilişkin faaliyetlere katılmak,
e.
Başta zoonoz karakterli hastalıklar olmak üzere, bulaşıcı
hastalıklara ilişkin laboratuar tetkiklerini, gıda ve suların
kimyasal, mikrobiyolojik vb. analizlerini yapmak ve
alanı ile ilgili virolojik, bakteriyolojik, biyokimyasal,
parazitolojik, farmakolojik, toksikolojik vb. laboratuar
çalışmaları gerçekleştirmek”
Aynı Kanunun 11. Maddesi’nde “Veteriner Hekim bulunan şehir, kasaba
ve köylerde veteriner hekim olmayanların her türlü hayvan hastalıklarını
muayene ve tedavi etmeleri, hayvanlar üzerinde ameliyat yapmaları
yasaktır” denilmektedir.
4. Avrupa Birliği direktiﬂeri model alınarak hazırlanan 5996 sayılı
“Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve
bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan “Su Hayvanlarının Sağlık Koşulları
ile Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği”, “Ev
ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri
Hakkında Yönetmelik” ile “Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine
Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik” lerde; ev ve süs
hayvanı olarak tanımlanan su hayvanları ile gıda amaçlı tüketilen
ve ticareti yapılan su hayvanlarının, sağlığının korunması ve
sağlık kontrollerinin yapılması, karantina uygulamaları, sınır
kontrol noktalarında yapılacak muayeneler, hayvanların hastalık
teshiş ve tedavisi, ameliyatları, zoonoz hastalıkların kontrolü,
bulaşıcı hastalıklara ilişkin laboratuar analizlerin yapılması ve
değerlendirilmesinin veteriner hekimler tarafından yapılacağı
belirtilmiştir.
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Bu bilgilerin ışığında; “Su Ürünleri Mühendisliği ve Balıkçılık Teknolojileri
Mühendisliği Hakkındaki Kanun Tasarısı” nın halen yürürlükte olan 6343 ve
5996 sayılı Kanunlara aykırı hususlar içerdiği, aynı zamanda Avrupa Birliği
Direktiﬂerine de aykırılıklar ihtiva ettiği hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak
şekilde ortadadır. .
Sonuç olarak, söz konusu yasa taslağı 6343 ve 5996 sayılı Kanunlara aykırı
hususlar içermektedir. Dolayısıyla veteriner hekimlere gördükleri eğitim
ve edindikleri bilgi ve tecrübelerine dayanarak verilen yasal haklar göz ardı
edilmekte, bu haklar bilimsel gerçekler ve bilim etiği dışlanmak suretiyle bir
başka meslek grubuna verilmek istenmektedir.
“Su Ürünleri Mühendisliği ve BalıkçılıkTeknolojileri Mühendisliği Hakkındaki
Kanun Tasarısı” ndan 6343 ve 5996 sayılı Kanunlara aykırılık arz eden ve eğitim
müfredatı ile uyuşmayan maddelerin (4/1b-c;4/2b;4/3;4/4;4/5b) taslaktan
çıkarılması ve 5.maddenin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Prof.Dr. Şakir Doğan TUNCER
Genel Başkan
Yönetim Kurulu A.

WEB SİTEMİZ (http://www.vethekimder.org.tr)
Göreve gelir gelmez WEB sitemizi derneğimize yaraşır hale getirmek amacı
ile İyileştirmeler yapılmıştır. Her üç ayda aksatmadan çıkarmaya çalıştığımız
dergilerimizi üye olsun olmasın tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunmak için
tam metin halinde web sitemizde yayınladık. Bilindiği üzere günümüzde web
siteleri adeta bir vitrin niteliğindedir. Bu nedenle önemli derecede kapasiteye
sahip hale getirilen web sitesi her gün güncelleştirilmektedir. Önümüzdeki
dönemde web sitesinin İngilizce versiyonunun hazırlanması yerinde olacaktır.
Derneğimizin kullanımda olan web sitesi adresine (www.vethekimder.
org.tr) ilaveten, www.veteriner.org.tr alan adı tarafımızca satın alınmıştır.
Yakın bir zamanda derneğimiz web sitesi yeni haliyle kullanıma sunulacaktır.
Bu yeni web sitemize her iki adresimizden de ulaşılabilecektir. Yeni web
sitesinin tamamlanması için çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Daha geniş
kitlelere ulaşmayı ve üyelerimizin interaktif kullanımının mümkün olacağı
sitede mesleğimizin uluslar arası platformda en iyi biçimde temsili ve tanıtımı
amaçlanmıştır.
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Sosyal medya vasıtası ile derneğimizin duyuru ve etkinlikleri, düzenli
olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Aynı ortamda Derneğimiz adı ile
oluşturulan gruplar aracılığıyla, mesleğimizle ilgili meslektaşlarımız arasında
iletişim sağlanmaktadır.
İnternet ortamında mesleğimizle ile ilgili paylaşımların yapıldığı gruplarda,
derneğimizin görüş ve önerileri periyodik aralıklarla bildirilmektedir.
Web sitemiz aracılığıyla ulaşılabilen üyelik formu ile derneğimize üyelik
mümkün olmaktadır.
KONAKLAMA HİZMETLERİ
Ankara dışından gelen üye ve meslektaşlarımıza konaklama olanakları
sağlamak amacıyla 66. dönemde yaptığımız antlaşmalar sürdürülmüştür.
Dernek binası çevresinde biri 3 yıldızlı diğeri 4 yıldızlı olmak üzere iki otel
ile yapılan anlaşmalarda önemli derecede indirim sağlanmıştır. Durum
üyelerimize dernek dergisinde ve web sayfamızda duyurulmuştur.
DERNEK DERGİSİ
Bilindiği gibi “Veteriner Hekimler Derneği Dergisi” 1930 yılından bu yana
tam 83 yıldır aralıksız olarak yayımlanmaktadır. Bu başarı mesleğimiz ve
Derneğimiz açısından gurur ve mutluluk kaynağı olmaktadır. Saygın bir
dergi olarak yayın hayatını sürdüren Derneğimiz yayın organını, 2009 yılının
başından itibaren iki bölüm halinde sizlere sunmaya başladık. Bunlardan
Veteriner Hekimler Derneği Bülteninde güncel olayları, makaleleri ve haberleri
sizlere aktarmaya çalışırken, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi olarak yayın
hayatına devam eden dergimize tamamen bilimsel bir hüviyet kazandırdık.
Böylece hakemli dergi olan Dergimizde çıtayı yükselterek akademik personel
ve araştırıcılar için aranılan bir yayın haline getirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda
Dergimizin TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı ve uluslararası CABI
Yayınlarının CAB Abstracts Veri Tabanı tarafından dizinlendi. Kuşkusuz bu
amaca ulaşabilmede sizlerin değerli yayınlarınız ile Dergimizi desteklemeniz
büyük önem taşımaktadır.
DERNEK ÜYE VE AİDAT DURUMU
Görevde olduğumuz 67. dönemde 62 üye kaydı yapılmıştır. Bunların
büyük bir bölümü yeni mezun olan meslekdaşlarımızdır. Bu arada 10 üyemiz
de kendi isteği ile istifa etmiştir. 14.03.2013 tarihi itibari ile 2378 kayıtlı üyemiz
bulunmaktadır.
Aidatların düzenli toplanabilmesi amacı ile çıkarılan dernek dergilerinde
düzenli olarak uyarılar yapmak zorunda kaldık. Bu konuda Ankara Valiliği
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Dernekler İl Müdürlüğünden zaman zaman uyarılar almaktayız. Aidat
toplanmasını kolaylaştırmak amacı ile posta çeki hesabına ek olarak önce
sabit ve mobil bir pos cihazları edindik. 67. dönemde 28.908. 00 TL tutarında
üye aidatı toplanmıştır. Bütün bu çabalara rağmen üyelerimiz üzerinde halen
611.276.00 TL civarında alacak bulunmaktadır. Bu arada aidatlarını aksatmadan
düzenli olarak yatıran üyelerimize teşekkür ederiz.
ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ
Değerli üyelerimiz, görevde bulunduğumuz 2 yıllık sürede 27 üyemiz
vefat nedeni ile aramızdan ayrılmıştır. Rahmete kavuşan üyelerimizin üyelik
kayıtları da yönetim kurulu kararı ile silinmiştir.
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AKTİF

Dip Not:

HESAP ADI
I-DÖNEN VARLIKLAR
A-HAZIR DEĞERLER
1-Kasa
3-Bankalar
5-Diğer Hazır Değerler
C-TİCARİ ALACAKLAR
1-Alıcılar
2-Verilen Depozito ve Tem.
E-STOKLAR
7-Verilen Sipariş Avansları
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
1-Devreden KDV
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
II- DURAN VARLIKLAR
A-TİCARİ ALACAKLAR
1-Üye Aidatından Alacaklar
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR
3- Binalar
4- Tesis, Mak. Ve Cihazlar
6- Demirbaşlar
D- MADDİ OLMAYAN DUR. VAR.
1- Haklar
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

299.00

240,793.33
1,297.00
47,482.52

530,618.00

52,357.54

186.50

3,481.00
275.45

1,154.02
69,619.90
570.96

820,489.85
948,135.22

299.00

289,572.85

530,618.00

127,645.37

52,357.54

186.50

3,756.45

71,344.88

ÖNCEKİ DÖNEM (11.03.2011)

299.00

240,793.33
1,297.00
47,957.10

611,276.00

70,902.28

591.50

5,015.00
502.70

649.99
208,129.29
1,038.25

901,622.43 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
1,188,451.44 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

HESAP ADI
I- KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR
209,817.53 B- TİCARİ BORÇLAR
1- Satıcılar
D- ALINAN AVANSLAR
1- Alınan Sipariş Avansları
5,517.70 F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜM.
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güv.Kes.
591.50
KISA VADELİ YAB.KAYN.TOPLAMI
70,902.28 II- KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR
F- GELECEK YIL. AİT GELİR VE GİDER TAH.
286,829.01 1- Üye Aidat Tahakkukları
UZUN VADELİ YAB.KAYN.TOPLAMI
611,276.00 D- GEÇMİŞ YIL GELİR FARKLARI
Geçmiş Yıllar Gelir Farkları
290,047.43 E- GEÇMİŞ YIL GİDER FARKLARI (-)
Geçmiş Yıllar Gider Farkları (-)
F- DÖNEM NET GELİR FARKI (GİDER FARKI)
Dönem Net Gider Farkı (-)
299.00 Dönem Net Gelir Farkı

CARİ DÖNEM (14.03.2013)

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
14/03/2013 TARİHLİ BİLANÇO (TL)
PASİF

138,175.82

277,559.74

530,618.00

924.88
856.78

-

415,735.56
948,135.22

138,175.82

-

530,618.00
277,559.74

530,618.00

1,781.66

1,781.66

ÖNCEKİ DÖNEM (11.03.2011)

159,062.87

415,735.56

611,276.00

548.59
1,098.42

590.00

140.00

574,798.43
1,188,451.44

159,062.87

-

611,276.00
415,735.56

611,276.00

2,377.01

1,647.01

590.00

140.00

CARİ DÖNEM (14.03.2013)
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GENEL TOPLAM

ÇEŞİTLİ GİDERLER
MESLEKİ ETKİNLİKLER VE TEMSİL GİDERLERİ
VERGİ VE HARÇ GİDERLERİ
KIRTASİYE VE KÜÇÜK DEMİRBAŞ ALIMILARI
MUTFAK VE TEMİZLİK GİDERLERİ
ORGANİZASYON TANITIM GİDERLERİ
ÇİÇEK GİDERLERİ
SİGORTA GİDERLERİ
VERİLEN DEPOZİTO VE TEM.
VER.SİPARİŞ AVANSLARI
DEMİRBAŞ ALIMLARI
ALINAN MAL VE HİZMET KDV ÖDEMELERİ
KASA
BANKALAR
KR. KARTI POS POS. ÇEKİ HESABI
ALACAKLAR

GİDERLER (TL)
ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN BORÇ
PERSONEL GİDERLERİ
BRÜT ÜCRETLER
DIŞARDAN SAĞLALANAN FAYDA VE HİZMETLER
DERGİ BASIM VE DAĞITIM GİDERLERİ
HABERLEŞME GİDERLERİ
KARGO VE POSTA GİDERLERİ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GİDERLERİ
MALİ MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ
ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ GİDERLERİ
ULAŞIM GİDERLERİ
BAKIM ONARIM GİDERLERİ
61,742.84
11,551.03
4,014.09
3,241.56
2,264.40
1,460.84
1,337.26
227.25
405.00
474.58
18,544.74

33,319.47
14,724.07
9,813.84
9,186.79
7,968.19
5,337.02
4,831.17
2,751.46

83,407.20

493,216.99

649.99
208,129.29
1,038.25
5,015.00
GENEL TOPLAM

BORÇLAR
ÖDENECEK VERGİ VE SGK
DİĞER BORÇLAR

DERNEK GELİRLERİ
KİRA GELİRİ
ÜYE AİDAT GELİRİ
REKLAM GELİRİ
FAİZ GELİRİ
ORGANİZASYON GELİRİ
105,263.59
DOĞALGAZ GELİRİ
DİĞER GELİRLER

1,781.66 ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN GELİR
83,407.20
KASA
BANKA
87,932.01
KREDİ KARTI POS HESABI
POSTA ÇEKİ HESABI
ALACAKLAR

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
12/03/2011 - 14/03/2013 DÖNEMİ İŞLETME HESABI TABLOSU

1,647.01
730.00

345,993.00
28,908.00
16,050.00
9,632.38
6,900.00
5,335.00
3,195.72

1,154.02
69,619.90
107.96
463.00
3,481.00

493,216.99

2,377.01

416,014.10

GELİRLER (TL)
74,825.88
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68,966.75
12,902.50
4,483.74
3,620.82
2,529.33
1,631.76
1,493.72

ÇEŞİTLİ GİDERLER
MESLEKİ ETKİNLİKLER VE TEMSİL GİDERLERİ
VERGİ VE HARÇ GİDERLERİ
KIRTASİYE VE KÜÇÜK DEMİRBAŞ ALIMILARI
MUTFAK VE TEMİZLİK GİDERLERİ
ORGANİZASYON TANITIM GİDERLERİ
ÇİÇEK GİDERLERİ
SİGORTA GİDERLERİ

95,628.63

93,165.84 DERNEK GELİRLERİ
KİRA GELİRİ
98,220.06
ÜYE AİDAT GELİRİ
REKLAM GELİRİ
FAİZ GELİRİ
ORGANİZASYON GELİRİ
DOĞALGAZ GELİRİ
DİĞER GELİRLER

386,474.18
32,290.24
17,927.85
10,759.37
7,707.30
5,959.20
3,569.62

ARA TOPLAM
287,014.52
ARA TOPLAM
GELİR FAZLASI
177,673.23
464,687.75
GENEL TOPLAM
GENEL TOPLAM
(*) Öngörülen gelir-gider tablosu, gerçekleşecek gelir ve giderlerin,
2012 yılı için Maliye Bakanlığı'nca açıklanan (%7,8) yeniden değerleme oranının 1,5 katı oranında olacağı varsayımı ile hazırlanmıştır.
Buna göre gerçekleşen gelir ve gider kalemleri (2012 Yılı Yeniden Değerleme Oranı: %7,8 x 11,70 =) %11,55 oranında artırılmıştır.

37,217.85
16,446.79
10,962.06
10,261.64
8,900.47
5,961.45
5,396.42
3,073.38

93,165.84

GİDERLER (TL)
PERSONEL GİDERLERİ
BRÜT ÜCRETLER
DIŞARDAN SAĞLALANAN FAYDA VE HİZMETLER
DERGİ BASIM VE DAĞITIM GİDERLERİ
HABERLEŞME GİDERLERİ
KARGO VE POSTA GİDERLERİ
ULAŞIM GİDERLERİ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GİDERLERİ
MALİ MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ
ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ GİDERLERİ
BAKIM ONARIM GİDERLERİ

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
15/03/2013 - .../03/2015 TARİHLERİ ARASI İÇİN ÖNGÖRÜLEN GELİR GİDER TABLOSU (*)

464,687.75

464,687.75

GELİRLER (TL)
464,687.75

NOT
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