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46. DÖNEM 

BÜYÜK KONGRE AÇILIŞ KONUŞMASI

Değerli Meslektaşlarım, Kıymetli Misafirler,

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin 46. Büyük 
Kongresine hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve 45. 
Dönem yönetim kurulu adına sevgi ve saygıy-
la selamlıyorum. Katılımlarınızla vermiş oldu-
ğunuz onur ve destekten dolayı hepinize şük-
ranlarımı sunuyorum. 

Bu kongre aynı zamanda Birliğimizin kuru-
luşunun 60 ıncı yılı olması nedeniyle bizlere 
ayrı bir heyecan vermektedir. Birliğimizin ku-
ruluşundan bugüne kadar emeği geçenlere 
teşekkür eder ebediyete intikal edenlere Al-
lahtan(cc) rahmet dilerim.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB); 1954 
yılında 6343 Sayılı özel kanunuyla kurulmuş, 
Aynı zamanda Anayasanın 135. Maddesinden 
dayanak alan, tüzel kişiliğe sahip kamu kuru-
mu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.

TVHB, Merkez Konseyi, Veteriner Hekim Oda-
ları (56 adet), Yüksek Haysiyet Divanı, Denet-
leme Kurulu ve Büyük Kongre gibi organlar-
dan teşekkül etmektedir. Halen 22.000 kayıtlı 

üyesi bulunmaktadır. Dünya Veteriner Hekim-
leri Birliği (WVA) ile Avrupa Veteriner hekim-
leri Federasyonu (FVE)’nun üyesidir.

TVHB, amacı Veteriner Hekimliği mesleğinin, 
ülke menfaatleri doğrultusunda en iyi şartlar-
da icra edilmesini, Küreselleşen dünyada Ülke 
hayvancılığı ve ekonomisi ile Türk milletinin 
seçkin bir yer almasını sağlamaya çalışmaktır. 
Bir meslek kuruluşunu temsil edenler; o ku-
ruluşun düşüncelerini ve hizmet gereklerini 
ve kamu yararını, kendi düşüncelerinin ve çı-
karlarının önünde tutmak zorundadırlar. Bu 
doğrultuda TVHB, demokratik, laik ve sosyal 
hukuk devletinin tüm kurallarının işletilmesi, 
ekonomik ve toplumsal yapının ulusal yarar-
lar göz önüne bulundurularak oluşturulması 
için sorumluluk üstlenmektedir.

TVHB; mesleğin en üst kuruluşu olarak, kurulu-
şundan bu güne kadar 60 yıl geçmiş ve 45 Merkez 
Konseyi görev yapmıştır. İnsanlık tarihi kadar eski 
ve ülkemizde 172 yıllık bir geçmişi olan Veteriner 
Hekimlik mesleği ile ilgili sorunlar her geçen gün 
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artmaktadır. Özlük haklarındaki kayıplardan tu-
talım çalışma alanlarımıza müdahalelere kadar 
birçok konuda problemler yaşamaktayız. Ülkemiz 
içeride ve dışarıda sorunlu ve ciddi gündemler 
yaşamaktadır. Bu kadar yoğun gündem arasında 
mesleğimizle ilgili gündemlere sıra bulmakta hayli 
zorluklar çektiğimiz bir gerçektir.  

Şu anda ülkemizde 25 adet Veteriner Fakültesi 
vardır ve her yıl 1500 e yakın meslektaşımız ara-
mıza katılmaktadır. Bizler, hep siyasileri suçlamı-
şızdır. Bu konuda bizler ve özellikle bizleri yetiş-
tiren hocalarımız üniversitelerinde ve YÖK yetkili 
kurumlarında gerekli lobi faaliyetlerini yapama-
dık. Ayrıca  yeni fakültelerin açılması konusun-
da  olumlu görüşler beyan edildiği duyumlarını 
da alıyoruz. Bu gidişle 26, 27… ve her şehirde bir 
fakülte açılarak Ülke hayvancılığı, hayvan sağlığı, 
gıda güvenliği ve veteriner halk sağlığı sorunlarını 
değil kendi şahsi sorunlarımızı çözebiliriz ki buda 
toplumcu düşünceden uzak bireyci bir anlayıştır.

Canlı hayvan ithalatının, hayvancılığımızın önün-
deki en büyük engel olduğunu her platformda 
bıkmadan usanmadan dile getirmemize rağmen, 
ülkenin yoğun gündemi arasında sessiz sedasız 
olarak besi materyali hayvan ithalatı yeniden 
açılmıştır. Ve kamuoyunun gündemine dahi gel-
memiştir. 

Bu olumsuzluklara rağmen, ısrarlı talepleri-
miz sonucunda olumlu bir gelişme de yaşan-
mıştır. Uzun zamandır tüm veteriner hekim 
örgütlerinin gündeminde olan ancak, bu 
güne kadar bir türlü çözüme kavuşturula-
mayan “Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Eği-
timi” ile ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığının hazırladığı YÖK kanununda 
değişiklik öngören Kanun TBMM kabul edil-
miştir. Bir an önce alt mevzuatlar çıkarıldığı 
takdirde, tıptaki uzmanlık eğitimi gibi köklü 
bir çözüm sağlanacaktır.  

Diğer yandan Bakanlıkla yapılan diyaloglarla 
elde edilmiş bazı çalışmalar ne yazık ki dışarı-
dan birilerinin dava açmasına gerek olmadan 
kendi meslektaşlarımız veya mesleki kuruluş-
larımız tarafından iptal ettirilmiştir. Gönül is-
terdi ki çalışmalara destek olunsun,Bakanlığın 
çıkarttığı ancak, TVHB Merkez Konseyi, bazı 
oda başkanları ve bazı mesleki kuruluşları-
mızın katılımı ve bilgisi dahilinde hazırlanmış 
olan “Veteriner Hekim Muayenehane ve Po-
liklinik Yönetmeliği” gereği, muayenehane 
açacak veteriner hekimlere yeni yasal dü-
zenlemeler, deontoloji kuralları, laboratuara 
marazi madde gönderme, hayvan refahı gibi 
muayenehane veteriner hekiminin ihtiyaç 
duyacağı temel bilgileri içeren 20 saatlik bir 
eğitim alması şartı getirilmişti.. Mesleğimiz 
açısından en büyük eksiklik olarak her plat-
formda gündeme getirilen, yeni mezun vete-
riner hekimlerin hiçbir ilave eğitim almadan 
ve staj dönemi geçirmeden muayenehane 
açmaları olmasına rağmen, 20 saatlik eğitim, 
6343 sayılı kanunda bu konuda hüküm bu-
lunmadığı gerekçesi ile dava açılmış ve iptal 
ettirilmiştir.  Kendi kanunumuz önümüze en-
gel olarak çıkartılmıştır. 

Değerli meslektaşlarım…

Yeniden şekillenmekte olan dünyada veteri-
ner hekimlik mesleğinin ve meslek mensupla-
rının ileri düzeylerde donatılması, etkinleşti-
rilmesi ve geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 
Veteriner hekimlik mesleğinin kendi etik ku-
rallarını oluşturması kurum kültürünü geliştir-
mesi ve toplumsal yapı içerisinde etkin bir ko-
numda olması hayat boyu eğitim gibi önemli 
sorunların aşılması gerekmektedir. Bunun 
içinde 6343 sayılı yasanın bazı maddeleri de-
ğiştirilmesi teklifimiz uzmanlık yasası ile bir-
likte gıda tarım hayvancılık bakanlığına bildi-
rilmişti. Bu düzenlemeleri yapılmazsa mesleki 
sorunlarımız çözülemez ve mesleki erozyon 
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yaşamamız kaçınılmazdır.

Son olarak Bakanlıkça yürürlüğe konulan Re-
çete Kullanım ve basılması ile ilgili talimatın 
3 maddesinde yer alan “Reçetelerin Veteriner 
hekim odalarınca basılır ve dağıtılır” hükmü-
nün, bir mesleki derneğimiz tarafından iptal 
ettirilmesinin amacı anlaşılamamıştır. Bunun 
sonucu, odalarımız, üyelerine Bakanlık ta-
limatlarına uygun reçete temininde sıkıntı 
yaşamaktadır. Bu gibi olaylarda, dava açıl-
madan önce, mesleğin ve meslektaşların ka-
zanım ve kayıpları iyi değerlendirilmelidir.

Sık karşılaştığımız bir soru; Niçin TVHB nin 
mesleki çalışma alanları ile ilgili raporları 
yoktur sorularına muhatap olduk. Bu eleş-
tiriyi yapanlar, 1. 2. 3. Veteriner Hekimliği 
Kurultayı raporlarını hazırlayanlara haksızlık 
yaptıklarını unutmasınlar. Bu raporlarda Hay-
van yetiştirme, hayvan sağlığı ve hayvansal 
ürünlere çok farklı alanlarda görüş ve öneri-
lere ulaşmak mümkündür. Farklı kuruluş veya 
kişilerce hazırlanan değişik raporların Kurul-
tay raporlarından farkı nedir? Rapor hazırla-
mak için rapor hazırlamaktan ziyade Kurultay 
kararları veya raporu doğrultusunda faaliyet 
veya eylemler yapmak en doğrusudur. Şunu 
eleştirebilirsiniz alınan kararlarının ne kadarı-
nı uygulamaya koyabildik. Bakanlık, Fakülte-
ler, Sektör, Meslek Kuruluşları olarak üzerimi-
ze düşen görevlerin ne kadarını yapabildik...

Değerli Meslektaşlarım,

45. Dönem TVHB Organları, 24-25 Kasım 2012 
tarihinde yapılan 45. Büyük Kongresinde 
meslektaşlarımızın oylarıyla demokratik bir 
seçimle yetki almışlardı. Ülkemizin içinde bu-
lunduğu bugünkü koşullarda, bir meslek ör-
gütüne düşen görevlerin güçlüğü, büyüklüğü 
ve bunlara karşı sorumluluklarımızın bilinciyle 
45.Dönem TVHB Merkez Konseyi faaliyetleri-
ne başlamış, siz kıymetli meslektaşlarımızın 
destek ve yardımlarıyla ülkemiz, örgütümüz 
ve üyelerimiz adına en iyisini yapma gayreti 
içinde olmuştur. Bugün bir araya geldiğimiz 
kongre ile de dönemlerini tamamlamıştır. Şu 
bilinmelidir ki iki yıllık çalışmalarımızda tüm 
oda başkanlarımız ve etik değerlerimize uyan 
her meslektaşımızın emeği vardır.

46. Büyük Kongrenin ülkemiz, mesleğimiz ve 
meslektaşlarımız açısından olumlu ve güzel 
gelişmelere vesile olmasını temenni ediyo-
rum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Talat GÖZET
Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi Başkanı

Açılış Konuşması
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I. TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ

46. BÜYÜK KONGRE GÜNDEMİ

1. Gün
1. Kayıt (09.00 - 10.00)
2. Saygı Duruşu, İstiklal Marşı (10.00)
3. Merkez Konseyi Başkanı’nın Açılış Konuşması
4. Divan Heyetinin Seçimi
5. Gündemin Karara Bağlanması
6. Konukların Konuşmaları

Yemek Arası (12.30 - 13.30)
7. Merkez Konseyi Çalışma ve Mali Raporu ile Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve 

Görüşülmesi
8. Merkez Konseyi ve Denetleme Kurulunun İbrası
9. Merkez Konsey’inde ÇalışacakPersonel Kadroları ile Ödenecek Ücret Miktarının Belirlenmesi

10. Üye Aidatları İle Odalar Tarafından Yapılan İşlemlerden ve düzenlenen belgelerden alınacak 
ücretlerin görüşülerek karara bağlanması (6343 Madde 33-46)

11. Odaların Merkez Konseyi Bütçesi için yapacakları katkı oranlarının belirlenmesi (6343 Mad-
de 21)

12. Dönem bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

13. “Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Eğitim 
ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge” nin “Tebliğ” şekline dönüştürülerek, Res-
mi Gazetede yayımlanması konusunda Merkez Konseyi’ne yetki verilmesi konusunun 
görüşülerek karara bağlanması.          
 
“Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeli-
ği’nin” Madde - 8 (1) (a) fıkrasının değiştirilerek, kanun maddesine uygun hale getirilmesi

14. Sandık kurulu sayım komisyonu için iki üye belirlenmesi
15. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez organlarına aday başvurularının kabulü 
16. Dilek ve öneriler
17. Kapanış (18:00)

Büyük Kongre Gala Yemeği (19:30)

2. Gün

Seçim (09.00 - 17.00)

Yer: Crowne Plaza

         Mevlana Bulvarı No: 2 (Ankamall AVM yanı) Akköprü/ANKARA
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1.GİRİŞ

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), Kamu Ku-
rumu niteliğinde tüzel kişilik olma sorumluluğu ile 
veteriner hizmetleri alanında ve ülke sorunlarını 
çözümünde önemli görevler üstlenme mecburi-
yetindedir. TVHB teşkilat yapısı, yönetim sistemi, 
mevzuatı, kurum logosu, amblemi,  binaları ve 
üyeleri ile bir kurumsal yapısı vardır. 

TVHB nin temel ilkesi, üyelerinin mesleki ve eko-
nomik hak ve çıkarlarının savunulması yanında, 
veteriner halk sağlığı, hayvan refahı ve gıda gü-
venliği alanlarında ülke ekonomisi ve halkın yara-
rına faaliyetlerde bulunmak, kamuoyunu bilinç-
lendirmek, idari ve yargı yollarını kullanarak karar 
süreçlerine müdahalede bulunmak ve TVHB’nin 
60 yıllık geçmişinden aldığı güçle hayvancılık po-
litikalarında söz sahibi olmaktır. 

Bu ilkeden yola çıkarak 45. Faaliyet Dönemi süre-
sinde 

a. Her Veteriner Hekim mesleğini en iyi şe-
kilde icra etmesi, meslek etiğine mutlaka 
uyması, toplum içerisinde her zaman gü-
venilir yerini koruması,

b. Kurumsal kimliğimizi saygın hale getiril-
mesi,

c. Meslektaşlar arasında birlik, beraberlik ve 
dayanışmayı olumsuz yönde etkileyecek 
hiçbir fiil ve davranışa müsaade edilme-
mesi,

d. Dünyada ve ülkemizde meslek adına olan 
gelişmeleri takip edilmesi, meslek kuru-
luşları ile diyalog içinde olunması,

e. Dünya veteriner hekimleri Birliği (WVA) 
ve Avrupa veteriner Hekimleri Federasyo-
nu (FVE) ile ikili ilişkiler daha ileri seviye-

lere götürülmesi, Dünya veteriner Hekim-
lerinin tüm çabalarını, yeterli ve sağlıklı 
gıda, temiz ve elverişli bir çevre ile daha 
mutlu bir insan yaşamı için çalışmalarını 
bu yönde yoğunlaştırılması,

f. Etkin uzlaşmacı, gerçekçi ve sorunlara 
belli bir aksiyon plan ile çözüm getirmek, 
parlamento ile siyasi partilerle, iktidarla 
ilgili sivil toplum ve demokratik meslek 
kuruluşlarıyla kısır ve sonuçsuz sürtüşme 
yerine sıkı ve amaca yönelik çaba ve diya-
log anlayışı içinde çalışılması,

g. Hizmetlerin sunumunda şeffaflık, hesap 
verebilirlik, katılımcılık, verimlilik prensip-
lerini esas kılınması doğrultusunda çalış-
malara gayret edilmiştir.

2.MERKEZ KONSEYİ GÖREV DAĞILIMI

Yapılan seçimler sonunda TVHB yürütme organı 
olan Merkez Konseyine seçilen üyeler 29.11.2012 
günü ilk toplantılarını yaparak görev dağılımı yap-
mıştır. Buna göre;

Başkan: Talat GÖZET

İkinci Başkan: Ali KOÇ

Genel Sekreter: Dr Tahir GONCAGÜL

Muhasip: Doç. Dr. Umut TAŞDEMİR

Veznedar: Doç. Dr Pürhan Barbaros TUNCER

Üye: Prof. Dr Ender YARSAN

Üye: Dr. Sinan AKTAŞ,    görevlerini üstlenmiş-
lerdir

II. TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ FAALİYETLERİ
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3.DÖNEM MERKEZ KONSEYİ, YÜKSEK HAYSİYET DİVANI VE DENETLEME KURULU ÜYELERİ

TVHB 45.Büyük Kongresi 24-25 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da yapıldı. Çankaya ilçe seçim kurulu Baş-
kanlığının gözetiminde yapılan seçim sonuçlarına göre; Merkez Konseyi, Yüksek Haysiyet Divanı ve De-
netleme Kurulu asil ve yedek üyeleri aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Merkez Konsey Üyeleri

ASİL ÜYELER YEDEK ÜYELER

1.Prof.Dr.  Ender YARSAN 1.Abdullah KÖSE

2. Ali KOÇ 2. Doç. Dr. A. Kürşat AZKUR

3. Talat GÖZET 3.Halil EROL

4. Doç. Dr. Pürhan Barbaros TUNCER 4. Dr. Hüsamettin EKİCİ

5. Doç. Dr. Umut TAŞDEMİR 5.Yaşar ŞAHİN

6. Dr. Sinan AKTAŞ 6.İsa DEMİR

7.Dr. Tahir GONCAGÜL 7.Yalçın BİNİCİ

Yüksek Haysiyet Divanı Üyeleri

ASİL ÜYELER YEDEK ÜYELER

1. Dr. Mehmet ALKAN 1.Dr. Ümit ÇERÇEL

2. Ali EROĞLU 2.Erhan BİLGE

3. Ali İhsan AKIN 3.Yavuz AYBİRDİ

4. Abdullah Halis BAYTAZ 4.Önder SEHAR

5. Turan NALBANTOĞLU 5.Hüseyin KÜÇÜK

6. Selahattin ŞEN 6.M.Ali KUMRU

7. Özcan AYDIN 7.Yasin DEMİRKAN

Denetleme Kurulu Üyeleri

ASİL ÜYELER YEDEK ÜYELER

1. Dr. Erdoğan ŞAHİN 1.Sebahattin ÖZMEN

2. Hasan ERYILMAZ 2.Mevlut GERÇEKÇİOĞLU

3. Enver ÖZBEZEK 3.Dr. Nadi ÇOLAKOĞLU
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4.1. MERKEZ KONSEYİ BÜRO ÇALIŞMALARI

4.1.1.Merkez Konseyi kendi aralarında görev da-
ğılımı ile birlikte hizmetleri 3 personelle birlikte 
yürütmüştür.

4.1.2.Dönem boyunca 53 adet merkez konseyi 
toplantısı yapıldı ve 130 adet karar alındı ve alı-
nan kararların uygulanması için azami gayret sarf 
edilmiştir. Toplantılarda üyelere gündem ve geliş-
melerle ilgili bilgilendirme notları verilmiş, alınan 
kararların uygulanması hakkında bilgi verilmiştir. 

4.1.3.Dönem boyunca 449 gelen-giden evrakla il-
gili işlem yapılmıştır. Gelen yazılarının zamanında 
ilgili yerlerine posta, faks veya e-posta yoluyla ile-
tilmesi konusunda gerekli özen gösterilmiştir. İlgi 
durumlarına göre odalarımızda bu yazışmalardan 
bilgilendirilmiştir.

4.1.4.Mevcut sözleşmenin sona ermesiyle WEB 
sayfamız yenilenmiştir. Sayfa ile ilgili düzenleme-
ler ve güncellemeler, tarafımızdan yapılır hale ge-
tirilmiştir.

4.1.5.Birlik hizmet binasında daha iyi bir çalışma 
ortamı sağlanmak amacıyla restorasyon yapıldı. 
Ayrıca Birlik Hizmet binası içerisinde 50 kişilik top-
lantı salonu düzenlenmiştir.

4.1.6.Bu çalışma döneminde de “Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği” dergisinin yayımına devam edil-
miştir. Dergimizde Merkez Konseyi faaliyetleri 
haberleri yanında mesleki politikalara, meslekle 
ilgili haberlere, Dünyadaki ve Türkiye’deki geliş-
melere, etkinliklere, AR-Ge çalışmalarına, Bilimsel 
makalelere ve meslektaşlarımızdan gelen yazılara 
yer verilmiştir. Dergimiz, Odalarımız aracılığıyla 
üyelere, Bakanlığa, Fakültelere, İlgili Özel sektöre, 
STKlara ve Milletvekillerine dağıtılmıştır. Ayrıca 
dergimiz web sitemizde yayımlanarak kullanıcıla-
rın hizmetine sunulmuştur.

4.1.7.6343 sayılı kanun 9. Maddesi gereğince 
odaların belirlediği asgari ücret kararları oda baş-
kanları toplantılarında alınan karar çerçevesinde 
zamanında onaylanarak gönderildi.

4.1.8. Gelir Makbuzu, Çalışma Belgesi, Bağış Mak-
buzu, Reçete gibi matbuu evraklar Odaların talep-
leri doğrultusunda bastırılarak ihtiyaçlar gideril-
miştir.

4.1.9. İhtiyacı olan Veteriner Fakültesi Öğrencileri-
ne burs verilmeye devam edilmiştir.

4.1.10. Prof Dr Ender YARSAN tarafından yazılan 
Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler 
Rehberi) kitabı basımına maddi destek sağlandı.

4.2. TEŞKİLATLANMA ÇALIŞMALARI VE ÖRGÜT 
YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ

a- Yeni Oda Kurulması

Mardin ve Siirt illerden oda kurulması yönün-
deki talepler dönem içinde değerlendirilmiştir. 
Veteriner Hekimlerin verdikleri dilekçeler doğ-
rultusunda yapılan değerlendirme sonucu; oda 
hizmetlerinin Diyarbakır’dan sağlıklı bir şekilde 
yürütülemediği ve oda kurulması ile yeterli alt 
yapı sahip olunduğu kanaati hasıl olunması üze-
rine Mardin ilinde oda kurulmasına ve Şırnak 
ilinin bu odaya bağlanması Merkez Konseyinin 
09.03.2013 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 
Kurucu yönetim olarak Emine ASAL, Kenan GÜN, 
Abdurrahman ÇİÇEK, Remzi KARADAŞ ve Servet 
ARIK görevlendirilmiştir. 

b- Hizmet Binası Alımına Destek Verilmesi

Afyon, Çorum, Van, Adıyaman gibi odalarımızın 
hizmet bina alımlarına destek verilmiş, açılış tö-
renlerine katılım sağlanmıştır.

4. FAALİYETLER 
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c- Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri Odası Hiz-
met Binası Açılış Töreni

25 Mayıs 2014 tarihinde Afyonkarahisar Veteriner 
Hekimleri Odası hizmet binasının açılış törenine 
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi 
Başkanı Talat GÖZET, Muhasip Üye Doç. Dr. Umut 
TAŞDEMİR ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Pür-
han Barbaros TUNCER katılmıştır.

Kurumsallaşma yolunda odalarımızın attığı adım-
lardan bir tanesini daha yaşadık. Afyon ilimizin 
en güzel semtinde, Afyon belediye başkanlığı ta-
rafından yaptırılan iş hanının 2. katı Afyon Vete-
riner Hekimleri Odası tarafından satın alınmıştır. 
Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak binanın de-
vir tesliminde ve açılış töreninde Afyon Belediye 
Başkanı Burhanettin ÇOBAN’a, Afyon Milletvekili 
Kemalettin YILMAZ, Afyon Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Meslektaşımız Ramazan AVCI bizle-
ri yalnız bırakmamıştır. Binanın satın alınmasında 
emeği geçen Afyon Veteriner Hekimleri Odası 
Başkanı Doç. Dr. Fatih BİRDANE ve Yönetim Kurulu 
Üyelerine ayrıca maddi ve manevi desteğini esir-
gemeyen tüm meslektaşlarımıza teşekkür eder, 
Afyon Veteriner Hekimleri odasının meslektaşla-
rımıza Afyon hayvancılığına olumlu katkılar sağla-
ması dileklerinde bulunulmuştur. 

d- Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Hizmet 
Binası Açılış Töreni

Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde hizmet veren 
Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası 24 Eylül 
2014 tarihinde Türk Veteriner Hekimleri Birliği 2. 
Başkanı Ali KOÇ, YYÜ Veteriner Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Zafer SOYGÜDER, YYÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA, Van Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Fevzi ALTUNER ve Meslek-
taşlarımızın katılımı ile gerçekleştirdikleri açılış tö-
reni ile kendi mülkünde hizmet vermeye başladı.

4.3.BÜYÜK KONGRE KARARLARI (45. DÖNEM)

a) TVHB Hizmetlerinin Yürütülmesine ilişkin 
Uygulama Yönetmeliğinin 38. Maddesinin 
(b ve f) fıkralarında Büyük Kongreye sunu-
lan önerge doğrultusunda değişiklik yapıla-
rak Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

b) Merkez Konseyine 5 (beş) personel kadro-
su tahsis edilmesi ve görevlerinin Merkez 
konseyi tarafından belirlenmesi önergesi 
doğrultusunda alınan karar alınmasına rağ-
men Merkez Konseyi hizmetleri mevcut 3 
personelle yürütülmesine devam edilmiştir.

c) 6343 sayılı Kanunun 19. Maddesi gereği 45. 
Dönem (2012-2014 yılları) için üyelerinden 
giriş ve yıllık aidatı 50 TL + Teberru şeklin-
de kabul edilmiş bu kararın Uygulanmasına 
dikkat edilmiştir

d) 6343 sayılı kanun 21. Maddesi gereği 
44.dönem (2010-2012 yılları) için oda gelir-
lerinden Merkez Konseyi bütçesi için gön-
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derilecek pay, Oda gelirlerinin %10’nu ola-
rak belirlenmiştir. Merkez Konseyi olarak ta 
bu doğrultuda bütçe oluşturulmuştur.

e) Büyük Kongrede sıklıkla gündeme getirilen 
Hukuk bürosu oluşturulması önerisi doğrul-
tusunda bir avukatla sözleşme yapılarak mes-
leki haklarımız takip edilmeye çalışılmıştır.

f) Büyük kongre önerileri doğrultusunda  “ba-
sın ve iletişim bürosu” oluşturmak için yü-
rütülen çalışmalardan yüksek maliyet ne-
deniyle olumlu sonuç alınamamıştır.

4.4.ÜYE KAYIT SİSTEMİ KURULMASI

TVHB üye Kayıt Sistemi; Kurumsal yapının etkin-
liğin artırılmasına yönelik olarak Veteriner hekim 
Odaları üyelerinin kayıt altına alınması,  kullanıl-
ması, güncellenmesi, geliştirilmesi üye kayıtla-
rının kontrol altına alınması, üye hareketlerinin 
takip edilmesi, mükerrerlerin önlenmesi amacıyla 
kurulmuştur. Bu sistem, denetlenebilir, izlenebi-
linir ve raporlanabilir bir alt yapıya sahip şekilde 
hazırlanmıştır.

4.5.RESMİ TEMSİLLER

•	 Resmi tören ve protokollere Merkez Konseyi 
Başkanı veya katılamadığı durumlarda mer-
kez Konseyi üyeleri tarafından katılım sağ-
lanmıştır. 

•	 Dönem süresinde 23 Nisan Egemenlik, 30 
ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı kutlamalarına ve resepsiyonlarında 
TVHB temsil edilmiştir.

•	 9 Eylül 2014 tarihinde İstanbul yapılan TÜSİ-
AD istişare toplantısına Merkez Konseyi Baş-
kanı Talat Gözet Katılmıştır. 

•	 Türk Tabipler Birliği Olağan Genel kuruluna 
TVHB adına Dr Tahir GONCAGÜL katılım sağ-
lamış ve bir konuşma yapılmıştır.

•	 31.10 2013 – 3.11.2013 tarihleri arasında 
Antalya da yapılan “Yumurta Zirvesi” toplan-
tısına Merkez Konseyi Başkanı Talat GÖZET 
Katılmıştır.

•	 OIE tarafından organize edilen 2-8 aralık 
2013 tarihleri arasında Brezilya’da yapılan 
“Veteriner Eğitimi ve Veteriner Organizas-
yonlarının Rolü” konulu Çalıştaya Merkez 
Konseyi Başkanı Talat GÖZET Katıldı.

•	 3-9 Kasım 2014 tarihlerinde Antalya’da ya-
pılan Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
destekli ve Çiftlik Hayvanları Hekimliği Der-
neği tarafından organize edilen “Sürü Sağlığı 
ve Yönetimi konulu sempozyumda” TVHB, Dr 
Tahir GONCAGÜL tarafından temsil edilmiş-
tir.

•	 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
2012-2013 eğitim öğretim yılı mezuniyet tö-
reni 24 Haziran 2013 tarihinde gerçekleşti-
rildi. Ankara Üniversitesi Rektörü, Dekanlar, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, 
öğretim üyeleri ile öğrenci ailelerinin katıl-
dığı törene TVHB adına Doç. Dr Umut TAŞ-
DEMİR katıldı. Dereceye giren ilk 5 öğrenciye 
saat hediye edildi. Ayrıca yeni mezun öğren-
cilere “veteriner hekimlik meslek yemini” et-
tirilerek Veteriner Hekim mesleğine ilk adım 
atmaları sağlandı.
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•	 Veteriner Fakültesi 2014 Mezuniyet Töreni

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet 
Töreni ve Meslek Yemini 26 Haziran 2014 ta-
rihinde gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi 
Rektörü, Dekanlar, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Müdür Yardımcısı, öğretim üyeleri ile öğ-
renci ailelerinin katıldığı törene TVHB adına 
Merkez Konseyi Başkanı Talat GÖZET, Genel 
Sekreter Tahir GONCAGÜL, Merkez Konseyi 
Üyesi prof Dr. Ender YARSAN katıldı.

 Mezun öğrencilerin platformda yerlerini al-
malarının ardından saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile törene başlandı. Törende Protokol 
konuşmalarından sonra mezun öğrencilere 
“Veteriner Hekimliği Meslek Yemini” ettiril-
di.  Dereceye giren mezunlara TVHB ve diğer 
meslek örgütleri ve kurumlar tarafından çe-
şitli ödülleri verildi.

Şahsım ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği adına 
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Birazdan meslek yemini ederek aramıza katılacak 
olan genç meslektaşlarımızın, onların fedakâr aile-
lerinin ve onların eğitiminde aynı fedakârlığı göste-
ren saygıdeğer öğretim üyelerinin bu günkü haklı 
gururunu paylaşmaktan onur duyuyorum.

Değerli Genç Meslektaşlarım.

Veteriner Fakültesini kiminiz gönüllü kiminiz mec-
buriyetten seçtiniz. 5 yıllık eğitim sonrası mesleği-
mizle ilgi çok şeyler öğrendiniz. Şundan eminim ki 

hepiniz bu mesleği severek yapacaksınız. Öğren-
cilik yıllarınız iyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla 
tamamlanmıştır. Bugüne kadar onlarca zorluğa 
yakanıza Veteriner Hekim rozeti takmak, beyaz 
gömleği giyince oluşan değeri biçilmez duyguları 
yaşamak için katlandınız.

Şunu bilmelisiniz zorlu hayat yarışınız yeni başlıyor. 
Meslek hayatınızda bir yanda zorluklarla mücade-
le etmeyi, öğrenecek ve tecrübe edinecekseniz, di-
ğer yanda yardım etmeyi, can kurtarmayı, dostluk 
edinmeyi, sevgi ve saygı görme mutluluğunu tada-
caksınız. 

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Talat GÖZET’in Konuşma Metni
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Değerli meslektaşlarım,

Sizler Meslek yaşamınızda kendinize hedefler ko-
yarak geleceğinizi planlayın. Çalışmaktan, araştır-
maktan, öğrenmekten ve bildiklerinizi paylaşmak-
tan hiç ama hiç vazgeçmeyin.

Eminim ki genç veteriner hekimlerimiz  ailelerine, 
hocalarına, ülkelerine ve Mesleki etik ve deontolo-
jik kurallarımıza layık olarak Mesleklerini sürdüre-
ceklerdir. Dünyanın en saygın ve stratejik Mesleği 
olan Veteriner Hekimliği hak ettiği yere taşımanız 
mesleğimizin geleceği olan sizlerden beklentimiz-
dir.

Para ve mevki hırsına kapılmayın. “Hırs feyz ve ke-
malin en büyük düşmanıdır.” Hırs yapacağınız tek 
şey mesleğinizin zirvesine çıkmak olsun. Yüce Ön-

der Mustafa Kemal Atatürk’ün” hayatta en hakiki 
mürşit ilimdir” sözünden hareketle kendinizi geliş-
tirin. Bilgi yönüyle iki gününüz birbirine eşit olma-
sın.

Değerli Konuklar,

Başta A.Ü rektörümüzü, A,Ü.Veteriner Fakültesi 
dekanımızı, Bugün aramıza katılacak olan meslek-
taşlarımızın fedakâr ailelerini ve onların eğitimle-
rinde de aynı fedakârlığı gösteren saygıdeğer öğre-
tim Üyelerimizi de en içten duygularımla kutluyor 
ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Genç meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Geleceğine 
umutla bakan bir toplumun bireyleriyle, dayanış-
ma içinde bir yaşam ve başarılar diliyorum. Hepini-
ze tekrar Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

•	 TVHB Başkanı Talat Gözet Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde düzenlenen Veteriner He-
kimliği eğitiminin 172. yılı kutlama törenine katıldı.

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğreniminin 172. 
yılı 22 Ekim 2014 tarihinde Ankara Üniversite-
si Veteriner Fakültesinde düzenlenen tören ile 
kutlanmıştır. Düzenlenen törene Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği Başkanı Talat GÖZET katılmıştır. 
TVHB Başkanı Talat GÖZET yapmış olduğu açılış 
konuşmasında “ Meslekler İnsanlar için, Veteri-
ner Hekimlik İnsanlık İçindir... “ diyerek Veteriner 
Hekimlik Mesleğinin önemine bir kez daha değin-
miştir.

TVHB Başkanı Talat GÖZET Açılış Konuşma Metni

Sizleri şahsım ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği 
adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 1954 yılında kurul-
muş olup şuanda 56 adet bölge ve il odası mev-
cuttur. Ülkemizde hayvansal üretim, hayvan sağlığı 
ve refahı, Doğal hayat ve çevre sağlığı, halk sağlığı 
ve gıda güvenliği gibi konulardan sorumlu 25000 

civarında veteriner hekimin üye olduğu TVHB tüzel 
kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek 
örgütüdür.

Ülkemizde Veteriner Hekimliği eğitim ve öğretimi-
nin başlamasından bu yana 172 yıl geçmesi bizler 
için bir övünç kaynağıdır. Ancak, bu uzun yıllara 
rağmen uygulanan eğitim sistemi ve politikala-
rı nedeniyle uluslararası eğitim kalitesine sahip 
olamadığımız da acı bir gerçektir. Çünkü eğitim 
programımızın uluslararası düzeyine ve ulusal ka-
litesine bakıldığında kurumsal kalite, toplumdaki 
yeri, üniversite tercih sıralaması, akredite olma du-
rumu, Ar-GE potansiyeli, yurt içi ve yurt dışı yayın, 
mezunların durumu gibi sorular köklü bir eğitime 
sahip olmadığımızı göstermektedir.

Günümüz eğitim politika ve planlamalarında; ka-
lite, verimlilik ve fayda-zarar analizleri temel alın-
maktadır. Aynı zamanda; Ülke öncelikleri doğrul-
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tusunda, çevre ve sosyal yaşam bütünlüğü içinde, 
hayat boyu eğitim felsefesini kabul eden bir eğitim 
sistemi oluşturulmaktadır. Ne yazık ki Mevcut eği-
tim sistemimizde bu kriterlerin dikkate alındığını 
söyleyemeyiz. Sorulmadan kurulan fakülte sayı-
ları, hesaplanmadan artan öğrenci kontenjanları, 
görev alanları karışan meslekler karmaşası gibi so-
runlar artarak devam etmektedir.

28 Kasım 2007 yılında TVHB, 17 veteriner fakültesi 
dekanı, mesleki kuruluşlar ve dönem veteriner mil-
letvekillerinin katılımıyla yapılan toplantı sonucu 
yayınlanan deklarasyonda; Mevcut 17 Veteriner 
Fakültesinin altyapı sorunları çözülmeden, yeter-
li öğretim elemanı sağlanmadan, Laboratuar ve 
uygulama saha koşulları oluşturulmadan ve en 
önemlisi AB kriterlerinin uygulanmaya başladığı 
ülkemizde Avrupa eğitim Kurumları Birliği (EAEVE)
nin öngördüğü koşullar yerine getirilmeden yeni 
veteriner fakültesi açılması başta ülkemiz çıkarları-
na ve AB kriterlerine ters düştüğü vurgulanmıştı.Bu 
deklarasyonun yayınının üzerinden 7 yıl geçmeden 
9 tane daha fakülte açılması kararı yayınlanmış ve 
şu anda 26 veteriner fakültesi olmuştur.Bu fakül-
telerden içinde bulunduğumuz A.Ü.Vet Fakültesi 
başta olmak üzere ancak 4 tanesi akreditasyon sü-
recini tamamlayabilmiştir.

Yeniden şekillenmekte olan dünyada veteriner he-
kimliğin işlevleri gerek nicelik ve gerekse nitelik ola-

rak artacaktır. Bir yandan Avrupa Birliği ve dünya 
ile bütünleşme diğer yandan ülkesel sorunlar vete-
riner hekimlik mesleğinin ve meslek mensuplarının 
ileri düzeylerde donatılması, etkinleştirilmesi ve 
geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Veteriner he-
kimlik mesleğinin kendi etik kurallarını oluşturma-
sı kurum kültürünü geliştirmesi ve toplumsal yapı 
içerisinde etkin bir konumda olması gibi önemli 
sorunların aşılması gerekmektedir.

Sevgili Öğrenciler, Müstakbel Meslektaşlarım,

Veteriner Hekimlik eğitimi; yorucu, pahalı, uzun 
süreli, hassas ve güçlükleri olan; bilgi, tecrübe, dik-
kat, fedakarlık isteyen bir eğitimdir. Kutsal, saygın 
ve stratejik bir meslek olan veteriner hekimlik için 
öğrenim ve eğitim gördüğümüz fakültede giydiği-
miz beyaz önlükler, mesleğimize ve ülkemize olan 
sorumluluklarınızı daha da artırmaktadır. Bizlere 
düşen bu beyaz önlüklerimizi çıkar ve menfaatle-
rimiz için kirletmememizdir. Yaşam boyu gururla 
taşımamızdır.

Mesleğimiz gereği taşıyacağımız Beyaz önlükte 
bireysellik yoktur, ülkü vardır, ülke vardır, toplum 
vardır. Beyaz önlük, sağlıklı yaşam demektir, ör-
nek vatandaş olmak demektir. Beyaz önlük, vatan 
ve millet sevgisi demektir. Beyaz önlük, zorluklarla 
mücadele demektir, cehaletle, tembellikle ve yok-
sullukla savaş demektir. Beyaz önlük, uygarlığın 
ışığı demektir. Öncelikli ülkümüz ve ilkemiz; renkli-
lerin çoğaldığı bir dünyada beyaz kalabilmektir.

Meslekler İnsanlar için, Veteriner Hekimlik İnsanlık 
İçindir...

Veteriner Hekimlik eğitiminin 172. yılının ülkemize ve 
mesleğimize olumlu katkılar sağlaması dilek ve dü-
şüncelerimle Herkesi tekrar saygıyla selamlıyorum.
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1. Oda Başkanları Toplantısı 05-06 Ocak 2013 
Kızılcahamam/Ankara

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 45. Dönem (2012-
2014) veteriner hekim odaları ile ilk istişare 
toplantısını 5-6 Ocak 2013 tarihlerinde Kızılca-
hamam’da gerçekleştirdi. Toplantı; 45. Dönem-
de yeni göreve gelen oda ve merkez konseyi yö-
netimlerinin tanışması ve kaynaşması yanında, 
45.dönemin daha başarılı geçirilmesi için tüm 
odalarımızın sorunlarının görüşülerek birlikte 
çözüm yolları aranması, odalar arasında uygula-
ma birlikteliğinin sağlanması, veteriner hekimliği 
mesleğinin kamu ve meslektaşlarımız yararına en 
iyi şekilde uygulanması yollarının aranması amacı 
ile düzenlenmiştir.

Toplantı oldukça verimli geçmiştir. Birinci gün; Ba-
kanlıktan toplantıya katılan Genel Müdür Yardım-
cısı Dr. İbrahim ÖZCAN, Daire Başkanı Dr. Nahit 
YAZICIOĞLU, Dr. Ali AYAR, Semra YILMAZ, ve Birim 
Sorumlusu Hamit DEMİRTAŞ tarafından yeni yasal 
düzenlemeler hakkında bilgilendirme yapılmış ve 
sorular cevaplandırılmıştır. Ve doyurucu bir yasal 
bilgilendirme olmuştur.

İkinci gün; Odalarımızın görev, yetki ve sorumlu-
luk alanları ile ilgili yaşanan sorunlar ve bunların 
çözüm önerileri ile odalar arası uygulama birlikte-
liğinin sağlanması üzerinde tartışılmış hemen tüm 
katılımcılar bu konulardaki görüş ve önerilerini 
dile getirerek önemli ölçüde mutabakata varıl-
mıştır. Ancak bu mutabakatın resmileştirilmesi ve 
bir genelge haline getirilmesi için bölgeleri tem-
sil edecek şekilde oda başkanlarından oluşan bir 
komisyon oluşturulmuş ve bu komisyon 15 gün 
içerisinde yapacağı bölgesel toplantılar sonrası 
Ankara’da bir araya gelerek gerekli kararların bir 
sonuca bağlanması ve bu kararların odalara bildi-
rilmesi kararlaştırılmıştır.

Oda Başkanları Toplantı Kararları:

1. Veteriner hekim asgari ücretleri (Tam zaman-
lı, kısmi zamanlı, saatlik gibi)

Tam zamanlı çalışacak veteriner hekimlerin 
aylık ücretleri 8/2 derecede göreve yeni baş-
layan devlet memuru veteriner hekimin ücre-
tinden düşük olamaz.

Kısmi zamanlı ve saatlik ücretler bu ücret kıs-
tas alınarak oranlanır.

2. Çalışma Belgesi ücretleri   ( Tam zamanlı, kıs-
mi zamanlı, saatlik, ücrete göre gibi)

Yapılacak olan sözleşmede veteriner hekim 
için belirlenen net ücretin % 25 ini geçemez. 
Ancak bu miktar 300 TL den aşağı ise   300 TL 
ye tamamlanır.

3. Muayenehane veteriner hekimlerinin yü-
rütebileceği ikinci görevler.( kısmi zamanlı 
istihdamı zorunlu personel, çiftlik veteriner 
hekimliği, danışmanlık vb)

Muayenehane çalıştıran veteriner hekimler tam 
zamanlı iş yeri hekimliği görevi alamazlar, İş yeri 
hekimleri çalışma gün ve saatleri çakışmamak 
koşuluyla birden fazla iş yerinde görev alabilir.

4. Asgari muayene ve tedavi ücretleri

2000 yılında hazırlanan “Asgari Ücret Tarifesi 
“ içinde yer alan çarpanlar üzerinde yeniden 
çalışılarak 2014 yılında odalarımızın katsayı 
belirleyerek daha kolay bir uygulama yöntemi 
hazırlaması

5. Muayenehane ve Ev ve Süs Hay Sertifika eği-
timleri

Eğitimlerin genelgede belirtilen çerçevede 
yapılması, özellikle ev ve süs hayvanları ile 

4.6. ODALARLA İLİŞKİLER
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ilgili eğitimlerin ciddi bir şekilde takibi, Web 
sitesinde yayımlanarak diğer illerden ulaşım 
sağlanması

6. Veteriner hekimlere üyelik belgesi verilmesi-
nin prosedürü,

Üyelik belgesinin nerde kullanılacağını belirtir 
dilekçe ile talep edilmesi ve hangi amaçla  kul-
lanılacağının belgede belirtilmesi

7. Üye kayıt programı

Sağlıklı bir üye kayıt sistemi oluşturmak üzere; 
TVHB Merkez Konseyi tarafından, üyeler hak-
kında detaylı bilgi sağlanabilecek bir bilgisayar 
programı yaptırılacak. Bu bilgisayar programı-
na üye kayıtları yeniden girilecek,  Program 
hazırlıkları bittiğinde odalara detaylı bilgi ve-
rilecek.
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2. Oda Başkanları Toplantısı: 2-3 Şubat 2013 
Gölbaşı/Ankara

Kızılcahamam’da tüm oda başkanlarının katılımıy-
la yapılan toplantıda alınan karar gereği 15 oda 
başkanının katılımıyla yapıldı.

Bu toplantıda; “Kamu dışında görev alan Veteriner 
Hekimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Eği-
tim ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında yönerge”  
mesleki çalışma alanları ile ilgili “tip sözleşme” ör-
nekleri üzerine çalışıldı ve karar bağlandı. 

5-6 Ocak 2013 tarihlerinde Kızılcahamam’da tüm 
oda başkanlarının katılımıyla yapılan toplantının 
ardından bu toplantıda belirlenen 15 oda başka-
nının katılımıyla ikinci toplantı 2-3 Şubat 2013 ta-
rihlerinde Ankara/Gölbaşında yapılmıştır.

Bu toplantıda; bölgelerindeki diğer odalarla yap-
tıkları toplantılarla hazırlıklı olarak bu toplantıya 
katılan oda başkanlarıyla oldukça verimli bir top-
lantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda;

1. İşyeri hekimliği ile ilgili ilk aşamada TVHB 
Merkez Konseyi tarafından bir yönerge hazır-
lanmasının uygun olacağı kararlaştırılmış ve 
yönerge taslağı hazırlanmıştır.

2. Bu yönerge kapsamında iş yeri veteriner he-
kimlerinin işverenle imzalayacakları sözleş-
melerin ülke genelinde bir örnek olması için 
her işyeri için tip sözleşme örnekleri hazırlan-
mıştır.(taslak)

3. İşyeri veteriner hekimlerinin asgari ücretleri, 
çalışma izin belgeleri ücretleri ve asgari mua-
yene ücretleri ile ilgili çalışmalar da yapılmış-
tır. Ancak Bu yıl odalarımızın çoğunluğu asgari 
ücretleri belirledikleri için bu çalışmanın 2014 
yılından itibaren uygulamaya konması karar-
laştırılmıştır.
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KAMU DIŞINDA GÖREV ALAN VETERİNER HEKİMLERİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI İLE 
EĞİTİM ve ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA DAİR YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1)  Bu Yönergenin amacı; Hayvansal 
üretim, hayvan sağlığı, çevre sağlığı,  gıda güven-
liği, veteriner tıbbi ve tıbbi olmayan ürünlerin 
üretimi ve hayvansal atıkların bertarafı ile ilgili 
alanlarda işyeri hekimi olarak çalışan Veteriner 
hekimlerin nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilme-
leri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul 
ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (1)  Bu Yönerge; Kamu kurum ve ku-
ruluşlarında daimi kadrolu olarak çalışanlar hariç, 
kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel ki-
şilere ait işyerlerinde çalışan Veteriner hekimleri 
kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 – Bu Yönerge; 6343 sayılı “Veteriner 
Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner He-
kimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve 
Göreceği İşlere Dair Kanun’un” 4, 5, 14, 15, 33 ve 
47. Maddeleri ile Türk Veteriner Hekimler Birliği 
Hizmetlerinin Yürütülmesine ilişkin uygulama Yö-
netmeliğinin 113. Maddesine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a)      Konsey: TVHB Merkez Konseyini,

b)      Oda: Veteriner hekimin üyesi olduğu Veteri-
ner Hekim Odasını,

c)      Yetkili İdare: Veteriner hekimin görev yap-
tığı işyerinin faaliyet alanına göre; Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
ile İçişleri Bakanlığının merkez, il ya da ilçe teşkila-
tını, diğer yetkili idareleri,

d)     Mevzuat: Veteriner hekimin çalıştığı işyerini 
ilgilendiren yürürlükteki yasal düzenlemeleri,

e)      Yardımcı sağlık personeli: Veteriner sağlık 
teknisyeni ve teknikerini

f)       İş Kanunu: Sosyal Güvenlik Kurumunca uygu-
lanan resmi mevzuatların tamamı

g)      Eğitim Belgesi: Türk Veteriner Hekimleri Bir-
liği tarafından işyeri hekimliği için düzenlenen eği-
tim sonrası alınan belgeyi

h)      İşyeri hekimi: Bu yönerge kapsamında yer 
alan iş yerlerinden birinde görevlendirilmiş vete-
riner hekimi,

i)        Tip Sözleşme: Türk Veteriner Hekimleri Birli-
ği tarafından her iş alanı için hazırlanan Veteriner 
Hekimlerin işverenle aralarında yapmak zorunda 
oldukları iş sözleşmesi

Asgari ücret :  Veteriner Hekim Odaları tarafından 
belirlenen ve TVHB tarafından onaylanan iş yeri 
Veteriner Hekimine ödenecek net ücretin alt limi-
tini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Alanları, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Çalışma Alanları

Madde 5- (1) İşyeri Veteriner hekimlerin çalışma 
alanları aşağıdadır;
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a. Muayene, poliklinik ve hastaneler,

b. Hayvancılık işletmeleri (üretim, damızlık, ıs-
lah),

c. Ev ve süs hayvanı satış yerleri,

d. Hayvan eğitim ve barınma yerleri,

e. Otel hizmeti veren hayvan bakımevleri,

f. Yetiştirici Birlikleri

g. Hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, park ve 
panayırlar

h. Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı 
ile ilgili işletmeler,

i. Veteriner teşhis, analiz ve üretim laboratuvar-
ları,

j. Deney hayvanı üretici, kullanıcı ve tedarikçi-
leri ile deney hayvanları araştırma laboratu-
varları

k. Veteriner tıbbi ürünleri üreten, ithal eden, sa-
tan ve dağıtan işyerleri,

l. Tıbbi olmayan Veteriner sağlık ürünlerini üre-
ten, ithal eden ve satan işyerleri,

m. Gıda üretim, işleme ve dağıtımı yapan işlet-
meler,

n. Gıda kontrol laboratuvarları,

o. Yem üretim, işleme ve dağıtımı yapan işlet-
meler,

p. Haşere ve zararlılarla mücadele yapan işyer-
leri,

q. Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmeleri,

r. Eksperlik,

s. Tarımsal danışmanlık büroları,

t. Odaların teklifi ve konseyin onayı ile uygun 
görülen diğer çalışma alanları

 

İşyeri Veteriner Hekiminin genel görev, yetki ve 
sorumlulukları

Madde 6- (1) Kamu dışı işyerlerinde görev alan 
veteriner hekimlerin görev, yetki ve sorumluluk-
ları aşağıdadır.

(a)Bu Yönergede belirlenmiş tüm görev, yetki ve 
sorumluluklarını yerine getirirken, mesleki hizme-
te yönelik mevzuata, bağlı bulunduğu Veteriner 
hekimler odasının almış olduğu kararlara ve tüm 
mesleki etik kurallara uymak,

(b)Görev yaptığı hizmet alanı ile ilgili Resmi ma-
kamlarca belirlenen yasal düzenlemelere uymak 
ve takip etmek, Yetkili idare tarafından yapılan 
resmi kontrol ve denetimler sırasında görevlilere 
gereken bilgi ve belgeleri sunmak, resmi kontrol 
ve denetime yardımcı olmak,

(c)İşyeri ile yapılan “tip sözleşme” kurallarına uy-
mak,

(d)Hizmet Sözleşmesinde belirtilen gün ve saat-
lerde görev alanı dışında mesleki faaliyette bulun-
mamak,

(e)Görev yaptığı alanla ilgili haksız rekabet kural-
larına fırsat vermemek,

(f)TVHB veya odalar tarafından belirlenen asgari 
ücret tarifesine uymak,

(g) TVHB, Oda ve yetkili idareler tarafından çalıştı-
ğı işyerinin faaliyeti ile ilgili düzenlenen ve  katılın-
ması zorunlu olarak belirlenen eğitim ve kurslara 
katılmak zorundadır

Çalışma alanları ile ilgili görev, yetki ve sorum-
luluklar

Madde 7 – (1) İşyeri veteriner hekiminin görev 
aldığı çalışma alanı ile ilgili görev yetki ve sorum-
lulukları;

 



TVHB
46. Dönem Büyük Kongre22

a)Hayvancılık İşletmelerinde;

Hayvancılık işletmelerinde görev alan veteriner 
hekimler, işletmenin çalışma alanına göre;

1. Hayvan Sağlığı

2. Yem güvenliği

3. Hayvan refahı

4. Suni tohumlama veya embriyo transferleri

5. Hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına 
alınması

6. Hijyen kurallarının uygulanması ve bu konuda 
personel eğitimi

7. İlaç uygulamalarının kayıtları ve takibi

8. Veteriner hekim, yukarıda belirtilen konular-
da ilgili yönetmeliklerin gereğini yerine getir-
mek üzere uygulanması gereken prosedürleri 
bir plan dahilinde belirler ve işletme sahibine 
bir rapor halinde bildirir ve uygulamaları takip 
eder.

9. İşletme sahibi ile yapılan sözleşmede belir-
lenen ve veteriner hekimin bizzat kendisinin 
uygulama yapması zorunlu konularda gerekli 
uygulamaları yapar

b)Yetiştirici veya Damızlık Birlikleri ile Koopera-
tiflerde;

Yetiştirici Birlikleri ve kooperatiflerde görev alan 
Veteriner Hekimler, Birliğin çalışma alanına giren 
hayvan türü veya ırkı ile çalışma amacı doğrultu-
sunda;

1) Bu konuda yapılan yasal düzenlemeler çerçeve-
sinde yetiştirme ve ırk ıslahı çalışmalarını düzenle-
mek ve takip etmek

2) Suni tohumlama veya embriyo transferi uygula-
malarını yapmak ve/veya denetlemek,

3)Kayıtların düzenli tutulması için gerekli düzenle-
me ve/veya görevlendirme yapmak,

4)Suni tohumlama veya embriyo transferi uygula-
malarında

Veteriner Hekimleri Odasının belirlediği “Asgari 
Ücret” e uyulmasını sağlamak,

5)Yapılan sözleşme gereği Veteriner Hekimin biz-
zat yapması gerekli uygulamaları yapmak. 

c)Gıda İşletmelerinde;

Gıda işletmelerinde görev alan Veteriner Hekim-
ler işletmenin çalışma alanına göre;

1)İşletmenin uyması gerekli yönetmelik hükümle-
ri doğrultusunda izlenebilirliği sağlayan kayıtların 
takibi, iyi hijyen uygulamaları veya tehlike analizi 
ve krıtik kontrol noktaları/HACCP uygulamaları, 
gibi güvenli gıda üretimini sağlamak için gerekli 
çalışmaları yapmak ve bu kuralların uygulanması-
nı takip etmek,

2) Resmi veya yetkilendirilmiş Veteriner Hekimin 
görev aldığı kanatlı kesimhanelerinde gerektiğin-
de muayene görevini üstlenmek (bu durumun 
sözleşmede belirtilmesi gerekir)

3) Resmi veya yetkilendirilmiş Veteriner Hekimin 
görev aldığı işletmelerde; işletmeyi ilgili yönetme-
likler çerçevesinde kontrol ve denetime hazır bu-
lundurulmasını sağlamak ve denetimlerde belir-
lenen eksiklikleri işletmeye bildirerek giderilmesi 
için gerekli tedbirleri aldırmak.

4)Personel için gerekli olan eğitimleri yapmak 
veya yaptırmak.

ç)Hayvansal artıkların toplanması ve bertarafı ile 
ilgili işletmelerde;

Bu tür işletmelerde görev alan Veteriner Hekimler 
işletmenin çalışma alanına göre;

1) “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hay-
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vansal Yan Ürünler Yönetmeliği” hükümleri çer-
çevesinde işletmede alınması gerekli tedbirleri 
belirler, yazılı olarak işletmeye bildirir ve uygula-
maları takip eder.

d) Hayvan satış yerlerinde;

Hayvan satış yerlerinde görev alan Veteriner He-
kimler satış yerinin çalışma alanına göre;

1) “Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barın-
ma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik” ve“-
Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve De-
netleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”  
te yer alan hijyen, hayvan refahı ve hayvan sağlığı 
ile ilgili hükümlerin uygulanması ile ilgili çalışma-
ları yaparak alınması gerekli tedbirleri belirler, iş-
letme sahibine bildirir ve uygulamaları takip eder. 
Eksiklikleri belirler, giderilmesi için rapor halinde 
İşletme sahibine iletir.

2) Veteriner hekim satış yerine gelen hayvanları 
muayene eder ve belgelerini kontrol eder. Hasta 
veya belgeleri tam olmayan hayvanları satış yeri-
ne alınmasını engeller.

e) Labaratuvarlarda;

Laboratuvarda çalışan veteriner hekim “Veteri-
ner teşhis ve analiz laboratuarları yönetmeli-
ği”, “Gıda Kontrol Laboratuarlarının Kuruluş, Gö-
rev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve 
Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” te 
belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine 
getirir.

f)Veteriner Sağlık Ürünleri ile ilgili işletmelerde;

Veteriner sağlık ürünleri ile ilgili işletmelerde çalı-
şan veteriner hekimler, bu işletmede üstlendikleri 
görevin özelliğine göre “Veteriner Tıbbi Ürünler 
Hakkında Yönetmelik”, “Tıbbi olmayan Veteriner 
Sağlık Ürünleri Yönetmeliği” inde bu görevler için 
belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine 
getirir.

g)Eksperlik;

Çeşitli kurum ve kuruluşlar adına eksperlik veya 
bilirkişilik yapan veteriner hekim çalışma bölge-
sindeki veteriner hekimleri odasına kayıtlı olmak 
ve oda tarafından belirlenen asgari ücrete uymak 
zorundadır.  

h)Yem İşletmelerinde;

Yem işletmelerinde görev alan veteriner hekim 
yemle ilgili yasal düzenlemelerde yer alan üstlen-
diği görevle ilgili olarak belirlenen yetki ve sorum-
lulukları yerine getirir.

I)Haşere ve zararlılarla mücadele işlerinde;

Haşere ve zararlılarla mücadele işlerinde çalışan 
veteriner hekim bu konuda yapılan yasal düzenle-
melerde belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları 
yerine getirir

i)Muayene, poliklinik ve hayvan hastaneleri;

Veteriner Hekim, 6343 sayılı “Veteriner Hekimliği 
Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Bir-
liği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İş-
lere Dair Kanun” ile Veteriner Hekim Muayeneha-
ne ve Poliklinik Yönetmeliği ve Hayvan Hastanesi 
Yönetmeliğinde belirtilen yetki ve sorumluluklar 
çerçevesinde görevini yürütecektir.

J)Deneysel ve Bilimsel Amaçlı Kullanılan Hayvan-
ların Üretim Yerleri;

“Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanı-
lan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yö-
netmelik” te alacağı görev konusunda belirlenen 
yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevini ye-
rine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim, Belgelendirme, Sözleşme,  Onay ve Asga-
ri Ücret
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Eğitim ve Belgelendirme

Madde 8- (1) TVHB İşyeri Veteriner Hekimlerinin 
çalışma alanları ile ilgili eğitim programları hazır-
lar ve uygular

(2) İşyeri Veteriner Hekimi olarak görevlendirme 
yapılabilmesi için Veteriner Hekim çalışma alanı 
ile ilgili belirlenen eğitimlere katılarak belge almış 
olması zorunludur.

Doktora veya uzmanlık yapmış olan Veteriner He-
kimlerin doktora veya uzmanlık alanları ile ilgili iş 
kollarında istihdam edilmeleri halinde bu hüküm 
aranmaz.

Sözleşme ve Onay

MADDE 9 - (1) Bu Yönerge çerçevesinde çalışacak 
Veteriner hekimler, TVHB tarafından çalışma alan-
ları ile ilgili olarak hazırlanarak Odalara gönderi-
len tip sözleşmeleri işverenle birlikte imzalayarak 
notere onaylattıktan sonra Oda yönetim kuruluna 
başvururlar.

(2) Oda yönetim kurulları; sözleşmeleri, ilgili mev-
zuat ve Yönetmelikler ile Birlik Genel Kurul karar-
larına uygunluk bakımından inceleyip başvuru ta-
rihinden itibaren 15 gün içinde onaylar.

(3) İlgili mevzuat ve Birlik Genel Kurul kararlarına 
aykırılığı tespit edilen sözleşmeler, gerekli düzelt-
meler yapılıncaya kadar onaylanmaz

(4) Sözleşmeler, Oda tarafından onaylandıktan ve 
Çalışma İzin Belgesinin düzenlenmesinden sonra 
yürürlüğe girer

(5) Oda yönetim kurulu tarafından, onaylanmış 
bir sözleşme olmaksızın herhangi bir işyerinde Ve-
teriner Hekimlik yapılamaz.

Asgari ücret

Madde 10- (1) İşyeri Veteriner Hekimlerinin üc-
retleri, TVHB tarafından onaylanan asgari ücretin 
altında olamaz.

(2) Asgari ücret tarifesi her yıl Ocak ayında odalar 
tarafından belirlenir ve Merkez Konseyi tarafından 
onaylanarak kesinleşir. Belirlenen asgari ücret net 
ücret olup herhangi bir kesinti uygulanamaz.

(3) Belirlenen asgari ücretler, günde sekiz saat 
aynı iş yerinde çalışan Veteriner Hekimler için ge-
çerlidir. Yarım gün veya daha az süreli çalışmayı 
gerektiren durumlarda ücret belirleme işi çalışma 
zamanı ile orantılı olarak ilgili Odalarca yapılır.

(4) Bu yönerge kapsamında görev alan Veteriner 
Hekimler TVHB veya Odalar tarafından belirlenen 
asgari ücret tarifesine uymak zorundadır.

(5) Veteriner Hekimler, çalıştıkları kurumun mes-
lek icrası ile ilgili verdiği hizmetlerde, Birlik tara-
fından onaylanan asgari ücretin uyulmasından 
sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Mesleki denetim:

Madde 11- (1) Bu yönerge kapsamında görev 
yapan Veteriner hekimlerin mesleki denetimleri 
odalar tarafından yaptırılır.

(2) Veteriner hekimlikle ilgili mevzuatlara uyma-
yanlar hakkında gerekli soruşturma açılır.

(3) Mesleki denetim hizmetleri ile ilgili giderler 
Oda bütçesinden karşılanır.

Yaptırım

Madde 12 - (1) Bu Yönerge hükümlerine aykırı 
davranan Veteriner hekimler hakkında, 6343 sa-
yılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül 
Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun ve Türk Ve-
teriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülme-
sine İlişkin Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde 
oda tarafından soruşturma açılarak gerekli disip-
lin cezası uygulanır. Ayrıca 6343 sayılı kanunun il-
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gili maddesi uyarınca ilgili Cumhuriyet savcılığına 
suç duyurusunda bulunulur.

Madde 13- (1) Bu yönergede yer almayan konu-
larda ilgili yasa hükümleri uygulanır.

Geçici Madde

Madde 14- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girme-
sinden önce; kamu dışında çalışmak üzere sözleş-
me yaparak, belge almış olan Veteriner hekimler; 
çalışma izin belgelerini yenileme aşamasında bu 
Yönergedeki belgelerle Odaya başvurmak zorun-

dadırlar.

Yürürlük:

Madde 15-(1) Bu Yönerge Türk Veteriner Hekim-
leri Birliği Merkez Konseyi’nin 14.02.2013 tarih ve 
2013/6 sayılı kararı ile uygulamaya konmuştur.

Yürütme:

Madde 16- (1) Bu Yönerge veteriner hekim odala-
rı ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Kon-
seyi tarafından yürütülür.

26-27 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da 56 veteri-
ner hekim oda başkanının katılımıyla bir toplantı 
yapıldı. Toplantıda 2 gün sure ile odalarımızın so-
runları ele alındı. Özellikle yeni yasal düzenleme-
lerin getirdiği değişiklikler tartışıldı ve bu düzen-
lemelerin tüm Veteriner hekimler tarafından çok 
iyi takip edilmesi gereği hemen her oda başkanı 
tarafından dile getirildi.

Bunun yanında 2014 yılında uygulanacak asgari 
ücretler ve kısa sure once bazı illerimizde uygu-
lamaya konulan yetkilendirilmiş veteriner hekim 

görevlendirmeleri ele alınarak detaylı bir şekilde 
tartışıldı.

Toplantıda Alınan Kararlar;

1) Kamu dışında görev alacak veteriner hekimle-
rin aylık asgari ücretleri; kamuda yeni göreve baş-
layan ve 8/2 dereceden maaş alan Veteriner heki-
min maaşına denk olmalıdır. Bu ücret 2014 yılı için 
2900 TL olarak  belirlenmiştir.

Kısmi zamanlı çalışma ve saatlik çalışma ücretleri 
bu ücret üzerinden oranlanarak belirlenecektir

3.  Oda Başkanları Toplantısı: 26-27 Ekim 2013 Ankara
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2) Muayene ve tedaviler için Asgari Ücret Tarife-
si; Oda yönetim kurulları tarafından belirlenerek 
Merkez Konseyi tarafından onaylanan katsayı ile 
ASGARİ ÜCRET TARİFESİ kitapçığında yer alan mu-
ayene ve tedaviler için belirlenmiş olan puanların 
çarpımı ile  belirlenecektir.

-Katsayı dışında değerlendirilmek istenen mua-
yene ve tedavi ücretleri için katsayının yanında 
sadece bu uygulamalar için ayrı asgari ücret be-
lirlenebilir.

-Kitapçığın Genel İlkeler bölümünde yer alan  ku-
rallar da uygulanacaktır. ––2014 yılı için odalar 
tarafından belirlenecek katsayı 1.2 den düşük ol-
mayacaktır

-2014 yılı Asgari Ücret Tarifesi olarak muayeneha-

nelere; ASGARİ ÜCRET TARİFESİ kitapçığı ve uygu-
lanacak katsayı ulaştırılacaktır.

3) Çalışma İzin Belgesi ücreti olarak aylık net ücre-
tin %25 i alınır. Bu ücret 300 TL nin altında kalırsa 
300 TL ye tamamlanır.

4) Üye kayıtlarının sisteme girişi 31 Aralık 2013 ta-
rihine kadar kesin olarak bitirilecektir.

Bunun yanında, Türk Veteriner Hekimleri Birliği-
nin ve odaların kurumsallaşma konusunda özel 
çaba sarf edilecektir..

5) 2014 yılında yapılacak “Yetkilendirilmiş Veteri-
ner Hekim” görevlendirmelerinde İl Müdürlükleri 
tarafından ihale ve taşeron yönteminin kullanıl-
ması halinde yasal yollara müracaat edilmesi ka-
rarlaştırılmıştır.

4.1.Tokat, Amasya, Çorum, Samsun, Ordu, Gire-
sun ve Trabzon Veteriner Hekimleri Odaları Mer-
kez Konseyi Başkanı Talat GÖZET ve II. Başkan Ali 
KOÇ tarafından 14-24 Kasım 2013 tarihleri arasın-
da ziyaret edildi.

Serbest, Kamuda ve Kamu dışında istihdam edilen 
meslektaşlarımızın sorunları, öneri ve teklifleri; 
yeni çıkan Veteriner Tıbbi Ürünler ve Muayene-
hane ve Poliklinik Yönetmeliğinin uygulamasında 
yaşanan sorunlar ve bu sorunlara yönelik öneriler 
tartışıldı. Mesleğimiz ile ilgili gelecekte yapılması 
düşünülen çalışma ve etkinlikler konusunda bilgi 
alış verişi yapıldı. Bazı klinik ve poliklinikler ziyaret 
edildi ve yapılan ziyaretlerde klinik ve poliklinik-
lerin standartlarındaki iyileşmeler memnuniyetle 
karşılandı.

4.2. TVHB Merkez Konseyi Başkanı Talat GÖZET ve 
2. Başkan Ali KOÇ 22-29/12/2013 tarihleri arasın-
da Balıkesir, Çanakkale, Trakya, Bursa, Kocaeli, Sa-

karya, Düzce ve Bolu odalarını ziyaret etmişlerdir.

Oda başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve diğer 
meslektaşlarımızla bir araya gelerek Veteriner 
Hekim Odalarımızın kurumsallaşması konusunda, 
mesleğimizin sorunları, sahada yaşanan problem-
ler ve çözüm önerileri Veteriner Hekimlik mesle-
ğinin geleceği ve yapılması gereken düzenlemeler 
konusunda bilgi alışverişinde bulunmuşlardır.

4.3. Merkez konseyi Başkanımız Talat GÖZET ve 
2.Başkan Ali KOÇ 09-14 Haziran tarihleri arasında 
KONYA, KARAMAN, MERSİN,  ADANA, OSMANİYE, 
HATAY, GAZİANTEP, ŞANLIURFA, ADIYAMAN, KAH-
RAMANMARAŞ, ve KAYSERİ  Veteriner Hekimleri 
Oda Başkanlıklarımızı ziyaret ettiler.

Ziyaretler esnasında meslektaşlarımızla genel 
hayvancılık politikaları, Odalarımızın sorunları, 
serbest çalışan meslektaşlarımızın, kamu ve kamu 
dışında istihdam edilen  meslektaşlarımızın so-
runları çözüm önerileriyle birlikte tartışılmıştır.

4.  Oda Ziyaretleri
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Konya Veteriner Hekimler Odasının yeni almış ol-
duğu oda hizmet binası gezilmiştir. Konya’nın en 
merkezi yerinde alınan hizmet binasına ağustos 
ayı içerisinde taşınmayı planlamaktadırlar. İkin-
ci hizmet binasının alımında emeği geçen  başta 
Konya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Ra-
mazan GÜRBÜZ ve  yönetim kurulu üyelerine ay-
rıca birlik ve beraberlik içinde maddi ve manevi 
desteklerini esirgemeyen tüm meslektaşlarımıza 
Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak teşekkür 
ediyoruz. 

Karaman Veteriner Hekimleri odası Başkanı Cahit CENK ve Y.K. üyeleriyle

Mersin Veteriner Hekimleri Oda başkanı Mustafa 
Kemal İLCAY, Yönetim kurulu üyeleri, Mersin Bü-
yük Şehir Belediye Başkanı Danışmanı Meslekta-
şımız Türkan EVRAN ve Büyükşehir Belediyesi Ve-
teriner Hizmetleri Daire Başkanı Güven ÇAKIR ile 
Büyükşehir Belediyelerinde bir ilk olarak kurulan 

Belediye Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığının 
örnek olarak diğer Büyükşehir Belediyelerinde ve 
İlçe Belediyelerinde de Veteriner İşleri Müdürlük-
leri kurulması konusunda işbirliği yapılarak ortak 
politikalar oluşturulması hususunda çok yararlı 
bilgi alışverişi yapılmıştır. 

Merkez konseyi Başkanı Talat GÖZET, 2.Başkan 
Ali KOÇ ve Adana VHO Başkanı Gaffar AKTOZ  ile 
birlikte; Osmaniye Oda başkanımız Yusuf Ertuğ 
TUFAN ve Yönetim kurulu üyeleri , Hatay Oda baş-
kanımız Yahya HAMURCU ve Yönetim kurulu üye-
leri ve meslektaşlarımızla Bölgedeki sorunlar ve 
hayvan hastalıkları konusunda fikir alış verişinde 
bulunduk. 
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Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ab-
dullah AÇIKGÖZ ve Yönetim Kurulu üyeleriyle 
2012 yılında satın almış oldukları hizmet bina-
sında; kurumsallaşma kervanına katılan Şanlıurfa 
Odası Hizmet binasının satın alınmasında emeği 
geçen başta Oda Başkanımız yönetim kurulu üye-
leri ve maddi ve manevi desteğini esirgemeyen 
tüm meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 

Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası Başkanımız Seydi Vakkas DEMİR ve 

yönetim kurulu üyeleriyle 

Kahramanmaraş Veteriner Hekimleri Odası Başkanımız Galip SEÇKİNER ve 

yönetim kurulu üyeleriyle  

Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akif BAŞOL, Yönetim 

kurulu üyeleri Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanımız 

Prof. Dr. İhsan KELEŞ ve meslektaşlarımızla Kayseri Veteriner He-

kimleri Odası binasında sohbet ettik. 

Gaziantep Oda Başkanımız Ayhan DEVAMLI ve Yönetim kurulu üyeleriyle 
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4.4.Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konse-
yi Başkanı Talat GÖZET, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Doç.Dr. Umut TAŞDEMİR, Doç.Dr.P.Barbaros TUN-
CER ile birlikte Aksaray Veteriner hekimleri Odası-
nı ziyaret ettiler.

Aksaray Veteriner Hekimleri Odasında Oda baş-
kanımız Miktat KÜÇÜK, Önceki  Milletvekili mes-
lektaşımız İsmet GÜR  ve yönetim kurulu üyeleri-
mizle Genel hayvancılık politikaları mesleğimizin 
geleceği  konusunda sohbet ettik.

4.5. Kastamonu Veteriner Hekimleri Odası tarafın-
dan 12 Temmuz 2014 tarihinde  düzenlenen İftar 
davetine Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez 
Konseyi Başkanı Talat GÖZET, TVHB Genel Sekre-
teri Dr. Tahir GONCAGÜL ve TVHB Yüksek Haysiyet 
Divanı Başkanı Dr. Mehmet ALKAN katıldı. Düzen-
lenen iftar davetinde bir araya gelen meslektaşlar 
hem mesleki anlamda hem de dostluk anlamında 
paylaşımlarda bulundular. Ayrıca davette Merkez 
Konseyi Başkanı Talat GÖZET basın mensupları ta-

rafından yöneltilen soruları cevaplandırdı. 

13 Temmuz 2014 de gerçekleştirilen Zonguldak 
Veteriner Hekimleri Odası ziyaretinde ise mes-
lektaşlarımızla genel hayvancılık politikaları, Oda-
larımızın sorunları, serbest çalışan meslektaşla-
rımızın, kamu ve kamu dışında istihdam edilen  
meslektaşlarımızın sorunları çözüm önerileriyle 
birlikte tartışılmıştır. 

4.6. Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası tarafından 
satın alınarak 24 Eylül 2014 tarihinde yeni hizmet bi-
nasının açılış törenine II. Başkan Ali KOÇ katıldı.

4.7. Erzurum Veteriner Hekimleri Odası eski Başkanı 
Prof. Dr. Fikret ÇELEBİ ve Erzurum VHO yeni Başkanı 
Doç. Dr. Bülent POLAT ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
bir araya gelen Türk Veteriner Hekimleri Birliği Baş-
kanı Talat GÖZET, Veteriner Hekimlik Mesleğine yö-
nelik yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, mesleğin 
geleceği ve yapılması gereken düzenlemeler hakkın-
da bilgi alışverişinde bulunmuşlardır.
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi 
Başkanı Talat GÖZET ve 2. Başkan Ali KOÇ; Tokat, 
Balıkesir, Çanakkale, Trakya, Bursa, Kocaeli, Sakarya, 
Düzce ve Bolu odalarınız ziyaret etmişlerdir.

Oda başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve diğer 

meslektaşlarımızla bir araya gelerek Veteriner 
Hekim Odalarımızın kurumsallaşması konusunda, 
mesleğimizin sorunları, sahada yaşanan problemler 
ve çözüm önerileri Veteriner Hekimlik mesleğinin 
geleceği ve yapılması gereken düzenlemeler 
konusunda bilgi alışverişinde bulunmuşlardır.

Balıkesir

ÇanakkaleKocaeli

Sakarya Trakya

Düzce Bursa

4.8. Veteriner Hekim Bölge Odaları Ziyaretleri

Tokat
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Birlik olarak üyesi olduğumuz komisyonlar aşağı-
da gösterilmiştir. Söz konusu oluşumların toplan-
tılarına katılım sağlanarak görüş ve önerilerimiz 
iletilmiştir.

• Türkiye Zoonoz Milli Komitesi

• Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu

• Ulusal Kırmızı Et Konseyi

• Ulusal Süt Konseyi

• GTHB AR-GE Projeleri Değerlendirme Kurulu

• Milli Prodüktivite Kurumu

• Türk Patent Enstitüsü

• Organik Tarım Komitesi

• SGK Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu

• Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Komitesi

• Hayvan Islahı Tescil Komitesi

• Türk Tarım Platformu

• Türk Tarım Dergisi Danışma Kurulu

• Tüketici Konseyi

• Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Merkez Tek-
nik Komitesi

• Türk Dayanışma Konseyi

• Biyogüvenlik Kurulu

• Türk Sivil Toplum Platformu

• Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu

Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi Top-
lantısı (19.12.2012)

Bakanlık Makamının 26.11 2012 tarihli ve 277 Sa-
yılı Olur’u ile kurulan Organik Tarım Ulusal Yönlen-
dirme Komitesi (OTUYK) toplantısı Organik Tarı-
mın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’ 
in 49 uncu madde hükmü gereğince, Ulusal Komi-
te Üyelerinin katılımı ile 19.12.2012 tarihinde saat 
10.00’da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki-
sel Üretim Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda 
yapılmıştır. Söz Konusu toplantıya Türk veteriner 
Hekimleri Birliğini temsilen Genel Sekreter Dr. Ta-
hir GONCAGÜL katılmıştır.

Sayın Genel Müdür Vekili Mevlüt GÜMÜŞ tarafın-
dan açılış konuşması yapıldıktan sonra gündem 
maddelerine geçilmiş ve Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü temsilcisi Dr. Ayşen 
ALAY VURAL tarafından Organik Tarım Araştırma-
ları, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim gö-
revlisi Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ tarafından Yük-
sek Öğretim Kurumlarında Organik Tarım Eğitimi 
ve Araştırmalar, Buğday Ekolojik Yaşamı Destek-
leme Derneği temsilcisi Batur ŞEHİRLİOĞLU tara-
fından Ekolojik pazarlar ve IFOAM’ ın 18. Dünya 
Organik Kongresi hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca 
Organik Tarım Daire Başkanlığı tarafından “Orga-
nik Tarım Eylem Planı” hakkında sunum yapıldı.

Ulusal Komite Üyelerinin görüş ve önerilerinin 
alındığı bölüm ve yukarıda açıklanan sunumlar 
içerisinde;

a. Veteriner Fakültelerinin Organik Tarıma ilgi 
göstermedikleri, bu konuda faaliyetlerinin sı-
nırlı olduğu vurgulanmıştır.

b. Organik ürünün veya girdinin, üretiminden 
tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşama-
larını kontrol etmek ve sertifikalandırmak 
üzere Bakanlık tarafından yetki verilen Kont-

4.7.TEMSİL EDİLDİĞİMİZ KURULUŞ, KURUL, KOMİSYON, KOMİTELER VE PLATFORMLAR 



45.DÖNEM
Merkez Konseyi Faaliyetleri 33

rol ve sertifikasyon kuruluşlarında çok az sayı-
da veteriner hekim çalışmaktadır. Bu konuda 
düzenlenen Sertifiker veya Kontrolör eğitim-
lerine veteriner Hekimlerin ilgi göstermedik-
leri açıklanmıştır.

c. Organik Tarımın üretici bazında yaygınlaştırı-
lamadığı ve üretim miktarının hedeflerin al-
tında kaldığı görülmüştür.

Toplantıda TVHB adına;

a. Veteriner Fakülteleri eğitim ve öğretim müf-
redatında Organik Tarım konusunun yer alma-
sı hususunda girişimler başlatılması

b. Organik Tarımın tabana yaygınlaştırılmasında 
ve halkın bilinçlendirilmesinde başta TVHB 
olmak üzere meslek odaları ve diğer sivil top-
lum kuruluşlarının görev alması için organi-
zasyonlar yapılması,

c. Organik Tarım Konusunda özellikle uygulama 
usul ve esaslarına yönelik araştırma konuları-
na öncelik verilmesi

d. Organik Tarım Havzaları tespit edilmeli, resmi 
gazetede ilan edilmeli ve havza bazlı destek 
verilmelisi konularında görüşler dile getiril-
miştir.

Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi Top-
lantısı (19.12.2013)

5262 Sayılı Organik Kanunu hükümlerine göre 
oluşturulan Organik Tarım Ulusal Yönlendirme 
Komitesi (OTUYK) toplantısı 19.12.2013 tarihinde 
saat 10.00’da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Toplantı Salo-
nunda yapılmıştır. Söz Konusu toplantıya Türk Ve-
teriner Hekimleri Birliğini temsilen Genel Sekre-
ter Dr. Tahir GONCAGÜL katılmıştır.  İlk oturumda 
İlgili Genel Müdürlük tarafından Organik Tarımla 
ilgili yürütülen faaliyetler ve oluşan gelişmeler 

hakkında bilgi verildi. Ulusal Yönlendirme Komi-
tesi üyelerinin görüş ve önerilerinin alındığı ikin-
ci oturumda tarafımızdan aşağıdaki görüşler dile 
getirilmiştir.

•	 Organik ürünün veya girdinin, üretiminden 
tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm aşa-
malarını kontrol etmek ve sertifikalandır-
mak üzere Bakanlık tarafından yetki verilen 
Kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında çok 
az sayıda veteriner hekim çalışmaktadır. Bu 
konuda düzenlenen Sertifiker veya Kontrolör 
eğitimlerine veteriner Hekimlerin daha fazla 
katılım sağlaması hususunda çaba sarf edil-
mesi gerekmektedir..

•	 Organik Tarımın tabana yaygınlaştırılma-
sında ve halkın bilinçlendirilmesinde başta 
TVHB olmak üzere meslek odaları ve diğer 
sivil toplum kuruluşlarının görev alması için 
organizasyonlar yapılmalıdır.

•	 Organik Tarım Konusunda AR-GE faaliyetleri-
ne öncelik verilmelidir.

•	 Organik Tarım Havzaları tespit edilmeli ve 
havza bazlı destek verilmelisi için düzenleme 
yapılmalıdır.

•	 Organik Tarım Üretimini kontrol aşamaları-
nı düzenlemekle yetkilendirilmiş kuruluşun 
yetki kapsamı sertifikasyon ise her faaliyet 
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alanı için en az bir sertifiker, kontrol ise her 
faaliyet alanı için en az bir kontrolör, kontrol 
ve sertifikasyon ise her faaliyet alanı içim en 
az bir kontrolör ve sertifiker istidam edilme-
lidir. Yani organik hayvansal üretim yapan bir 
işletmeyi veteriner hekim kontrol etmelidir.

•	 Organik hayvansal üretim yapan işletmelere 
“Hastalıklardan ari işletme” sertifikasyonuna 
sahip olma şartı getirilmelidir. 

•	 Organik Tarımla ilgili istatistiki bilgiler Ulusal 
Yönlendirme Komitesi üyeleri başta olmak 
üzere kamuoyu ile paylaşılmadır.

SGK Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu 
Toplantıları (2013-2014)

16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik 
Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi hükmüne 
dayanılarak hazırlanan yönetmelik çerçevesinde 
oluşturulan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 
Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, 
Türk Eczacılar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Malî 
Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları 
Birliğinin de üyesi olduğu kurulun  Ankara’da ger-
çekleştirilen toplantılarına TVHB adına İkinci Başkan 
Ali KOÇ katılmıştır. Kurul yılda bir kez Mart ayı içeri-
sinde sosyal güvenlik politikaları ve uygulamaları ko-
nularında görüş bildirmek amacıyla toplanmaktadır.

Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Ulu-
sal Komitesi Toplantısı (2014)

Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Ulusal 
Komitesi 2014 yılı birinci olağan toplantısı ve Evcil 
Hayvan Tescil Komitesi 2014 yılı olağan toplantısı 
19 Haziran 2014 tarihinde Müsteşar Yardımcısı Dr. 
Nihat PAKDİL başkanlığında, ilgili kurum ve kuru-
luş temsilcilerinin katılımıyla TAGEM Toplantı Sa-
lonunda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya TVHB adına Doç Dr. Umut TAŞDEMİR 
katıldı.

Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Ulusal 
Komitesi;

•	 Komite’nin 21. olağan toplantısında alınan 
kararlar doğrultusunda yapılan çalışmalar ve 
Hayvan Genetik Kaynakları Ulusal Strateji ve 
Eylem Planı (HGK-USEP) çalışmaları değer-
lendirilmiş, HGK-USEP’ in öneri ve katkılarla 
onaylanmasına,

•	 HGK-USEP eylemlerinin ayrıntılandırılması-
na, iş paketleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar-
dan görüş alınmasına, HGK-USEP tanıtımını 
sağlayacak bir ekibin oluşturulmasına ve uy-
gulamaya aktarılmasının sağlanmasına, ka-
rar verilmiştir.

Evcil Hayvan Tescil Komitesi Toplantısı (2014)

Hayvan genetik kaynakları koruması Ulusal Komite toplantısı

Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat PAKDİL başkanlı-
ğında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılı-
mıyla TAGEM Toplantı Salonunda gerçekleştirilen 
toplantıya TVHB adına Doç Dr. Umut TAŞDEMİR 
katıldı.

Söz konusu komitenin 13 . Olağan toplantısında;

•	 Zavot sığırı tescil listesi incelenmiş; ilgili alt 
komite danışmanı ile görüşülerek gerekli dü-
zenlemenin yapılması ve tesciline, 
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•	 Güney Karaman koyunu tescil listesi incelen-
miş; enstitü koşullarında alınacak vücut öl-
çülerinin derlenerek listeye eklenmesine ve 
son şekliyle tesciline,

•	 Hasak ve Hasmer koyunlarının tescil listele-
ri incelenmiş; enstitüdeki sürülerde vücut 
ölçülerinin derlenerek listeye eklenmesi ve 
bilgisayar ortamında yapılan değişikliklerle 
tesciline, 

•	 Ramlıç koyunu tescil listesi incelenmiş; bil-
gisayar ortamında yapılan değişikler ve canlı 
ağırlıkla ilgili verilerin değerlendirilerek tes-
ciline,

•	 Kars Çoban Köpeği’nin tescili ile ilgili Alt Ko-
mite’nin toplantı tutanağı incelenmiş; tesci-
li uygun görülmemesine ve ırkı tanımlayıcı 
özelliklerle ilgili çalışmalara destek verilme-
sine karar verilmiştir.

AR-GE Değerlendirme Kurulu Toplantısı  (23-24 
Haziran 2014 Ankara)

5488 sayılı tarım kanuna bağlı olarak çıkartılan 
Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklen-
mesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Teb-
liğ kapsamında, tarım sektörünün ihtiyacı olan 
konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, 
meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri ve özel sektör 
tarafından yürütülen Ar-Ge projeleri desteklen-
mektedir.

İlgili tebliğ kapsamında oluşturulan AR-GE Değer-
lendirme Kurulu, 23–24 Haziran 2014 tarihlerinde 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür-
lüğü Toplantı Salonunda, Müsteşar Yardımcısı Dr. 
Nihat PAKDİL Başkanlığında toplanmıştır.  Bakan-
lık, üniversite ve meslek kuruluşlarından oluşan 
Değerlendirme Kurulu üyelerinin katılımı ile ya-
pılan toplantıya TVHB adına Dr Tahir GONCAGÜL 
katılmıştır. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe im-
kanları çerçevesinde 45 projenin öneriler doğrul-
tusunda desteklenmesine karar verilmiştir.

18. Tüketici Konseyi Toplantısı

Tüketicinin sorunlarının, ihtiyaçlarının ve çıkarla-
rının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştır-
mak, sorunların evrensel tüketici hakları doğrul-
tusunda çözülmesi için alınacak tedbirlerle, ilgili 
Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair 
görüşlerin oluşturulması yönünde 22 Mayıs 2014 
tarihinde Ankara’da Gümrük Ticaret Bakanlığı 
toplantı salonunda yapılan 18. Tüketici Konseyi 
toplantısı yapıldı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak tabi üye-
si olduğumuz, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 31 inci  maddesi ve bu Kanu-
nun 6/3/2003 tarihli ve 4822 sayılı Kanun ile  de-
ğişik 21 inci  ve 29 uncu maddelerine dayanılarak 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığın koordinatörlüğün-
de  kurulan Tüketici Konseyi Toplantısına TVHB 
adına Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Tahir 
GONCAGÜL katıldı.

Söz Konusu toplantıda Tüketici Konsey Kararla-
rı kapsamına alınmasını istediğimiz görüşlerimiz 
başlıklar halinde aşağıda belirtilmişti.

a. Organik Tarımsal Ürünler hususunda etkin 
denetim yapılarak tüketiciler sürekli bilgilen-
dirilmeli,

b. Yeterli AR-GE çalışmaları yapılmadan hayvan 
yemi olarak kullanılacak ürünlerde dahil olmak 
üzere GDO’lu ürün kullanımı yasaklanmalı,
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c. Başta Gıda Hijyen Yönetmeliği olmak üzere 
Gıdaların kontrolüne yönelik her türlü yönet-
meliğin uygulanmasında etkin olunmalı ve 
tüketiciler uygulamaların takibi ve denetimi 
konusunda bilinçlendirilmeli,   
       
Tüketicilerin Bilinçlendirilmesi, Bilgilendiril-
mesi konularında Meslek odaları ve Tüketici 
Örgütleri ortak çalışmalar yapmalı, etkinlikler 
düzenlemeli,

d. “Helal Gıda”, “Helal Ürün”, “Helal İlaç” gibi 
karmaşalara son verilmelidir.

Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu

Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu (STBP) 2014 yılı Da-
nışma Kurulu toplantısı 7-9 Kasım tarihleri ara-
sında İzmir Swiss Otel’de gerçekleştirildi

Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu (STBP), 2014 yılı Da-

nışma Kurulu toplantısı 7-9 Kasım tarihleri arasın-
da İzmir Swiss Otel’de gerçekleştirildi. Danışma 
Kurulu ve STBP üyelerinin katılım sağladığı toplan-
tıda, kanatlı eti sanayinin gelişmesi ve sektörün en 
iyi şekilde temsil edilmesi için yapılacak çalışmalar 
ele alındı.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Der-
neği (BESD-BİR) ve Sağlıklı Bilgi Platformu  Başka-
nı Dr. Sait Koca’nın açılış konuşmasıyla başlayan 
toplantıda, 2014 yılının ilk 10 aylık dönemine ait 
sektör rakamlarının açıklanmasının ardından, Da-
nışma Kurulu üyelerinin sektör hakkında topluma 
fayda sağlayacak çalışmaların artırılması yönünde 
görüş ve önerileri alındı

7-9 Kasım 2014 tarihlerinde üyesi olduğumuz Sağ-
lıklı Tavuk Bilgi Platformunun toplantısına Merkez 
Konseyi Başkanı Talat GÖZET ve Yüksek Haysiyet 
Başkanı Dr Mehmet ALKAN katılmıştır.
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1-Veteriner Sağlık Ürünleri Değerlendirme Top-
lantısı

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) ile 
Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği (Vİ-
SAD) işbiriliğinde 18-19 Aralık 2012 tarihinde An-
talya’da veteriner sağlık ürünleri değerlendirme 
ve bilgi alışveriş toplantısı yapıldı. 

Toplantıya GTHB, Merkez ve taşra kuruluşları, 
TVHB, yem katkıları üreticileri, İthalatçıları ve Der-
neği, Ecza Depo temsilcilerinden oluşan 200 den 
fazla kişi katılım sağladı.

Bakanlık ve VİSAD arasında geleneksel hale gelen 
bu tür toplantılar sektörün ilgili taraflarını bir ara-
ya getiriyor. Tarafların birbirini daha iyi tanımasını 
sağlıyor, bilgi eksikliklerini gideriyor ve iletişimi ar-
tırıyor. Bu tür toplantıların illerde de yaygınlaştırı-
larak İl Müdürlüklerinin, serbest çalışan veteriner 
hekimlerin ve veteriner hekim odalarının bilgilen-
dirilmesi ihtiyaç olarak görülüyor. VİSAD benzeri 
organizasyonlarla Türkiye hayvan sağlığı sektörü-
ne hizmet sunmanın yararına inanıyor.

2-Hayvancılık Araştırmaları Değerlendirme Top-
lantısı 2013

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araş-
tırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafın-
dan 3-9 Mart 2013 tarihleri arasında Antalya’da 
organize edilen “Hayvancılık Araştırmaları Değer-
lendirme Toplantısına” TVHB adına Prof Dr Ender 
YARSAN ve Dr Sinan AKTAŞ Katıldı.

3-Tarım Sigortalarının gelecek 10 yılı Çalıştayı

Devlet Destekli Tarım Sigortaları uygulamala-
rında; ilk poliçenin kesildiği 01 Haziran 2006 ta-
rihinden günümüze kadar geçen 7 yıllık süreçte; 
yapılanlar ve yapılamayanların değerlendirilmesi, 
gelecek 10 yıl içerisinde nelerin yapılabileceği ko-
nusunda yol haritasının oluşturulması amacıyla 

Tarım Sigortaları Havuzu tarafından Ankara’da 10-
12 Nisan 2013 tarihlerinde Tarım Sigortalarının 
Gelecek 10 Yılı Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayın açılışına, Başbakan Yardımcısı Sayın Ali 
BABACAN, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sa-
yın Mehdi EKER, Milletvekilleri, Bakanlığımızdan 
ve Hazine Müsteşarlığından diğer yetkililer, Tür-
kiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı, Türkiye Sigorta 
Birliği Başkanı, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Tarım Sigortaları Havuz İşlet-
mesi A.Ş. Genel Müdürünün yanı sıra çeşitli kamu, 
kurum ve kuruluş temsilcileri, çiftçi örgütleri, si-
gorta şirketleri, acenteler, brokerlar, üniversite-
ler, araştırma enstitüleri, sivil toplum kuruluşları, 
meslek odaları, dernekler, vakıflar, Tarım Sigorta-
ları Havuzu Eksperleri, çiftçiler, üreticiler, yetiştiri-
ciler, yabancı konuklar ve basın mensupları olmak 
üzere yaklaşık 600 kişi katıldı.

Çalıştaya TVHB adına katılım sağlayan Genel Sek-
reter Dr Tahir GONCAGÜL tarafından;  başta mev-
cut uygulamalar sırasında görülen aksaklıklar ol-
mak üzere,  gelecek 10 yıl stratejileri kapsamında 
yer almasını istediğimiz  görüş ve önerilerimiz dile 
getirilmiştir.

Bitkisel Ürün, Hayvan Hayat, Sera ve Su Ürünleri 
Hayat Sigortalarında 4 ayrı çalışma grubunda üni-
versite hocalarının başkanlığında toplantılar dü-
zenlenerek, tarım sigortalarında sorunlar ve çö-
züm önerilerine yönelik raporlar düzenlenmiştir. 
Bu raporlar, Çalıştay Değerlendirme Komitesince 
değerlendirilerek “Çalıştay Sonuç Raporu” hazır-
lanmıştır.

Çalıştay Sonuç Bildirgesinde özetle;

•	 Bitkisel Ürün Sigortalarında teminat kapsa-
mının genişletilerek, tarım sigortalarının ge-
niş tabana yayılması,

•	 Sera Sigortalarında, örtü altı kayıt sistemine 

4.8. KATILIM SAĞLADIĞIMIZ KONGRE, KONFERANS, SEMPOZYUM VE BENZER ORGANİZASYONLAR 



TVHB
46. Dönem Büyük Kongre38

kayıtlı ve sigortalanabilir seraların sigortalılık 
oranın artırılması,

•	 Hayvan Hayat ve Su Ürünleri Hayat Sigortala-
rında sigortalılık oranının artırılması,

•	 Eksper sayısının ve ekspertiz kalitesinin artı-
rılması,

•	 Tarım sigortaları konusunda üreticilerin bilgi 
ve bilinç düzeyinin artırılması,

•	 AR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesi,

•	 Sigorta işlemlerinde kayıt sistemlerinin et-
kinliğinin artırılması,

•	 Sigorta şirketi ve sigorta aracılarının sisteme 
olan olumlu etkilerinin artırılması,

•	 Risk transfer mekanizmalarına önem veril-
mesi,

•	 Devletin prim ve hasar fazlası desteğinin de-
vamlılığı sağlanması,

konuları yer almaktadır.

4-Mesleki Yeterlilik ilgili İstanbul’da 16-17 Nisan 
2013 tarihlerinde düzenlenen konferansa Mer-
kez Konseyi Genel Sekreteri Dr Tahir GONCAGÜL 
Katıldı.

5-Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesin-
de düzenlenen uluslar arası katılımlı “Suni To-
humlama Bilim Kongresine” TVHB adına Merkez 
Konseyi yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr Umut TAŞ-
DEMİR katıldı.

6-20 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul’da yapılan 
Hayvan Refahı Balkan Toplantısına Merkez Kon-
seyi üyesi Doç. Dr. Pürhan Barbaros TUNCER 
TVHB adına katıldı.

7-IV Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikolji 
Kongresi Elazığ’da Fırat Üniversitesi Veteriner Fa-
kültesi ev sahipliğinde 11-14 Eylül 2013 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. Söz konusu kongrede 
TVHB, Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Ender YAR-
SAN tarafından temsil edildi.

8-Arıcılık Çalıştayı 8-9.11.2013-Antalya

Arıcılık sektör sorunlarının tartışılması amacıy-
la Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ta-
rafından organize edilen “1. Arıcılık Çalıştayına” 
Bakanlık ve ilgili kuruluş temsilcileri, üniversite 
öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri 
ve yurdun dört bir yanından Arı Yetiştiricileri Birli-
ği ve arıcılıkla ilgili firma temsilcilerinin katılımı ile 
gerçekleştirildi. Toplantıya Türk Veteriner Hekim-
leri Birliği adına Dr Tahir GONCAGÜL katıldı.

Çalıştay; Arı Yetiştirme ve Islahı, Arı Hastalıkları ve 
Zararlıları, Arı Ürünleri başlıklarında üç alt çalışma 
grubunda yapıldı. Oturumlarda; Arıcılık sektö-
ründe özellikle Arı hastalıkları konusunda Uzman 
Veteriner Hekim açığı, Ruhsatsız ve kaçak satılan 
ilaçların denetim yetersizliği, Sektör paydaşları 
arasında koordinasyon ve iletişim eksikliği, Gez-
ginci arıcıların konaklama yerlerinin planlaması-
nın yapılmaması, Arıcılık Kayıt Sisteminin yetersiz-
liği, Arı hastalıklarıyla etkili mücadele edilemediği, 
Damızlık materyal eksikliği, Sahte ve kalitesiz arı 
ürünlerinin satışının önlenemediği hususları gün-
deme getirildi.

Veteriner Fakültelerinde eğitim müfredatında 
arıcılıkla ilgili konulara daha fazla yer verilmesi, 
mecburu dersler arasında yer alması, uzmanlık 
yönetmeliğinin bir an önce çıkarılması hususların-
da girişimlerin başlatılması, eğitim faaliyetlerine 
ağırlık verilmesi, AR-GE faaliyetlerinin artırılması, 
arı hastalıklarının tazminatlı hasatlıklar ve tarım 
sigortaları kapsamına alınması, Arıcılık Kanunun 
çıkarılmasına yönelik öneriler önem arz eden ko-
nular olarak belirlenmiştir..

Yetkililer, çalıştay sonuç kararları ve yapılan öneri-
ler doğrultusunda en kısa sürede eylem planı ha-
zırlanacağını bildirdi.
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9-Hayvancılık Araştırmaları Değerlendirme Top-
lantısına 3-7 Mart 2014 Antalya

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tara-
fından organize edilen “Hayvancılık Araştırmaları 
Program Değerlendirme Toplantıları” 3 Mart-7 
Mart 2014 tarihleri arasında Antalya’da yapıldı.

“Tarımsal Araştırma Mastır Planı” hedefleri doğ-
rultusunda planlanması, hazırlanması, uygulan-
ması ve değerlendirmesinde işbirliği ve eşgüdü-
mü sağlamak, bu çerçevede sonuçlanan araştırma 
projelerini görüşmek, araştırma sonuçlarının uy-
gulamaya aktarma şeklini ve yayınlanmasını ka-
rara bağlamak amacıyla yapılan toplantılara Ba-
kanlık Merkez Birimleri temsilcileri, İlgili Bakanlık 
temsilcileri, KKTC araştırmacıları, Araştırma Ens-
titüleri, Üniversite temsilcileri, Meslek odaları ve 
Yetiştirici Birlikleri temsilcileri katıldı. Söz konusu 
toplantılarda Türk Veteriner Hekimleri Birliğini 
Genel Sekreter Dr Tahir GONCAGÜL ve Merkez 
Konseyi Üyesi Prof.Dr Ender YARSAN temsil etti.

Hayvan sağlığı, Hayvan ıslah ve Yetiştirme, Hay-
vansal Gıdalar ve Su Ürünleri alanlarında;

•	 Yetiştirici şartlarında halk elindeki sürülerin 
ıslah edilmesi,

•	 Yerli Genetik Kaynaklarımızın Korunması,

•	 Alternatif yem kaynaklarının değerlendirilmesi,

•	 Aşılarının etkinliğinin artırılması,

•	 Aşı Bankası oluşturulması,

•	 Hastalıkların teşhisinde yeni teknolojilerin 
geliştirilmesi,

•	 Hastalık etkenlerinin araştırılması,

•	 Ulusal Gıda Kompozisyonunun belirlenmesi,

•	 Hayvansal Gıdaların orijinlerinin belirlenmesi,

•	 Alternatif barındırma ve yetiştirme sistemle-
rinin belirlenmesi,

•	 Balıkçılık Yönetimi,

•	 Biyoçeşitlilik,

•	 Su Ürünleri Islah ve Yetiştiriciliği başlıkları al-
tında 330 civarında AR-Ge projesi görüşüldü.

Tartışmalar ve değerlendirmeler sırasında;

•	 Yetiştirici şartlarında yürütülen projelerde 
Bakanlık ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği 
işbirliği içinde çalışabilmelidir.

•	 Hayvan Refahına yönelik AR-GE faaliyetleri-
ne ağırlık verilmelidir.

•	 Koruma amaçlı Yerli Genetik Kaynakları mu-
hafaza eden işletmeler Agro-Turizme kazan-
dırılmalıdır.

•	 Şehirlere göçler nedeniyle kırsalda hayvancı-
lıkla uğraşacak insan kaynağındaki azalmalar 
sektöre darbe vurmaktadır. Öncelikle kırsal-
da sosyal yaşam olanakları artırılmalıdır.

•	 Kurbanlık hayvan talebini karşılayabilmek 
için ekonomik yönden tercih edilen yerli ve 
melez ırk populasyonuna ihtiyaç vardır. Bu 
nedenle “Islah Programlarıyla” yerli ırklar 
kaybedilmemelidir.

•	 Islah programlarında başarılı olabilmek için 
öncelikle hayvan hastalıklarıyla etkin müca-
dele edilmelidir.
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•	 Sonuçlanmış ve uygulamaya aktarılacak pro-
jelerin tanıtımı yapılmalıdır, şeklindeki görüş 
ve önerilerimiz dile getirilmiştir.

10-Veteriner Hizmetleri Strateji Belgesi Hazırlan-
ması Projesi Tanıtım Toplantısı

AB tarafından finanse edilen ve Gıda ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan 
“Veteriner Hizmetleri Strateji Belgesi hazırlanma-
sı Projesi” tanıtım ve istişare toplantısına  TVHB 
adına Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Tahir 
GONCAGÜL katıldı.

Türkiye için önemli 19 hastalıkla ilgili 15 yıllık ileri-
ye dönük strateji belgelerinin hazırlanması amaç-
lanan projenin takdimi ve sivil toplum kuruluşla-
rının görüş ve önerilerinin alındığı 31 Mart 2014 
tarihinde yapılan toplantıda;

Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve bağlı odaları 
olarak, Hayvan sağlığı başta olmak üzere her tür-
lü veterinerlik hizmetine talip olduğumuzu, Ba-
kanlıkla işbirliği içerisinde çalışabilecek veteriner 
hekim alt yapımızın yeterli olduğu ifade edilmiştir.

Dile getirdiğimiz bir diğer konuda; hazırlanan strate-
jilerinin uygulanabilirliğinin ve devamlılığının sağlan-
ması gerekir. Bu da ancak finansal yeterlilikle olacağı 
söylenmiştir. Bunun için “Hayvan hastalıklarıyla Mü-
cadele Birimi ve Fonu” oluşturulmalıdır. Bu oluşum, 
hazırlanacak strateji belgesinde yer almalıdır.

11-Hayvan Genetik Kaynakları Ulusal Strateji ve 
Eylem Planı Hazırlık Toplantısı

TAGEM, Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları 
Daire Başkanlığı, Hayvan Genetik Kaynakları Araş-
tırmaları Koordinatörlüğünce çalışmaları yürütü-
len: Hayvan Genetik Kaynakları Ulusal Strateji ve 
Eylem Planı (HGK-USEP) hazırlıkları çerçevesinde 
14-15 Mayıs 2014 tarihlerinde Kemer /Antalya’da 
yapılan toplantıya Türk Veteriner Hekimleri Birli-
ğini temsilen Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. 
Tahir GONCAGÜL katıldı.

Toplantı, Bakanlık ilgili genel müdürlükleri ve ku-
rumları, üniversiteler, araştırma enstitü ve istas-
yonları, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Meslek oda-
ları, yetiştirici örgütleri temsilcileri ve araştırma-
cıların da içerisinde bulunduğu geniş katılımlı bir 
grupla gerçekleşmiştir.

Toplantıda HGK Koruma Ulusal Komitesi tavsiye 
komisyonlarınca hazırlık çalışmaları başlatılan ve 
önceki toplantılarda hazırlanan taslak doküman-
ların değerlendirilmesi ve paydaşların görüşleri-
nin alınması amaçlanmıştır. Taslak dokümanlar 
HGK Küresel Eylem Planı çerçevesinde planlanan 
dört stratejik öncelik alan kapsamında hazırlan-
mıştır;

1. Envanter, Karakterizasyon, Risk ve Eğilimlerin 
İzlenmesi,

2. Sürdürülebilir Kullanım ve Geliştirme,

3. Koruma

4. Politika, Kurumsallaşma ve Altyapı olarak sı-
nıflanmıştır.

12-Hayvanların Korunması İçin Yerel Yönetimler 
Arası İşbirliği Sempozyumu

Tosya Belediyesi tarafından 06.12.2012 tarihinde 
“Geçici Hayvan Bakım Evlerinin Sorunları ve Hay-
vanların Korunması için Yerel Yönetimler Arası İş-
birliği Sempozyumu” düzenlenmiştir. Bu sempoz-
yuma çevre belediyeler, çeşitli hayvan sevenler 
dernekleri ve HAYTAP temsilcileri ile vali yardım-
cısı, kaymakam, Bakanlıktan ilgili Daire Başkanı ve 
bölge yöneticileri katılmışlardır. Konuşmacı olarak 
Prof. Dr. Ali BİLGİLİ, Prof. Dr. Tamer DODURGA. 
Kastamonu Belediyesinden veteriner hekim Ha-
tice ÖZBAY, HAYTAP temsilcisi ve Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği adına Genel Koordinatör Şaban 
AYDEMİR, yer almıştır. TVHB nin bu konudaki gö-
rüşleri gündeme getirilmiştir. Özellikle Orman ve 
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Su İşleri Bakanlığı’nın istihdam ettiği veteriner 
hekim sayısındaki yetersizlik, kısırlaştırma ope-
rasyonları sonrası hayvanların bakım sürelerinin 
daha uzun ve hijyenik ortamda yapılması gereği 
vurgulanarak gezici hayvan kısırlaştırma ünitele-
rinin bu amaca uygun olmadığı belirtilmiştir. Bu 
konular Sonuç Bildirgesinde de yer almıştır.

Sempozyum Sonuç Bildirgesi:

1. Sokak Hayvanlarının problemlerinin çözü-
müne yönelik kararların temelinde sorunun 
büyüklüğünü ortaya koymak ve doğru karar 
vermek için Popülasyon büyüklüğünün tespiti 
maksadıyla envanter yapılması gerekmektedir.

2. Popülâsyon kontrolü çalışmalarında kısırlaştır-
ma önemli bir çözüm aracı olup, ayrıca ülkemi-
ze her türlü kaçak hayvan girişi ve kırsal saha-
lardan şehirlere köpek girişi engellenmelidir.

3. Hayvanların değersizleştirilmesine engel 
olunmalıdır. Hayvana benzetmek bir aşağılan-
ma aracı olarak kullanılmamalıdır.

4. İslam Dininde ve Türk tarihinde hayvanlara 
saygıyı içeren çok örnekler vardır. Bu örnek-
lerin ülkemizde ve uluslararası platformlarda 
paylaşılması, eğitim materyallerinde bahse-
dilmesi gerekmektedir.

5. Kamu görevlilerinin Yerel Hayvan Koruma Gö-
revlileri ve gönüllülerle birlikte hareket etme-
si gerekmektedir.

6. Hayvanın etolojik ihtiyaçlarını giderilmesi 
maksadıyla mevcut iyi planlanmış geçici ba-
kım evi proje modellerinin paylaşılması ve 
daha da geliştirilmesi yararlı görülmektedir. 
Bu konuda Bakanlığın hazırlayacağı ve yerine 
göre esnetilebilecek tip projeler ortaya kon-
malıdır.

7. Mevcut Kanun ve Yönetmelik Belediyelere 
aşırı yük bindirmektedir bunun yerine Mahal-
li İdare Birlikleri ve İl Özel İdare Birliklerinin 
güç birliği yaparak gerek bakımevi yapımı, 
gerekse veteriner hekim ve diğer personel is-
tihdamı, ilaç vb. temini hususlarında birlikte 

hareket etmeleri en iyi çözüm modeli olarak 
görülmüştür.

8. Veteriner Hekimleri Odalarının hizmet içi eği-
timlerle veteriner hekimlerin geliştirilmesi, 
deneyimlerinin artırılması ve pratik kazanma-
sı önemli olmalıdır.

9. Mobil Kısırlaştırma Ünitelerinin amaç olarak 
görülmemesi, bunun yerine ameliyatlarının 
geçici bakımevleri ve sabit kliniklerde yapıl-
ması amaçlanmalıdır.

10. Hayvanların hastalıklarının tedavisi için kulla-
nılan ilaçlar normalin çok üzerinde miktarlar-
da kullanılması durumunda besinlerde kalıntı 
oluşturması yönünden hayvan ve insan sağlığı 
için tehlikelidir.

11. Türkiye’de Sokak hayvanlarının aşırı çoğal-
ma problemin çözülmesi için kısırlaştırmanın 
ücretsiz olması ve Bakanlıkça kısırlaştırma 
ödeneklerine bir süre daha devam edilmesi 
önemli görülmektedir.

12. Geçici Bakımevlerinde çalışan görevlilerin 
hayvan sevgisinin artırılması için Bakanlık 
ve Yerel Yönetimlerce eğitim programlarının 
oluşturulmalıdır. Ana hedef insan ve hayvan 
arasındaki sevgi bağını kurabilmektir.

13. Hayvan besleyen ve seven insanlar kınanmamalıdır.

14. İl Merkezi, ilçelerde ve geçici barınaklarda nö-
betçi veteriner hekimliği uygulaması mecburi 
olmalı ve 24 saat hizmet vermelidir.

15. Köylerde kısırlaştırma çalışmalarının başlatıl-
ması gerekmektedir.

16. Kısırlaşma işlemi sonrası bakımlarının daha 
uzun süre olması gerekmektedir

17. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın veteriner he-
kim kadrolarının artırılması gerekmektedir.

18. Belediye imar planlarında beslenme odak 
noktaları oluşturulmalıdır.

19. Halkın bilinçlendirilmesi amacıyla yerel eği-
timler verilmelidir.
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4.9. BAKANLIK,  FAKÜLTE ve MESLEK KURULUŞLARIYLA İLİŞKİLER

1-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Dr. M. Mehdi EKER’İ Ziyaret Ettik.

Türk Veteriner Hekimleri Birli-
ği Merkez Konseyi, Talat GÖZET 
başkanlığında Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Sn. Dr. M. Mehdi 
EKER’İ 27.12.2012 tarihinde neza-
ket ziyaretinde bulunmuş; mesleki 
sorunlar ve Bakanlığın yeni yapısı 
hakkında görüşmeler yapmıştır. 
Müsteşar yardımcısı Dr. Nihat PAK-
DİL ve Gıda ve Kontrol Genel Mü-
dürü Prof. Dr. İrfan EROL’un da 
bulunduğu ziyarette 45. Dönem 
Merkez Konseyi olarak ileriye dö-
nük çalışmalarımız ifade edilmiş 
ve Bakanlığın Türk Veteriner He-
kimler Birliği’ne desteklerinden 
dolayı da kendilerine teşekkür 
edilmiştir.  Ziyaret esnasında Gö-
rüş ve taleplerimizi içeren bir yazı 
takdim edilmiştir..

Sayın Bakanım;

5996 sayılı Kanunun ve kanuna bağlı yönetmelikle-
rin çıkarılması,

Bakanlık bünyesinde ihtiyaç duyulan kadro açığının 
kapatılması yönünde meslektaşlarımızın istihdamı 
konusunda göstermiş olduğunuz hassasiyete,

Bakanlığımız destekleri ile gerçekleştirilmiş olan 
sempozyum, panel v.b etkinliklere olan katkılarınız-
dan dolayı şahsınıza ve bakanlık personeline teşek-
kür ediyoruz.

Faaliyet dönemimiz içerisinde mesleğimiz ve kamu-
nun çıkarları doğrultusunda birlikte hareket etmek, 
bizim için onur vesilesi olacaktır.

Bu ziyaret vesilesi ile bazı sorunlarımızı zati âlileri-
nize arz etmek istiyoruz.
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2-Reçetelerin Basımı İle İlgili Protokol İmzalandı

Veteriner sağlık ürünleri ve halk sağlığı başkanlığı 
tarafından hazırlanan “serbest veteriner hekimle-
rin düzenledikleri reçetelerin basım ve dağıtımına 
dair protokol 11.03.2013 tarihinde genel müdü-
rümüz Sayın Prof. Dr. İrfan EROL ve Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sayın Ta-
lat GÖZET arasında imzalanmıştır.

protokol töreninde genel müdür yardımcımız Ha-
bib CAN TVHB Merkez Konseyi ikinci başkanı Ali 
KOÇ, veteriner sağlık ürünleri ve halk sağlığı daire 
başkanı Dr. Semra YILMAZ, çalışma grup sorumlu-
su Arif ÖZKAN hazır bulunmuştur.”
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3-IX. Dekanlar Toplantısı 

29-30.11. 2013 tarihleri arasında Diyarbakır’da 
Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi ev sahipli-
ğinde yapılan Dekanlar toplantısına TVHB’yi tem-
silen Doç. Dr. Umut TAŞDEMİR katıldı.

2023 vizyonu çerçevesinde Türkiye’deki veteriner 
hekimlik eğitiminin geleceği konusunu tartışmak 
üzere Türkiye’deki 19 veteriner fakültesi dekanı 
ve 3 üniversite rektörü Dicle Üniversitesi›nde bir 
araya geldi.

Medeniyet şehri, peygamberler şehri, gül şeh-
ri Diyarbakır’da misafirlerini ağırlamaktan büyük 
memnuniyet duyduğunu dile getiren Dicle Üni-
versitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cen-
giz Yalçın, 2023 vizyonu çerçevesinde Türkiye’de-
ki veteriner hekimlik eğitiminin geleceğine katkı 
sunmak ve medyada farklı bir imaja sahip bulu-
nan Diyarbakır’ı tanıtmak amacıyla bir araya gel-
diklerini belirtti.

Bologna sürecine değinen Yalçın, veteriner fa-
kültelerinin açılması hususunda daha özenli dav-
ranılması gerektiğinin altını çizdi. Yalçın, “eğer ki 
veteriner hekimler mezun olduktan sonra işsiz 
kalıyorsa, veteriner fakültelerinin açılması husu-
sunun daha iyi düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel bir şehir olduğunu 
belirterek, 33 medeniyetin kültürünün Diyarba-
kır’ın her taşında görülebileceğini söyleyen Dic-
le Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Sa-
raç, Diyarbakır’ın maneviyat ve inanç turizmine 
açık bir şehir olduğunu anlattı. Diyarbakır’ın bir-
çok dine mensup toplum için kutsal bir şehir oldu-
ğuna dikkat çeken Saraç, “Şehrimizin bu yönünü 
öne çıkaracak ulusal ve uluslararası etkinliklerle 
katkı sunmaya gayret ediyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü 
Prof. Dr. Cengiz Yalçın’ın yaptığı panelde Anka-
ra Üniversitesi Veteriner Fakültesi›nden öğretim 
üyesi Prof. Dr. Rıfkı Hazıroğlu,»Dünya›da ve Türki-
ye’de Veteriner Hekimliği Eğitim Öğretimi İle Ge-
lecek Vizyonu” konulu bir sunum yaptı. Veteriner 
fakültelerinin tarihsel sürecine değinen Hazıroğlu, 
20’si aktif olmak üzere Türkiye’de toplam 26 vete-
riner fakültesinin bulunduğunu belirtti. “Hayvan-
cılık Sektörünün Veteriner Hekimlik Eğitiminden 
Beklentileri” konulu sunumuyla Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği Merkez Konseyi adına söz alan 
Doç.Dr. Umut Taşdemir ise Türkiye’deki hayvancı-
lık sektörünü rakamsal bazda değerlendirdi.



45.DÖNEM
Merkez Konseyi Faaliyetleri 47

4-Meslek Odaları Ortak Dayanışma Toplantısı

Sağlık Bakanlığı’nın Gezi olayları sırasında veri-
len sağlık hizmetlerini gerekçe göstererek, Anka-
ra Tabip Odası ile Hatay Tabip Odası’nın Yönetim 
ve Onur Kurulları’nın görevden alınması talebi 
ile dava açmasıyla ilgili Türk Tabipleri Birliği, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Baro-
lar Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacılar 
Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 
Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından 20 Mart 
2014 tarihinde TTB’de basın toplantısı düzenlen-
miştir.  

5-X. Dekanlar Toplantısı

Veteriner Fakültesi Dekanlar Toplantısı 21-23 
Nisan 2014 tarihleri arasında Bursa Uludağ Üni-
versitesi Veteriner Fakültesinin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Türk Veteriner Hekimler Birliği-
ni temsilen yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Umut 
TAŞDEMİR’in katıldığı toplantıda, eğitim müfre-
datında birlikteliğin sağlanması, fazla sayıda olan 
Veteriner Fakültelerine yenilerinin eklenmemesi 
gibi konuların yanı sıra, Uzmanlık Yönetmeliği ile 
ilgili gelişmeler ve veteriner hekimlik mesleğinin 
uygulamasına yönelik bazı yönetmelikler tartışıldı

6-Merkez Damızlık Birliği ile Toplantı Yapıldı

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği yönetimi 
ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konse-
yi ve Hatay VHO Başkanı Yahya HAMURCU, Ada-
na VHO Başkanı Gaffar AKTÖZ ünde katıldığı bir 

toplantı yapıldı.TVHB toplantı salonunda yapılan 
toplantıda,  taşrada yaşanan sorunları ele aldı. Ve 
bu sorunların çözümü yönünde çalışmalar baş-
latılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda ön hazırlık 
yapılarak 07.03.2014 tarihinde yeniden bir araya 
gelinmesi kararlaştırıldı.

7-Ziyaretler:

7.1. Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlü-
ğünü ziyaret

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey 
Başkanı Talat GÖZET, Merkez Konseyi 2.Başkanı 
Ali KOÇ ve Adana Veteriner Hekimler Odası Baş-
kanı Gaffar AKTOZ ve Y.K. üyesi Pınar MUTLU  ile 
birlikte Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdü-
rü Süleyman ASLAN’ı makamında ziyaret ettiler.

X. Dekanlar Toplantısı
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Yapılan ziyarette Enstitü Müdürü Süleyman ASLAN 
Enstitü çalışmaları ve bölgede görülen hayvan has-
talıkları hakkında bilgi vererek çalışmalarının bölge-
deki Veteriner Hekim meslektaşlarımızla koordineli 
bir şekilde hayvan hastalıkları mücadelesini yürüt-
tüklerini ifade ettiler. Ceyhan Veteriner Fakültesi 
Dekanı Prof.Dr.Fatih KÖKSAL’nda katıldığı ziyarette 
Mesleğimizin geleceği ve bölgede görülen hayvan 
hastalıklarında alınması gereken tedbirlerin görü-
şüldüğü yararlı bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.

7.2. Adana ve Şanlıurfa  İl Müdürleri Ziyaret

Merkez Konseyi Başkanımız Talat GÖZET ve 2. 
Başkan Ali KOÇ Adana ve Şanlıurfa İl müdürlük-
lerini ziyaret etti. Türk Veteriner Hekimler Birliği 
Merkez Konsey Başkanı Talat GÖZET, Merkez Kon-
seyi 2.Başkanı Ali KOÇ ve Adana Veteriner Hekim-
ler Odası Başkanı Gaffar AKTOZ ile birlikte Adana il 
Müdürü Hamit AYGÜL’ ü makamında ziyaret ettiler.

Yapılan ziyarette; İl Müdürlüğü  çalışmaları ve oda 

çalışmaları hakkında karşılıklı bilgi alışverişinin ya-
nısıra, ülkemiz ve adana ilinin hayvancılığının ge-
nel durumu ve hayvan hastalıkları ile ilgili yapılan 
çalışmalar hakkında görüştüler. 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi 
Başkanı Talat GÖZET ve 2.Başkan Ali KOÇ Şanlıurfa 
Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Abdullah AÇIK-
GÖZ ile birlikte Şanlıurfa İl Müdürü Necip ÖZGÖK-
ÇE’yi  makamında ziyaret ettiler.                                                                 

Yapılan ziyarette; İl Müdürlüğü  çalışmaları ve oda 
çalışmaları hakkında karşılıklı bilgi alışverişinin 
yanı sıra, ülkemiz ve Adana ilinin hayvancılığının 
genel durumu ve hayvan hastalıkları ile ilgili yapı-
lan çalışmalar hakkında görüştüler.

Ziyaret sonrasında  her iki İl Müdürümüzde Türk 
Veteriner Hekimler Birliği yönetiminin  ve İl Vete-
riner Hekimleri Oda Başkanlarının yapmış olduğu 
ziyaretten duyduğu memnuniyetlerini ifade ede-
rek Birlik ve beraberlik içerisinde  ülke hayvancı-
lığının sorunlarının aşılabileceğini dile getirdiler. 

7.3. Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma 
Enstitüsüne Ziyaret

Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkezi Araştırma Ens-
titüsü Müdürü ve Bursa Veteriner Hekimler Oda-
sı Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Harun 
SEÇKİN, Merkez Konseyi Başkanı Talat GÖZET ve 
2. Başkan Ali KOÇ tarafından makamında ziyaret 
edildi. Konsey Başkanı Talat GÖZET Enstitü Müdü-
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rü sayın SEÇKİN’e Bursa Veteriner Hekimleri Odası 
yönetimindeki çalışmalarından ve odaya göster-
miş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

7.4. Düzce İl Müdürüne Ziyaret

Düzce Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Harun 
KABAOĞLU, Merkez Konseyi Başkanı Talat GÖZET, 
2. Başkan Ali KOÇ ve Düzce Veteriner Hekimle-
ri Odası Başkanı Şerif Ali KARANFİL tarafından 
makamında ziyaret edildi. Konsey Başkanı Talat 
GÖZET İl Müdürü sayın KABAOĞLU’na Düzce Ve-
teriner Hekimleri Odasına göstermiş olduğu yakın 
ilgiden dolayı teşekkür etti. 

7.5. Çanakkale İl Müdürüne Ziyaret

Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Mustafa AKKUŞ, Merkez Konseyi Başkanı Talat 
GÖZET, 2. Başkan Ali KOÇ ve Çanakkale Veteriner 
Hekimleri Odası Başkanı Burhan BAĞCI tarafından 
makamında ziyaret edildi. Konsey Başkanı Talat 
GÖZET İl Müdürü sayın AKKUŞ’a Çanakkale Vete-

riner Hekimleri Odasına göstermiş olduğu yakın 
ilgiden dolayı teşekkür etti. 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı 
Ziyaret Edildi 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konse-
yi 45. Dönem Merkez Konseyi Üyeleri  17 Ocak 
2013 tarihinde Ankara Üniversitesi Veteriner Fa-
kültesi Dekanı Sayın Prof.Dr.Rıfkı HAZIROĞLU’nu 
makamında ziyaret etmişlerdir.  Kendilerini Dekan 
olarak atanmaları vesilesiyle tebrik etmişler; bu-
güne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde 
de Fakülte ve TVHB ilişkilerinin aynı samimiyet ve 
gayretle devam etmesi konusundaki görüşlerini 
dile getirmişlerdir. 

TVHB Merkez Konseyi olarak Sayın Prof.Dr.Rıfkı 
HAZIROĞLU’na; ve Dekan Yardımcıları Prof.Dr.Ke-
mal KÜÇÜKERSAN ile Prof.Dr.Oğuz SARIMEHME-
TOĞULLARI’na çalışmalarında başlarılar diliyoruz. 
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Prof.Dr.Ferruh DİNÇER ‘in TVHB Ziyareti

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner 
Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Emek-
li Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ferruh DİNÇER Hocamız, 
14 Ocak 2013 tarihinde Türk Veteriner Hekimle-
ri Birliği Merkez Konseyini ziyaret etmiştir. TVHB 
Başkanı Talat GÖZET; II.Başkan Ali KOÇ ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Ender YARSAN’ın katıldığı 
ziyarette Sayın Hocamız 45.Genel Kurul sonrası 
oluşturulan Yönetime başarı dileklerini iletmiştir. 
Bununla birlikte Cumhuriyetin 90. Yılı münasebe-
tiyle bu yıl içerisinde Veteriner Hekimliği alanında 
mesleğimiz ile ilgili yapılabilecek etkinliklere iliş-
kin düşünce ve projelerini paylaşmıştır.      

Veteriner Hekimleri Derneği Ziyareti

23 Ocak 2013 tarihinde Veteriner Hekimleri Der-
neği Başkanı Prof.Dr.Şakir Doğan Tuncer ile Yöne-
tim Kurulu üyeleri Merkez Konseyini ziyaret et-
mişlerdir. Ziyarette Merkez Konseyi Başkanı Talat 
Gözet ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Koç, Dr.Tahir 
Goncagül ve Dr.Sinan Aktaş da hazır bulunmuşlar-
dır. TVHB 45. Genel Kurulu sonrasında gerçekleş-
tirilen bu ziyarette karşılıklı olarak mesleki sorun-
larımız, çözüm önerileri ve ileriye dönük çalışma 
planları karşılıklı olarak değerlendirilmiştir. 

8-Makam Görevine Atanan meslektaşlarımıza 
Tebrik Ziyaretleri

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Talat GÖZET, 2. 
Başkanı Ali KOÇ, Genel Sekreteri Dr. Tahir GONCA-
GÜL ve Y.K. Üyesi Doç. Dr. Umut TAŞDEMİR Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı “Avrupa Birliği ve 
Dış İlişkiler Genel Müdürü” olarak atanan meslek-
taşımız Doç. Dr. Aziz Arda SANCAK’ ı makamında 
ziyaret ettik.  Meslektaşımıza yeni görevinin hayır-
lı olmasını ve başarılarının devamı temennisinde 
bulunduk. 
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TVHB Merkez Konseyi Başkanı Talat GÖZET ve 
Genel Sekreteri Tahir GONCAGÜL, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı “Strateji Geliştirme Baş-
kanı” olarak atanan meslektaşımız Ömer Bülent 
ARSLAN’ı makamında ziyaret etti.  Meslektaşımı-
za yeni görevinin hayırlı olmasını ve başarılarının 
devamı temennisinde bulunduk. 

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Talat GÖZET ve 
Genel Sekreteri Tahir GONCAGÜL, Ankara Büyük-
şehir Belediyesi Başkanlığında “Sağlık İşleri Daire 
Başkanı” olarak atanan meslektaşımız TVHB yöne-
tim kurulu yedek üyemiz Sayın Abdullah KÖSE’yi 
makamında ziyaret etti.  Meslektaşımıza yeni gö-
revinin hayırlı olmasını ve başarılarının devamı te-
mennisinde bulunduk. 

TVHB Merkez Konseyi Başkanı ve Üyeleri olarak 
Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyonu Ajansı 
Başkanlığı (TİKA)’nda “Balkanlar ve Doğu Avrupa 
Ülkeleri Daire Başkanı” olarak atanan meslektaşı-
mız Sayın Dr. Mahmut Z. ÇEVİK’i makamında zi-
yaret ettik.  Meslektaşımıza yeni görevinin hayırlı 
olması ve başarı temennisinde bulunduk. 
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10. Ege Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Toplantısı

Aydın Veteriner Hekimler Odası tarafından 
düzenlenen; İzmir, Muğla, Denizli ve Manisa oda 
Başkanlarının katılımlarıyla 22/12/2013 tarihinde 
gerçekleştirilen Ege Bölgesi Veteriner Hekimler 
Odası toplantısına Türk Veteriner Hekimleri Birliği 
Merkez Konseyi Başkanı Talat GÖZET, 2. Başkanı 
Ali KOÇ, ve Yüksek Haysiyet Divanı Başkanı Dr. 
Mehmet ALKAN katılmıştır.

Gündem gereği Ege bölgesindeki odalarımızın 

2014 yılı Asgari ücretlerinin belirlenmesinde 
ortak kararlar alınması, Yetkilendirilmiş Veteriner 
Hekim görevlendirmelerinde izlenecek yol 
ve ücretlerin belirlenmesi, Veteriner Hekim 
Muayenehane ve Poliklinik yönetmeliği, Veteriner 
Tıbbi ve Biyolojik Ürünler Yönetmeliğinin sahada 
uygulamasındaki sorun, dilek ve çözüm önerileri 
konusunda bilgi alışverişinin yapıldığı verimli bir 
toplantı yapılmıştır.
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4.10. ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER

4.10.1. DÜNYA VETERİNER HEKİMLERİ KONGRESİ HAZIRLIKLARI
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Ülkemizde 13-16 Eylül 2015 tarihlerinde İstan-
bul’da yapılacak olan 32. Dünya Veteriner Hekim-
liği Kongresi’nin en iyi şekilde gerçekleşmesi için 
hazırlık çalışmalarına tüm gayretlerimizle devam 
ettik. Bu kongrenin; Mesleğimiz ve Türkiye için 
çok önem arz etmesi nedeniyle her ortamda gün-
deme getirilerek; meslek örgütlerimizin, fakülte-
lerimizin, meslektaşlarımızın, bilim insanlarımızın 
ve özel sektör çalışanlarımızın yaptıkları çalışma-
lar ile katılması yönünde duyurular yaptık. Hazırlık 
çalışmaları iş aşağıda gösterilmiştir.

1. Dünya Veteriner Hekimleri Birliği [World Ve-
terinary Association (WVA)] ile Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği Merkez Konseyi (TVHB) 03 – 
05 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul’da 
bir araya gelmişlerdir. 

WVA Başkanı Dr. Faouzi KECHRID, Başkan Yar-
dımcıları Dr. Duane LANDALS ve Dr. Johnson 
CHIANG, FVE Başkanı Jan VAARTEN, Yöneti-
ci Asistanı Dr. Zeev NOGA ile eski başkan Dr. 
Tjeerd JORNA 03 Nisan 2013 tarihinde akşam 
saatlerinde İstanbul’a gelmişlerdir. Misafirle-
rimizi Konsey Başkanımız Talat GÖZET ve yö-
netim kurulu üyeleri, eski Konsey Başkanımız 
Dr. Mehmet ALKAN ile Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü-
müz Sayın Prof. Dr. İrfan EROL ağırlamışlardır.

Misafirlerimizin geliş amaçlarına yönelik 
04 Nisan tarihinde Lütfi Kırdar Uluslar arası 
Kongre ve Sergi Sarayı’nın gezilmesi ve bura-
daki çalışmalar ile daha önceden düzenlenen 
uluslar arası kongreler hakkında uzmanlar ta-
rafından bilgi verilmiştir.

05 Nisan tarihinde misafirlerimiz öğleden 
önce EXCOM toplantısını kendi aralarında 
yapmış ve 2015 yılında ülkemizde düzenlene-
cek kongre hakkında da bazı kararlar almışlar-
dır.

Misafirlerimiz İstanbul’un tarihi yerleri ile bo-
ğaz gezisi yaparak 06 Nisan tarihinde ülkeleri-
ne geri dönmüşlerdir.

2. Kongre Web sayfası yenilenmiş ve aktif hale 
getirilmiştir. Diğer taraftan Bilim ve Düzenle-
me Kurulları oluşturularak çalışmalarına baş-
lamıştır. Bu kapsamda söz konusu kurullar ilk 
çalışmalarını 15 Kasım 2015 tarihinde Anka-
ra’da TVHB Merkez Binasında gerçekleştirmiş-
tir.    
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ONURSAL BAŞKANLAR

Dr. Mehmet ALKAN

Talat GÖZET

BAŞKAN

Prof. Dr. İrfan EROL

ORGANİZASYON KOMİTESİ

Dr. Mehmet ALKAN

Talat GÖZET

Prof. Dr. İrfan EROL

Prof. Dr. Ersin İSTANBULLUOĞLU

Dr. Sinan AKTAŞ

Doç.Dr. Umut TAŞDEMİR

Doç. Dr. P. Barbaros TUNCER

BİLİMSEL KOMİTE

Dr. Ersin İstanbulluoğlu, DVM, Prof.     Chairman

Dr. Hasan Albasan, DVM, Prof.

Dr. Murat Arslan, DVM, Prof.

Dr. Naim Deniz Ayaz, DVM, Assoc. Prof.

Dr. Hasan Batmaz, DVM, Prof.

Dr. Sema Birler, DVM, Prof.

Dr. Johnson Chiang, DVM 

Dr. Behiç Coşkun, DVM, Prof.

Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, DVM, Prof.

Dr. İbrahim Demirkan, DVM, Prof.

Dr. Dursun Ali Dinç, DVM, Prof.

Dr. Tamer Dodurga, DVM, Prof.

Dr. İrfan Erol, DVM, Prof.

Dr. Ayşegül Eyigör, DVM, Prof.

Dr. Erkut Gören, DVM

Dr. Ahmet Gümen, DVM, Prof.

Dr. Mustafa Hasöksüz, DVM, Prof.

Dr. Andreas Hensel , DVM, Prof.

Dr. Goetz Hildebrandt, DVM, Prof.

Dr. Tjeerd Jorna, DVM, PhD

Dr. Siyami Karahan, DVM. Prof. 

Dr. Faouzi Kechrid, DVM, Prof

Dr. Aykut Özdarendeli, DVM, Prof.

Dr. Arda Sancak, DVM, Assoc. Prof.

Dr. Kazım Şahin, DVM, Prof.

Dr. Serhat Ünal, MD, Prof.

Dr. Akın Yakan, DVM, Assoc. Prof.

Dr. Ender Yarsan, DVM, Prof.

Dr. Nahit Yazıcıoğlu, DVM
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3. 17-20 Eylül 2013 tarihleri arasında Çek Cum-
huriyetinin Prag şehrinde yapılan Dünya Ve-
teriner Hekimliği kongresine katıldık. Bilin-
diği üzere 2015 yılında 32. Dünya Veteriner 
Hekimleri Kongresi İstanbul’da yapılacaktır. 
Ülkemizde yapılacak kongrenin en iyi şekilde 
organize edilmesi için Prag’da yapılan kong-
renin izlenmesi ve TVHB ve Odalardan katı-
lım sağlanması önemliydi.  Bu nedenle TVHB 
Yönetimi, Dünya veteriner Hekimleri Türkiye 
temsilcisi Gıda ve Kontrol Genel Müdürü sayın 
Prof. Dr. İrfan EROL, İstanbul, Antalya, Bursa, 
Şanlıurfa, Manisa, Trakya, Kütahya, Aydın oda 
başkanları ve bazı temsilcileri olarak geniş 
bir katılım sağlandı. Ayrıca fakültelerimizden 
bilim adamları  ve özel sektör temsilcilerinin 
katılımı da bizlere heyecan vermiştir.

Dört gün boyunca 9 paralel salonda çok sa-
yıda bilimsel oturum, 3 paralel oda ise EFSA, 
WVA, VSF Europa gibi mesleki kuruluşların 
faaliyetleri üzerine panel ve toplantılar ya-
pıldı. Bilimsel oturumlarda  (Kedi- Köpek 
Sağlığı, Kedi-Köpek Cerrahisi, Tek Tırnaklı-
lar Sağlık ve cerrahisi, Sığır Sağlığı, Domuz 
Sağlığı, Eksotik Hayvan Sağlığı, Gıda hijyeni, 
Epidemiyoloji, Kümes hayvanları Sağlığı ) ko-

nularında 350 civarında sözlü tebliğ ve 360 
civarında poster sunulmuştur. 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Kon-
seyi Başkanı Sayın Talat GÖZET ve Dünya 
Veteriner Hekimleri Birliği Türkiye temsilcisi 
Sayın Prof. Dr İrfan EROL’un katılım sağladığı 
Dünya Veteriner Hekimleri Birliği Başkanlar 
toplantısında örgütün geleceğe yönelik stra-
tejisi ve mesleki konular ele alınmıştır. Bir di-
ğer oturumda; Türkiye’de yapılacak olan 32. 
Dünya Veteriner Hekimleri Kongresi ile ilgili 
mutabakat görüşmeleri ve sözleşme şartları 
imza altına alındı. Kapanış oturumunda Tür-
kiye’de yapılacak olan 32. Dünya Veteriner 
Hekimleri Kongresi ile ilgili olarak Prof Dr. 
İrfan EROL tarafından davet konuşması ve 
tanıtmak amaçlı sinevizyon gösterisi yapıldı. 
“32. WVC 2015 İSTANBUL” isimli bir tanıtım 
standı açılarak, tüm katılımcılara ülkemizi ta-
nıtan broşür ve küçük hediyeler dağıtılmıştır. 

4. Dünya Veteriner Hekimleri örgütü yetkilile-
ri ile Türkiye tarafı kongre düzenleme kuru-
lu arasında 18 Nisan 2014 tarihinde Brüksel 
Dünya Veteriner Hekimleri Kongresi ön görüş-
meleri yapıldı.
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4.10.2.  Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) Kon-
feransı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez konseyi 
başkanı Talat GÖZET, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Dr. Nihat PAKDİL 
ve A.Ü.Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Rıfkı 
HAZIROĞLU ile birlikte Brezilya’nın Foz do ıguaça 
kentinde 3-6 Aralık 2013 tarihleri arasında düzen-
lenen”3.OIE Global conference on veteriner edu-
cation and role of the veterinary statutory body” 
konferansına katıldılar.

Dünya hayvan sağlığı Örgütü(OIE) tarafından dü-
zenlenen ve 174 üye ülkeden 1000 civarında tem-
silcinin katıldığı konferansta veteriner hekimlik 
eğitiminin kalitesi, Veteriner meslek örgütleri ve 
ülkelerin Veteriner otoriteler ile uyumu ve ulus-
lararası standardizasyonu konularında çok sayıda 
tebliğ, öneri ve tartışmaların olduğu konferansta; 
OIE’nin görevleri arasında olan insan sağlığı, Bio 
çeşitliliğin korunması için özellikle hayvan sağlığı 
ve refahı, gıda güvenliği ve halk sağlığı gibi konu-
larda tespit edilen bir takım kural ve kararları OIE 
tarafından üye ülkelere tavsiye edeceklerini dek-
lare ettiler.

Gelecek yıllarda Veteriner Hekimlik eğitimi, mes-
lek örgütleri ve ülkelerin veteriner otoriteleriyle 
uyumu, hayvan sağlığı ve refahı, hayvansal ürün-
lerin üretimden tüketime kadar Veteriner Hekim-

lerin kontrol ve denetiminde olmayan ülkelerden, 
Veteriner Hekimlik eğitimi ve Veteriner Hekimlik-
te mükemmeliyet ve etik değerlerin standardize 
edilmediği ülkelerden özellikle canlı hayvan ve 
hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatında yaptı-
rımlar uygulanacağı kararları alınmıştır.

Mesleğimiz açısından önemli kararların alındığı bu 
konferansta Bizlerde tüm paydaşlar olarak kurum-
larımızı bilimin ışığında değişen ve gelişen dünya 
standartlarına uyum sağlamada ciddi adımlar at-
mamız gerektiği inancındayız.

4.10.3 OIE Bölge Semineri

OIE (Dünya Hayvan Sağlığı Kuruluşu) tarafından 
düzenlenen Doğu Avrupa’da Yasal Veteriner He-
kim Organizasyonları konulu bölge semineri 12-13 
Aralık 2012 tarihleri arasında Kazakistan’ın baş-
kenti Astana’da yapıldı. 

Seminere Balkanlar, Doğu Avrupa, Kafkaslar ve 
Orta Asya’dan toplam 20 ülke katıldı. Bu seminere 
ülkemiz adına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden birer tem-
silci katılmışlardır. TVHB adına bu seminere katı-
lan yönetim kurulu üyemiz Dr. Sinan Aktaş çerçe-
vesi OIE tarafından belirlenen ve aşağıda tamamı 
verilen bir sunum yapmıştır.

Seminere katılan temsilciler:

1. OIE Karasal Hayvan Sağlığı Kodu’nda tarif edi-
len yasal veteriner hekimlik organizasyonları-
nın kurulması;

2. Yasal veteriner hekimlik organizasyonlarının 
OIE’nin belirlediği uluslararası standartlara 
ulaşması için OIE PVS (Veteriner Servisinin 
performansının belirlenmesi) yoluna girilmesi 
gerektiği konularının önemini vurgulamışlar-
dır. 

Ayrıca aşağıdaki konularda uzlaşmaya varmışlardır:
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1. Yasal veteriner hekim organizasyonları veteri-
ner hekimlik müfredatının geliştirilmesi süre-
cine mutlaka dahil edilmelidir

2. Yasal veteriner hekim organizasyonları, vete-
riner hekimlerin mesleklerini yapabilmeleri 
için gerekli nitelik ve yeterliliğe sahip olmala-
rını garantiye almalıdır ve bunu muayeneha-
ne açma ruhsatı ile belgelendirmelidir;

3. Yasal veteriner hekim organizasyonları ülkede 
klinisyen olarak mesleklerini icra eden vete-
riner hekimleri kayıt altına almalı ve güncel 
listesini tutmalıdır. Bu listedeki uygun bilgiler 
halka duyurulmalı ve aynı zamanda ülkedeki 
veteriner hekim dağılımının izlenmesi amacı 
ile kullanılmalıdır;

4. Yasal veteriner hekim organizasyonları tüm 
üyeler için bağlayıcı olan veteriner hekimlik 

mesleğinin icrası için gerekli kuralları tespit 
etmeli ve bu kurallara uyulmasını temin et-
melidir ve gerektiğinde disiplin tedbirlerini 
uygulamalıdır;

5. Veteriner hekimlik mesleğinin icrası için 
gerekli standartların amacı hayvan sağlığı, 
hayvan refahı ve veteriner halk sağlığı konu-
larında toplumu ve hayvan sahiplerini oluşa-
bilecek mesleki hatalardan korumaktır;

6. Benzer hükümler belirli uygulamaları veteri-
ner hekim gözetimi altında uygulamak üzere 
yetkilendirilmiş yardımcı veteriner personeli 
için de uygulanmalıdır;

7. OIE’ye üye ülkeler yasal veteriner hekim or-
ganizasyonlarının geliştirilmesi konularında 
tecrübelerini paylaşmalıdırlar; 

4.11. ETKİNLİKLER

4.11.1. Dünya Veteriner Hekimler Günü,  (27 Ni-
san 2013- Ankara)

Dünya Veteriner Hekimleri Günü her yılın Nisan 
ayının son cumartesi günü belirlenen tema çer-
çevesinde kutlanmaktadır. Koruyucu hekimliğin 

temelini oluşturan AŞILAMA 2013 yılının teması 
olarak belirlenmiştir. Türk Veteriner Hekimleri Bir-
liği olarak bizde bu tema çerçevesinde 27 Nisan 
Cumartesi günü Dünya Veteriner Hekimleri Günü-
nü ülke genelinde 56 veteriner hekimleri odasının 
yaptığı etkinliklerle kutladık.
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi 
olarak Ankara’da yaptığımız etkinliklere, Anıtka-
bir’e çelenk konulması ile başlanmıştır. Daha son-
ra saat:11.00 de Crawn Plaza Otelde programa 
devam edilmiştir.

Belirlenen tema çerçevesinde hazırlanan, aşıla-
manın hayvan sağlığı alanındaki yeri, önemi ve 
ülkemizde yapılan aşılama çalışmaları  konulu bir 
sinevizyon gösterisi katılımcılara sunulmuştur.

Yapılan konuşmalarda, dünyada ve ülkemizde ve-
teriner hekimliğin sorunları dile getirilmiştir. Bu 
kapsamda; Ankara Üniversitesi Veteriner Fakül-
tesi Dekanı Rıfkı HAZIROĞLU veteriner fakültesin-
den mezun olan öğrencilerin daha donanımlı hale 
getirilmesi için öğretim süresinin 6 yıla çıkarılması 
gereğini vurgulamıştır.

Merkez Konseyi Başkanı Talat GÖZET; Yeniden 
şekillenmekte olan dünyada veteriner hekimliğin 
işlevleri gerek nicelik ve gerekse nitelik olarak ar-
tacaktır. Bir yandan Avrupa Birliği ve dünya ile bü-
tünleşme diğer yandan ülkesel sorunlar veteriner 
hekimlik mesleğinin ve meslek mensuplarının ileri 
düzeylerde donatılması, etkinleştirilmesi ve geliş-
tirilmesini zorunlu kılmaktadır. Veteriner hekimlik 
yeni dünyada da öncelikli bir meslek olmaya de-
vam edecektir. Veteriner hekimler büyük sorum-
luluk ve zor şartlar altında çalışmalarına rağmen, 
özlük haklarının çok yetersiz kaldığını dile getir-
miştir.

Konuşmaların ardından; Türk Veteriner Hekimleri 
Birliğinin Onur Ödülü, hizmet ödülü ve basın ödü-
lü olmak üzere 3 kategoride ödüle layık görülenle-
re ödülleri verilmiştir.

Onur Ödülü; Cerrahi bilim alanında mesleğimize 
yaptığı katkılar nedeniyle, Merhum Prof. Dr. Faruk 
AKIN Onur Ödülüne layık görülmüştür. Ödülü eşi 
Tenzile AKIN hanımefendi almıştır.

Hizmet ödülleri; Veteriner hekimlik mesleğine 
yapmış oldukları üstün hizmetten dolayı İsmet 
GÜR, Burhan YAMANOĞLU, 5 dönem (10 yıl) vete-
riner hekimleri odası başkanlığı görevini yürüten, 
Muğla Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Yusuf 
KAYACIK, Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı 
Muharrem UÇMAKLIOĞLU,  Afyon Veteriner He-
kimleri Odası Başkanı Doç. Dr. Fatih BİRDANE’ye, 
ayrıca akredite olan Adana Veteriner Kontrol Ens-
titüsüne verilmiştir.
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İsmet GÜR Burhan YAMANOĞLU

Muğla Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Yusuf KAYACIK Adana Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü, Enstitü Müdürü Süleyman ASLAN
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Basın ödülü; Veteriner hekimlik ve hayvancılıkla 
ilgili toplantı ve etkinliklere özellikle katılarak dü-
zenlediği haberler nedeniyle İnfovet Dergisi Genel 
Koordinatörü Barış KOLGUYA verilmiştir.

4.11.2. Dünya Veteriner Hekimler Günü,  (26  Ni-
san 2014- Ankara)

DÜNYA VETERİNER HEKİMLERİ GÜNÜ KUTLANDI!

Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından orga-
nize edilen “2014 yılı Dünya Veteriner Hekimleri 
Günü” 26 Nisan cumartesi günü Anıtkabir ve An-
kara 75. Yıl Hipodromunda düzenlenen törenlerle 
kutlandı.

Tören, saat 11.oo de anıtkabire çelenk koyma, 
saygı duruşu ve şeref defterine mesaj yazımı ile 
başladı. Türk Veteriner hekimleri Birliği Merkez 
Konseyi Başkanının anıtkabir defterine yazdığı 
mesaj:

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu yüce önder Gazi 
Mustafa Atatürk;

26 Nisan Dünya Veteriner Hekimleri Günü nede-
niyle manevi huzurundayız. Sizi saygıyla, özlemle 
ve rahmetle anıyoruz.

Biz Türk Veteriner Hekimleri olarak bu anlamlı gü-
nümüzde “Hayatta En Hakiki Mürşit, İlimdir.” Sö-
zünle hareketle yolumuza devam ediyoruz. Ruhun 
şad, mekânın cennet olsun.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE”

Saat 13.oo başlayan Tören etkinlerimizin ikinci bö-
lümü;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Silah Arkadaşları, 
Aziz Şehitlerimizin ve meslek şehitlerimiz anısına 
1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal  Marşı 
ile başladı.

Dünya Veteriner Hekimler Günü her yıl farklı bir 
tema ile kutlanmaktadır.  2014 yılı teması “Hayvan 
Refahı” olarak belirlenmiştir. Bu tema doğrultu-
sunda TVHB tarafından hazırlatılan sinevizyon  iz-
lendi.

Daha sonra Türk Veteriner Hekimleri Birliği Mer-
kez Konseyi Başkanı Talat GÖZET  ve Dünya Vete-
riner Hekimleri Birliği Türkiye temsilcisi Gıda ve 
Kontrol Genel Müdürü Prof.Dr İrfan EROL  günün 
önemini belirten açılış konuşmalarını yaptılar.
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ONUR ÖDÜLÜ

Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından ya-
pılan değerlendirme sonucu Veteriner Hekim-
lik Mesleğine yapmış olduğu üstün hizmetler-
den dolayı Merhum Milli Şair, Veteriner Hekim 
Mehmet Akif ERSOY “2014 yılı TVHB Onur 
Ödül” üne layık görüldü.

HİZMET ÖDÜLLERİ

2014 yılı TVHB Hizmet Ödülü, Eğitim ve Bi-
limsel Kurum olan Üniversitenin en üst düzey 
yöneticisi konumuna gelen ve veteriner hekim 
mesleğinin saygınlığını yükselten Veteriner 
Hekim Rektörlere verilmesi layık görülmüştür.

Prof. Dr. Cemil ÇELİK – İnönü Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Sami ÖZCAN – Kafkas Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ebubekir CEYLAN – Hakkari Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ali AKMAZ – Şırnak Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER – Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü



45.DÖNEM
Merkez Konseyi Faaliyetleri 65

7- Ayrıca Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafın-
dan yapılan değerlendirme sonucunda; Avrupa 
Eğitim Kurumları Birliği’nce (EAEVE) Eğitimde Bi-
limsel Eşdeğerliliği onaylanan Selçuk Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi “2014 Yılı TVHB Hizmet Ödül” 
üne layık görüldü.

Ödülü Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ahmet GÜNER aldı.

BASIN ÖDÜLÜ

2014 Yılı TVHB basın ödülüne, Veteriner Hekimlik 
mesleğine basın yoluyla yaptığı hizmetlerden do-
layı ÇİFTLİK Dergisi kurucusu Sayın Erkan KONU-
RALP layık görülmüştür.

Ödül alan Serdar KONURALP

Ödül veren TVHB Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Ender YARSAN

Dünya Veteriner Hekimler Günü Koşusu, 26 Nisan 
Cumartesi günü 75. Yıl Ankara Hipodromu’nda 
koşuldu. Çim pistte 1400 metre mesafe üzerinden 
gerçekleştirilen koşuya 4 ve yukarı yaşlı 8 İngiliz 
atı katıldı. Koşuyu Ebru Gündeş Sarraf’ın Dutyfree 
isimli safkanı, jokey Gökhan Kocakaya ile kazandı.

Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ – Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü
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Koşuyu kazanan atın sahibi adına antrenör Gürkan 
İğdir’e TVHB kupasını Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Müsteşarı Vedat MİRMAHMUTOĞUL-
LARI  verdi.  Ayrıca At sahibine  ve Jokey Gökhan 
KOCAKAYA şiltleri, CHP Burdur Milletvekili Sayın 
Ramazan Kerim ÖZKAN ve TVHB Merkez Konseyi 
Başkanı Talat GÖZET  tarafından verildi.

Törenimiz Dünya Veteriner Hekimleri Günü Kok-
teyli ile kapanmıştır. 

4.11.3. VETERİNER HEKİMLİĞE SEKTÖREL BAKIŞ 
(VESBA 14-15 Mart 2013), BURSA

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Bursa 
Veteriner Hekimleri Odası İşbirliği  ile Türk Veteri-
ner Hekimleri Birliğinin himayesinde sektör yöne-
ticilerini, akademisyenleri ve genç meslek adayla-
rını bir arada bulundurmayı amaçlayan, meslekte 
vizyon yaratmayı  ve sektöre yön vermeyi hedef-
leyen “Veteriner Hekimliğe Sektörel Bakış” pro-
ramlarının üçüncüsü Bursa Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi’nde (Merinos AKKM) gerçekleştirildi.

İki gün süren toplantıda Türk Veteriner Hekim-
leri Birliği’ni Merkez Konseyi II. Başkanı Ali KOÇ 
ile Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Ender YARSAN 
temsil ettiler. Toplantının Açılış programında Or-
ganizasyon Komitesi tarafından; Dünya Veteriner 
Hekimleri Birliği tarafından 2012 yılı Birincilik 
Ödülü verilmesinden dolayı Prof.Dr.Ender YAR-
SAN’a VESBA Onur Ödülü takdim edildi.    

Etkinlik 800 öğrencinin katılımıyla iki gün boyun-
ca Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda ger-
çekleştirildi. Toplam 5 oturum ve kişisel gelişim 
eğitimlerinin düzenlendiği programda, çeşitli fir-
malar tarafından Orhangazi Fuaye alanında stant-
lar açıldı. VESBA 2013’ün ilk günündeki iki otu-
rumda ‘kliniklerde teknolojik donanımın önemi 
ve avantajları’, ‘mama seçiminin hayvan sağlığına 
etkisi ve bu etkide veteriner hekimin rolü’, veteri-
ner hekimlikte yeni trend ”hayvan davranışları”’, 
‘hayvansal üretimde ve hayvancılıkta Ar-Ge’lerin 
önemi’, ‘veteriner tıbbi ürün sanayinin AB uyum 
sürecinde geldiği nokta’, ‘hayvan besleme ve 
sürü sağlığı’ ve ‘sürü yönetimi’ konuları ele alındı. 
VESBA 2013’ün ikinci gününde ise ‘Arap baharı 
sonrası kanatlı sektöründe Türkiye’nin bölge et-
kisi, ‘hayvansal protein üretimi ve tüketimini art-
tıran stratejik sektör: beyaz et’, ‘dünyada ve Tür-
kiye’de yumurta sektörü, ‘gıda sektörü ve kalite 
yönetim sistemi’, ‘et ve et ürünlerinde veteriner 
hekimin rolü’, ‘gıda güvenliğinde veteriner heki-
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min rolü’, ‘içme sularında gıda güvenliği için son 
teknolojinin ülkemizde yaygınlaştırılması’, ‘arıcılık 
sektörünün ekonomiye katkısını artırmaya yönelik 
çalışmalar ve veteriner hekimin sektördeki yeri’, 
‘su ürünleri sektöründe veteriner hekimin rolü’ ve 
‘atçılık sektörü’ konuları uzmanlar tarafından ele 
alındı.

4.11.4. Hayvan Refahı, Kontrolu ve Danimarka 
Uygulamaları Konferansları

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, 
Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ve Van 
Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası desteği ile Türk-
Vet/ www.turkvet.biz web sitesi tarafından dü-
zenlenen “Hayvan Refahı, Kontrolü  ve Danimarka 
Uygulamaları” konulu Konferans, Danimarka Ve-
teriner ve Gıda Ofisinde Resmi Veteriner Hekim 
olarak çalışan Kemal ALTINTAŞ tarafından sunul-
du. 

Konferanslarda katılımcılara genel olarak Hayvan 
refahı kavramı, kaynağı, Danimarka’daki yasal 
dayanakları ile kontrol mekanizmasındaki yaptı-
rımlarla ilgili idari yapının çalışma tarzını üzerine 
bilgiler verildi.  Van, Ankara ve Kırıkkale illerinde 
düzenlenen konferanslara meslektaşlarımız ve ve-
teriner fakültesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

4.11.5. V.Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyu-
mu (24-25 Ekim 2014 Erzurum)

Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı, EKMUD ve TVHB tarafından V.si düzenlenen 
Türkiye zoonotik hastalıklar sempozyumuna hoş 
geldiniz. Sizleri şahsım  ve Türk Veteriner Hekim-
leri Birliği adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 1954 yılında kurul-
muş olup şuanda 56 adet bölge ve il odası mev-
cuttur. Ülkemizde hayvansal üretim, hayvan sağ-
lığı ve refahı,  Doğal hayat ve çevre sağlığı, halk 
sağlığı ve gıda güvenliği gibi konulardan sorum-
lu 25000 civarında veteriner hekimin üye olduğu 
TVHB tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde 
bir meslek örgütüdür.

 Bugün Ülkemizde hem hayvan sağlığını hem de 
halk sağlığını önemli ölçüde etkileyen zoonoz has-
talıkların sayısı ve yaygınlığı az değildir. Zoonoz 
hastalıklar önemli sağlık sorunlarının yanında bü-
yük ölçüde ekonomik ve verim kayıplarına neden 
olmaktadır.

FAO/WHO ortak zoonotik hastalıklar komitesi bak-
teriyel, viral, paraziter ve fungal kaynaklı zoono-
tik hastalıkların 200’ü aştığını bildirmiştir. İnsan-
larda görülen infeksiyon hastalıklarının yaklaşık 
%60’nın zoonotik olduğu bunlarında %75’nin yeni 
veya yeniden önem kazanan zoonotik hastalıklar 
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olduğu,gıda kaynaklı hastalıkların %90’ından faz-
lasının hayvansal gıdalardan kaynaklandığı dikka-
te alındığında,bu hastalıklarla etkin mücadelede 
beşeri ve veteriner hekimlerin birlikte çalışmaları-
nın gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Enfeksiyon hastalıklarının değişen epidemiyolojisi 
ve buna neden olan global faktörler dikkate alın-
dığında halk sağlığı hizmetlerinin multidisipliner 
bir alan olarak değerlendirilmesi gerekir. Hayvan 
sağlığının güvence altında olmadığı bir dünyada 
insan sağlığını,gıda güvenliğini ve sürdürülebilir 
gıda güvencesini temin etmek de mümkün değil-
dir.

Tek Dünya ve tek sağlık konseptinde hedeflenen 
başarıya ulaşılabilmesi için ulusal ve uluslararası 
düzeyde beşeri ve veteriner hekimlerin işbirliği içe-
risinde, eğitim, mevzuat ve uygulamaya ilişkin çalış-
malar yapması uluslararası girişimlere paralel ola-
rak ülkemizde de TTB ve TVHB tarafından 25 Nisan 
2009 yılında yayınlanan ortak bir deklarasyonla;

1. Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı ve sağlık 
bakanlığı arasında tek sağlık konseptine uy-
gun etkin bir sistem oluşturulmalıdır.

2. Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı ve sağlık 
bakanlığı bünyesinde aktif ve güçlü bir ”Vete-
riner halk sağlığı” birimi oluşturulmalıdır.

3. Milli zoonoz komitesi daha etkin hale getiril-
melidir.

4. Zoonotik hastalıklara ilişkin epidemiyolojik 
çalışmalar artırılmalı ve entegre bir veri taba-
nı oluşturulmalıdır.

5. Tıp ve Veteriner fakülteleri ile araştırma ens-
titüleri arasında tek sağlık konseptine yönelik 
açılımlar yapılmalı ve işbirliği geliştirilmelidir.

Kamuoyuna duyurulmuştu

Bu gün Rahmetli uzman Dr. Mustafa ÇEVİK anısına 

V.si düzenlenen bu sempozyumda Tıp ve Veteriner 
Hekimleri ve sektörlerini bir araya getirerek mev-
cut durum konusunda farkında lığı ve duyarlılığı 
artırmak, Bilgi ve güç birliği ile zoonoz hastalıkla-
rın çözümüne ilişkin ortak mücadele ve stratejilerin 
oluşturulmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Ben 
sempozyumun başarılı geçmesini, amacına ulaş-
ması dileklerimle tekrar herkese saygılar sunarım.

Talat GÖZET 
 TVHB Merkez Konseyi Başkanı

Zoonotik hastalıklar ekolojik değişim, küresel ısın-
ma  ve artan insan ve hayvan hareketlerinin sonu-
cu olarak tüm dünyada sorun oluşturmaya devam 
etmektedir. Toplum kaynaklı enfeksiyonların ise 
yaklaşık %60’ını oluşturmaktadır. Dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de ciddi halk sağlığı tehdidi oluştu-
ran zoonotik hastalıkların önlenmesi konusunda 
sektörler arası işbirliğine duyulan ihtiyaç giderek 
artmaktadır. 

Bu gerekçeden yola çıkarak geleneksel hale ge-
tirilen söz konusu sempozyumların amacı; “Tek 
Sağlık” oluşumuna alt yapı oluşturarak Tıp ve Ve-
teriner Hekimliği sektörlerini bir araya getirerek 
mevcut durum  konusunda farkındalığı ve duyar-
lılığı artırmak, bilgi ve güç birliği ile zoonozların 
çözümüne ilişkin ortak mücadele stratejilerinin 
oluşturulmasını sağlamaktır.
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T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C.Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Tür-
kiye Enfeksiyöz Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoliji 
Uzmanlık Derneği tarafından organize edilen “V. 
Türkiye Zoonotik Hastalıkları Sempozyumu” 24-
25 Ekim 2014 tarihleri arasında Erzurum Atatürk 
Üniversitesi konferans salonunda yapıldı

Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri zoononotik hasta-
lıkların hala yaygın bir şekilde görüldüğü bölgeler  
olup sık görülen bruselloz, şarbon, kist hidatik, 
tularemi, leptospiroz, tüberküloz, Kırım-Kongo 
Kanamalı Ateşi gibi konuların gündeme alınması, 
böylece sorunların çözümüne yönelik katkı ve-
rilmesi amacıyla Uzman Doktor Mustafa Aydın 
ÇEVİK anısına teması “Bölgede Sorun Olan Zoo-
nozlar” olarak belirlenen v. Zoonotik Hastalıkları 
Sempozyumu Erzurum’da yapılmıştır. 

Her biri dalında yetkin bilim insanları ve kurum 
temsilcilerinin görev aldığı Sempozyumun; bölge-
deki gıda, tarım ve sağlık sektörleri çalışanlarında 

farkındalık oluşturması, konunun çözümü için so-
rumluluk bilincinin ve motivasyonun artırılması ve 
öncelikli çalışma alanlarının belirlenmesine katkı 
sağladığını ummaktayız.

Açılış Konuşmaları TVHB adına Merkez Konseyi 
Başkanı Talat GÖZET tarafından yapılan Sempoz-
yuma Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım Hayvancılık 
Bakanlığı temsilcileri, Bölgenin Üniversitelerden 
akademsiyenler ve öğrenciler, Sivil toplum kuru-
luş temsilcileri, Özel sektör temsilcileri, Veteriner 
Hekimler ve Doktorlar olmak üzere çok sayıda ilgi-
li katılım sağlamıştır. 

Türk Veteriner Hekimleri Birliğini temsilen  Prof. 
Dr. Ersin İSTANBULLUOĞLU, Selahattin Şen,  Dr. 
Orhan AYLAN, Yrd. Doç. Dr. Şeyda CENGİZ, Dr. 
Nahit YAZICIOĞLU,  Erdinç ATABERK, Prof. Dr. Zati 
VATANSEVER,  Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY, Prof. Dr. 
Ender YARSAN, ve Dr. Erhan AKÇAY tarafından ko-
nular ile ilgili tebliğler sunulmuştur.
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4.11.6 Arıcılık Çalıştayı 17-18 Ekim 2014 Ankara

TVHB katkılarıyla ve Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği öncülüğünde Ankara Üniversitesi Ve-
teriner Fakültesi Öğrenci Topluluğu VetAnka ile birlikte organize edilen “Arı Çalıştayı (Vet-Arı)” 17-18 
Ekim 2014 tarihlerinde Ankara’da başarıyla gerçekleştirilmiştir. Çalıştay kapsamında Arı Yetiştiriciliği; 
Hastalıkları ve Sağıtım Uygulamaları ile Arı Ürünleri konularında teorik ve uygulamalı bilgiler detaylı bir 
şekilde sunulmuştur. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya dönük olarak, bölgemizde bal dolumu yapan 
bir işletmenin ziyaret edilmesi ve yine bölgemizde profesyonel anlamda arıcılık yapan bir işletmede 
arıcılığın uygulanmasına yönelik detaylı bir bilgilendirme yapılmıştır.
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4.11.7 İftar Yemekleri

1. 12.07.2013 tarihinde Türk Veteriner Hekimleri 
Birliği tarafından Ankara Dedeman Otel’de dü-
zenlenen geleneksel iftar yemeği birçok mes-
lektaşımızın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Mes-
lektaşlarımız İftar vesilesiyle bir araya gelerek 
gerek mesleki anlamda gerekse sosyal anlamda 
sohbet etme ve görüşme fırsatı bulmuşlardır. 

2. Meslektaşlar arasında dayanışma ve kaynaş-
mayı sağlamak amacıyla Geleneksel hale ge-
tirilen TVHB iftar yemeği 4.7.2014 tarihinde 
Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitü-
sünde verildi.

4.11.8 Destek Verdiğimiz Etkinlikler

1. Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi 
Veteriner Fakültesinden 4 öğrencinin 2013 
yılı için Türkiye’de staj yapmalarına yardım 
edildi.

2. A.Ü. Veteriner Fakültesi öğrencileri tara-
fından düzenlenen uluslar arası etkinlikte 
kullanılmak üzere 100 adet önlük alındı ve 
katılımcılara kumanya verildi.

3. Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Öğrencilerinin, Uludağ Üniversitesi Ve-
teriner Fakültesi tarafından düzenlenen 
“Veteriner Hekimliğe Sektörel Bakış 2014 
Konferansına” katılımlarına destek verildi.

4. Yüzüncü yıl Bilimsel Araştırma ve Kongre 
Topluluğunun 25-27 Mart 2014 tarihleri 
arasında Van’da düzenlediği  “ Uluslararası 
Veteriner Öğrenci Kongresine” destek ve-
rildi.

5. Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi 
Veteriner Fakültesinden 4 öğrencinin 2014 
yılı Türkiye’de staj yapmalarına yardım 
edildi.
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4.12. MESLEKİ POLİTİKALAR VE MESLEK HAKLARI

1-Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporunun 
Düşündürdükleri 

Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-
2018) çerçevesinde “Hayvancılık Özel İhtisas Komis-
yonu Raporu” hazırlamıştır. Raporu hazırlayan komis-
yonda, sektörle doğrudan veya dolaylı yönden ilişkisi 
olan, kamu kurumları, üniversiteler, meslek örgütleri, 
ve ilgili sivil toplum kuruluşlarından 58 üye yer al-
maktadır. Ancak, sektörle iç içe olan ve sektörün tüm 
sıkıntılarını bire bir yaşayan veteriner hekimleri tem-
sil eden “Türk Veteriner Hekimleri Birliği” bu komis-
yonda yer almamıştır.

Bunun yanında, raporda,hayvancılığın tüm bileşenle-
ri ile ilgili yaşanan sorunlar ele alınarak çözüm öneri-
leri sunulurken, çok güç şartlarda, ülkemizin en ücra 
köşesine kadar bu sektöre sağlık hizmeti ve suni to-
humlama hizmeti sunan 6000 den fazla serbest ve-
teriner hekimlerle ilgili en küçük bir  öneri yer alma-
maktadır. Halbuki; hayvancılık sektöründeki verim 
kayıplarının büyük çoğunluğu salgın hastalıklardan 
kaynaklanmaktadır.

Bu gün gelişmiş dünya ülkelerinde “Tek Sağlık” kon-
septi uygulamalarına başlanmıştır. Çünki; İnsanlarda 
görülen hastalıkların % 61 i hayvan kökenlidir. Bu ne-
denle hayvan sağlığının korunması, gıda güvenliğini 
sağlama, ekonomik kayıpları önleme yanında, insan 
sağlığının korunması açısından büyük önem taşımak-
tadır. Bu gün hayvancılık sektörüne sunulan sağlık 
hizmetleri serbest veteriner hekimler tarafından su-
nulmaktadır. Bakanlığın bu konudaki çalışmaları “ih-
barı zorunlu hastalıklarla” sınırlıdır. Bu nedenle, ser-
best veteriner hekimliği hizmetleri bir amme hizmeti 
olup, kalitesinin mutlaka arttırılması ve bunun için 
de desteklenmesi gerekir.  Ancak raporda desteğin 
aksine serbest hekimlerin ilaç satış izinlerinin iptal 
edilmesi talep  edilmektedir.

Bu gün dünyanın en önemli sorunlarından birisi; An-
tibiyotik direncidir. Bu direnç, antibiyotiklerin yanlış 
ve kontrolsüz kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu-
nun yanında ilaç kalıntılarının izlenmesi insan sağlığı 
açısından önemlidir. Bu nedenle, ilaçların veteriner 

hekim reçetesi ve veteriner hekim kontrolünde kul-
lanılması zorunludur. Tüm gelişmiş dünya ülkelerinde 
serbest veteriner hekimler veteriner ilaçlarını bulun-
durur ve hayvanlara uygularlar. Raporda, serbest 
veteriner hekimlerin ilaç satış yetkilerinin iptalinin 
hangi gerekçe ile yapıldığı anlaşılamamakla birlikte, 
yetiştirici örgütlerinde görev alan veteriner hekim-
lere bu yetkinin verilmesinin talep edilmesi kendi 
içinde çok büyük bir çelişki oluşturmaktadır. 

Yine raporda yer alan diğer bir önemli bir hata, “Sığır 
varlığının her çevresel koşulda yüksek verimli hayvan-
lara dönüştürülmesine yönelik, yapay tohumlama 
uygulamasından vazgeçilerek, bölge, yöre ve işletme 
koşullarına uygun damızlıklar geliştirilmesi hedefine 
yönlendirilmesi”. yer almaktadır.  Bu uygulama cum-
huriyetin kuruluşundan yakın geçmişe kadar ülkemiz-
de uygulanmıştır. Ancak istenilen sonuç alınamaması 
yanında, genital yolla bulaşan hastalıkların yayılmasına 
neden olduğundan, tüm dünyada, ulaşım sıkıntısı olan 
çok sınırlı bölgelerde uygulama alanı bulabilmektedir. 
Ülkemizde ulaşım sıkıntısı yaşanan bölge bulunma-
maktadır. Bu nedenle, ülkemizde ırk ıslahında suni to-
humlama uygulamaları en sağlıklı yoldur.

Raporda dikkat çeken diğer bir husus; İlk sayfada, 
«Bu rapor Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıt-
maz. Sorumluluğu yazara aittir.” ifadesi yer almak-
tadır. Bu durumda, Ülkemizin en önemli lokomotif 
sektörlerinden biri olan  hayvancılık sektörü ile ilgili 
bu raporun sorumluluğu kime ait olacaktır.

Bu rapor, hayvancılık sektörünün tüm politikalarını be-
lirleyen ve yürüten, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
koordinasyonunda hazırlanması gerekirdi. Böylece ra-
porda, daha isabetli tespitler ve öneriler yer alırdı.

Raporda yer alan hatalı önerilerin düzeltilmesi veya 
dikkate alınmaması gerekir.

Saygılarımla,  

Talat  GÖZET                                                                                                                                  

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 
Merkez Konseyi Başkanı
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Yeni Veteriner Fakültesi açılmasının ülkemiz açısından sakıncaları, Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere 
tüm Bakanlar Kurulu üyelerine aşağıdaki yazı ile bildirilmiştir.

Sayı  :800 / 1315                  04.7.2013

Konu: Yeni veteriner fakültesi açılması                                                            

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA

İlgi: 05.03.2012 tarih ve 2012 sayılı yazı

Sayın Cumhurbaşkanım,

İlgide kayıtlı yazıda, gerekli planlamalar ve alt yapı çalışmaları yapılmadan yeni açılan veteriner 
fakülteleri konusundaki endişelerimizi zat-ı alinize arz etmiştik. İlgili tarihte 20 olan veteriner fakültesi 
sayısı bir yıl gibi kısa bir sürede 26 ya ulaşmış ve 2 veteriner fakültesi daha açılması yönünde çalışmalar 
devam etmektedir.

Ülkemizde üniversite açılmasına hiç kimsenin itirazı olamaz. Ancak; açılacak fakülte ve yüksek 
okulların ihtiyaçlara, önceliklere ve eldeki imkanlara göre planlanması gerekir. Bu gün veteriner 
fakültelerimizin büyük çoğunluğu alt yapı ve öğretim üyesi yetersizliği nedeniyle kaliteli bir eğitim 
verememektedir. Bununla birlikte ülkemizde veteriner hekim açığı da bulunmamaktadır. 

Malumlarınız olduğu üzere, veteriner hekimlerin hayvan sağlığı alanındaki temel 
görevleri yanında özellikle gıda güvenliği ve halk sağlığı alanında da önemli görev ve sorumluluklar 
üstlenmektedirler. Eğitimleri 5 yıllık zorlu ve yüksek maliyetli bir süreci kapsamaktadır. Kaliteli bir eğitim 
için laboratuvar, uygulama çiftlikleri, klinikleri ve eğitim kadrosu ile yeterli alt yapıya sahip olunması 
gerekir. Veteriner hekimlik eğitimi, tıp fakültelerinden sonra en pahalı eğitim sürecini kapsamaktadır.

Hayvan sayısı ve nüfus olarak ülkemize eşdeğer sayılabilecek  Almanya’da 5, Fransa’da 4, 
İngiltere’de 6, İspanya’da 10 ve İtalya’da 12 veteriner fakültesi bulunmaktadır. Özellikle AB krıterlerinin 
uygulamaya başlandığı ülkemizde Avrupa Eğitim Birimleri Birliği (EAEVE) nin ön gördüğü koşullar yerine 
getirilmeden yeni veteriner fakültelerinin açılması ülke çıkarlarına ters düşmektedir. Ülkemizde henüz 
3 fakülte (AEVEA) nın akreditasyon sürecini tamamlayabilmiştir. Fakülte sayısı arttıkça yetersiz alt yapı 
ve eğitim kadrosu ile eğitim kalitesi düştüğü gibi tercihlerde veteriner fakülteleri en alt sıralarda yer 
almaktadır. Bu da eğitim kalitesini engelleyen diğer önemli bir faktördür.

Globalleşen dünya ve Avrupa Birliğine girmek için yürütülen yoğun çabaların yaşandığı 
günümüzde akredite olmayan bir veteriner fakültesinin ve mezun ettiği veteriner hekimlerin uluslararası 
kabul görmesi mümkün değildir. Sayıca zaten fazla olan veteriner fakültelerine yenilerinin eklenmesi, 
ülke kaynaklarının israfına neden olmaktadır. Bunun yerine mevcut fakültelerin alt yapılarının 
güçlendirilerek akreditasyon süreçlerinin tamamlanması ve gerektiğinde kontenjanlarının arttırılması 
daha akılcı bir yaklaşım olacaktır.

Yeni veteriner fakültesi açılması sürecinde bu değerlendirmelerin dikkate alınmasını yüksek 
tasviplerinize arz ederim.

Talat  GÖZET   

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 
Merkez Konseyi Başkanı
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2-Hatalı Unvan Kullanımı İle ilgili yazışmalar

Sayı  : 800/ 166                                                                                   21.04.2014
Konu: Hatalı unvan kullanımı                                                                                                                                                                                                                                     

 BAŞBAKANLIK 
(Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü)

Yüksek lisans düzeyinde eğitim alarak veteriner fakültelerinden mezun olanlar  “veteriner hekim” 
olarak adlandırılmaktadır. Kadro unvanları da “veteriner hekim” olarak düzenlenmiştir.

Ancak; Birliğimizin görüşü alınmadan, bazı kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan yasal dü-
zenlemelerde bu isim sadece “veteriner” olarak yer almaktadır.

Son olarak 12.04.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yük-
seköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’inin” 9 (1) 
(b)  Maddesinde de “veteriner” olarak yer almıştır.

Bu konuda yapılan hataların önlenmesi hususunda, gereğini saygılarımla arz ederim.  

                                                                                                                        Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği  
Merkez Konseyi Başkanı
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3.Fiili Hizmet İlgili Yazışma

Sağlık hizmetleri alanında Fiili Hizmet Zamları ile İlgili  yapılan yasal çalışmalarda, adil bir yasal düzen-
leme adına, hayvan sağlığı hizmetlerinin de  kapsama dahil edilmesi gerektiği, başta Başbakan olmak 
üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Veteriner hekim kökenli 
milletvekillerine bildirilmiştir
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4.Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlıklarının Kurulması

Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığının kurulması hakkında Türk Veteriner Hekimleri Birliği 30 Büyük-
şehir Belediye Başkanlığına yazı göndermiştir.  
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5.Veteriner Hekim Odalarının Yapmış Olduğu Farklı Uygulamalar

Sayı  : 300/127                                                                                             
27.04.2014

Konu : Veteriner hekim görevlendirmeleri                                                                                                                                                                                                                                      

 

VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA

 

İlgi: 17.03.2014 tarih ve 10860 sayılı yazı

İlgide kayıtlı Bakanlık yazısında “Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri 
Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yapılan veteriner hekim görevlendirmeleri ile ilgili olarak 
Bakanlığa iletilen şikayetler yer almaktadır.

Bu şikayetler; onay ücretlerinin yüksek olması, her bölgede farklı ücret uygulanması, veteriner 
hekimlerin sözleşmede belirtilen çalışma gün ve saatlerinde işletmeye gitmedikleri ve satışı ya-
pılan egzotik hayvanlarla ilgili olarak yeterli bilgiye sahip olmadıkları yönündedir.

Bilindiği gibi; Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin yasayla belirlenmiş en önemli görevlerinden biri; ve-
teriner hekimliği mesleğinin kişi ve kamu yararına en iyi şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

Türk Veteriner Hekimler Birliği olarak bu yasal sorumluluğumuzu yerine getirebilmek adına, siz 
oda başkanlarımızla birçok defa bir araya gelerek, kamu dışında görev alacak veteriner hekim-
lerle ilgili yönerge hazırlanmış, ev ve süs hayvanları ile ilgili işletmelerde görev alacak veteriner 
hekimler için hizmet içi eğitim programlarının konuları belirlenmiş ve ülke genelinde uygulama 
birlikteliği sağlamak adına veteriner hekimlerin aylık asgari ücretleri ve sözleşme onay ücretleri 
belirlenmiştir. Buna rağmen Merkez Konseyimize de Bakanlığa ulaşan şikayet konularına benzer 
şikayetler ulaşmaktadır.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olup aldığı kararlar, 
belirlenen asgari ücretler yasalar çerçevesinde yapılmaktadır. Bu nedenle bu kararlara uyulma 
zorunluluğu vardır.

Bu konularda alınan kararlar ve yapılan düzenlemeler tüm odalarımıza iletilmiştir. Bakanlık ya-
zısında yer alan şikayet konuları da dikkate alınarak Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak siz 
oda başkanlarımızla birlikte yaptığımız düzenlemelere ve belirlenen asgari ücretlere uyulması 
hususunda gerekli özenin gösterilmesini önemle rica ederim.

Talat GÖZET
Türk Veteriner Hekimleri Birliği  

Merkez Konseyi Başkanı
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6.Yatırıma Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı

Konu ile ilgili Görüş:

HAYVANCILIK SEKTÖRÜ

Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi  için özellikle 
çocukların ve gençlerin belli oranda hayvansal 
protein tüketmesi zorunludur. Nüfusunun bü-
yük çoğunluğunu çocukların ve gençlerin oluş-
turduğu ülkemizde, hayvansal ürünler, toplum 
sağlığı ve gelişimi açısından stratejik öneme 
sahiptir. Günümüz dünyasında, tüketilen hay-
vansal protein miktarı gelişmişliğin göstergesi 
olarak algılanmaktadır. Gelişmiş ülkelere ba-
kıldığında, istisnasız tamamı her çeşit hayvan-
sal proteini (et, süt, yumurta, balık gibi) yüksek 
düzeyde tüketmektedir. Bu tüketimler ülkemi-
ze kıyasla hemen her üründe 5-6 kat fazladır. 

Örneğin; ülkemizde kımızı et tüketimi kişi başı-
na 10-12 kg iken bu ülkelerde 70-80 kg a ulaş-
maktadır.

Bu ülkeler hayvansal üretimi arttırmak için 
her türlü tedbiri alarak üreticiyi güvence altı-
na almaktadır. Ülkemizde ise üretici açısından 
sağlanan hiç bir koruyucu tedbir olmadığı gibi 
maliyetlere bağlı olarak fiyatlar yükselmeye 
başladığı anda ithalat seçeneği devreye sokul-
maktadır. Ve ülkemize göre çok daha yüksek 
oranda desteklenen  yetiştiricilerle, ülkemiz 
yetiştiricisi haksız rekabet ortamında rekabet 
etmeye zorlanmaktadır. Yetiştiricimizin bu 

sayı : 400/119                                                                                             
19.03.2014

Konu: YOİKK çalışmaları                                                                                                

  

TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ

 

            İlgi: 11.03.2014 tarih ve 5047 sayılı yazı

             İlgide kayıtlı yazıda belirtilen Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı 
çerçevesinde Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak eylem planına alınmasını uygun gördüğümüz 
konular ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim

Talat GÖZET
Türk Veteriner Hekimleri Birliği  

Merkez Konseyi Başkanı
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ortamda rekabet etmesi ve ayakta kalması 
mümkün değildir.  Bu nedenle gümrük vergi-
leri indirilerek alınan her ithalat kararı hay-
vancılığımıza ve yetiştiricimize önemli zararlar 
vermektedir. Bu nedenle hayvancılık alanı ya-
tırımcısına güvenli bir yatırım ortamı sunama-
maktadır.

Hayvancılığı gelişmiş ülkelere baktığımızda ta-
rım destekleri içinde hayvancılığa ayrılan pay 
% 75 -80 dolayındadır. Ülkemizde ise bu oran 
tam tersine %20 dolayındadır. 

Hayvansal üretim, bitkisel üretime kıyasla 
daha pahalı bir üretim olduğundan, hayvansal 
ürünlerin, tüketicinin her kesiminin ulaşabile-
ceği fiyatlarla piyasaya arz edilebilmesi için 
mutlaka devlet desteği gerekir.  

Ülkemiz kaynakları hayvancılık açısından ken-
dimize yetecek hatta ihraç yapabilecek üretim 
kapasitesine sahiptir. Yakın zaman öncesine 
kadar ülkemiz, 17-18 milyon büyük baş, 70-80 
milyon küçük baş hayvanı besleyecek merala-
ra sahipti. Ancak meralarımızın bilinçsiz otla-
tılması ve bir kısmının imara açılması ve amacı 
dışında kullanılması, tarım desteklerinin yanlış 
yönlendirilmesi ve yetersiz olması, bunlarla 
birlikte, gereksiz ve plansız yapılan ithalatlar 
sonucu hayvancılığımız her geçen gün kan kay-
bederek dışa bağımlı hale getirilmiştir.

Türkiye bu sorunu mutlaka çözmek ve toplu-
mun her kesiminin ulaşabileceği sağlıklı ve 
yeterli hayvansal gıdayı üretmek zorundadır. 
Ülke kaynaklarımız bunun için yeterlidir. Her 
ithalat kararı hayvancılığımızı bir adım daha 
geri götürmektedir. İthalat yerine kendi kay-
naklarımızı harekete geçirmeliyiz. Yeterli ol-
masa bile son yıllarda koyunculuğa verilen 
destekler, koyun varlığımızın yukarıya doğru 

bir ivme kazanmasına neden olmuştur.

Hayvancılık alanı mutlaka güvenli bir yatırım 
alanı haline getirilmek zorundadır.Hayvansal 
üretim tüm dünyada stratejik bir alandır.

Hayvancılık politikaları, popülist yaklaşımlı 
günü kurtarma amaçlı politikalar olmamalıdır.  
Türkiye hayvansal üretimini “Devlet Politikası” 
olarak ele almalıdır. Ve her değişen iktidarda, 
her değişen hükümette, hatta her değişen ba-
kanla birlikte hayvancılık politikaları değişme-
melidir. Uzun vadeli ciddi politikalar belirlen-
melidir.

Bunun için Mera ıslahı, ırk ıslahı, salgın hasta-
lıkların eradikasyonu gibi hayvancılığımızın ge-
lişmesini önleyen ve verim kayıplarına neden 
olan konular ciddi bir şekilde projendirilmelidir. 

Bu nedenlerle hayvancılık sektörünün “Türki-
ye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform 
Programı” çerçevesinde “Yatırım Ortamını İyi-
leştirilme Koordinasyon Kurulunda” ele alın-
masında yarar vardır.

SERBEST VETERİNER HEKİMLİK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hayvan 
sağlığı konusunda, sadece salgın hastalıkların 
kontrol altına alınması ile ilgili alanda görev ve 
sorumluluk üstlenmektedir. Bunun dışında ka-
lan hayvan sağlığı hizmetleri serbet veteriner 
hekimler eliyle yürütülmektedir. 

Serbest Veteriner hekimler bir kamu hizmeti 
yürütmektedirler ve bu gün muayenehane ve 
poliklinik çalıştıran serbest veteriner hekim sa-
yısı 6.000 e ulaşmıştır. 

Serbest veteriner hekimler büyük şehirlerdeki 
pet klinikleri hariç, oldukça zor şartlar altında 
kırsal alanda hizmet yürütmektedirler. Bu gö-
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revleri hiçbir katkı ve destek almaksızın kendi 
imkanları ile yerine getirmektedirler. Ve belli 
bölgeler dışında özellikle kırsal alanda görev 
yapan veteriner hekimlerin  gelir düzeyleri ol-
dukça düşüktür. 

Serbest Veteriner hekimin verdiği hizmet bir 
amme hizmeti ve aynı zamanda sağlık hiz-
metidir. Bu sağlık hizmetinin mutlaka ülkenin 
en ücra köşesine kadar götürülmesi gerekir. 
Bu sorumluluk devlete aittir. Bu tür bölgeler-
de görev yapan serbest veteriner hekimler 
daha uygun şartlarda iş imkanı buldukların-
da serbest hekimliği bırakmaktadırlar. Ve bu 
bölgelerdeki yetiştiricilerin hayvan sağlığı hiz-
metlerine ulaşması zorlaşmakta ve pahalılaş-
maktadır.

Serbest Veteriner hekimliği hizmetlerine bu 
çerçeveden bakıldığında Bu hizmetlerin tüm 
ülke geneline kolay ulaşılabilir hale getirilmesi 
zorunludur. Bunun için de serbest hekimliğin 
teşvik edilmesi gerekir.

Bu kapsamda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı eliyle yürütülen bazı hizmetlerin ser-

best Veteriner hekimlere devredilmesi veya 
bazı serbest hekimlik uygulamaların bu tür 
bölgelerde destekleme kapsamına alınması 
serbest hekimliğin gelişmesine önemli katkı 
sağlayacaktır. Ve yetiştiricinin hayvan sağlığı 
hizmetlerine ulaşımı kolaylaşacak ve maliyeti 
düşecektir.

Bunun yanında; Sağlık hizmetleri haksız reka-
bet ortamına açık olmamalıdır. Aynı bölgede 
serbest hekimler suni tohumlama hizmeti ve-
rirken bazı bölgelerde Bakanlık da bu hizme-
ti vermekte, diğer yandan damızlık birlikleri 
devreye girmektedir. Ve haksız rekabet ortamı 
yanında  önemli bir israfa yol açmaktadır. Bu 
sorunun mutlaka giderilmesi gerekir. 

Bu nedenle “Serbest Veteriner Hekimlik” de 
bu reform programı çerçevesinde ele alınması 
gereken ve çözüme kavuşturulması gereken 
bir sektördür.

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı
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7.“Hijyen Eğitimi Programlarına” Destek Talebi

Sayı   :804/ 1432                  09.10.2013  
Konu  : Destek Talebi

T.C 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü )

 5 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” gereği 
hazırlanan “Hijyen Eğitimi Programlarında” yer alan Eğitimciler başlıklı bölümde, eğitimci olarak 
görev alabilecek meslek grupları belirlenmiştir.  Burada sağlık ve hijyenle ilgili eğitim alan tüm 
meslek grupları yer alırken, 5 yıl süre ile sağlık ve hijyen konularında öğrenim gören ve hayvansal 
gıdaların üretimindeki kontrollerden yasal olarak sorumlu meslek olan veteriner hekimlere yer 
verilmemiştir.

 Sehven yapıldığı düşünülen bu uygulamanın düzeltilmesi hususunda gereğini arz ederim

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ

 5 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” gereği, 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Şarküteri, bakkal ve gıda pazarları satış elemanlığı 
hijyen eğitimi programları” kitapçığının Eğitimciler başlıklı bölümde, eğitimci olarak görev alabi-
lecek meslek grupları belirlenmiştir. Aşağıda belirtildiği şekilde, sağlık ve hijyenle ilgili eğitim alan 
tüm meslekler yer alırken, 5 yıl süre ile sağlık ve hijyen konularında öğrenim gören ve şarküteri 
üretimindeki hijyen kontrollerden yasal olarak sorumlu meslek olan veteriner hekimlere yer veril-
memiştir.

 Yönetmelik hükümlerinin uygulayıcı bakanlığı olan Milli Eğitim Bakanlığına ilgi (a) da ka-
yıtlı yazı ile bu hususun düzeltilmesi konusunda talepte bulunulmuştur. Ancak; ilgi (b) de kayıtlı 
cevabi yazıda, bu kararın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın da katılımı ile oluşturulan komis-
yon tarafından oybirliği ile    alındığı bildirilmiştir.

 Komisyon oluşturulmasını düzenleyen Yönetmeliğin 7. Maddesi (c) fıkrasında Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığının bir veteriner hekim ve bir gıda mühendisi ile komisyonda temsil edi-
leceği belirtilmektedir. Buna rağmen oybirliği ile alınan kararda eğitimciler içerisinde veteriner 
hekimin yer almamasının sehven olduğu düşünülmektedir.

 Bu nedenle, Bakanlığınız komisyon temsilcilerinin bilgilendirilerek bu yanlışlığın düzeltil-
mesi konusunda gereğini arz ederim.

                                                                                             Talat GÖZET 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği  
Merkez Konseyi Başkanı
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8.Yem Hijyeni Yönetmelik Değişikliği

“Yem Hijyeni Yönetmeliği” gereği yem katkı maddesi ve premiks satan veteriner hekim muayeneha-
nelerinin “Onaylı İşletme” statüsünde değerlendirilerek onay almaları gerektiği İl Müdürlükleri tara-
fından muayenehane çalıştıran birçok veteriner hekim meslektaşımıza bildirilmişti. Merkez Konseyi 
olarak Bakanlığa perakende satış yeri olan veteriner hekim muayenehanelerinin onaylı işletme olarak 
değerlendirilmesinin yanlış olduğu izah edilerek bu uygulamanın kaldırılması talep edilmişti. Bakanlık 
itirazımızı haklı bularak gerekli yönetmelik değişikliğini 5 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımla-
mıştır. Buna göre veteriner tıbbi ürünlerin perakende satışı için ruhsat alan veteriner hekim muayene-
hanelerin onaylı işletme kabul edileceği, yem katkı maddesi satmak için ayrıca onay alınmasına gerek 
olmadığı hüküm altına alınmıştır.

Sayı  : 800/

Konu : Yem satış yerleri                                                                                   13.12.2012

 

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

(Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

 

Perakende olarak yem katkı maddeleri ve premiks satan muayenehane işleten veteriner hekim-
lerin muayenelerinin onaylı işletme statüsünde olduğunu belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü yazısı ekte yer almakta olup, onay işlemleri için il müdürlüğüne müracaat etmeleri 
talep edilmektedir.

Bu uygulamanın dayanağı olarak “Yem Hijyeni Yönetmeliği”nin 10/1. Maddesi (a,b) bentleri yer 
almaktadır.

MADDE 10 – (1) Aşağıda belirtilen konularda faaliyet gösteren yem işletmecileri, faaliyete geç-
meden önce Bakanlıktan onay alır. Onaya tabi yem işletmeleri Bakanlıktan onay almadan faaliyet 
gösteremez.

a) Ek-6 birinci bölümünde belirtilen, yem katkı maddeleri ve/veya biyoproteinleri üreten ve/
veya piyasaya sunan işletmeler,

b) Ek-6 ikinci bölümünde belirtilen, yem katkı maddelerinden premiks üreten ve/veya piyasaya 
sunan işletmeler,

Fıkra (1); yem işletmecilerini hedef almaktadır. Oysa veteriner hekim muayenehaneleri peraken-
de satış yerleridir. Üretimle hiçbir ilgileri yoktur.

Yine bu maddenin (a,b) bentleri yem üreten ve piyasaya sunan işletmeleri hedeflemekte-
dir. “Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkındaki Yönetmeliğin” 4. Maddesinin (r) bendin-
de yer alan “Sunum”tanımına baktığımızda;
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(r)Sunum:”Yemin şekli, görünümü, ambalajı, kullanılan ambalaj materyalleri ile tanıtımı ve 
sergilenmesi” şeklinde tanımlanmaktadır.

Veteriner hekim, yemin şekline, görünümüne ve ambalajına hiçbir işlem uygulamadan yemi ve 
premiksi geldiği şekliyle perakende olarak satmaktadır.

“Yem Hijyeni Yönetmeliğinin” EK 5 te yer alan kayıtlı işletmeler kısmına bakıldığında da pera-
kende işletmelerin bu bölümde yer aldığı görülmektedir.

1-    Onay kapsamı dışındaki yem katkı ve premiks işletmeleri

2-    Onay kapsamı dışındaki yem katkı ve premiks işletmeleri

3-    Yalama taşı veya blok yem üreticileri

4-    Yem ithalatçıları

5-    Yem hammadde tedarikçileri

6-    Perakende yem satış ve depolama yerleri

7-    Paketleme yapan yem işletmeleri

Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler göz önüne alındığında yem katkı maddeleri ve premiks 
satan veteriner hekim muayenehanelerinin onaylı işletme kapsamında değerlendirilmesi müm-
kün görülmemektedir. Bunun yanında 5996 sayılı Kanun kapsamında yer alan tüm perakende iş 
yerleri, hayvansal gıda satış yerleri dahil onay kapsamı dışında değerlendirilmektedir.

Yukarıda belirtilen yasal nedenlerden dolayı veteriner hekim muayenehanelerinin kayıtlı işlet-
me statüsünde değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ederim

 

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği  
Merkez Konseyi Başkanı
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9. Çalışma Onayı

Sayı  : 335/

Konu : Çalışma onayı                                                                                                  13.12.2012

 

İZMİR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA

İlgi: 05.12.2012 tarih ve 539 sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazınızda, muayenehane sahibi veteriner hekimlerin 5996 sayılı yasa gereği çalış-
tırılması zorunlu personel statüsünde bir işletmede tam zamanlı olarak görevlendirilip görev-
lendirilemeyeceği konusunda görüş talep edilmektedir.

TVHB (Veteriner Hekim Odaları, Merkez Konseyi, Yüksek Haysiyet Divanı ve Büyük Kongre) gö-
revlerini 6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği 
İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun” çerçevesinde yürütmektedir-
ler.

Bu Kanunun 14. Ve 15. Maddesi TVHB nin görev ve sorumluluklarını belirlemektedir. Buna 
göre; 15. Maddenin (a) fıkrası: “Veteriner hekimliği mesleğinin memleket menfaatlerine en 
faydalı şekilde tatbikatını sağlamak “ hükmüne amirdir. Bu hüküm çerçevesinde veteriner 
hekimlerin görevlerini en iyi bir şekilde yürütmelerinden veteriner hekim odaları sorumludur. 
Bu açıdan bakıldığında veteriner hekim odaları onay için gelen sözleşmeyi inceledikten sonra 
bu görevin, veteriner hekimin diğer görevleri ile birlikte sağlıklı bir şekilde yürütülüp yürütüle-
meyeceği değerlendirilmelidir.

Muayenehane ile birlikte tam zamanlı olarak yapılan bir sözleşmenin gereğinin sağlıklı bir şe-
kilde yerine getirilmesinin mümkün olmadığı aşikardır. Bakanlığın bu tür sözleşmeleri kabul 
etmesi TVHB ni bağlamaz, muayenehane veteriner hekimlerine partime görevler için sözleş-
meleri onaylanabilir.   6343 sayılı kanunla verilen görev ve sorumluluklar önemlidir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği  
Merkez Konseyi Başkanı
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10.Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Ünvan değişikliği ile ilgili talebimiz ilgili bakanlık tarafından olumlu karşılanmış olup yönetmelik de-
ğiştirilmiştir.

Sayı  : 800/                                                                                               
26.03.2013

Konu: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

(BAKANLIK MAKAMINA) 

Bakanlığınız tarafından çıkarılan ve 26.01.2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazete’de değişikliği 
yayımlanan, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Yönetmeliği” ile ilgili, veteriner hekimlerin meslek örgütü olan ve 6343 sayılı yasa ile kurulmuş 
Türk Veteriner Hekimleri Birliği görüşü alınmadan yönetmelik yayımlanmıştır. Söz konusu yö-
netmeliğin “Görevde Yükselmeye Tabi Olmayan Kadrolarda Aranacak Şartlar” başlıklı 6. Mad-
desinin 1. Bendi (a) ve (c) Fıkrasında, birçok meslek grubu sıralanmış ancak veteriner hekimle-
re yer verilmemiştir.

Bu kapsamda, söz konusu yönetmeliğin 6. Maddesinin 1. Bendi (a) ve (c) Fıkrasında, sayılan 
meslek grupları arasında, Veteriner Hekim meslek grubunun eklenmesi şeklinde düzenleme 
yapılmasını ekte verilen gerekçeler de dikkate alınarak talep etmekteyiz.

Meslektaşlarımız açısından kabul edilemez bu haksız uygulamanın yukarıda belirttiğimiz şekil-
de düzeltilmesini ve konu hakkında yapılacak işlemlere ilişkin yazılı bildirim yapılmasını, yasal 
haklarımız saklı kalmak kaydı ile talep eder, gerekli hassasiyetin gösterileceğine inanarak, ge-
reğini bilgilerinize arz ederim

 

Ali KOÇ

Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi II. Başkanı

 

Ek;

Gerekçe (2 sayfa)
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Gerekçe-1);

Veteriner Hekimler, çevre ile ilgili hemen hemen 
bütün kurumlarda uzun yıllardır başarı ile görev 
yapmışlardır. Bu görevlere Çevre İl Müdürlükleri 
(Mülga) ve Çevre ve Orman İl Müdürlükleri (Mül-
ga) ile bakanlık merkez teşkilatının birçok birimin-
de üst düzey görevler de dahildir. Hal böyle iken, 
veteriner hekimlerin İl Müdürü ve İl Müdür Yar-
dımcılığı görevinden dışlanmalarına sebep olacak 
değişen koşul/koşulların neler olduğu anlaşılabilir 
bir durum değildir.

Gerekçe-2);

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi internet si-
tesinde bakanlığınızın misyonu “hayat kalitesi yük-
sek şehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek 
üzere; planlama yapım, dönüşüm ve çevre yöneti-
mine ilişkin iş ve işlemleri, düzenleyici, denetleyici, 
katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yapmak” 
olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca 04.07.2011 tarih 
ve 27984 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayım-
lanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’de bakanlığınızın temel birimleri olan 
ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre 
Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel Müdürlüğü gibi birimlerin görev 
tanımlarına bakıldığında, veteriner hekimlerle 
birlikte diğer meslek gruplarının da bulunmasıyla 
ve multidisipliner bir yaklaşımla uygulanabilecek 
görevler olduğu açıkça görülmektedir.

Bunun dışında, ülkemizin taraf olduğu ve yüküm-
lülüklerinin bulunduğu birçok uluslararası söz-
leşme bulunmaktadır. Bu sözleşmeler; biyolojik 
çeşitlilik, yaşama ortamlarının korunması, doğal 
kaynakların korunması, planlanması ve yönetimi, 
çevre kirliliğinin kontrol altına alınması vs. gibi 
bakanlığınızın doğrudan görev ve yetki alanına 
giren birçok konuda yükümlülükler getirmekte-
dir ve bu yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi 

için uygulamada veteriner hekimlere de ihtiyaç 
vardır. Dolayısı ile İl Müdürü ve İl Müdür Yardım-
cılığı kadrolarının yalnızca belirli meslek grupları-
na tahsis edilmesi liyakatla bağdaşır bir yaklaşım 
değildir. Kaldı ki, 657 sayılı Devlet Memurları Ka-
nunu’na göre İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcılığı 
kadroları Genel İdari Hizmetler Sınıfına tabi olup, 
adı üzerinde idari işlerin sevk ve koordinasyonu-
nu gerçekleştirmektedir. Bu durumda yalnız belirli 
meslek gruplarına tahsis edilmesinin, hem hukuk-
sal hem de mesleki yeterlik ve liyakat bakımından 
hatalı olduğu ortadadır.

Gerekçe-3); Söz konusu yönetmeliğin “Görev-
de Yükselme Suretiyle Atanacaklarda Aranacak 
Şartlar” başlıklı Madde 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 
nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) 
numaralı alt bendinde yer alan “ekonomist” iba-
resinden sonra gelmek üzere “,veteriner hekim” 
ibaresi; eklenmiş, böylece veteriner hekimlerin 
şube müdürü ünvanlı kadrolara atanabilecekleri 
anlaşılmıştır. Bu durumda, veteriner hekimlerin 
şube müdürü olarak görev yapabilecekleri ancak 
İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcılığı yapamayacak-
ları anlaşılmaktadır ki bu uygulama izaha muhtaç 
ve çelişkili bir durum ortaya çıkarmaktadır. Zira İl 
Müdürlüğü ile İl Müdür Yardımcılığı ve Şube Mü-
dürlüğü kadrolarının her üçüde tamamen idari 
kadrolar olup, uygulamada mesleki anlamda fark 
yaratacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

Gerekçe-4);

İlgili yönetmeliğin 6. Maddesinde İl Müdürü ve 
İl Müdür Yardımcılığı kadroları için yapılan mes-
leki ayrım, bakanlığınız bünyesinde halihazırda 
çalışmakta olan ve 6. Maddenin 1. Bendinde ta-
nımlanmayan diğer meslek grupları (biyologlar, 
kimyagerler, veteriner hekimler, fizikçiler, ziraat 
mühendisleri vs.) açısından çalışma barışının bo-
zulmasına neden olacaktır.
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Gerekçe-5);

İlgili yönetmelikte İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcılığı kadroları için yapılan mesleki ayrım, Anayasanın 
eşitlik ilkesine aykırı olup, T.C. Anayasasının 10. Maddesi’nde belirtilen; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, 
siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde 
eşittir.Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makam-
ları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”-
Hükmüne aykırıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/1/2012 tarihli ve 28180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 
ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara ilişkin 
hizmet grupları aşağıda gösterilmiştir.”

“a) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Şube müdürü.

2) Şef.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselmeye tabi olmayan kadrolarda aranan şartlar

MADDE 6 – (1) Görevde yükselmeye tabi olmayan kadrolar; çevre ve şehircilik il müdürü, altyapı ve 
kentsel dönüşüm müdürü, bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, 
altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı ve bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı kadroları-
dır. Bu kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak atamalarda;

a) Çevre ve şehircilik il müdürü unvanlı kadrolara atanabilmek için, üniversite veya yüksekokulların 
mühendislik, mimarlık fakültelerinin inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, 
elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri 
mühendisliği, çevre mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, mi-
marlık, şehir ve bölge plânlama ya da öğrenim süresi en az dört yıl olup bu bölümlere denkliği Yükse-
köğretim Kurulunca kabul edilen diğer fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü ile altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı unvanlı kad-
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rolara atanabilmek için, üniversite veya yüksekokulların mühendislik, mimarlık fakültelerinin inşaat 
mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, mimarlık, şehir ve bölge plân-
lama ya da öğrenim süresi en az dört yıl olup, bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul 
edilen diğer fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi 
müdür yardımcısı unvanlı kadrolara atanabilmek için, üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve şehir ve 
bölge plânlama bölümleri ile üniversitelerin fen fakültelerinin kimya ve biyoloji bölümlerinden ya da 
öğrenim süresi en az dört yıl olup bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer 
fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hiz-
meti bulunmak,

d) Çevre ve şehircilik il müdürü ile altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü unvanlı kadrolara atanabilmek 
için, birinci fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerinde yer alan şartlarla birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Ka-
nununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak

şartları aranır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendin-
de yer alan “ekonomist” ibaresinden sonra gelmek üzere “,veteriner hekim” ibaresi; (d) bendinin (1) 
numaralı alt bendinde yer alan “şoför,” ibaresinden sonra gelmek üzere “laborant, teknisyen, teknik 
ressam, fen memuru ve programcı” ibaresi; aynı bendin (2) numaralı alt bendinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki (3) numaralı alt bent eklenmiş ve mevcut (3) numaralı alt bent buna göre teselsül 
ettirilmiştir.

“3) Laborant, teknisyen, teknik ressam, fen memuru ve programcı unvanlı kadrolarda bulunanlarda 
öğrenim süresi en az iki yıl olan yüksekokulların idari bölümlerinden mezun olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendi 
aşağıdaki şekilde ve 27 nci maddesinde yer alan “26/2/2006” ibaresi “11/2/2006” olarak değiştirilmiş-
tir.

“1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi     Sayısı

21/1/2012    28180
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11-İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sağlık Denetçileri Yönetmeliği

“İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sağlık Denetçileri Yönetmeliği” kapsamında Veteriner Hekimlerin yer alma-
ması nedeniyle; İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna itirazda bulunduk

 

Sayı  : 800/03.06.2013

Konu : Yönetmelik

 

TÜRKİYE İLAÇ ve TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞINA

 

İlgi: 30. 05. 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kuru-
mu Sağlık Denetçileri Yönetmeliği”

İlgide kayıtlı yönetmeliğin 17. Maddesi “Sağlık denetçi yardımcılığı giriş sınavına baş-
vuru şartlarını”belirlemektedir. Bu maddenin (1.) fıkrası (b) bendinde sınava girebilecek 
meslek grupları belirlenmiştir. Buna göre; birçok meslek grubu ile birlikte sağlık bilimle-
ri, tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültesi mezunları yer alırken Veteriner Fakültesi me-
zunlarına yer verilmemiştir.

Veteriner hekimler 5 yıl süre ile temel sağlık eğitimi yanında hayvan sağlığı ile ilgili eği-
tim alan ve zoonoz hastalıklar kapsamında halk sağlığı konusunda önemli görevler üst-
lenen, temel sağlık bilimleri alanında uzmanlık eğitimi almak için TUS sınavlarına katılan 
bir meslek grubudur. Veteriner hekimlerin bu yönetmelik kapsamına alınmaması ve-
teriner hekimlere yapılmış bir haksızlık olup, yasal da değildir. Veteriner hekimlerin bu 
yönetmelik kapsamında mutlaka yer almaları gerekir.

Bu nedenle, yönetmelikte gerekli değişikliğin yapılması hususunda gereğini arz ederim

 

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği  
Merkez Konseyi Başkanı
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12. Sözleşmelerdeki Noter Tasdiki

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

(Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

03-04.04 2012 tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanan, bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin 
basitleştirilmesine yönelik Başbakanlık, bakanlıklar, bazı bağlı ve ilgili kuruluşlar ve üniversi-
telere ait 84 adet yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler incelendiğinde, noter onaylı olarak istenilen belgeler-
de, noter onayı zorunluluğu kaldırılmış ve yetkili kurumun onayı da yeterli görülmüştür.

Bu 84 yönetmelik içerisinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait birçok yönetmelikte 
de bu yönde değişiklikler yer almaktadır.

Ancak; “Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönet-
meliğin” “Çalışma İzni Almak İçin Gerekli Belgeler” başlıklı  6. Maddesi 1. Fıkrası (a) Bendi 
“Muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanelerinde çalışan ve hizmet içi eğitim belgesi 
olan veteriner hekimle yapılmış en az bir yıllık bölge veteriner hekimler odası onaylı noter 
tasdikli veteriner hekim sözleşmesi” ibaresi değiştirilmemiştir.

Ev ve Süs Hayvanları ile ilgili yönetmelikte bu hükmün kalması 84 yönetmelikte yapılan de-
ğişikliğin amacına uymamaktadır. Bu nedenle bu yönetmelikte yer alan bu hükmün, gözden 
kaçtığı veya sehven değiştirilmediği düşünülmektedir.

Bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesi amacına yönelik olarak bu madde 
hükmünün de değiştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği  
Merkez Konseyi Başkanı
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13-Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması
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4.13.YASAL ÇALIŞMALAR

1. 2547 ve 6343 sayılı kanunlarda yapılacak değişiklikle ilgili tekliflerimiz Görüşlerimiz

Sayı  : 800/ 1544                                                                                        27.12.2013

Konu : Görüş                                                                                                                                                                                                                                     

EĞİTİM YAYIM ve YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İlgi: 25.12.2013 tarih ve 5370 sayılı yazı

İlgide kayıtlı yazı ve ekinde gönderilen 2547 ve 6343 sayılı kanunlarda yapılacak iki 
değişiklikle ilgili taslak, Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak uygun mütalaa edilmektedir.

Ancak; Bu maddelere ilave olarak, gerekçeleri ekli Görüş Bildirme Formunda belirti-
len 6343 sayılı kanunun 6 maddesinde daha değişiklik yapılması ve bir geçici madde eklen-
mesi ile ilgili görüş ve talebimizin de değerlendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz 
ederim.

                                                               

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği  
Merkez Konseyi Başkanı
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a. 2547 sayılı YÖK Yasası Değişikliği ilgili Görüş ve Taleplerimiz.

Kanun Maddesi Gerekçe Değişiklik Önerisi

Madde 3( 1) 

aa)Tıpta veya diş hekimliğinde uzman-
lık: Tıp veya diş hekimliği alanlarında 
lisans yeterliliklerine dayalı tıpta veya 
diş hekimliğinde bir uzmanlık alanı için 
tanımlanmış özgün araştırma sonunda 
ortaya çıkan bilgi,beceri ve yetkinlikle-
rin kazandırılmasını amaçlayan dokto-
raya eşdeğer yüksek öğretim düzeyini

Veteriner Hekimlik çok yönlü 
bir meslek olup, başta hayvan 
sağlığı olmak üzere yetiştirme, 
ıslah, besleme, hayvansal köken-
li gıdalar ve zoonozlar yönüyle 
halk sağlığı, gıda güvenliği, çev-
re sağlığı, yem üretimi, biyolojik 
maddeler üretimi, laboratuar ça-
lışmaları gibi birçok alanda lisans 
yeterliliklerine dayalı olarak bilgi, 
beceri ve yetkinliklerin arttırılma-
sına ihtiyaç duyulan bir meslektir. 
Bu nedenle tüm dünya ülkelerin-
de veteriner hekimler lisans eği-
timi sonrası uzmanlık programla-
rına katılarak yukarıda belirtilen 
alanlarda uzmanlık almaktadırlar. 
Ülkemizde de 1981 yılına kadar 
Bakanlık ile Ankara Üniversitesi 
arasında imzalanan anlaşma ge-
reğince açılan “Ankara Üniversi-
tesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık 
Bilimleri Uzmanlık Yüksek Oku-
lu”nda ve Veteriner Kontrol ve 
Araştırma Enstitülerinde uzman-
lık eğitimi verilmekteydi. 1981 
yılında YÖK yasasının yürürlüğe 
girmesi ile bu okul kapatılmış ve 
Veteriner Hekim Uzmanlık Yö-
netmeliği iptal edilmiştir. Bu ne-
denle uzmanlık eğitimi belirtilen 
tarihten beri verilememektedir. 
Halbuki;  6343 sayılı “Vete-
riner Hekimliği Mesleğinin 
İcrasına,Türk Veteriner Hekimle-
ri Birliği ile Odalarının Teşekkül 
Tarzına ve Göreceği İşlere Dair 
Kanun”un 7. Maddesinde vete-
riner hekimlerin ihtisas yaparak 
mütehassıs unvanı alabilecekleri 
hüküm altına alınmıştır. Kanunla 
verilen bu hak kullanılamamak-
tadır. Yapılan düzenleme yasal ol-
mayan uygulamanın düzeltilmesi-
ni amaçlamaktadır.

Madde 3( 1) 

aa)Tıpta, diş hekimliğinde ve veteriner he-
kimlikte uzmanlık: Tıp veya diş hekimliği 
alanlarında lisans yeterliliklerine dayalı tıpta 
veya diş hekimliğinde bir uzmanlık alanı 
için tanımlanmış özgün araştırma sonunda 
ortaya çıkan bilgi,beceri ve yetkinliklerin ka-
zandırılmasını amaçlayan doktoraya eşdeğer 
yüksek öğretim düzeyini

Madde 41 (1)

Doktora, tıpta veya diş hekimliğinde 
uzmanlık veya sanatta yeterlilik eğiti-
mini tamamlayanlar  varsa üstlendikleri 
mecburi hizmetlerini yerine getirdikten 
sonra, yükseköğretim kurumlarındaki  
veya bir araştırma kuruluşundaki bi-
limsel bir projede yetkin bilim insanla-
rının bulunduğu araştırma ekiplerinin 
içerisinde yer alarak, bilgi, beceri ve 
yetkinliklerin derinleştirilmesi amacıyla 
doktora sonrası araştırma yapabilirler.

Madde 41 (1)

Doktora, tıpta, diş hekimliğinde veya ve-
teriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta 
yeterlilik eğitimini tamamlayanlar varsa üst-
lendikleri mecburi hizmetlerini yerine getir-
dikten sonra, yükseköğretim kurumlarındaki 
veya bir araştırma kuruluşundaki bilimsel bir 
projede yetkin bilim insanlarının bulunduğu 
araştırma ekiplerinin içerisinde yer alarak, 
bilgi, beceri ve yetkinliklerin derinleştirilme-
si amacıyla doktora sonrası araştırma yapa-
bilirler.

Madde 50 (1)

Doçentlik sınavı başvurusunda buluna-
bilmek için aşağıdaki şartlar aranır.

a)Doktora, tıpta veya diş hekimliğinde 
uzmanlık veya sanatta yeterlilik belge-
sine sahip olduktan sonra bir yıl geçmiş 
olması ve başvurduğu alanda yönetme-
likte belirtilen şartları taşıyan özgün bi-
limsel çalışmalar yapmış olmak

Madde 50 (1)

Doçentlik sınavı başvurusunda bulunabil-
mek için aşağıdaki şartlar aranır.

a)Doktora, tıpta, diş hekimliğinde veya ve-
teriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta 
yeterlilik belgesine sahip olduktan sonra bir 
yıl geçmiş olması ve başvurduğu alanda yö-
netmelikte belirtilen şartları taşıyan özgün 
bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Madde 74 (2)

Doktora,tıpta veya diş hekimliğinde uz-
manlık  veya sanatta yeterlilik unvanını 
kazandıktan sonra yabancı ülkelerde 
doçentlik ve profesörlük unvanını veya 
yetkisini almış olanlardan en az iki yıl bu 
unvan ve yetki ile Türk yüksek öğretim 
kurumlarına eşdeğer yabancı ülkelerde-
ki eğitim-öğretim ve araştırma kurum-
larında sosyal güvenceli olarak çalışmış 
olmaları şartı aranır.

Madde 74 (2)

Doktora,tıpta, diş hekimliğinde veya veteri-
ner hekimlikte uzmanlık  veya sanatta ye-
terlilik unvanını kazandıktan sonra yabancı 
ülkelerde doçentlik ve profesörlük unvanını 
veya yetkisini almış olanlardan en az iki yıl 
bu unvan ve yetki ile Türk yüksek öğretim 
kurumlarına eşdeğer yabancı ülkelerdeki 
eğitim-öğretim ve araştırma kurumlarında 
sosyal güvenceli olarak çalışmış olmaları şar-
tı aranır.
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b.6343 sayılı yasa ile ilgili değişiklik tekliflerimiz

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme Teklif

25.12.2013 tarih ve 5370 sayılı yazı ekinde gönderilen 2547 Sayılı sayılı 
Yükseköğretim Kanunu 3. Ve 50. Maddelerinde, 6343 sayılı kanunun 7. 
Maddesinde yapılması düşünülen değişiklikler uygun mütalaa edilmek-
tedir.

Ancak; Bu değişikliklerle birlikte 6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleği-
nin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına 
ve Göreceği İşlere Dair Kanun” bazı maddelerinde de değişiklik yapılma-
sına ihtiyaç vardır. 

1954 yılında yürürlüğe girmiş olan bu kanun zaman içerisinde değişen ve 
gelişen günün koşullarına göre birçok defalar bazı maddelerinde değişik-
likler yapılmış ve günümüze kadar veteriner hekimliği mesleğinin ülkemiz-
de en iyi şekilde uygulanmasına yasal dayanak sağlamıştır.  

Ancak; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği uyum 
çerçevesinde, veteriner hekimliği hizmetlerinin (hayvan sağlığı, gıda gü-
venliği, çevre sağlığı) uygulanması ile ilgili önemli yasal düzenlemeler ya-
pılmış olması, veteriner hekimliği mesleğine ilave sorumluluklar getirmiş-
tir.

 Bunun yanında, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve organları gerek yasal 
yetki ve sorumluluklar, gerek mali yönden yasa ile kendisine verilen görev-
leri sağlıklı bir şekilde yürütmede yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle; aşağı-
daki değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
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Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif

(Madde1) 

Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşı olan ve sahip oldukları diplo-
malarını Ziraat Vekaletine tescil etti-
rilmiş bulunan her (Veteriner hekim) 
meslekini bu kanun hükümleri dahi-
linde serbestçe icra edebilir.

 (Madde 1) 

Bu Kanunun 2. Maddesi olup veteriner he-
kimlerin serbest çalışma şartlarını düzenle-
mektedir.

Gelişmiş tüm dünya ülkelerinde Veteriner 
hekimlerin serbest Veteriner hekim veya 
işyeri Veteriner hekimi olarak görev ala-
bilmeleri için belli bir staj dönemi ve bazı 
hizmet içi eğitimlere katılma zorunluluğu 
bulunmaktadır. 

Bu nedenle serbest veya işyeri veteriner he-
kimi olarak görev alacak veteriner hekimle-
re staj ve hizmet içi zorunluluğu ve eğitim 
belgesi talebi eklenmiştir.

Madde 1- 6343 sayılı kanunun 2. Mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2- Mesleklerini bu kanun hü-
kümleri çerçevesinde icra edecek Ve-
teriner hekimler;

a) Veteriner hekim diplomasına sahip 
olmak

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ol-
mak

c) Çalışacakları alanla ilgili belirlenmiş 
staj ve eğitimlere katılarak sertifika al-
mış olmak zorundadır.

Madde 2 

Madde  8 – Her veteriner hekim hay-
vanların muayene ve tedavisi için bir 
muayenehane açabilir. Muayenehane  
açmak istiyen  (Veteriner  hekim)  bir  
istida ile mahallin en büyük mülkiye 
amirine müracaat eder. İstidasına dip-
lomasının, nüfus cüzdanının tasdikli 
suretiyle istenilen miktar fotoğrafını 
iliştirir.

İstidada muayenehane ittihaz olunan 
mahal ile ikametgah adresi ve varsa 
ihtısas numarası açıkça gösterilir.

Muayenehane yapılacak mahallerin 
vasıf ve şartları Ziraai Vekaletince ta-
yin ve tesbit olunur.

İstısas vesikalarını haiz olanların bu 
belgelerini ayrıca veteriner müdür 
veya kaza veterinerliklerine ibraz et-
meleri lazımdır. Ancak hastane veya 
laboratuvar açabilmek için Ziraat Ve-
kaletince tesbit olunan esaslar dahi-
linde ruhsat alınması şarttır.

Madde 2

Bu madde 6343 sayılı kanunun 8. Maddesi 
olup Serbest Veteriner hekimlik hizmetlerini 
düzenlemektedir. 

Ancak bu maddede serbest Veteriner he-
kimlik hizmetlerinin nasıl verileceği ile ilgili 
açık hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle 
yargıya intikal eden bir çok olayda, serbest 
Veteriner hekimlik hizmetlerinin muayene-
hane, poliklinik veya hastane açmadan da 
verilebileceği yönünde kararlar verilmiştir. 
Bu durum kanunun ruhuna uygun değildir. 
Hayvan sağlığı ve gıda güvenliği açısından 
Verilen hizmetlerin mutlaka kayıt altında ve 
takip edilebilir olmalıdır.

Aynı zamanda, hayvan sağlığı ve halk sağlığı 
(gıda güvenliği) açısından önemli sorumlu-
luklar üstlenen serbest Veteriner hekimlerin 
hem yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahi-
bi olması hem de belli bir tecrübe seviyesi-
ne gelmesi gerekir. Bu nedenle bu Veteriner 
hekimlerin sorumluluk üstlenmeden önce 
belli bir staj dönemi geçirmeleri ve gerekli 
konularda hizmet içi eğitim almalar zorunlu-
luğu getirilmektedir. 

Bununla birlikte, bazı kurum ve kuruluşla-
ra yasalar gereği veteriner hekim istihdam 
etme zorunluluğu getirilmektedir. Bu kurum 
ve kuruluşlarda görev alan veteriner hekim-
ler, bu kuruluşun çalışma alanına göre bazı 
sorumluluklar üstlenmekte ve bazı yetkiler 
kullanmaktadır.

Madde 2- 6343 sayılı kanunun 8. Mad-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8- Serbest Veteriner hekimlik 
hizmeti sadece muayenehane, klinik, 
poliklinik veya hastaneler tarafından 
verilir. 

Veteriner hekim, Türk Veteriner He-
kimleri Birliği tarafından belirlenen 
staj ve hizmet içi eğitim programlarını 
tamamladıktan sonra serbest Veteri-
ner hekim veya işyeri veteriner hekimi 
olarak görev alabilir veya muayeneha-
ne, poliklinik açabilir. Muayenehane, 
açmak isteyen veteriner hekim, bir di-
lekçe ile mahallin en büyük mülki ami-
rine müracaat eder. Dilekçenin ekine 
istenilen bilgi ve belgeleri ekler.

Muayenehane, klinik, poliklinik, has-
tane ve laboratuvar yapılacak yerlerin 
özellikleri ve açılma şartları Türk Ve-
teriner Hekimleri Birliğinin de görüşü 
alınarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı tarafından belirlenir.

Yasalar gereği Veteriner hekim istih-
dam etmesi gerekli kurum ve kuruluş-
larda (kamu kurumları hariç) çalışan 
Veteriner hekimler. İşverenle görev, 
yetki ve sorumlulukları ile özlük hak-
larını içeren bir sözleşme yapmak zo-
rundadır.
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Yargıya intikal eden olaylarda sorumluluk-
ların belirlenebilmesi açısından Veteriner 
hekimin üstleneceği sorumluluklar ve 
kullanacağı yetkilerin işverenle yapılacak 
bir sözleşme çerçevesinde belirlenmesi 
gerekir. Bu sözleşmeler onaya muhtaçtır. 
Onay işleminin hakem kuruluş olarak Ve-
teriner hekim odaları tarafından yapılması 
amaçlanmıştır.

Madde 3

Madde 19 – Veteriner hekim odaları 
gelirleri aşağıda yazılı fıkralarda göste-
rilmiştir:

I - Giriş aidatı;

II - Yıllık aidatı;

III -Her türlü mesleki faaliyetler ile ter-
tip olunacak eşya piyangosu ve neşri-
yattan temin olunacak gelirler ve her 
nevi teberrular; 

IV-Oda haysiyet divanları karariyle 
hükmedilip tahsil edilen para cezaları;

V -Merkez konseyi yardımları; 

Madde 3

Bu madde 6343 sayılı yasanın 19. Maddesi-
dir. Ve veteriner hekim odalarının gelirleri ile 
üye aidatlarını düzenlemektedir. Odaların 
bütçeleri büyük oranda üye aidatlarından 
oluşmaktadır. Sadece üye aidatından oluş-
turulan bütçe ile oda hizmetlerinin sağlıklı 
bir şekilde verilmesi mümkün olamamak-
tadır. Yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde 
(5996 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler) 
kamu dışında istihdam edilen Veteriner he-
kimlerden Veteriner hekim odalarının dü-
zenlediği bazı belgeler talep edilmektedir. 
(çalışma belgesi, şözleşme tastiği, oda üyelik 
belgesi vb) 

Bu nedenle;

Odalardan bu tür hizmet alan üyelerin oda 
bütçesine ek katkısı amaçlanmaktadır.

Yine; 1984 yılında yapılan düzenleme ile be-
lirlenmiş ve bu güne kadar değişmemiş olan 
yıllık aidat ve giriş aidatı günün şartlarına 
göre yeniden düzenlenmiştir.

Madde 3- 6343 sayılı kanunun 19. 
Maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

a) Giriş aidatı

b) Yıllık aidat

c) Her türlü mesleki ve sosyal faaliyet-
lerden elde edilen gelirler.

d) Her türlü yayın, basılı belge ve ba-
sılı belge düzenlenmesinden elde edi-
len gelirler.

e) Haysiyet divanı kararıyla verilen 
para cezaları 

f) Her türlü bağış ve yardımlar

Giriş ve yıllık aidat miktarları 100 TL 
den az 500 TL den yüksek olmamak 
üzere Büyük Kongre tarafından tespit 
edilir.

Madde 4

Madde 33 – Oda idare heyeti; odanın 
iki yıllık faaliyetlerine ait rapor ile bi-
lançosunu ve yeni döneme ait bütçe 
taslağını hazırlayıp murakıp raporları 
ile birlikte umumi heyete sunar ve bu 
evrakın birer örneğini de 1 ay içinde 
merkez konseyine gönderir.

İdare heyetinin bundan başka vazife 
ve salahiyetleri aşağıda yazılı olduğu 
şekilde tesbit olunmuştur:

a) Sanat icrası hakkındaki mevzuatın 
gereği gibi uygulanmasını temin et-
mek;

b) İş veya hasta sahipleri ile oda azası 
arasında aracılık yapanları meslek ve 
sanatın icrasında gayrimeşru men-
faat sağlamak gibi mevzuat ve mes-
lek adabına yakışmayacak harekette 
bulunanları önlemek ve bu kanunda 
menedilmiş olan her türlü reklam va 
propagandaya meydan vermemek;

Madde 4

Bu madde kanunun 33. Maddesi olup, vete-
riner hekim oda yönetim kurullarının görev-
lerini belirlemektedir. 

Yapılan değişiklikle oda yönetim kurulları 
tarafından yapılmasına ihtiyaç duyulan yeni 
görevler eklenmiştir. 

Madde 4- 6343 sayılı kanunun 33. 
Maddesi (c) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve (g) ve (h) fıkraları ek-
lenmiştir.

c)Bölgelerin ve verilen hizmetin özel-
likleri göz önüne alınarak, Veteriner 
hekimlerin görev ve yetki alanına 
giren uygulamalarla ilgili, bölgelerin-
de uygulanacak asgari ücret tarifesi 
hazırlamak, Merkez Konseyine onay-
latmak ve asgari ücret tarifesine uyul-
masını sağlamak.

g) Veteriner hekimlerin mesleki geli-
şimlerini sağlamak amacı ile ihtiyaç 
duyulan konularda hizmet içi eğitim 
düzenlemek, kurs ve staj programla-
rını organize etmek

h) Kurum ve kuruluşlarda (kamu ku-
rumları hariç) çalışacak veteriner he-
kimlerin iş sahibi ile yaptıkları sözleş-
meleri onaylamak
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c) Bölgelerin hususiyetlerine göre ve 
hastalığın nevilerine nazaran asgari 
tedavi ücreti tarifesi hazırlamak ve 
merkez konseyine tasdik ettirmek;

d) Azaları yahut azası ile iş veya hasta 
sahibi arasında çıkacak ihtilafları halle 
çalışmak ve icabında hakem usulü-
ne müracaat etmek, deontolojiye ve 
amme menfaatine aykırı harekette 
bulunan azalarını haysiyet divanına 
tevdi etmek;

e) Mensuplarının mesleki tekamülle-
ri için kütüphane açmaya ve mesleki 
neşriyat yapmaya  çalışmak;

Azalarına “Mesleki ihtisasları dahilin-
de araştırmalar yapmayı teşvik edici 
mahiyette” tavsiyelerde bulunmak;

f) Meslek haysiyetini ve meslekdaşla-
rın hukuk ve menfaatlerini korumak 
hususunda hassas bulunmak.

günün şartlarına göre yeniden düzen-
lenmektedir. 

Madde 5

Madde 41 – Haysiyet divanı, odaya 
girmeyen veya bu kanunun kendileri-
ne tahmil ettiği diğer vecibeleri yerine 
getirmeyen ve evrakı heyetine tevdi 
edilen oda azaları hakkında fiil ve ha-
reketlerinin mahiyetine göre aşağıda 
yazılı inzibati cezaları verir:

a) Yazılı ihtar,

b) 10 liradan 100 liraya kadar para ce-
zası;

c) 15 günden altı aya kadar meslek ic-
rasından geçici olarak men kararı.

Haysiyet divanı bu cezaların verilme-
sinde sıra gözetmeksizin geniş takdir 
hakkını haizdir. 

Madde 5

Bu madde 6343 sayılı kanunun 41. Maddesi 
olup, Veteriner hekimlerin disiplin cezalarını 
düzenlemektedir.  Bu maddenin (b) fıkrası 
(10 Liradan 100 Liraya kadar para cezası) 
hükmüne amirdir. Günün şartlarında hiç-
bir caydırıcı özelliği olmayan bu miktarın, 
günün koşullarına göre arttırılarak caydırıcı 
olması amaçlanmıştır.

Madde 5- 6343 sayılı kanunun 41. 
Maddesi (b) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

b) 1.000 liradan 5.000 liraya kadar 
para cezası

Madde 6 

Madde 55 – Oda haysiyet divanların-
ca haklarında meslek icrasından men 
kararı verilen veteriner hekimler, bu 
kararın yüksek haysiyet divanınca tas-
dik edilmiş bulunmasına rağmen mes-
leklerini icra ederlerse haklarında oda 
haysiyet divanlarınca 100 liradan 500 
liraya kadar inzibati para cezası verilir.

Madde 6 

Bu madde 6343 sayılı kanunu 55. Maddesi-
dir. Ve “meslekten geçici olarak men cezası” 
alan Veteriner hekimlerin bu cezaya uyma-
maları halinde para cezası ile cezalandırıl-
malarına hükmetmektedir. Bu para ceza-
sının da 41. Maddedeki para cezası miktar 
ile eşitlenmesi ve caydırıcı olması amaçlan-
mıştır. 

Madde 6- 6343 sayılı kanunun 55. 
Maddesinde “…. rağmen mesleklerini 
icra ederlerse” den sonrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

Madde 55- …………Oda haysiyet di-
vanlarınca 41. Madde kapsamında 
para cezası ile cezalandırılırlar. 
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GEÇİCİ MADDE 1- Veteriner hekim odaları-
nın üye kayıtları, güncelliğini yitirmiştir. Yeni 
kurulan odalar, Veteriner hekimlerin yer 
değiştirdikçe yaptırdığı mükerrer kayıtlar, 
vefat eden üyeler ve üye kaydının silinme-
sinin yasal zorlukları, 1954 yılından bu yana 
silinemeyen eski kayıtların birikmesine ne-
den olmuştur. Eski kayıtlar, yeni bir bilgisa-
yar tabanlı kayıt sistemi oluşturulmasını da 
engellemektedir. Bu nedenle çeşitli yollarla 
duyurular yapılarak 2 yıllık bir sure içerisin-
de sağlıklı bir üye kayıt sistemi oluşturulma-
sı amaçlanmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 1- Veteriner hekim 
odalarının üye kayıtları, güncellen-
mek ve bilgisayar ortamına taşınmak 
üzere 2 yıl içinde yenilenecektir. 2 
yıl içinde kayıtlarını yeniletmek için 
müracaat etmeyen üyelerin kayıtları 
silinecektir. Ancak; Bu sure sonrası 
müracaat eden üyelerin kayıtları yeni 
müracaat gibi değerlendirilecektir.

c. Veteriner Hekimlikte Uzmanlık ile ilgili yasal değişiklik

2.Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 13/9/2006 tarihli ve 26288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Veteriner Hekim-
leri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) T.C. kimlik numarası beyanı,” 
“f) İkametgâh adresi ve varsa iş adresi beyanı.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi   Sayısı

13/9/2006  26288 

YILLARDIR EKSIKLIĞINI YAŞADIĞIMIZ VETERINER 
HEKIMLIKTE UZMANLIK YÖK KANUNUNA GIRDI.

TBMM de görüşülmekte olan torba yasaya konu-
lan bir madde ile  2547 sayılı  YÖK kanunda değşik-
lik yapılarak, tıpta ve diş hekimliğinde yapılan  uz-
manlık eğitiminin yanına ,  veteriner hekimlikte 
uzmanlık  eğitimi de eklendi.

Veteriner hekimlikte uzmanlıkla ilgili yasal düzen-
leme bulunmadığı için veteriner hekimler  1980 
yılından beri uzmanlık eğitimi alamıyorlardı. 
Yıllardır sürdürülen çabalara rağmen bu sorun 
çözülemedi. 

TVHB Merkez Konseyi  olarak, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar so-
nucunda, sorunun çözümü için YÖK kanununda 
değişiklik yapılması en uygun yöntem olarak belir-

lenmiş ve Bakanlık böyle bir değişikliği torba yas-
aya konulması yönünde çalışma başlatarak kanun 
değişikliğinin torba yasaya girmesini sağlamıştır.

Meclis genel kurulunda kabul edilen YÖK ka-
nununda yapılan değişiklik metni şu şekildedir. 

MADDE 25 - 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yük-
seköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (t) bendine "tıpta uzmanlık" ibaresinden 
sonra gelmek üzere ", veteriner hekimlikte uz-
manlık" ibaresi ve aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

"(5) Veteriner Hekimlikte Uzmanlık: Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen 
esaslara göre yürütülen ve veteriner hekimlere 
belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı 
amaçlayan bir yükseköğretimdir."
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3. Su Ürünleri Mühendisleri Kanun Tasarısına Görüş

13.02.2013

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: Başkanlığınızın 28.01.2013 tarih ve 4240 sayılı 
yazı,

Üniversitelerarası Tarım Orman ve Su Ürünleri 
Eğitim Konseyinin, Su Ürünleri Fakültesi Dekanlar 
Konseyi toplantısında oluşturulan görüş çerçe-
vesinde hazırlanan “Su Ürünleri Mühendisliği ve 
Balıkçılık Teknolojileri Mühendisliği Hakkındaki 
Kanun Tasarısı” Kurumunuz aracılığıyla Veteriner 
ve Ziraat Fakültelerinin görüşlerine sunulduğu bil-
gisine ulaşılmıştır.

Su Ürünleri Mühendisliği meslek mensuplarının 
görevleri ilgili düzenlemeleri yasal  zemine oturt-
ması en doğal haklarıdır. Ancak yapılan düzenle-
meler meslek mensuplarının aldıkları eğitimlerle 
mütenasip olmalıdır.

Hazırlanan yasa tasarısı detaylı bir şekilde ince-
lendiğinde; tasarının 4. Maddesi 3. Fıkrasında “Su 
Ürünleri Hastalıkları ve Sağlık Yönetimine” yönelik 
hükümlerin yer aldığı görülmektedir.

Bu madde kapsamında verilen yetki ve sorum-
luluklar, hekimlik bilgi ve becerisi gerektiren ko-
nulardır. Su ürünleri Mühendisliği ve Balıkçılık 
Teknolojisi Mühendisliği eğitimi hastalık teşhis ve 
tedavisini yönlendirebilecek düzeyde değildir. Bu-
nun yanında hayvan hastalıklarının teşhis ve teda-
visi ile ilgili görevler, Veteriner Hekimlik mesleği 
dışında herhangi bir meslek grubu tarafından ya-
pılması yasa ile yasaklanmıştır.  (6343 sayılı yasa 
madde 11- Veteriner Hekim bulunan şehir, kasa-
ba ve köylerde veteriner hekim olmayanların her 
türlü hayvan hastalıklarını muayene ve tedavi 
etmeleri hayvanlar üzerinde ameliyat yapmaları 
yasaktır.)

Yine, 6343 sayılı (Veteriner Hekimliği Mesleğinin 
İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odala-
rının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Ka-
nun) kanunun 5. Maddesi;

1. Kara ve deniz hayvanlarından elde edilen 
gıdai, sınai maddelerle mamullerini, hayvan 
yemi olarak kullanılan maddelerin muayene 
ve tahlil etmek,

2. Hayvan sağlığının korunması ile ilgili olarak, 
hayvanları muayene ve tedavi etmek. Hay-
vanlar üzerinde muktedir olabildiği her türlü 
ameliyatı yapmak, 

3. Zoonoz hastalıkların kontrolüne ilişkin kont-
rol programları hazırlamak, yürütmek ve 
takibini yapmak, bu hususta gerek sağlık 
personeli gerekse halka yönelik eğitim ma-
teryalleri hazırlamak ve eğitimleri gerçekleş-
tirmek,

4. Bulaşıcı hastalıkların saha ve epidemiyolojik 
çalışmalarına ilişkin faaliyetlere katılmak,

5. Başta zoonoz karakterli hastalıklar olmak 
üzere, bulaşıcı hastalıklara ilişkin laboratuvar 
tetkiklerini, gıda ve suların kimyasal, mikro-
biyolojik vb. analizlerini yapmak ve alanı ile 
ilgili virolojik, bakteriyolojik, biyokimyasal, 
parazitolojik, farmakolojik, toksikolojik vb. 
laboratuvar çalışmaları gerçekleştirmek”

Şeklinde veteriner hekimlerin görev ve sorumlu-
luklarını belirlemiştir.

Diğer taraftan Avrupa Birliği direktifleri (91/67/
EEC, 92/48/EEC, 93/53/EEC, 95/70/EC, 96/23/
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EEC, 2001/183/EC, 2003/858/EC, 2006/88/EC) 
model alınarak hazırlanan 5996 sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanuna bağlı 
olarak çıkartılan (Su Hayvanlarının Sağlık Koşulla-
rı İle Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele 
Yönetmeliği R. G.: 31 Ocak 2012 Sayı: 28190, Ev 
ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve 
Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik R. G.: 8 Ekim 
2011 Sayı: 28078, Ülkeye Girişte Veteriner Kont-
rollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yö-
netmelik R. G.: 21 Aralık 2011 Sayı: 28149)  Yönet-
meliklerde; Ev ve süs hayvanı olarak tanımlanan 
su hayvanlarının, Gıda amaçlı tüketilen ve ticareti 
yapılan su hayvanlarının sağlık kontrollerinin ve 
karantina uygulamalarının; Sınır kontrol noktala-
rında yapılacak muayenelerin veteriner hekimler 
tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

AB 2006/88 direktifi su hayvanları ulusal ve 
uluslararası ticarette sağlık gerekliliklerini ilişkin 
uygulamaları ve biyogüvenlik stratejilerini içer-
mektedir. Uluslararası ticareti ve halk sağlığını 
doğrudan ilgilendiren söz konusu kapsamlı sağlık 

kontrol programlarının ancak yeterli eğitimi al-
mış veteriner hekimler tarafından yapılabileceği 
de açıktır.   

Sonuç olarak: bir mesleği tanımlayalım derken, 
gelecekte geri dönülmeyecek yanlışlıkların yer-
leşmesine de fırsat verilmemelidir. Ulusal men-
faatler açısından söz konusu yasa taslağı değer-
lendirildiğinde, Veteriner hekimler dışındaki bu 
konuda yetkisiz ve uluslararası alanda tanımlan-
mamış meslek gruplarına su hayvanlarının sağlık 
kontrollerini emanet etmeyi amaçlayan bu yasa 
taslağının; 6343 ve 5996 sayılı Kanun hükümleri 
ile çelişen maddelerinin tasarıdan çıkarılması ge-
rekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği  
Merkez Konseyi Başkanı
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4. Yönetmelik Değişikliği Teklifi

Bilindiği gibi, muayenehane ve polikliniklerin tanı-
mında; hayvanların ayakta tedavilerinin yapıldığı 
yerler olarak tanımlanması nedeniyle, buralarda 
yatılı hasta kabul edilmesi mümkün olmamakta-
dır.

Gerek odalarımız, gerekse muayenehane çalıştı-
ran veteriner hekimler tarafından, zorunlu veya 
acil durumlar nedeniyle muayenehane ve polikli-
niklerde yatılı hasta kabul etmek zorunda kaldık-
ları gündeme getirilerek, belirli kıstaslar dahilinde 
yatılı hasta kabulüne izin verecek bir yönetmelik 
değişikliği için girişimde bulunulması talep edil-
miştir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak bu konuda-
ki talebimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 
iletilmiş ve Bakanlık bu konuda, kendi temsilcile-

rinin de katılacağı bir toplantı yapılmasını talep 
edilmiştir.

Konuyu gündeme getiren oda başkanları, mua-
yenehane veteriner hekimleri, Bakanlık temsilci-
leri ve hastane sahibi veteriner hekim katılımı ile 
19.02.2014 tarihinde Merkez Konseyinde dar kap-
samlı bir toplantı yapılmıştır.

Bu toplantıda, bu konuda yönetmelik değişikli-
ği yapılabileceği görüşü ortaya çıkmıştır. Ancak, 
diğer yönetmeliklerde de değişiklik yapılması ön 
görülen konular var ise, belirlenerek değişiklik ta-
leplerimizin toplu olarak Bakanlığa iletilmesinin 
uygun olacağı kararlaştırılmıştır. Toplantı netice-
sinde VHOlarına değişiklik tekliflerini almak üzere 
yazı yazılmıştır.

5. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik 

“Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine 
Dair Yönetmelikte” yapılan değişiklik nedeniy-
le, TVHB olarak Bakanlığa yaptığımız itirazı, teyit 
eder mahiyette  açıklamaya yer vermiştir.

Bakanlığa yazdığımız yazı ve Bakanlığın basın açık-
laması ekte yer almaktadır. Bu basın açıklamasın-
dan, kamu dışında çalışacak Veteriner hekimlerin 
odaya üye olma ve işverenle yaptıkları sözleşmeleri 
odaya onaylatma  zorunluluğu teyit edilmektedir.

Böylece odalarımızın sözleşme düzenleme konu-
sundaki tereddütleri, birinci yetkili ağızdan gide-
rilmiş olmaktadır.

Sayılarımızla meslektaşlarımıza duyurulur.

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği  
Merkez Konseyi Başkanı



45.DÖNEM
Merkez Konseyi Faaliyetleri 103

Sayı  : 800/                                                                                          08.01.2014

Konu : Yönetmelik değişikliği

 
                                             GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

(Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

İlgi: 06.01.2012 tarih ve 34 sayılı yazı Resmi Gazetede 07.01.2013 tarihinde yayımlanan, “Gıda 
İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yö-
netmelik” ile yönetmeliğin 10 uncu maddesi birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilindiği gibi veteriner hekimler, mesleklerini 6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrası-
na, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun”-
çerçevesinde icra etmektedirler. Bu kanunun 17. Maddesi; kamu dışında görev yapacak veteriner 
hekimlerin bölgelerindeki veteriner hekimleri odasına üye olma zorunluluğu getirmektedir. Aynı 
zamanda;Kanunun 4 üncü maddesi “hakiki şahıslar veya hususi hukukuk hükmi şahısları tara-
fından istihdam edilen veteriner hekimlerde bu kanun hükümlerine tabidir.” Hükmüne amirdir. 
Buna göre kamu dışında görev yapan tüm veteriner hekimlerin bölge odalarına üye olmaları 
yasal bir zorunluluktur.

Kaldırılan bend; gıda ile ilgili işletmelerde istihdam edilen, çalıştırılması zorunlu personelden, 
meslek odası tarafından düzenlenmiş belge talep edilmesi hükmünü içermekteydi. Veteriner 
hekim bu hüküm çerçevesinde talep edilen belgeyi almak için yasal zorunluluk olan oda üye 
kaydını da yaptırmak zorundaydı. Ve yasa hükmünün yerine getirilmesini sağlamaktaydı. Ancak;  
Bu hükmün kaldırılması, yasa hükmü olan üye olma zorunluluğunun uygulamasını ve takibini 
engelleyecektir.

Oysa 6343 sayılı kanunun uygulanmasından Bakanlar Kurulu sorumlu olup, yasa hükümlerinin 
uygulanması ve takibi öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğundadır.

İlgide kayıtlı yazı ile benzer bir uygulama nedeniyle Makamlarına yaptığımız müracaat uygun 
görülerek gerekli değişiklik yapılmıştır.

Veteriner hekimden oda üyelik belgesi talep edilmemesi yasalara aykırı uygulamalara zemin ha-
zırlayacaktır. Bu nedenle bu yönetmelik çerçevesinde görev alacak veteriner hekimlerden “Oda 
Üye Kayıt Belgesi” talep edilmesi zorunluluğunun bu yönetmelikte de yer alması hususunda ge-
reğini arz ederim.

EK:  İlgide kayıtlı yazı                                                           

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği  
Merkez Konseyi Başkanı
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BASIN AÇIKLAMASI

Gıda Denetimleri Etkin Bir Şekilde Yürütülüyor

Son günlerde bazı basın yayın organlarında “gıda 
güvenilirliği ile ilgili meslek mensuplarının istih-
damının sınırlandırıldığı ve çok sayıda işletmenin 
halk sağlığını hiçe sayarak denetim dışı bırakıldığı-
na” dair haberler yer almıştır. Kamuoyunun doğru 
bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamanın 
yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bahse konu haberlere kaynak teşkil eden 17 Ara-
lık 2011 tarihli Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay 
İşlemlerine Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik, 
çalıştırılması zorunlu personelden meslek odası 
bulunan meslek mensubunun, bağlı olduğu mes-
lek odasından ilgili işletmede çalıştığına dair belge 
alması zorunluluğunun kaldırılmasını kapsamak-
tadır. Belge alma zorunluluğu konusu, ilgili meslek 
kanunlarında düzenlendiği için Bakanlığımız böyle 
bir değişikliğe gitmiştir.

Bu değişiklik ve söz konusu yönetmelik, meslek 
odalarının çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 
mevzuata ilişkin herhangi bir düzenlemeyi kapsa-
mamaktadır.

6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcra-
sına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odaların 
Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun 
ile 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Kanunu gereği ilgili meslek mensupları-
nın meslekleri ile ilgili işlerde çalışabilmek için 
bağlı bulundukları odaya üye olmaları ve  ilgili 

meslek odalarının mevzuatına uymaları zorun-
ludur. 

Ayrıca 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağ-
lığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği gıda üreten iş-
letmelerde, işin nevine göre, konu ile ilgili lisans 
eğitimi almış en az bir personel çalıştırılması yasal 
zorunluluktur.

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair 
Yönetmelik gereği de gıda işletmecileri, çalıştı-
rılması zorunlu olan personelin herhangi bir se-
beple işten çıkarılması veya çıkması durumunda 
çalıştırılması zorunlu olan personelin değişikliğine 
ilişkin yetkili merciin güncel bilgilere sahip olması-
nı sağlamak zorundadır.

Yine 5996 sayılı Kanun gereği istihdamı zorunlu 
personeli çalıştırmayan gıda işletmelerine 2014 
yılı için 3.990 Türk Lirası idari para cezası verilmek-
tedir.

Bu kapsamda bazı basın organlarında çıkan “gıda 
güvenilirliği ile ilgili meslek mensuplarının istihda-
mı sınırlandırıldı.”, “ çok sayıda işletme halk sağlığı 
hiçe sayılarak denetim dışı bırakıldı” gibi haberler 
hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamakta olup, Ba-
kanlığımız gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yö-
nelik kontrollerini etkin bir şekilde sürdürmekte-
dir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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6. Ziraat Mühendisleri ( Zootekni Bölümü ) Veteriner Hekimler Hayvan Hastalıkları Dışında Başkabir  
Konu İle İlgilenmesinler Diyor.

Sayı : 1400/1061            Tarih : 25.02.2013

Konu: Zootekni Kongresi

ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Üniversiteniz Ziraat Fakültesi 5-7 Eylül 2013 tarihle-
ri arasında Çanakkale’de 8. Ulusal Zootekni Kongre-
si düzenleyeceğinin duyurularını yapmaktadır.

Bu duyurular kapsamında Kongre Başkanı Doç. 
Dr. Akın PALA tarafından kaleme alınan Kongre 
Davet Yazısında “veteriner hekimlerin, hayvan 
hastalıklarının dışında hiçbir konuya müdahil 
olmamaları gerektiği” gibi talihsiz bir açıklamaya 
yer vermiştir. Ve bunun gerçekleştirilmesi için de 
adeta yayılmacı bir politika ile “yasalarda yapıla-
cak değişikliklerle zootekni dalının ilgi alanını ge-
nişletmek gerektiği”belirtilmektedir.

Veteriner hekimlik dünyadaki en eski meslekler-
den birisidir. Bilimsel olarak ele alınışı 1762 yılları-
na dayanır. Ülkemizde de ilk veteriner okulu 1842 
yılında açılmıştır. Ve bugün Ülkemizde veteriner 
fakültesi sayısı 20 yi aşmıştır. Bunların bir kısmı 
Avrupa Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) tarafın-
dan akredite edilmiştir. Bir kısmının da süreçleri 
devam etmektedir.

Veteriner fakültelerinde; uluslar arası bir müfre-
dat ve eğitim birlikteliği vardır.  Bu nedenle Ve-
teriner Hekimlik evrensel bir meslektir. Yetki ve 
sorumlulukları da evrenseldir. Tüm gelişmiş dünya 
ülkelerinde eşdeğer yetki ve sorumluluklara sa-
hiptir.

Veteriner Hekimlerin 5 yıllık zorlu eğitimleri sade-
ce hayvan hastalıkları ile sınırlı değildir. Zootekni, 
hayvan besleme, gıda ve çevre sağlığı konularında 
uluslar arası standartlarda eğitim almaktadırlar. 
AB ülkeleri ve ABD de gıda güvenliğinden sorumlu 

tek meslek grubu veteriner hekimlerdir.

Ülkemizde hayvancılığın gelişmesine katkı sun-
mak istiyorsak; çalışmaları mesleki dayanışma 
içinde yürütmemiz gerekir. Bugün birçok ziraat 
fakültesinde, özellikle zootekni bölümleri ve su 
ürünleri bölümlerinde veteriner hekimler hayvan-
cılıkla ilgili birçok konuda eğitim vermektedirler.

Bir meslek hedef seçilerek bir yere varılması 
mümkün değildir. Bu hem mesleklere hem de 
hayvancılığımıza zarar vermektedir. Özellikle aka-
demik çevrelerde bu tür konuların gündeme geti-
rilmesi, mezuniyet sonrası her iki meslek grubu-
nun birlikte yürütecekleri çalışmaları da olumsuz 
etkilemektedir. Bu sorunlar bu gün Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde yaşanmaktadır.

Veteriner hekimliği mesleğinin yetki ve sorumlu-
lukları 6343 sayılı yasa ile belirlenmiştir. Veteriner 
hekimler bu yasa çerçevesinde yetki ve sorumlu-
luklarını yerine getirmektedirler. Ve hiçbir meslek 
grubuyla yetki kullanımı konusunda veteriner he-
kimlerden kaynaklanan bir problemi yoktur.

Ancak; Kongre Başkanı Doç. Dr. Akın PALA’nın ifa-
desi, mesleğimizin yetki ve sorumluluklarını kısıt-
layıcı ve haddini aşan anlamlar taşımaktadır. Bu 
nedenle Kongre Başkanının bu ifadeleri biz vete-
riner hekimleri üzmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği  
Merkez Konseyi Başkanı
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45. dönem, hukuk mücadelesi açısından oldukça 
yoğun geçti. Özellikle, damızlık birliklerinin, yö-
netmeliğimizin bazı maddelerinin iptali için açtığı 
davalar. Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimlerin 
görevlendirilmelerinin taşeron aracılığıyla yapıl-
masına karşı bizim açtığımız davalar, Manisa Vet-
eriner Hekimleri Odası tarafından “Et ve Et rünleri 
Tebliğine” karşı açılan dava ve damızlık birliğinde 
çalışan veteriner hekimlerin, yönetmelik hüküm-
lerine uymayan çalışmaları sonucu haysiyet di-
vanları tarafından verilen cezalar ve bunlara karşı 
yaptıkları itiraz davaları nedeniyle yoğun bir mesai 
harcandı. Bu konuda, danışmanlık hizmeti almak 
üzere sözleşme yaptığımız avukatımızın önemli 
katkıları oldu.

Damızlık birlikleri, “Türk Veteriner Hekimleri 
Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlşkin Uygu-
lama Yönetmeliği”nin özellkle 113. Maddesi-
nin,1 ve2.fıkralarının, veteriner hekimlerin hak ve 
menfaatlerini koruyan hükümlerinden rahatsızlık 
duymaktadırlar. Bu nedenle bu hükümlerin iptali 
için büyük uğraş vermektedirler. Ne yazık ki bazı 
meslektaşlarımız da bilnçsiz bir şekilde bu uğraşa 
ortak olmaktadırlar. Örneğin; Eskişehir Damızlık 
Birliğinde çalışan veteriner hekimin açtığı dava 
sonucunda  Danıştay,  “Türk Veteriner Hekimleri 
Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlşkin Uygu-
lama Yönetmeliği” nin 113. Madde (2) fıkranın 
(Kamu dışındaki işyerlerinde çalışan veteriner 
hekimlerin meslek icrası ile çalıştıkları kurumun 
verdiği hizmetlerde, Birlikçe belirlenen asgari 
ücret tarifesine uyulmasından veteriner hekim 
sorumludur.)  iptali yönünde karar vermiştir. Bu 
kararla ilgili bir üst mahkemeye itiraz edilmiş olup, 
süreç devam etmektedir.

Ankara Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 
“Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin 
Yürütülmesine İlşkin Uygulama Yönetmeliği” nin 
113. Madde (1) fıkranın (Kamu dışında çalışacak 

veteriner hekimler,işverenle aralarında düzen-
ledikleri sözleşmeyi bağlı bulundukları odaya 
onaylatmak zorundadır. Oda yönetimleri, vet-
eriner hekimin ücret, sosyal haklar ve çalışma 
şartlarıyla ilgili hükümleri asgari şartları içermesi 
kaydıyla onaylar.) iptali için dava açmıştır. bunun-
la ilgili savunmamız mahkemeye sunulmuş olup, 
süreç devam etmektedir.

Yetkilendirilmiş veteriner hekimlerle ilgili olarak, 
Kayseri İlinde yapılan ihaleye karşı, Kayseri İdare 
Mahkemesinde dava açılmış olup , süreç devam 
etmektedir.

Manisa Veteriner Hekimleri Odasının  “Et ve Et 
rünleri Tebliğine” karşı açyığı dava sonucunda 
Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Damızlık Birliklerinde çalışan birçok veteriner 
hekime, Haysiyet Divanları ve Yüksek Haysiyet 
Divanı tarafından verilen cezalara itirazları sonu-
cunda  idare mahkemelerinde birçok dava devam 
etmektedir.

Merkez Konseyi olarak, mesleğimize ve meslek-
taşlarımıza karşı yapılan hukuksuz uygulamalara 
karşı her türlü hukuk mücadelesini sonuna kadar 
yürütme gayretindeyiz. 

4.14. HUKUKİ MÜCADELELER
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4.15.BASIN AÇIKLAMALARI

1-Veteriner hekimlere Yapılan Saldırıları Kınıyoruz

2010 yılı ve sonrasında yapılan yasal düzenleme-
lerle, veteriner hekimlerin hayvan sağlığı, özellikle 
hayvansal gıda güvenliği ve halk sağlığı alanların-
daki yetki ve sorumlulukları önemli ölçüde artmış-
tır ve bu konuda tüm kontrol ve denetimler vete-
riner hekimler tarafından yapılmaktadır.

Bu sorumluluklar çerçevesinde, hayvan sağlığı ve 
halk sağlığını koruma adına görevlerini layıkıyla 
yerine getirme çabası içinde olan veteriner he-
kimlere her geçen gün yeni bir saldırı haberi gün-
deme gelmektedir.

Son bir hafta içinde İstanbul’da denetim yapan 
veteriner hekimler Mehmet GÜÇKAN ve Fatih 
KÖSE ile Samsun’un Çarşamba İlçesi Çınarlık Bel-
desi Yukarı Eğercili Mahallesinde hayvan sağlığı ile 
ilgili çalışma yürüten veteriner hekimler Ali Kemal 
ALTUNTAŞ ve Selma SAĞLAM’a saldırılarak darp 
edilmişlerdir.

Yapılan bu menfur saldırıları Türk Veteriner He-
kimleri Birliği olarak şiddetle kınıyor, Darp edilen 
meslektaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Görevi engellemeye yönelik bu saldırılar, Veteri-
ner Hekimleri yıldırmayacak, Veteriner hekimler 
birlik ve dayanışma ruhu içerisinde saldırıya uğ-
rayan meslektaşlarımızın her zaman yanında ola-
caktır. Ve meslektaşlarımızın  hakları, hukuki ola-
rak her ortamda sonuna kadar aranacaktır.

Görünen o ki biz veteriner hekimler mesleğimiz 
gereği zorlu ve riskli görevleri yerine getirirken bu 
tür saldırılara daima maruz kalacağız. Bu nedenle; 
daha önce Veteriner Hekimlere verilmiş olan an-
cak sonradan kaldırılan silah taşıma ruhsatı yet-
kisi ve 5510 sayılı yasa ile kaldırılan “Fiili Hizmet 
Zammının” ciddi bir şekilde tekrar düşünülmesi 
gerekir.

Kontrol ve denetim görevi üslenen Veteriner Hekim-
lerin görevlerini güvenli bir şekilde yapmaları için 
yetkilileri ciddiyetle önlem almaya davet ediyoruz.

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği  
Merkez Konseyi Başkanı

2-Yeni Veteriner Fakülteleri açılması ile ilgili Basın Açıklaması

Son bir yıl içinde 6 yeni veteriner fakültesi açılarak veteriner fakültesi açılması konusunda bir rekor 
kırılmıştır.

2012 yılının Mart ayında 20 olan veteriner fakül-
tesi sayısı, yaptığımız tüm uyarılara rağmen bu-
gün 26 ya çıkmış ve 2 fakültenin de kuruluş ça-
lışmaları devam etmektedir. Veteriner fakükteleri 
artık ilçeler seviyesinde açılmaya başlanmıştır. Bu 
da, fakülte açılmasına izin veren makamların, ve-
teriner hekimliği eğitiminin ve veteriner hekim-
lerin görevinin öneminin farkında olmadıklarının 
göstergesidir.

Veteriner fakülteleri, tıp fakültelerinden daha ağır 
bir eğitim müfredatına sahiptir. Ve 5 yıllık zorlu ve 
pahalı bir eğitim sürecini kapsamaktadır.Keza eği-
tim maliyetleri de tıp eğitimine denk bir düzey-
dedir.

Veteriner Fakültelerinin alt yapı maliyetleri (la-
boratuvarlar, uygulama çiftliği, hayvan hastanesi, 
öğretim üyesi kadrosu ile) yüksek meblağlar tut-
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maktadır. Globalleşen dünyada artık sadece ve-
teriner fakültesi diploması yeterli olmamaktadır. 
akredite olmayan bir fakültenin ve mezun ettiği 
öğrencinin uluslararası kabul görmesi mümkün 
değildir ve ülkemizde akreditasyon sürecini ta-
mamlamış 3 fakültemiz vardır.

Bu gün birçok veteriner fakültesinde alt yapı ve 
öğretim üyesi yetersizliği nedeniyle kaliteli bir 
eğitim verilememektedir. Bunun yanında ülke-
mizde veteriner hekim eksikliği de yoktur. Olsa 
dahi , bunun çözüm yöntemi yeni fakülte açmak 
olmamalı, mevcut fakülteler alt yapı ve öğretim 
üyesi açısından güçlendirilerek akreditasyonları 
tamamlanmalı ve gerekli ise öğrenci kontenjanla-
rı arttırılmalıdır. Bu gün gelişmiş ülkelerde yapılan 
uygulama budur. Fransa’da 4, Almanya’da 5, İngil-
tere’de 6 veteriner fakültesi bulunmaktadır.

Bu nedenle veteriner fakültelerimizin sayısından 
çok nitelikleri önemlidir. Ülke menfaatleri açı-
sından, yeni fakülte açılması yerine mevcutların 
altyapı eksikleri giderilerek akreditasyonları ta-
mamlanmalı eğer ihtiyaç duyulursa kontenjanlar 
arttırılmalıdır.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, bu endi-
şelerimiz başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere tüm hükümet üyelerine yazılı olarak bildiril-
miştir. Umarız dikkate alınır.

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği  
Merkez Konseyi Başkanı

3-AB Ülkelerinde At Eti Skandalı ve Türkiye’de Gıda Güvenliği

Son günlerde başta Almanya olmak üzere birçok 
Avrupa ülkesinde işlenmiş hayvansal ürünlerde at 
etine, hazır dönerlerde de at eti ile birlikte domuz 
etine rastlandığı haberleri Avrupa Basınında geniş 
olarak yer almıştır.

Ülkemizde ve AB ülkelerinde gıda güvenliğine yak-
laşımda kamuoyunun, basının ve ilgili kurumların 
olaya yaklaşımını karşılaştırabilmek açısından, AB 
ülkelerinde gündeme gelen at eti olayı karşısında 
FVE ( Avrupa Veteriner Hekimleri Birliği) nin yayın-
ladığı bildiriyi kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

AB ülkeleri normal olarak domuz eti tüketmekte-
dir. Bunun yanında; AB Mevzuatına göre at kesimi 
de yasaklanmamıştır. Buna rağmen bu olay kamu-
oyunda çok büyük tepkilere neden olmuştur. Bu 
tepkilerin nedeni halkın yanıltılması ve doğru bil-
gilendirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü; 
Bu ürünlerin etiketlerinde dana eti olduğu belir-
tilmektedir.

FVE bu olaydan sonra yayınladığı bildiride;

“Tüketici aldığı ürüne ve üzerinde yer alan bil-
gilere güven duymak ister. Ancak; Bu tür yanlış 
olaylar halkın gıdaya ve gıda denetimlerine olan 
güvenini zedelemektedir. Bu tür olayların önüne 
geçmek için denetimlerin etkili ve düzenli ola-
rak yapılması gerekir. Bu nedenle; Ulusal mali 
kriz dönemlerinde dahi “Veteriner Servislerinin” 
bütçelerinin muhafaza edilerek gıda denetimi-
nin etkili ve düzenli olarak yapılması sağlanma-
lıdır.” denilmektedir

Çünkü; bu tür uygulamaların önüne geçmenin tek 
yolu etkili denetim ve caydırıcı cezalardır.

Ülkemizde AB uyum süreci çerçevesinde hazırlan-
mış olan 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” 2010 yılında, bu 
Kanuna dayalı olarak hazırlanan yönetmelikler de 
2011 yılında yürürlüğe girmiştir.
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Ancak; yasal düzenlemelerin yapılmasının üzerin-
den 3 yıl geçmesine rağmen, denetim görevini yü-
rütecek personelin eğitimleri tamamlanamadığı 
için bu yasaların getirdiği kontrol ve denetim ku-
ralları gereği gibi uygulanamamaktadır.

FVE bildirisinde; Mali krize rağmen veteriner ser-
vislerinin (Gıda güvenliği, halk sağlığı, hayvan sağ-
lığı) bütçelerinin etkili denetim yapacak düzeyde 
olması gereği vurgulanmaktadır. Bu da; AB de gıda 
güvenliğinin mali krizden daha ön planda tutuldu-
ğunu göstermektedir.

Ülkemizde ise AB yasaları çerçevesinde denetim 

elemanı olarak görevlendirilecek veteriner he-
kimlere, yeni yasal düzenlemelerle ilgili eğitim 
verilmesi gerekmektedir. Bu eğitimler 3 yıldır veri-
lemediği için denetim elemanı olarak görevlendir-
me yapılamamaktadır. Maalesef ülkemizde böyle 
bir acı gerçek yaşanmaktadır.

Ülkemizde gelişmiş dünya standartlarında gıda 
güvenliğini tesis etmek istiyorsak, müstakil ve ye-
terli bütçesiyle Veteriner Hizmetleri ve Gıda Oto-
ritesinin kurulması gerekir.

Saygılarımızla,
Türk Veteriner Hekimleri Birliği

4-Meslek Odaları ile Birlikte Ortak Basın Açıklaması 13.01.2014

Meslek Odaları Mesleki Denetimin Garantisidir

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu ile gıda işletmelerinde gıda gü-
venliği ile ilgili meslek mensuplarının istihdamı 
sınırlandırılmış, çok sayıda işletme halk sağlığı 
hiçe sayılarak denetim dışı bırakılmıştı. Bu duru-
mun ortaya çıkardığı sorunlar her geçen gün ar-
tarken, bu sorunun giderilmesine yönelik çözüm 
üretmek yerine, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay 
İşlemlerine Dair Yönetmelikte 7 Ocak 2014 tari-
hinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle, 
gıda işletmelerinde istihdamı zorunlu olan Gıda 
Mühendislerinin, Kimya Mühendislerinin, Vete-
riner Hekimlerin ve Ziraat Mühendislerinin bağlı 
oldukları meslek odalarınca belgelendirilmeleri 
zorunluluğu kaldırılmıştır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bir kez daha 
işverenlerin baskılarına boyun eğerek, gıda güven-
liğinin önemli bir ayağını sakatlamıştır. Tarladan/
çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin sağlanmasında 
görev alan tüm meslek disiplinlerinin odalarınca 
belgelendirilmesi sayesinde,

•	 Sektörde zorunlu olarak istihdam edilen 

meslek mensuplarının görevlerini sürdürebi-
lecekleri iş koşulları denetlenmekte

•	 Kayıt dışı ve diploma ticareti engellenmekte

•	 Sahte diploma ve belge önünde engel oluş-
turulmakta

•	 Görevini kötüye kullanan ve mesleğini gereği 
gibi yerine getirmeyen meslektaşlarımız ile 
ilgili inceleme başlatılmasını sağlanmakta 
idi.

Yapılan bu değişiklikle meslek odalarımızın Anaya-
sa ve kanunlarından aldıkları Mesleki icra yetkileri 
yok sayılmaktadır. Odaların sahip oldukları mes-
leki denetim yetkisi ile verdiği kamusal hizmetin 
başka bir kurum tarafından sağlanmasının müm-
kün olmadığı bilindiği halde bu değişiklik yapılmış-
tır.

Bundan sonra olacaklara bakıldığında; konuya 
toplumsal yarar gözetilmeksizin, insan sağlığı ve 
gıda güvenliği yok sayılarak seçim yatırımı olarak 
yaklaşıldığını söylemek bizler için üzüntü vericidir. 
Odalarımızı siyasetin vesayetine teslim etmeye-
ceğiz. Oy kaygısı ile bu konuda tüm sorumluluk-
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ları işverene bırakarak, gıda güvenliğini ALO 174 
hattına endeksleyerek sorunların çözülemeyeceği 
açıktır.

BUNDAN BÖYLE EĞİTİMSİZ VEYA SAHTE DİPLOMA 
SAHİBİ KİŞİLERİN ÜRETTİĞİ GIDALAR NEDENİYLE 
GIDA GÜVENLİĞİ SORUNLARIMIZ DAHA DA ARTA-
CAKTIR

Ayrıca; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-
luşları olan biz Odalar üyelerimizin özlük haklarını 
korumakla görevliyiz. Anayasa’dan ve kanunların-
dan aldıkları yetki ile mühendis ve veteriner he-
kimler için taban ücretleri belirlemekte ve uygu-
lamaktayız. Yapılan değişiklik meslektaşlarımızın 
asgari ücretle çalıştırılması için hükümete en üst 
düzeyde yapılan baskının sonuçlandığının göster-
gesidir.

BUNDAN BÖYLE;

•	 BU SEKTÖRDE İSTİHDAM DA DAHİL KAYITDI-
ŞI SORUNU ARTACAKTIR

•	 GIDA MÜHENDİSLERİ, KİMYA MÜHENDİS-
LERİ, VETERİNER HEKİMLER VE ZİRAAT MÜ-
HENDİSLERİ ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞTIRILA-
CAKTIR

Bu durumun başta bu ülkeyi yönetenler, gıda gü-
venliği ile ilgili meslek mensuplarına hak ettiği 
ücreti vermekten kaçınanlar da dahil olmak üzere 
kimseye faydası olmayacak, ama en önemlisi top-
luma zararı olacaktır.

Siyasi iktidar, Odaların meslektaşları ile bağlarını 
kopartmaya, karşılıklı olarak meslekler ve örgüt-

leri güçsüzleştirmeye çalışmaktadır. Politikaların 
çok yönlü değil, tek tip bakış açısıyla belirlenmesi 
hedeflenmektedir.

Biz TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, TMMOB 
Kimya Mühendisleri Odası, Türk Veteriner Hekim-
leri Birliği Merkez Konseyi ve TMMOB Ziraat Mü-
hendisleri Odası olarak oluşturulan tüm engellere 
rağmen; halkımızın güvenli gıdaya ulaşabilmesi 
için sektörde çalışanların mutlaka denetlenmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Yasal yetkimiz ve mesleki 
sorumluluğumuzun gereği olarak, bu alanı denet-
lemeye devam edeceğiz. Güvenilir gıdaya erişimin 
bir insan hakkı olduğunu yineleyerek, bu anlamsız 
düzenlemenin meslek odalarımızın görev, yetki ve 
sorumluluklarına vurulmuş bir darbe olduğunu 
tekrar ediyoruz.

Büyük zorluklarla yürütmekte olduğumuz göre-
vimizi hakkı ile yerine getirmeye, üyelerimizle 
birlikte, bilimsel gerekliliklere uygun çalışmaya 
devam edeceğimizi, kanunlardan gelen hakları-
mızın engellenmesine karşı hukuk yolu dahil tüm 
girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla 
duyururuz.

R. Petek ATAMAN   ( TMMOB Gıda Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı )

Mehmet BESLEME   ( TMMOB Kimya Mühendis-
leri Odası Yönetim Kurulu Başkanı)

Talat GÖZET ( Türk Veteriner Hekimleri Birliği 
Merkez Konseyi Başkanı )

Dr. Turhan TUNCER ( TMMOB Ziraat Mühendis-
leri Odası Yönetim Kurulu Başkanı )
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5-Akademik Meslek Örgütleri Hekimlik ve Demokrasi Bildirgesi- 20 Mart 2014

Sağlık Bakanlığı›nın Gezi olayları sırasında veri-
len sağlık hizmetlerini gerekçe göstererek, Anka-
ra Tabip Odası ile Hatay Tabip Odası’nın Yönetim 
ve Onur Kurulları’nın görevden alınması talebi 
ile dava açmasıyla ilgili Türk Tabipleri Birliği, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Baro-
lar Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacılar 
Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 
Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından 20 Mart 
2014 tarihinde TTB›de basın toplantısı düzenlen-
miştir. 

Biz aşağıda imzası olan Akademik Meslek Birlik-
leri Temsilcileri:

Türk Tabipleri Birliğine bağlı Ankara Tabip Odası, 
Hatay Tabip Odası Yönetim ve Disiplin Organları 
hakkında görevden alınmaları için Sağlık Bakanlığı 
tarafından açılan davaları değerlendirmek üzere 
bir araya geldik.

Sağlık Bakanlığı’nın, Türk Tabipleri Birliği organ-
larını, “Gezi parkı “ protestolarında sağlık sorunu 
olan, hizmete ihtiyacı olan herkese ayrımsız sağlık 
hizmeti verilmesini savundukları, gönüllü sağlık 
hizmetlerini destekledikleri için amaç dışı faaliyet-
te bulunmakla suçladığını tespit ettik.

Sağlık yaşamın kaynağı ve herkesin hakkıdır. Dü-
şünceleri, politik tutumu, cinsiyeti, sosyal durumu 
ne olursa olsun sağlık hizmeti verirken kimseye 
karşı ayrımcılık yapılamaz. Hekimlerden toplu-
mun sağlık sorunlarına kayıtsız kalması, ayrımcılık 
yapması istenemez. Unutmayalım ki hekimlerden 
böyle bir tutum savaş dönemlerinde bile istenme-
miştir, istenemez.

“Gezi parkı “ protestoları dahil, her türlü sosyal 
olay, çatışma, doğal afet gibi durumlarda ortaya 
çıkan kitlesel sağlık sorunlarına karşı yaygın, hızlı, 
tarafsız sağlık hizmeti vermek Sağlık Bakanlığı’nın 

görevidir. Sağlık Bakanlığı toplumun sağlığını bo-
zan kolluk eylemlerini durdurmadığı gibi; yaygın 
ve hızlı sağlık hizmeti için gerekli organizasyonla-
rı yapmamıştır. Ne yazık ki bu süreçte insanların 
güvenini bozan, sağlık hizmetlerinin tarafsızlığına 
aykırı tutum ve açıklamalarda bulunmuştur.

Hekimler, Türk Tabipleri Birliği’ne bağlı tabip oda-
ları ve ülkemizin tüm sağlık çalışanları ne iyidir ki 
eylemci ya da değil yanıbaşlarındaki insanların 
sağlık sorunlarına kayıtsız kalmamış, o koşullarda 
verilebilecek sağlık hizmetleri için seferber olmuş-
tur.  Bu tutum evrensel insan hakları ve hekimlik 
ilkelerine uygundur.

Toplumdaki bütün bireylerin sağlık hakkına saygı-
lı, evrensel insan hakları ve hekimlik belgelerine 
uygun bu faaliyetlerin, kamu kurumu niteliğinde 
sağlık meslek kuruluşu olan Türk Tabipleri Birli-
ği’nin amaçları içinde olduğu tartışmasızdır.

Ayrımsız herkese olağandışı durumlarda verilen 
sağlık hizmetleri,  tam anlamıyla hekimlik mesle-
ğinin toplumun menfaatlerine uygun olarak veril-
mesi faaliyetidir. Bu faaliyetler Anayasa’nın ilgili 
135. Maddesi ile uyum içindedir.

Bütün demokratik ülkelerde, Kamu Kurumu Ni-
teliğindeki Meslek Kuruluşlarının faaliyetleri, de-
mokratik ilkelere uygun olarak Organları eli ile 
yürütülür. Organları üyeleri tarafından seçilir. Ko-
nusu suç oluşturan faaliyetleri olursa yargı organ-
ları tarafından denetlenir. Meslek kuruluşlarının 
bağımsız, üzerlerinde evrensel mesleki ilkelere 
göre çalışmalarını engelleyen baskılar olmadan 
faaliyet gösterebilmeleri “iyi işleyen” demokrasi-
lerin olmazsa olmazıdır.

Ülkemizde peş peşe açılan davalarla, “yasa” adı 
verilen hükümet metinleriyle; Meslek kuruluşla-
rının demokratik seçim yöntemini değiştirmek, 
gelir kaynaklarını kaldırmak, mesleki bağımsızlığı 
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yok etmek, yetkilerini kırpmak, meslek mensupla-
rını toplum yararını gözetemez hale getirmek gibi 
müdahaleler demokrasi dışıdır. Hoş görülemez, 
kabul edilemez.

Türk Tabipleri Birliği’nin evrensel hekimlik ilkele-
rine sahip çıkması toplum sağlığının teminatla-
rındandır. Evrensel ilkelere göre hareket etmeye 
çalışan bir meslek kuruluşunun seçilmiş yetkili 
organlarının, siyasi otoritenin baskısıyla görevden 
alınmaya çalışılması demokratik işleyiş açısından 
son derece tehlikelidir.

Sağlık Bakanlığı’nın, evrensel sağlık-hekimlik il-
kelerine, sağlığın, yaşamın korunması hakkına 
“amaçdışı faaliyet” adını verip seçilmiş organları 
demokratik ilkelere aykırı olarak görevden aldır-
maya çalışması kabul edilemez. 

Sağlık Bakanlığı’nı antidemokratik müdahalelerini 
geri çekmeye, toplumun sağlığını koruyucu çalış-
malar yapmaya, hekimler için ayrımsız bütün in-
sanlara insanca sağlık hizmeti verebilecekleri ça-
lışma koşullarını sağlamaya davet ediyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER 
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ

6. Dünya Veteriner Hekimler Günü Basın Açıklaması (26 Nisan 2014)

Hayvan Refahını Sağlamak, İnsanlık Görevimizdir.

Dünya Veteriner Hekimler Birliği her yıl Nisan ayı-
nın son Cumartesi gününü “Dünya Veteriner He-
kimler Günü” olarak kutlamaktadır.

2014 Dünya Veteriner Hekimler Gününün konu-
su “Hayvan Refahı” olarak belirlenmiştir. Buradan 
yola çıkarak Türk Veteriner Hekimleri Birliği ola-
rak “Hayvan Refahını sağlamak İnsanlık görevi-
mizdir” sloganı ile hayvanlara yapılan ihlallere, 
hatalı tutumlara, eziyete hatta işkenceye varan 
davranışlara dikkat çekmek istedik.

Hayvansal üretimde yüksek verimlilik ve çok ge-
lir elde etme amacıyla oluşan piyasa rekabeti ve 
hırsı, son zamanlarda yerini güvenli gıda, organik 
tarım, çevre, hayvan refahı ve davranışı gibi konu-
lara ve tüketici taleplerine bırakmıştır. Dünyadaki 
ve ülkemizdeki gelişmelere bakıldığında hayvan 
refahının sağlamak ve bu yöndeki düzenlemeleri 

yapmak ve uygulamak hayvansal üretimin temel 
şartı haline gelmektedir. Avrupa Birliği ithalat ya-
pacağı ülkelerde hayvan refahı ile ilgili düzenle-
melerin uygulanmasını bir ön koşul olarak talep 
etmeyi planlamaktadır. Hayvansal üretimde ba-
rınaktan kesime kadar hayvan refahının istenilen 
standartlarda olması, yetersiz ise geliştirilmesi bü-
yük önem arz etmektedir.

Hayvan Refahının sağlanmasında belli başlı te-
mel ilkeleri şunlardır.

•	 Zihinsel ve fiziksel sağlıklı olmaları sağlanma-
lıdır.

•	 Hiç bir hayvan aç, susuz ve beslenme bozuk-
luğuna maruz bırakılmamalıdır.

•	 Çevreyle uyum içinde olmalarına dikkat edil-
melidir.
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•	 Çevreye uyum sağlarken herhangi bir acı ve 
rahatsızlık duymamaları sağlanmalıdır.

•	 Davranışlarını tam olarak gösterebilmeleri 
sağlanmalıdır.

•	 Hayvanlar, korku ve stres yapan hiç bir işle-
me maruz bırakılmamalıdır.

Kendinize yapılmasını istemediğin davranışları 
hayvanlara yapma!

Can dostlara karşı yapılan hatalar, gelecekte vic-
danları sızlatmasın!

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği  
Merkez Konseyi Başkanı

7-Kurban Basın Bildirisi (4.09. 2014)

Kurban bayramı ve Kurban, İslami bir vecibenin 
yerine getirilmesi yanında ekonomik ve sosyal 
boyutlu bir olgudur. Kurban Bayramında, halkımız 
kurban vazifesini sağlıklı bir şekilde yerine getire-
rek, dini vecibelerini ifa etmenin huzurunu yaşa-
mak istemektedirler.

Ancak her yıl kurban Bayramı öncesi ve sonrasın-
da yaşanan olaylar ve basında yer alan haberlerle 
kurban kesen insanlar bu görevlerini layıkıyla ye-
rine getirmenin huzurunu yaşayamamaktadırlar.  
Son yıllarda basına yansıyan bu olumsuz olayların 
büyük ölçüde azaldığını memnuniyetle görmekte-
yiz. 

Veteriner hekim kontrolü dışında yetiştirilen, sev-
ki yapılan, satışa sunulan ve kesilen hayvanlar, 
bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının yayılma 
riskini arttırmakta ve bu hayvanlardan elde edilen 
etler insan sağlığı açısından önemli risk oluştur-
maktadır. 

Kurban Bayramında, kesin sayı bilinememek-
le birlikte, yaklaşık olarak 800 bin Büyük Baş ve 
2.000.000 Küçük Baş hayvanın nakli ve kesimi 
yapılmaktadır. Bu miktar, ülkemizde yıllık olarak 
kesilen hayvan miktarının % 25-30 una tekabül 
etmektedir.

Bu kadar çok sayıda hayvanın bu kadar kısa sü-
rede nakledilmesi ve kesilmesi, gerekli tedbirler 

alınmadığı ve gerekli alt yapı oluşturulmadığı tak-
dirde, insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre ile ilgili 
önemli sorunları da beraberinde getirmektedir.

İnsanlarda görülen hastalıkların % 61i hayvan 
kökenlidir. Bunun yanında, insan sağlığı açısın-
dan gıdaların ortaya koyduğu riskin de % 90 ı 
hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklanmakta-
dır. Bu nedenle, hayvan ve hayvansal ürünler-
den gelebilecek bu tehlikelerin azaltılması veya 
ortadan kaldırılması açısından, kesilen hayvanın 
sağlıklı olması önemlidir. 

Diğer önemli bir husus da; Ülke olarak Önemli 
bir miktarda döviz ödeyerek deri ve bağırsak it-
hali yaptığımız halde, kurban derilerinin gerektiği 
şekilde muhafaza edilmemesi, bağırsakların top-
lanmaması nedeniyle bu tür yan ürünlerin tam 
anlamıyla değerlendirilememesi sonucu önemli 
ölçüde ekonomik kayıplar yaşanmaktadır.                                                                                                     

Kurbanla ilgili faaliyetlerin bir kısmı, hayvan sağ-
lığı ve gıda güvenliği ile ilgili yasalarda kapsam 
dışı bırakılmıştır. Bu nedenle; kurban kesecek 
ve kurban eti tüketecek kişilerin; Kurbanlıkların 
seçimi, kesimi ve kesim sonrasında insan ve hay-
van sağlığı açısından dikkat etmeleri gereken hu-
suslar, çevrenin kirletilmemesi ve hayvan refahı 
konusunda alınması gereken tedbirler ve etlerin 
muhafazası konularında bilgi sahibi olmaları ge-
rekir.



TVHB
46. Dönem Büyük Kongre114

Son yıllarda iyi bir kamuoyu oluşmasına ve 
olumlu gelişmeler yaşanmasına karşılık, kurban 
kesim şartları, hayvan refahı, gıda güvenliği ve 
halk sağlığı açısından hala önemli riskler yaşan-
maktadır.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, mesleki 
sorumluluğumuz gereği, her Kurban Bayramı ön-
cesinde kamuoyunun bu konudaki bilgilerini ta-
zelemek adına, hazırladığımız “Basın Bildirisini” 
kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

KURBANLIK HAYVANLARIN SATIN ALINACAĞI 
YERLER;

Kurbanlık hayvanlar, hayvan pazarları, hayvan 
borsaları veya Kurban Hizmetleri Komisyonu’nca 
belirlenen kurbanlık satış yerlerinden veya doğru-
dan hayvancılık işletmesinden alınmalıdır. Burala-
rın dışındaki yerlerden kurban alınmamalıdır.

ARANACAK BELGELER

Büyük baş hayvanlarda;

Hayvanın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında 
kayıtlı olduğunu gösteren, kulak küpelerinin ol-
masına,  

Veteriner hekim tarafından muayene edilerek 
sevk edildiğini gösteren, veteriner sağlık raporu 
ve hayvanların pasaportlarının olmasına,

Küçük baş hayvanlarda;

Kulak küpelerinin ve veteriner sağlık raporunun 
olmasına.

Dikkat etmeliyiz.

KURBANLIK HAYVANIN SEÇİMİ

Hayvanın  besi durumu (kondüsyonu) iyi olmalı

Gebe olmamalı

Yeni doğum yapmış olmamalı

Büyükbaş hayvanlar 2 yaşından küçük olmamalı

Hastalık belirtisi sayılan;

a. Yüksek ateşi olmamalı

b. Tüyleri karışık ve mat olmamalı

c. Bakışları ve dış görünümü cansız olmamalı

d. Pis kokulu ishal ve burun akıntısı olmamalı

e. Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız 
olmamalı

f. Vücudun çeşitli yerlerinde şişlikler olmamalı-
dır.

KURBANLIKLARIN KESİMİ

Kurbanlık hayvanların kesimleri için öncelikli ter-
cihimiz, veteriner hekim kontrolü yapılan ve hij-
yen şartları çok daha iyi olan, Bakanlıktan ruhsat 
almış mezbaha ve kombinalar veya geçici kesim 
yerleri olarak düzenlenen yerler olmalıdır. Kesim 
yapılacak yerler temiz ve serin olmalı ve buralarda 
bol miktarda su bulunmalıdır. Kesim işlemi, müm-
kün olduğunca hayvanlar askıya alınarak yapılma-
lıdır. Böylece kesme ve yüzme işleminin daha te-
miz ve sağlıklı bir şekilde yapılması yanında kanın 
akması da daha iyi sağlanacaktır.

Kesimde Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Nok-
talar

•	 Kesim yeri temiz olmalı ve akan su bulunmalıdır.

•	 Kesim yapan kişinin sağlıklı ve temiz olması 
gerekir. Elinde kesik veya yara varsa hijye-
nik eldiven kullanmalıdır.

•	 Bıçaklar sık sık temizlenmelidir.

•	 Hastalıklı doku ve organların kesimi sırasında 
kirlenen bıçaklar dezenfekte edilmelidir.

•	 Hayvan tutulup yatırılırken veya askıya alınır-
ken işkence-eziyet edilmemelidir.
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•	 Kesim mümkünse askıya alarak yapılmalıdır.

•	 İç organlar yüzme işini takiben en kısa süre-
de çıkarılmalıdır.

•	 Yutak boşaltılmalı, mide-bağırsak, safra ve 
idrar kesesi ve üreme organları çıkarılmalı,  
memeler karkastan uzaklaştırılmalıdır.

•	 Kesim sırasında kan, bağırsak içeriği gibi 
maddelerle çevrenin kirlenmesi engellen-
melidir

•	 Tüketilecek sakatatlar temiz bir şekilde çıka-
rılmalıdır.

•	 Kurban atıkları çöp varillerine ve gelişi güzel 
çevreye atılmamalı, kanalizasyon kanallarına 
dökülmemelidir. Çevre temizliği ve halk sağ-
lığı açısından bu tür atıklar sokak hayvanla-
rının erişemeyeceği şekilde derin çukurlara 
gömülmelidir.

KURBAN ETLERİNİN MUHAFAZASI

Et ve et ürünleri bakterilerin çoğalmaları için son 
derece uygun bir ortam niteliğindedir. Uygun ko-
şullarda bir bakteri 12 saatte 16 milyara ulaşa-
bilmektedir. Bu durum hafif bir bakteri yüküne 
sahip bir etin iyi muhafaza edilmediği takdirde 
bir gece sonra insan sağlığı açısından ne derece 
büyük bir tehlikeye dönüşebileceği konusunda 
fikir vermektedir.

Kurban etleri, parçalar halinde temiz kaplara ko-
nulmalı ve önce güneş görmeyen serin bir yerde 
5-6 saati geçmeyecek şekilde bekletilerek etin sı-
caklığının düşmesi sağlandıktan sonra buzdolabı-
na kaldırılmalıdır.

Kurbanlık etler henüz kesim sıcaklığında iken buz-
dolabına poşet içinde veya hava alamayacak bir 
durumda büyük parçalar halinde üst üste konu-
lursa, buzdolabı ısısı etin iç kısımlarını soğutmaya 
yetmez. Bu nedenle etin hava almayan kısımların-
da çok kısa sürede (2. gün) bozulma ve kokuşma 
hatta yeşillenme görülür. Böyle kısımlar kesinlikle 
tüketilmemeli atılmalıdır.

Kurbanlık etin dayanma süresi, kesim kalitesi ve et 
parçasının büyüklüğüne göre değişmekle beraber 
normal buzdolabı koşullarında 5 veya 6 gündür. 
Bu süre kıymada genellikle 3 gündür. Eğer daha 
uzun süreli muhafaza düşünülüyorsa etler derin 
dondurucuda -18 derecede muhafaza edilmelidir.   

Bu vesileyle Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak 
bütün Türk İslam âleminin Kurban Bayramını kut-
lar, saygılar sunarız.

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği  
Merkez Konseyi Başkanı
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8- Hakim ve Savcılara Yapılacak Maaş Zammı ile İlgili Basın Açıklaması

AMACIMIZ,  ADALETİ HAKİM KILMAK MI? ADALETE HAKİM OLMAK MI?

(10.09.2014)

Kamu çalışanlarına yapılacak maaş artışları veya 
mali ve sosyal hakları ile ilgili düzenlemeler  “4688 
sayılı Kamu görevlileri sendikası ve toplu görüşme 
Kanunu” hükümleri çerçevesinde yapılan toplu 
sözleşme ile belirlenmektedir.  Her iki yılda bir 
yapılan görüşme ve sözleşmelerle kamu çalışan-
larının iki yıl süreyle alacakları maaş artışları dü-
zenlenmektedir. Kamu çalışanlarının istenilen 
kazanımları alabilmesinde en büyük sorumluluk 
yetkili sendikalardadır. Ne yazık ki son iki yılda yet-
kili sendika, sendikacılıktan ziyade siyaset yapma 
sevdası yüzünden kamu çalışanlarının hakları hu-
susunda etkili olamamış, daha komiği hükümeti 
üzmeme adına verilenin altında bir rakam teklifi 
ile karşı tarafı şaşırtmıştır.

Kamu çalışanlarının ücretlerinin düzenlenmesi ile 
ilgili yasal bir mevzuat varken, her nedense bazı 
Bakanlar, kendi Bakanlık hizmetlerini yürüten 
mesleklere yönelik maaş düzenlemesi yapılaca-
ğı yönünde açıklamalar yapmaktadır. Başbakan, 
öğretim görevlilerinin maaşlarına zam sözü verir-
ken, İç işleri Bakanı, emniyet mensuplarının ma-
aşlarında iyileştirme yapılacağını, Sağlık Bakanı 
sağlık çalışanlarıyla ilgili torba yasa çıkarılacağını, 
Milli Eğitim Bakanı öğretmenleri mağdur etmeye-
ceğini, Diyanetten sorumlu Başbakan yardımcısı, 
imamların ücretlerinin artırılacağını kamuoyu ile 
paylaşmaktadırlar.

Son olarak, Adalet Bakanlığı, hakim ve savcıların 
maaşlarında düzenleme yapılacağı açıklamaları 

tartışmalara yeni bir boyut getirmiştir. HSYK se-
çimleri öncesi bu düzenleme nereden çıktı diye 
düşünmemiz gerekir. Hakim ve savcıların duru-
mu diğer kamu görevlilerinden daha mı kötüdür 
de böyle bir acil düzenleme kararı alınmıştır? Bu-
nun tek açıklaması vardır. Bu bir nevi rüşvettir. Ve 
parayla ADALETE HAKİM OLMAK istenilmekte-
dir! Ancak, adalet dağıtanlar parayla satın alına-
maz. Benzer farklı uygulamaları daha önceleri de 
görmüştük. Silahlı Kuvvetler ve yargı mensupları-
na ekstra zamlar yapılarak, güç olarak görülen bu 
kesimlere şirin görünme yolu seçilmişti.

Esas olarak söylemek istediğim şudur; Bu gün, 
kamu çalışanlarının ücretleri arasında zaten den-
gesiz ve adaletsiz bir dağılım vardır. Bunun yanın-
da, ücretler yetersiz ve enflasyona yenik düşmüş-
tür. Bu nedenle; Hakim ve savcılara yapılan ücret 
zammı gereklidir. Ancak adil değildir. Halbuki, adı-
nı Adalet olarak koymuş bir parti tarafından oluş-
turulan iktidarın, kurumlar arasında veya bireyler 
arasında adaleti hakim kılması gerekmez mi?

Adaleti hakim kılmak için, ücretlerde yapılacak iyi-
leştirmeler tüm kamu görevlilerini kapsamalıdır. 
Aksi halde, kamuoyu vicdanında hakim ve savcı-
lara yapılan zamlar bir rüşvet olarak algılanacaktır.

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği  
Merkez Konseyi Başkanı
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9-Dünya Gıda Günü Basın Bildirisi-2013

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 
(FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim, Dünya Gıda 
Günü olarak kutlanmaktadır. Her yıl FAO tara-
fından belirlenen bir tema çerçevesinde yapılan 
Dünya Gıda Günü etkinliklerinde,  gıda üretimi, 
tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konular gün-
deme taşınarak küresel anlamda büyük önem arz 
eden açlık ve açlıkla mücadeleye dikkat çekilmeye 
çalışılmaktadır.

FAO bu yıl “Sağlıklı gıda için sağlıklı kayıt sisteminin 
önemine dikkat çekmektedir.” Sağlıklı gıda üretimi 
için izlenebilirliğin sağlanması olmazsa olmaz bir 
kuraldır. Ve izlenebilirliğin sağlanabilmesi için gıda 
zincirinin her aşamasında iyi bir kayıt sistemi oluş-
turulması zorunluluğu vardır. FAO sağlıklı gıda için 
bu kayıt sisteminin önemine dikkat çekmektedir. 
Gıdanın geri veya ileri doğru güvenli bir şekilde 
izlenebilmesi bu kayıt sisteminin güvenilirliğine 
bağlıdır. Bu nedenle sağlıklı gıdanın temelinde 
sağlıklı kayıt sistemi yatmaktadir.

Tüm Dünyada gıda fiyatlarındaki artış son yıllarda 
istikrarlı bir şekilde devam etmektedir. Uluslara-
rası örgütler önümüzdeki 20 yıl içerisinde temel 
gıda maddelerinin fiyatlarının iki katından daha 
fazla artabileceğini söylüyor. Gıda fiyatlarının artı-
şı elbette ki en çok yoksul kesimleri etkileyecek ve 
Dünyadaki açların sayısı daha da artacaktır. Buna 
tezat olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
1.5 milyardan fazla aşırı kilolu insan yer almakta-
dır. Ve bunların sayısı her geçen gün artarak obe-
zite sorunu yaygınlaşmaktadır. Bir tarafta açlık, bir 
tarafta obezite sorunu yaşanmaktadır.

Gıda fiyatlarındaki bu artış nedeniyle Dünyadaki 
aç insanların sayısı daha da arttırıyor, dengesiz 
dağılım daha da büyüyor. İnsanların temel hakkı 
olan Gıda güvencesini sağlamak her geçen gün 
daha da zorlaşıyor. Tüm dünyada insanların ya-
şamak, fiziksel ve mental gelişimlerini sağlamak 
için yeterli gıdaya ulaşmaları ve bu gıdaların sağlık 

yönünden güvenli olması, devredilemez ve erte-
lenemez temel hak olarak görülmesine rağmen 
açlığın, yetersiz ve dengesiz beslenmelerin neden 
olduğu ölümler, mental ve fiziksel bozukluklar 
ulusal ve uluslar arası düzeyde trajik boyutlara 
ulaşmıştır. 10.9 milyon çocuk 5 yaşına ulaşmadan 
hayatını kaybetmektedir.

Çok çarpık ve adil olmayan dünyada yaşamaktayız. 
Dünya kaynaklarını doyumsuz bir şekilde tüketen 
belli zümreler aşırı beslenmeden dolayı sağlık 
problemleriyle uğraşırken, açlığın ve yetersiz bes-
lenmenin pençesinde kıvranan 1 milyardan fazla 
insan açlıktan ölmezlerse bile yetersiz ve kirli su 
nedeni ile ölüm tehdidi altında yaşamaktadırlar.

Yoksulluğa bağlı olarak insanlar yeterli gıdayı üre-
tememekte veya satın alamamaktadırlar. Yaşanan 
doğal afetler, mali krizler, savaşlar ve politik so-
runlar nedeniyle artan gıda fiyatları da bu duruma 
olumsuz etkilemektedir.

Aslında dünya gıda üretim potansiyelinin tüm in-
sanları besleyebilecek olmasına karşın, adil olma-
yan dağıtım ve tüketim sistemi sorunun en önemli 
parçalarından birini oluşturmaktadır.

Dünyada yaşanan küresel krizler ülkemizde yıllar-
dan beri var olan yetersiz ve dengesiz beslenme 
sorununu daha da artırmıştır. Ülkemiz nüfusunun 
yarısının yoksulluk sınırı altında, 1 milyondan faz-
la yurttaşımızın da açlık sınırı altında yaşadığı göz 
önüne alınırsa, açlık ve yetersiz beslenmeyi ulus 
olarak ne kadar derinden yaşadığımız ortaya çı-
kacaktır. Ayrıca bir toplumun gelişmişlik seviyesi 
fertlerinin tükettiği hayvansal gıdaların miktarı ile 
doğru orantılıdır. Ülkemizde tüketilen et, balık, 
süt, yumurta gibi değerli protein kaynakları mik-
tarının gelişmiş ülke verileri ile karşılaştırıldığında 
çok geride olduğu görülecektir.

Ülkemiz geniş coğrafyası, iklim özellikleri ve üç 
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tarafındaki denizleri ile hayvansal üretim açısın-
dan önemli bir potansiyele sahip olmasına rağ-
men yanlış tercihle uygulanan tarım politikaları 
nedeniyle hayvansal üretim geliştirilememekte-
dir. Bunun sonucu insanlarımız dengeli beslenme 
için gerekli düzeyde hayvansal proteine ulaşama-
maktadır.  Dünyada yaşanan bu kadar büyük açlık 
tehlikesine rağmen ülke potansiyelinin değerlen-
dirilerek hayvansal üretimin arttırılmaması bunun 
yerine, hayvansal protein açığının ithalat yolu ile 
karşılanmasının tercih edilmesi, ileride çok daha 
büyük açlık sorunlarını beraberinde getirecektir.

Gıda güvencesi kapsamında gıdaya yeterli ve 
dengeli bir biçimde ulaşmak tek başına yeterli 
değildir. Tüketilecek olan gıdanın insan sağlığını 
olumsuz yönde etkileyecek her türlü etkenden 
uzak üretilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda gıda 
güvencesi ve güvenliğinin sağlanmasında veteri-
ner hekimlere önemli görevler düşmektedir. Gıda 
güvenliği ile ilgili riskin % 90’ı hayvan kökenli gıda-

lardan kaynaklanmaktadır. Bunun yanında zoonoz 
hastalıklar riski nedeniyle, hayvansal kökenli gıda-
lar halk sağlığı açısından özel öneme sahiptir.

Gıda güvencesini sağlamak ve sürdürebilmek glo-
balleşen dünyada ancak ulusal ve uluslararası iş-
birliği ile mümkün olmaktadır.

Bu nedenle gelişmiş ülkelerin, uluslararası kuru-
luşların, STK’ların ve ulusal yöneticilerin açlığın 
önlenmesinde daha samimi ve tutarlı olmaları 
gerekir.

Gelecekte tüm dünyada adil ve eşit gıda dağılımı-
nın gerçekleşebileceği ümidiyle Dünya Gıda Gü-
nünü kutluyorum.

 

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği  
Merkez Konseyi Başkanı

10-Dünya Gıda Günü Basın Bildirisi-2014

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 
(FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim, Dünya Gıda 
Günü olarak kutlanmaktadır. Her yıl FAO tara-
fından belirlenen bir tema çerçevesinde yapılan 
Dünya Gıda Günü etkinliklerinde,  gıda üretimi, 
tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konular gün-
deme taşınarak küresel anlamda büyük önem arz 
eden açlık ve açlıkla mücadeleye dikkat çekmeyi 
amaçlamaktadır.

FAO bu yıl, Dünya Gıda Günü etkinliklerini “Aile 
Çiftçiliği - Dünyayı Besle, Yeryüzünü Önem-
se” sloganıyla gerçekleştirmektedir. FAO, aynı za-
manda,  tüm dünya ülkelerinin dikkatini bu konu 
üzerinde yoğunlaştırmak adına 2014 yılını “Ulus-
lararası Aile Çiftçiliği Yılı” ilan etmiştir

Aile çiftçiliği, Dünyada açlık sorununu çözmede, 
sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin gerçekleşti-

rilmesinde ve gıda güvenliğinin sağlanmasında 
önemli role sahiptir. Bu nedenle 2014 yılında “Aile 
Çiftçiliği” Dünya gündemine taşınmıştır. Özellik-
le ülkemizde, aile çiftçiliği daha da bir önemlidir. 
Çünkü tarımsal üretimin temelini aile çiftlikleri 
oluşturmaktadır. Bu nedenle, ülkemizde aile çift-
çiliği gerekli desteği görmelidir.

Tüm Dünyada gıda fiyatlarındaki artış, son yıllarda 
istikrarlı bir şekilde devam etmektedir. Uluslara-
rası örgütler önümüzdeki 20 yıl içerisinde temel 
gıda maddelerinin fiyatlarının iki katından daha 
fazla artabileceğini öngörüyor. Gıda fiyatlarının 
artışı elbette ki en çok yoksul kesimleri etkileye-
cek ve Dünyadaki açların sayısı daha da artacak-
tır. Buna tezat olarak gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde 1.5 milyardan fazla aşırı kilolu insan yer 
almaktadır. Ve bunların sayısı her geçen gün arta-
rak obezite sorunu yaygınlaşmaktadır. Bir tarafta 
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açlık, bir tarafta obezite sorunu yaşanmaktadır.

Bu yıl aç insan sayısında bir miktar azalma olduğu 
belirtilmekle birlikte, gıda fiyatlarındaki bu artış 
devam ettiği sürece Dünyadaki aç insanların sayı-
sı daha da artacaktır. İnsanların temel hakkı olan 
Gıda güvencesini sağlamak her geçen gün daha da 
zorlaşacaktır. Tüm dünyada insanların yaşamak, fi-
ziksel ve mental gelişimlerini sağlamak için yeterli 
gıdaya ulaşmaları ve bu gıdaların sağlık yönünden 
güvenli olması, devredilemez ve ertelenemez te-
mel hak olarak görülmesine rağmen açlığın, ye-
tersiz ve dengesiz beslenmelerin neden olduğu 
ölümler, mental ve fiziksel bozukluklar ulusal ve 
uluslararası düzeyde trajik boyutlara ulaşmıştır. 
10.9 milyon çocuk 5 yaşına ulaşmadan hayatını 
kaybetmektedir.

Çok çarpık ve adil olmayan dünyada yaşamak-
tayız. Dünya kaynaklarını doyumsuz bir şekilde 
tüketen belli zümreler aşırı beslenmeden dolayı 
sağlık problemleriyle uğraşırken, açlığın ve yeter-
siz beslenmenin pençesinde kıvranan  1 milyar 
insan açlıktan ölmezlerse bile yetersiz ve kirli su 
nedeni ile ölüm tehdidi altında yaşamaktadırlar.

Yoksulluğa bağlı olarak insanlar yeterli gıdayı üre-
tememekte veya satın alamamaktadırlar. Yaşanan 
doğal afetler, mali krizler, savaşlar ve politik so-
runlar nedeniyle artan gıda fiyatları da bu duruma 
olumsuz etkilemektedir.Aslında dünya gıda üre-
tim potansiyelinin tüm insanları besleyebilecek 
olmasına karşın, adil olmayan dağıtım ve tüketim 
sistemi sorunun en önemli parçalarından birini 
oluşturmaktadır.

Dünyada yaşanan küresel krizler ülkemizde yıllar-
dan beri var olan yetersiz ve dengesiz beslenme 
sorununu daha da artırmıştır. Ülkemiz nüfusunun 
yarısının yoksulluk sınırı altında, 1 milyondan faz-
la yurttaşımızın da açlık sınırı altında yaşadığı göz 
önüne alınırsa, açlık ve yetersiz beslenmeyi ulus 
olarak ne kadar derinden yaşadığımız ortaya çı-
kacaktır. Ayrıca bir toplumun gelişmişlik seviyesi 
fertlerinin tükettiği hayvansal gıdaların miktarı 
ile doğru orantılıdır. Ülkemizde tüketilen et, ba-

lık, süt, yumurta gibi değerli protein kaynakları 
miktarının gelişmiş ülke verileri ile karşılaştırıldı-
ğında çok geride olduğu görülecektir.

Ülkemiz geniş coğrafyası, iklim özellikleri ve üç ta-
rafındaki denizleri ile hayvansal üretim açısından 
önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen 
yanlış tercihle uygulanan tarım politikaları ne-
deniyle hayvansal üretim geliştirilememektedir. 
Bunun sonucu insanlarımız dengeli beslenme için 
gerekli düzeyde hayvansal proteine ulaşamamak-
tadır.  Dünyada yaşanan bu kadar büyük açlık 
tehlikesine rağmen ülke potansiyelinin değer-
lendirilerek hayvansal üretimin arttırılmaması 
bunun yerine, hayvansal protein açığının ithalat 
yolu ile karşılanmasının tercih edilmesi, ileride 
çok daha büyük açlık sorunlarını beraberinde ge-
tirecektir.

Gıda güvencesi kapsamında gıdaya yeterli ve 
dengeli bir biçimde ulaşmak tek başına yeterli 
değildir. Tüketilecek olan gıdanın insan sağlığını 
olumsuz yönde etkileyecek her türlü etkenden 
uzak üretilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda gıda 
güvencesi ve güvenliğinin sağlanmasında veteri-
ner hekimlere önemli görevler düşmektedir. Gıda 
güvenliği ile ilgili riskin % 90’ı hayvan kökenli gıda-
lardan kaynaklanmaktadır. Bunun yanında zoonoz 
hastalıklar riski nedeniyle, hayvansal kökenli gıda-
lar halk sağlığı açısından özel öneme sahiptir.

Gıda güvencesini sağlamak ve sürdürebilmek glo-
balleşen dünyada ancak ulusal ve uluslararası iş-
birliği ile mümkün olmaktadır.

Bu nedenle gelişmiş ülkelerin, uluslararası kuru-
luşların, STK’ların ve ulusal yöneticilerin açlığın 
önlenmesinde daha samimi ve tutarlı olmaları 
gerekir.

Gelecekte tüm dünyada adil ve eşit gıda dağılımı-
nın gerçekleşebileceği ümidiyle Dünya Gıda Gü-
nünü kutluyorum.

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği
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11-Dünya Süt Günü 
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4.16. BASINDA TVHB

Kastamonu Portal. 13. Temmuz 2014

GÖZET: “TÜRKİYE’NİN İTHAL ETE İHTİYACI YOK”

Türk Veteriner Hekimler Birliği Genel Başkanı Ta-
lat Gözet, Türkiye’nin ithal ete ihtiyacı olmadığını 
belirterek, “Asgari ücretle geçinen bir kişi, iletişi-
me harcadığı para kadar gıdaya harcamıyor” dedi.  
Veteriner Hekimler Odası Kastamonu Şubesi tara-
fından Şadıbey Çiftliğinde düzenlenen iftar prog-
ramına katılan Türk Veteriner Hekimler Birliği 
Genel Başkanı Veteriner Hekim Talat Gözet, Türk 
milleti olarak hayvancılığı Orta Asya’dan beri gele-
neksel yöntemle yaptığımızı ve bugüne ulaştığını 
belirterek, “Hayvansal proteinler özellikle çocuk-
ların ve genç beyinlerin yetişmesinde, gelişme-
sinde olmazsa olmaz değerlerden biridir” dedi. 
Ülkemizde hayvancılığın her 10 yılda bir belirli 
seviyeye geldiğini anlatan Gözet, şöyle konuştu: 
“Buna ciddi manada müteşebbisler yatırım yapı-
yor. Hayvancılık gelişmeye ve bu işle ilgilenenler 
para kazanmaya başlıyor. Ancak belirli bir dönem-
den sonra bazı spekülatörler, özellikle hayvan it-
halatı, et ithalatı gibi konularda ülkenin kaynakla-
rının yetmediği gibi medyada bir takım söylemler 
yayıyor. Şu bir gerçektir ki, bir tek hayvancılık değil 
her türlü üretimde, tüketim ve ihracat, o üretimin 
lokomotifidir. Maalesef ithalatta o üretimin freni 
olmaya devam edecektir.” 

“İLETİŞİME HARCADIĞIMIZ PARAYI GIDAYA HAR-
CAMIYORUZ”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerine 
seslenen Gözet, şu an Türkiye’de 1- 1,5 ay içerisin-
de özellikle Ramazan ayında etin pahalı olduğunu 
ve Türkiye’nin et ihtiyacını karşılayamadığı gibi bir 
takım spekülasyonların üretildiğine dikkat çeke-
rek, “Bu da ülkede binlerce hayvan yetiştiricisine 
vurulacak bir darbe olur. Burada 8-10 kişi nema-
lanmak için bu tarz spekülatif haberler yayınlan-
maktadır” diye konuştu. Gelişmiş ülkelere bakıl-
dığı zaman et üretiminin ciddi anlamda yüksek 

olduğunu anlatan Gözet, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bu gelişmişlikle alakalı bir şey ancak biz, et üre-
timini artırmak için eğer ithalata açtığımız zaman 
bu üretimi geriye götürürüz. Bence, ülkemiz hay-
vancılık konusunda bilgi ve deneyime sahip, ciddi 
anlamda altyapı oluşturulmuştur. Bana göre, bu 
meşakkatli uğraşlar sonucunda piyasaya sürülen 
et pahalı değildir. Asgari ücretle geçinen insanlar 
dahil evlerine et ihtiyacı için harcadıkları parayla 
iletişim, telefon, internet gibi şeylere harcadıkları 
para beslenmelerinden daha fazladır. Yapılan de-
dikodular ile üretici ve halkın üzerinde ciddi tedir-
ginliklere yol açıyor ve gelecekteki işletmelerini 
büyütüp daha fazla üretim yapmayı planlamaktan 
alıkoyuyor insanları.” 

“VETERİNER FAKÜLTELERİ AZALTILMALIDIR”

Türkiye’de son yıllarda hızlı bir değişim ve gelişim 
olduğunu ifade eden Gözet, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Bu yüzden meslekler arasında ciddi bir karga-
şa şekillenmeye başladı. Türkiye Veterinerler Birliği 
olarak biz, 56 oda ve 20 binden fazla veteriner he-
kimle ülkenin hayvan sağlığı, hayvancılık, hayvansal 
üretim gibi konularda özellikle halk sağlığında ül-
kemizin üretimine katkı sağlamak için çalışıyoruz.” 
1997 yılında Türkiye’de 17 veteriner fakültesi var-
ken bu sayının şu an 26’ya ulaştığını anlatan Gözet, 
şunları söyledi: “Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, 
Mühendislik Fakültesi gibi eğitimler masa, sandal-
ye ve eğitim görevlileriyle yürütülmüyor. Labora-
tuvarı, hastanesi, çiftlik gibi bir takım altyapıların 
olması gerekiyor. Ancak, son yıllarda bizimde ciddi 
manada karşı çıkmamıza rağmen veteriner fakül-
tesi sayısı çoğaldı. Bu gelecekte mesleğimizle ilgili 
ciddi sıkıntılara yol açacak. Veteriner fakültesinin 
çok olması bir nokta da önemli değil altyapılarının 
güçlü ve Avrupa Veteriner Federasyonunun direk-
tiflerine uygun bir eğitim planlaması yapabilecek 
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yapıya sahip olmalı.”

Son zamanlarda değişik altyapısı olmayan meslek 
guruplarının türediğine işaret eden Gözet, şöyle 
konuştu: “Bunlarda meslekler arasında yetki kar-
maşasına neden olmaktadır. Türkiye’de özellikle 
hayvancılıkla ilgili, hayvan sağlığı konularında, 
hayvansal üretim konularında yetki karmaşasın-
dan dolayı üretim planlamasında ciddi sıkıntılara 
yol açmaktadır. Ama bunlar aşılamayacak sorun-
lar değildir. Biz Ankara’da bu sorunları çözmek için 
gerek hükümet gerek diğer sivil toplum örgütle-
riyle işbirliği halinde sorunlarımızı çözmek için 
mücadele etmekteyiz. Altyapı tamamlanmadan 
yeterince öğretim elemanı sağlanmadan çiftlik, 
hayvan hastanesi, laboratuvar imkanları oluştu-
rulmadan veteriner fakültesinin açılması bundan 
sonraki veteriner hekimlerin bilgi düzeyinin cid-
di manada tartışılacağını, gerek ülkemizde ge-
rek irtibat kurduğumuz, üye olmaya çalıştığımız 
Avrupa ülkelerinde tartışmaya neden olacaktır. 
Maalesef son dönemlerde 180 üzerinde kamu ve 
vakıf üniversitesi var. Bunların içinde sosyal içerik-
li okulların açılması belki ülkenin eğitim düzeyinin 
gelişmesi açısından önemlidir. Sosyal düzeyi olan 
eğitim kurumları yeterince öğretim elemanını 
sağladıktan sonra bina ve sandalye ile bunu ya-
pabilirsiniz. Ama söylediğim gibi Tıp Fakültesi, Ve-
teriner Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi sadece 
masa, sandalye ve öğretim elemanıyla olmuyor.” 

“VETERİNER FAKÜLTELERİNİN AÇILMA-
SI HAYVANCILIĞIN GELİŞMESİNİ ETKİLEMEZ” 
Kastamonu’nun hayvancılık bakımından Türki-
ye’de ilk 10 il arasında yer aldığını hatırlatan Türk 
Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Talat Gözet, 
Karadeniz Bölgesinde de ilk sırada yer aldığını 
söyledi. Gözet, bu yüzden Kastamonu Üniver-
sitesi bünyesinde açılması planlanan Veteriner 
Fakültesinin şehrin hayvancılığının gelişmesine 
katkı sağlamayacağını belirterek şöyle konuş-
tu: “Kastamonu’da bize kayıtlı 236 veteriner he-
kim var. Bu veteriner hekimler hayvancılık üre-

timi, hayvan sağlığı, halk sağlığı, gıda güvenliği 
gibi konularda yeterince bilgi ve beceriye sahip. 
Bundan sonra veteriner fakültelerinin altyapıla-
rının güçlendirilmesi, güçlendirilemiyorsa birleş-
tirilmesi ve sayının azaltılmasını talep ediyoruz.”  
Kastamonu Üniversitesinde veteriner fakültesi 
açılmasına gerek olmadığını anlatan Gözet, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Bu güne kadar Kastamonu 
hayvancılığını veteriner fakültesi geliştirmemiştir. 
Veteriner hekimlerin, ülkemizdeki hangi veteri-
ner fakültesinde eğitim alıp nerede hizmet ettiği 
önemlidir. Kastamonu’da veteriner fakültesi açıl-
ması Kastamonu hayvancılığına çok büyük bir 
katkı sağlayacağı inancında değilim. İyi bir üniver-
siteden iyi bir altyapıya sahip bir üniversiteden 
mezun olursanız hem teorik hem de pratik bilgile-
rinizle donanımlı bir şekilde mezun olursunuz ve 
vizyonunuz dünyayı tanımaya da müsait olur. Tür-
kiye’de Avrupa Birliği sürecini tamamlamış ve Av-
rupa Birliğinde diplomaları geçerli kabul edilmiş 
dört fakülte var. Geriye kalan 22 veteriner fakül-
tesi akredite olmamıştır. Buradan mezun olacak 
kişiler tabii ki veteriner hekim unvanıyla mezun 
olacaklar ancak bilgi düzeyini sahada kendi gayret 
ve çabalarıyla geliştirecekler. Bunun sonucunda 
da vatandaşın, veteriner hekime bakış açısında 
ciddi sıkıntılara neden olacaktır.”

Ağustos ayında yapılması planlanan cumhur-
başkanlığı seçimlerine de değinen Gözet, sözle-
rini şöyle tamamladı: “Türk Veterinerleri Birliği 
Merkez Konseyi olarak herkesi kucaklayan, birlik 
ve beraberliğimizi sağlayabilecek, ülkemizi ka-
osa sürüklemeyecek ve özellikle son dönemler-
de bölgemiz kan gölüne döndü. Bu durumdan 
bizi kurtarabilecek uluslararası deneyime sa-
hip birinin cumhurbaşkanı olmasını istiyoruz.” 
Veteriner Hekimler Odası Kastamonu Şube Baş-
kanı Veteriner Hekim İbrahim Maşalacı da dü-
zenledikleri iftar programına katılan davetlilere 
teşekkür etti. İftarın ardından Gözet, veteriner he-
kimlerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
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24.10.2014

ERZURUM (AA) - Erzurum’da 5. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu başladı.

Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türk Veteriner Hekimler Birliği, Atatürk 
Üniversitesi ile Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlık Derneği iş birliğiyle Atatürk Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Türk 
Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Talat Gözet, birliğinin 1954›te kurulduğunu, 56 bölge ve il 
odasıyla ülkede hayvansal üretim, hayvan, doğal hayat ve çevre, halk sağılığı ile gıda güvenliği 
konularında çalıştığını söyledi.

Gözet, hayvan ve halk sağılığını önemli ölçüde etkileyen zoonoz hastalıkların çok fazla old-
uğunu, bunların önemli sağlık sorunlarının yanında ekonomik verim kayıplarına da neden old-
uğunu dile getirerek, “Dünya Sağlık Örgütü, zoonoz hastalıkların 200’ü aştığını bildirmektedir. 
İnsanlarda görülen enfeksiyonların yüzde 60›ının zoonotik kaynaklı olduğu bildirilmiştir. Bun-
lardan yüzde 70›inin yeni veya yeniden şekillenen zoonotik hastalıklar olduğu bildirilmektedir. 
Gıda kaynaklı hastalıkların hayvansal gıdalardan kaynaklandığı bildirilmektedir. Bunlar dikkate 
alındığında hastalıklarla etkin mücadelede beşeri ve veteriner hekimlerin birlikte çalışmaları 
gerekliliği oltaya çıkmaktadır” şeklinde konuştu. 

Milliyet Blog 23. Mart 2013

Samsun Haber 1 Ekim 2014

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, 
Kurban Bayramı’na özgü olarak evlerin bahçesinde de hayvan kesimine izin ve-
rildiğini belirterek, hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Gözet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, et ve et ürünlerinin, mikroorganizma-
ların üremeleri için en uygun besinler olduğunu söyledi.

Normal şartlarda et ve et ürünlerinin üretim ve denetimlerinin diğer gıdalara 
göre daha sıkı tutulduğunu vurgulayan Gözet, “Çiftlikten başlayan veteriner he-
kim denetimi, et, gıda olarak sofraya ulaşıncaya kadar devam ediyor. Kurban Bay-
ramı’nda ise bazı istisnalar uygulanıyor. Ülkemizde, sadece bayramda kişilerin ev-
lerinin bahçesinde hayvan kesimine izin verilmektedir. Bu nedenle, kurban kesen 
kişilerin temizliğe çok dikkat etmeleri gerekir” diye konuştu.

Gözet, son yıllarda özellikle büyükşehirlerde kurban kesimlerinin mezbaha veya 
belediyelerin kesim yerlerinde hijyen kurallarına uygun ve veteriner hekim kont-
rolünde yapılmasından mutluluk duyduklarını ancak tüm hayvanların buralarda 
kesilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.
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Türk Veteriner Hekimler Birliği 
hangi sanayicileri kınadı

Fikir Sahibi Damaklar Grubu ve Çiğ Süt 
Üreticileri Grubunun başlattığı ‘’Re-
kabet Kurumu Süt ve Yemdeki Haksız 
Rekabeti Mercek Altına aldığını Bir An 
Önce İlan Etmeli’’ kampanyası ile ilgili 
basın açıklamaları sürüyor. Süt-ve yem-
deki haksız rekabete karşı Rekabet Kuru-
mu’nun harekete geçmesi için esinden 
bahsedilemeyeceğini vurguladı. 

Tüketicilerden destek imzası beklenen 
kampanya için Türk Veteriner Hekimler 
Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gö-
zet basın açıklamasında şunları söyledi.

TVHB Merkez Konseyinden Basın Açıklaması

Çiğ Süt Üreticileri Tüketicileri Grubu ve Fikir 
Sahibi Damaklar Grubunun ortaklaşa dü-
zenlediği ‘’Rekabet Kurumu süt ve yemdeki 
haksız rekabeti mercek altına aldığını bir an 
önce ilan etmeli!” kampanyası ile ilgili

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Merkez 
Konseyi Başkanı Talat Gözet Kamuoyuna aşa-
ğıdaki açıklamayı yaptı:

Kamuoyuna Duyuru,

Türkiye’de üreticiye satış garantisi, sanayici-
yi hammadde sağlama, tüketiciyi de sağlıklı 
ürün tedarik etme amacıyla sözleşmeli tarım 
modelleri de uygulanmaktadır. Bu sistemin 
sürekliliği, tarafların birbirini koruması, karşı-
lıklı güven vermesi iyi günde kötü günde bir 
olması, sıkıntılara ortak çare bulunması pren-
siplerine bağlıdır.

Ancak zamanla bu üretim tarzında üreticiler, 

alıcılara yani sanayicilere bağımlı hale gel-
mektedir. Bundan yararlanan bazı  sanayiciler, 
konumunu veya gücünü de kullanarak özellik-
le örgütsüz üreticileri baskı altına almaya baş-
ladığı görülmektedir.

Öyle ki son zamanlarda süt sanayicileri, bir 
yandan üreticinin sütünü düşük fiyattan alır-
ken diğer yandan da üreticiye hayvanlarına 
alacağı yemi alacağı yer konusunda şan-
taj yaptığı duyumları alınmıştır.

Süt üreticimizi baskı altına alanları kınıyo-
ruz.  Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak 
tüm üyeleriyle beraber süt üreticimizin ya-
nında olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Konunun incelenmesi hususunda Rekabet 
Kurulunu göreve davet ediyoruz. Saygıla-
rımla/Talat GÖZET/TVHB Merkez Konseyi 
Başkanı

yirmidorthaber.com
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Canlı Yayın Veteriner Hekimleri Birliği veteri-
ner fakülteleri konusunda uyardı
05.07.2013 - 14:58

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Kon-
seyi Başkanı Talat Gözet Türkiye’de rekor dü-
zeyde Veteriner fakültesi açıldığını belirterek, 
sakıncalarına dikkat çekti. 

Talat Gözet’in konuya ilşkin açıklaması şöyle:

Son bir yıl içinde 6 yeni veteriner fakültesi 
açılarak veteriner fakültesi açılması konu-
sunda bir rekor kırılmıştır.2012 yılının Mart 
ayında 20 olan veteriner fakültesi sayısı, 
yaptığımız tüm uyarılara rağmen bugün 26 
ya çıkmış ve 2 fakültenin de kuruluş çalışma-
ları devam etmektedir. Veteriner fakültele-
ri artık ilçeler seviyesinde açılmaya başlan-
mıştır. Bu da, fakülte açılmasına izin veren 
makamların, veteriner hekimliği eğitiminin 
ve veteriner hekimlerin görevinin önemi-
nin farkında olmadıklarının göstergesidir. 
 
Veteriner fakülteleri, tıp fakültelerinden daha 
ağır bir eğitim müfredatına sahiptir. Ve 5 yıllık 
zorlu ve pahalı bir eğitim sürecini kapsamakta-
dır.Keza eğitim maliyetleri de tıp eğitimine denk 
bir düzeydedir. 

Veteriner Fakültelerinin alt yapı maliyetleri 
(laboratuvarlar, uygulama çiftliği, hayvan has-
tanesi, öğretim üyesi kadrosu ile) yüksek meb-
lağlar tutmaktadır. Globalleşen dünyada artık 
sadece veteriner fakültesi diploması yeterli ol-
mamaktadır. akredite olmayan bir fakültenin ve 

mezun ettiği öğrencinin uluslararası kabul gör-
mesi mümkün değildir ve ülkemizde akreditas-
yon sürecini tamamlamış 3 fakültemiz vardır. 
 
Bu gün birçok veteriner fakültesinde alt yapı 
ve öğretim üyesi yetersizliği nedeniyle kaliteli 
bir eğitim verilememektedir. Bunun yanında 
ülkemizde veteriner hekim eksikliği de yok-
tur. Olsa dahi , bunun çözüm yöntemi yeni 
fakülte açmak olmamalı, mevcut fakülteler 
alt yapı ve öğretim üyesi açısından güçlendi-
rilerek akreditasyonları tamamlanmalı ve ge-
rekli ise öğrenci kontenjanları arttırılmalıdır. 
Bu gün gelişmiş ülkelerde yapılan uygulama 
budur. Fransa’da 4, Almanya’da 5, İngilte-
re’de 6 veteriner fakültesi bulunmaktadır. 
 
Bu nedenle veteriner fakültelerimizin sayı-
sından çok nitelikleri önemlidir. Ülke men-
faatleri açısından, yeni fakülte açılması yeri-
ne mevcutların altyapı eksikleri giderilerek 
akreditasyonları tamamlanmalı eğer ihti-
yaç duyulursa kontenjanlar arttırılmalıdır. 
 
Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, bu 
endişelerimiz başta sayın Cumhurbaşkanı-
mız olmak üzere tüm hükümet üyelerine ya-
zılı olarak bildirilmiştir. Umarız dikkate alınır. 

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği
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Sağlıklı bir kurban kesimi için öneriler

Ana Sayfa » Gündem » Sağlıklı bir kurban kesimi için öneriler haberi

Anadolu Ajansı 01 Ekim 2014 Çarşamba, 11:46

DÜZCE (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - Türk Veteri-
ner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Baş-
kanı Talat Gözet, Kurban Bayramı’na özgü olarak 
evlerin bahçesinde de hayvan kesimine izin veril-
diğini belirterek, hijyen kurallarına dikkat edilme-
si uyarısında bulundu.

Gözet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, et ve et 
ürünlerinin, mikroorganizmaların üremeleri için 
en uygun besinler olduğunu söyledi.

Normal şartlarda et ve et ürünlerinin üretim ve 
denetimlerinin diğer gıdalara göre daha sıkı tu-
tulduğunu vurgulayan Gözet, “Çiftlikten başlayan 
veteriner hekim denetimi, et, gıda olarak sofraya 
ulaşıncaya kadar devam ediyor. Kurban Bayra-
mı’nda ise bazı istisnalar uygulanıyor. Ülkemizde, 
sadece bayramda kişilerin evlerinin bahçesinde 
hayvan kesimine izin verilmektedir. Bu nedenle, 
kurban kesen kişilerin temizliğe çok dikkat etme-
leri gerekir” diye konuştu.

Gözet, son yıllarda özellikle büyükşehirlerde kur-
ban kesimlerinin mezbaha veya belediyelerin ke-
sim yerlerinde hijyen kurallarına uygun ve vete-
riner hekim kontrolünde yapılmasından mutluluk 
duyduklarını ancak tüm hayvanların buralarda ke-
silmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Kendi evlerinin önünde kesim yapacak vatandaş-
ların gerekli temizlik önlemlerini alması gerektiği-
ni anlatan Gözet, şunları kaydetti:

“Kesim yerinde mutlaka akan bir çeşme bulunma-
lı. Kurbanlık, yatırılırken ve kesilirken eziyet çek-
tirilmemeli. Kanın iyi akıtılması için mümkünse 
kurban askıya alınmalı. İç organların çıkarılması 
sırasında kullanılan bıçaklar sık sık yıkanmalı. Kur-
banın kullanılmayacak kısımları mutlaka kedi ve 
köpeklerin ulaşamayacağı şekilde gömülmeli. Ka-

raciğer veya akciğerde şişlikler varsa tüketilmeden 
mutlaka gömülmeli. Kesilen kurbanın iç organlar-
da normal olmayan bir görüntü varsa, et tüketil-
meden önce bir veteriner hekime danışılmalıdır.” 

- “ Kurbanın son 24 saat bakımı önemli” 

Gözet, kurbana kesimden önceki son 24 saat 
içinde fazla yem verilmemesi gerektiğine dikkati 
çekerek “Hayvana verilecek fazla ve değişik yem 
onun bağırsaklarının bozularak hastalanmasına 
sebep olabilir. Kurbanın önünde içmesi için de-
vamlı temiz su bulundurulmalıdır” ifadesini kul-
landı. 

Kurbanın satın alınan yerde bekletilmesinde yarar 
olduğunu vurgulayan Gözet, beslenme alışkanlığı 
değiştiğinde hayvanın sindirim sistemi bozulabile-
ceğinden riske girilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

- “Kurban etinin saklanmasına dikkat”

Talat Gözet, kurbanın seçimi, kesimi ve beslen-
mesi yanında etinin saklanması da büyük önem 
taşıdığını vurguladı.

Kurban etlerinin parçalar halinde temiz kaplara ko-
nulmalı gerektiğini belirten Gözet, şöyle konuştu:

“Güneş görmeyen serin bir yerde 5-6 saati geç-
meyecek şekilde bekletilen et, sıcaklığının düş-
mesi sağlandıktan sonra buzdolabına kaldırılma-
lıdır. Kurbanlık etler henüz kesim sıcaklığında iken 
buzdolabına poşet içinde veya hava alamayacak 
bir durumda büyük parçalar halinde üst üste ko-
nulursa, buzdolabı ısısı etin iç kısımlarını soğut-
maya yetmez. Bu nedenle etin hava almayan kı-
sımlarında çok kısa sürede bozulma ve kokuşma, 
hatta yeşillenme görülür. Böyle kısımlar kesinlikle 
tüketilmemeli, atılmalıdır.”
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24 Ekim 2014 Cuma 16:28

Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu- Türk 
Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Gözet: - “Dün-
ya Sağlık Örgütü, zoonoz hastalıkların 200’ü aştı-
ğını bildirmektedir.

Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu- Türk 
Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Gözet: - “Dünya 
Sağlık Örgütü, zoonoz hastalıkların 200’ü aştığını 
bildirmektedir. İnsanlarda görülen enfeksiyonla-
rın yüzde 60›ının zoonotik kaynaklı olduğu bildi-
rilmiştir. Bunlardan yüzde 70›i yeni veya yeniden 
şekillenen zonotik hastalıklar olduğu bildirilmek-
tedir «Erzurum (AA) - Erzurum’da 5. Türkiye Zo-
onotik Hastalıklar Sempozyumu başladı.Sağlık 
Bakanlığı, Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Türk Veteriner Hekimler Birliği, Atatürk Üniversi-
tesi ile Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlık 
Derneği iş birliğiyle Atatürk Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen sem-
pozyumun açılışında konuşan Türk Veteriner 
Hekimler Birliği Başkanı Talat Gözet, birliğinin 
1954’te kurulduğunu, 56 bölge ve il odasıyla ül-

kede hayvansal üretim, hayvan, doğal hayat ve 
çevre, halk sağılığı ile gıda güvenliği konularında 
çalıştığını söyledi.Gözet, hayvan ve halk sağılığını 
önemli ölçüde etkileyen zoonoz hastalıkların çok 
fazla olduğunu, bunların önemli sağlık sorunları-
nın yanında ekonomik verim kayıplarına da neden 
olduğunu dile getirerek, “Dünya Sağlık Örgütü, 
zoonoz hastalıkların 200’ü aştığını bildirmektedir. 
İnsanlarda görülen enfeksiyonların yüzde 60›ının 
zoonotik kaynaklı olduğu bildirilmiştir. Bunlardan 
yüzde 70›inin yeni veya yeniden şekillenen zo-
onotik hastalıklar olduğu bildirilmektedir. Gıda 
kaynaklı hastalıkların hayvansal gıdalardan kay-
naklandığı bildirilmektedir. Bunlar dikkate alın-
dığında hastalıklarla etkin mücadelede beşeri ve 
veteriner hekimlerin birlikte çalışmaları gerekliliği 
oltaya çıkmaktadır» şeklinde konuştu.Gözet, hay-
van sağlığının güvence altında olmadığı dünyada 
insan sağlığı, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda 
güvencesinden bahsedilemeyeceğini vurguladı.- 
EKMUD Başkanı Prof. Dr. KöksalTürkiye Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Der-
neği (EKMUD) Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal da 
sempozyumu tarım ve hayvancılığın önemli gelir 

Merkez Konseyi Başkanı Gözet, ‘’ Mesleki Kanunumuz yetersiz’’...
16 Ocak 2014 / 19:01

TÜRK VETERİNER HEKİMLER BİRLİĞİ MERKEZ KONSEY BAŞKANI TALAT GÖZET, MESLEKİ 
KANUNLARIN 1954 YILINDA YAYINLANDIĞINI , ARTIK GÜNÜMÜZE CEVAP VERMEDİĞİNİ 
BELİRTTİ...

Türk Veteriner Hekimler Birliği  Merkez Konsey Başkanı Talat Gözet, 1954 yılında hazırlanan 
Mesleki kanunlarının artık günümüze cevap vermediğini belirterek 2014 yılında bu mesleki 
kanunlarının bazı maddelerinin günümüze uygun hale getirilmesi için girişimlerde buluna-
caklarını, Parlementoda mesleki kanunların değişmesi için çalışacaklarını ifade etti. Gözet, 
Türkiye’de Hayvancılığın inişli çıkışlı dönemler yaşadığına da dikkat çekerek sektörün en 
önemli sorununun istikrar olduğunu açıkladı.

AYTV HABER MUHABİRİ
İRFAN KARASAKAL
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kaynağı olduğu Erzurum’da yapmalarının önemi-
ne dikkati çekti.Zoonotik hastalıkların insanlarla 
hayvanlar arasında ortak olduğunu ifade eden 
Köksal, “Hayvanlardaki hastalıkları engelleyemez-
sek insanların hastalıklarını engellememiz müm-
kün olmamaktadır. Son aylarda gündemi yakından 
meşgul eden Ebola ve Mers’in ne kadar önemli 
yer tuttuğunu biliyoruz. Çok değerli konuşma-
cılar bilgilerini, deneyimlerini paylaşacak. Tür-
kiye olarak ‘yapmamız gerekeni yapıyor muyuz’ 
diye de sormamız gerekir. Kırım Kongo Kanamalı 
Ateşi’nde de Türkiye, dünyada belki de en değerli 
çalışmaları yapan ülkelerin başında gelmektedir. 
Çok güzel birliktelikler ortaya çıktı” diye konuş-
tu.Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcı-
sı Uzman Dr. Seher Musaonbaşıoğlu da zoonotik 
hastalıkların sayısının fazla olduğunu ve yayılma 
alanlarının genişliği bakımından halk sağlığını teh-
dit ettiğini söyledi.Musaonbaşıoğlu, zoonotik has-
talıkların Türkiye’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde yaygın olduğu düşünülse de aslında 
ülke genelini ilgilendirdiğine işaret ederek, şunları 
kaydetti: “Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Ku-
rumu olarak zoonozlar hakkında öncelikli strate-
jimiz hayvan kaynaklı bu hastalıkları önlemek ve 

halk sağlığını korumaktır. Ulusal ve uluslararası ku-
ruluşlarla iş birliği içinde çalışmaya önem vermek-
teyiz. Hala günümüzde zoonotik hastalıklara bağlı 
geniş salgınlar görülebilmekte ve bu hastalıklar 
neticesinde insan ve hayvan ölümleri meydana 
gelmektedir.”Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı Gıda Kontrol Genel Müdürü İrfan Erol da zoono-
tik hastalıkların çok hassas bir konu olduğunu, tıp 
ve veteriner hekimlerin bir arada çalıştıkları alan 
olduğunu anlattı.Erol, zoonotik hastalıkların etki 
alanının küresel bazda ciddi tehdit oluşturduğuna 
dikkati çekerek, şöyle konuştu: “Zoonotik hasta-
lıklardan kaybettiğimiz insanları geri getirmemiz 
mümkün değil ama bu hastalıklar ülke ekonomi-
sine de çok ciddi zararlar veren hastalıklardır. Bu 
hastalıkların değişen epidemolojisinin iyi takip 
edilmesi lazım. Sadece insan nüfusu değil, hayvan 
popülasyonu da artıyor. Doğal hayatı ciddi ölçüde 
daraltıyoruz. Orman alanları daralıyor. Vahşi ya-
şama ciddi müdahalemiz var. Bu da içinde bulun-
duğumuz ekosistemin değişmesine neden oluyor. 
Dünyada ciddi protein, hayvan ve hayvansal ürün 
ticareti var. Bu ticaretle çok sayıda önemli hasta-
lığın ülkeler ve kıtalar arasında dolaştığını biliyo-
ruz.”Sempozyum, yarın sona erecek.
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Denetleme Kuruluuz, 15.12.2012 tarihinde ilk to-
planyısını yaparak 2012 - 2014 yıllarını kapsayan 
45. dönem görevine başlamıştır. 

Denetimlerimiz idari ve mali konuları kapsamak-
tadır. Denetleme kurulu belli aralıklarda bu dene-
timleri yerine getirmiştir. Son olarak 30.09.2014 
tarihinde yaptığı toplantıda bu raporu hazırla-
mıştır.

İDARİ DENETİM

24-25 Kasım 2012 tarihinde yapılan 45. Olağan 
Büyük Kongrede oluşan yeni Merkez Konseyi, ilk 
toplantısını 29.11.2012 tarihinde yaptığı ve gizli 
oyla görev dağılımını gerçekleştirdiği belirlen-
miştir.

Merkez Konseyi toplantılarının, yasada belirlenen 
15 günde bir yapılmasına titizlikle uyulduğu, 
acil karar alınması gerekli durumlarada süreye 
bakılmaksızın toplantıların yapıldığı tespit edilm-
iştir. Toplantı kararlarının karar defterine açık 
ve anlaşılır bir şekilde yazıldığı ve tüm üyelerin 
imzaladığı görülmüştür.

Alınan kararların, uygulanması için gerekli 
takiplerin yapıdığı,

Defterlerin, temiz ve düzenli tutulduğu,

İşlemi tamamlanan defter, dosya ve yazışmaların 
saklama sürelerine uygun bir şekilde arşivlendiği,

Mesleki faaliyetler ile meslek mensuplarının hak-
larını aramada ilgili kurum ve kuruluşlarla olumlu 
bir diyalog ortamı içerisinde gerekli girişimlerin ve 
yazışmaların yapıldığı,

Toplantı ve ziyaretlerle odalarla yakın diyalog 
sağlandığı, Bu toplantılarda alınan kararların 
tüm odalar tarafından uygulanması ve uygula-
ma birlikteliğinin sağlanması konusunda hassas 
davranıldığı, ilgili yazışmalarda görülmüştür. 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Web sayfasını ye-
nileyerek daha kullanışlı hale getirdiği ve gelişmel-
eri, web sitesi ve  e-posta yolu ile kamu oyuna ve 
veteriner hekimlere duyurduğu, 

TVHB dergisinin belirlenen süreler içerisinde 
herhangibir aksama olmadan çıkarılmaya devam 
edildiği,

Beşeri hekimlerle birlikte gerçekleştirilen ve ge-
leneksel hale gelen “Zoonotik Hastalıklar Sem-
pozyumunun “ V. si Erzurum’da geçekleştirilmiştir.

Mesleğimizle ilgili kurum ve kuruluşların to-
plantıları ile TVHB nin üyesi olduğu komisyon to-
plantılarına katılımların sağlandığı,

Mesleğimizle ilişkili olan mevzuat çalışmalarına 
gerekli görüş ve önerilerin yapıldığı, 

Mesleğimiz ile ilgili yasal düzenlemelere veya 
TVHB ye karşı açılan davalara gerekli savunma-
lar zamanında yapıldığı, mesleki haklarımızı ihlal 
eden düzenlemelere karşı da ilgili mahkemelerde 
davalar açıldığı. Bu gibi hukuki konuların daha 
etkili bir şekilde yürütülebilmesi için bir avukatla 
danışmanlık sözleşmesi yapıldığı görülmüştür. 

Önemli bir gelişme olarak, uzmanlıkla ilgili yasal 
düzenleme konusunda gerekli girişimler yapılarak, 
uzmanlık için engel teşkil eden 2547 sayılı YÖK ya-
sasında değişiklik tasarısı TBMM gündemine ge-
tirmesinin  sağlandığı tespit edilmiştir.

IV. TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ 

45. DÖNEM DENETLEME KURULU RAPORU
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Mesleki eğitim sorunlarının tartışıldığı ve çözüm 
yollarının arandığı, Fakülte Dekanlarının to-
plantılarına sürekli katılım sağlandığı tespit edilm-
iştir.

MALİ DENETİM

Merkez Konseyi Tek Düzen Muhasebe Sistemine 
ve Bilanço Esasına göre defter tutulmaktadır.

Harcamaların usulüne uygun olarak yapıldığı, 
gider belgelerinin düzenli bir şekilde kayıt altına 
alınarak muhafaza edildiği,

 İktisadi İşletme faaliyetlerinin mevzuatına uygun 
olarak yürütüldüğü, 

Odalarımızın hizmet binası alımını teşvik amacı ile 
önceki dönemlerde uygulandığı gibi ihtiyacı olan 
odalarımıza hizmet binası alımı için maddi destek 
sağlanmaya devam edilmiştir

Daha önceki dönemlerde de eleştiri olarak dene-
tleme kurulu raporuna giren, odaların Merkez 
Konseyine ve İktisadi işletmeye olan borçlarının 
tahsilinde yine yetersiz kalındığı tespit edilmiştir. 
Bu borçların tahsili yasal bir zorunluluktur. Bu ned-
enle gerektiğinde yasal yollara baş vurulmalıdır.

Vergilerinve çalışan personelin sigorta primlerinin 
düzenli bir şekilde ödendiği, herhangi bir vergi ve 
prim borcu  bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Demirbaş alımlarının ve Merkez Konseyi kararıy-
la belirlenmiş olan 800 TL üzerindeki harcamalar 
Merkez Konseyi kararı ile yapıldığı,

30.09.2014 tarihi itibari ile Merkez Konseyi he-
saplarında 408.095,77TL İktisadi İşletme he-
saplarında .58,136,66TL olmak üzere toplam 
466.232,32TL bulunduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca; Merkez Konseyinin 596.718,42TL İktisadi 
İşletmenin de130.747,66TL alacağı olduğu tespit 
edilmiştir.

TESPİTLER

Borçların ödenmesinde hassas davranilmasina 
rağmen, alacakların tahsilinde aynı hassasiyet 
gösterilmemiştir. Borçların tahsili yasal bir zorun-
luluktur. Bu nedenle, gerektiğinde, yasal yollarla 
borçların tahsili yoluna gidilmelidir.

Daha önceki denetleme raporunda da konu 
edilen, üye sayıları ile ilgili sağlıklı bir veri bulun-
madığı eleştirisi nedeniyle, kapsamlı bir üye kayıt 
programı oluşturulduğu görülmüştür.

Yapılan inceleme ve denetim sonunda, iş ve işlem-
lerde usul ve mevzuata aykırı bir durum görül-
mediği gibi, 45. dönemde önemli faaliyetlerin 
gerçekleştirildiği memnuniyetle tespit edilmiştir.

Büyük Kongrenin tasviplerine arz ederim.
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V. TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ 
46. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL DELEGELERİ

MERKEZ DELEGELERİ

No Merkez Konseyi 34

1 Talat GÖZET

2 Ali KOÇ

3 Ender YARSAN

4 Sinan AKTAŞ

5 Tahir GONCAGÜL

6 Umut TAŞDEMİR

7 Pürhan Barbaros TUNCER

8 Abdullah KÖSE

9 Kürşat AZKUR

10 Halil EROL

11 Hüsamettin EKİCİ

12 Yaşar ŞAHİN

13 İsa DEMİR

14 Yalçın BİNİCİ

15 Mehmet ALKAN

16 Özcan AYDIN

17 Ali EROĞLU

18 Abdullah Halis BAYTAZ

19 Turan NALBANTOĞLU

20 Ali İhsan AKIN

21 Selahattin ŞEN

22 Ümit ÇERÇEL

23 Erhan BİLGE

24 Yavuz AYBİRDİ

25 Önder SEHAR

26 Hüseyin KÜÇÜK

27 Mehmet Ali KUMRU

28 Yasin DEMİRKAN

29 Erdoğan ŞAHİN

30 Enver ÖZBEZEK 

31 Hasan ERYILMAZ

32 Sebahattin ÖZMEN

33 Mevlüt GERÇEKÇİOĞLU

34 Nadi ÇOLAKOĞLU

1 ADANA BÖLGESİ VHO - 7

35 Nihat KÖSE

36 Recep ÇOŞMAN

37 Cumali ALTINÖZ

38 Ali İhsan ŞAHİN

39 Mustafa TEKİN

40 Muhittin YENİ

41 Mustafa ÜNLÜKIRANER

2 ADIYAMAN VHO - 5

42 Seydi Vakkas DEMİR

43 Mahmut Nedim BAYBATMAZ

44 Mehmet GÜZEL

45 Zeki SELÇUK

46 Ömer TAŞKIN

3 AFYON VHO - 7

47 Fatih Mehmet BİRDANE

48 Hasan Hüseyin AŞKIN

49 İsmail ATLI

50 Ramazan AVCI

51 Mahmut SALMAN

52 Mustafa TATAR

53 H. İbrahim TEKİN

4 AKSARAY VHO - 5

54 Önder YILDIZ

55 Miktat KÜÇÜK

56 İsmet GÜR

57 Mustafa Ali BÖLÜKBAŞI

58 Nazım KESKİN

5 AMASYA VHO - 6

59 Özgür Yılmaz PEHLİVAN

60 Alp KARGI

61 Duran HİSAROĞLU

62 Erbil DİNÇ

63 Latif YAKIŞTIRAN

64 Selma ÇETİN

6 ANKARA BÖLGESİ VHO - 12

65 Oytun Okan ŞENEL

66 Mehmet Yücel AKINCI

67 Şakir Doğan TUNCER

68 Hüseyin DEDE

69 Necmettin TEKİN

70 Engin SAKARYA

71 Aydın USLU

72 Bülent ILGAZ

73 Ali Haydar AKBULUT

74 Rahmi DEMİR

75 Hüseyin Yalçın KÖKSAL

76 Cevat SÖNMEZ

7 ANTALYA VHO - 7

77 Mehmet Muammer SAYGILI

78 Ramazan AKIN

79 İbrahim İNCE

80 Ahmet ÖZTÜRK

81 Mehmet ÖZEN

82 Mehmet Turan ÇELİK

83 Barbaros Hayrettin YÜKSELEN
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8 AYDIN VHO - 7

84 A. Muharrem UÇMAKLIOĞLU

85 Mehmet KAPLAN

86 Ahmet ACAR

87 Cihan ELMACI

88 Hasan ÜNAL

89 Aydın URFALIOĞLU

90 Özal ÖZTÜRK

9 BALIKESİR VHO - 7

91 Mustafa Yüksel YETKİN

92 Oğuz ŞENOL

93 Taner SÜREK

94 Özgür ÖZTÜRK

95 Yücel AĞALAR

96 Mikdat BESNİ

97 Muammer İMREK

10 BOLU VHO - 6

98 M. Bahadır ÖZTÜRK

99 Hasan KAHRAMAN

100 Mustafa TURHAN

101 Orhan BULUT

102 Olgun YAZAR

103 Ali ŞEN

11 BURDUR VHO - 6

104 Kazım ÜSTÜNER

105 Şahin BAKIR

106 Yüksel GÜLDALI

107 Emrullah ÜNAL

108 Veli OKUR

109 Mehmet Ayhan KARA

12 BURSA VHO - 9

110 Sinan SAĞLAM

111 Hüseyin YILDIZ

112 Sezgin ŞENTÜRK

113 Bayram ŞENLİK

114 Yusuf Levent ÖZBİLGİN

115 Kenan GÜREL

116 Mahmut Serdar KAVASOĞLU

117 Hayrettin Emre YÜRÜK

118 Ahmet CEBECİ

13 ÇANAKKALE VHO - 6

119 Burhan BAĞCI

120 Süleyman ÖZTÜRK

121 Onur DOĞANOĞLU

122 Metin OKUMUŞ

123 Hakan BATIBEKİ

124 Cafer ÇAKMAK

14 ÇORUM VHO - 5

125 Necati YÜCE

126 Abdülmecit BAYRAK

127 Fatih BAHTİYAR

128 Ruhi GÜZEL

129 İsmail EKEN

15 DENİZLİ VHO - 7

130 Türkay BERBEROĞLU

131 Mehmet Ali UZAKGİDER

132 Ahmet KOCAKAPLAN

133 Hasan ÇELİKBİLEK

134 Fahrettin ÇETİN

135 Durmuş İVGİN

136 İsmail AVCIK

16 DİYARBAKIR BÖLGESİ VHO -7 

137 Mehmet BIÇAK

138 Mustafa ELVEREN

139 Nevzat YILDIZ

140 Nedim YAŞLI

141 Akın KOÇHAN

142 Tacettin BAYKAL

143 İsmail KAN

17 DÜZCE BÖLGESİ VHO - 5

144 Şerif Ali KARANFİL

145 Aydın KOCA

146 Sezai DİLLİ

147 Ersin AR

148 Tuncay ÇEŞME

18 ELAZIĞ BÖLGESİ VHO - 7

149 Cazim BULUT

150 Orhan ÖZBEY

151 Erol AYDIN

152 Osman KAYA

153 Nihat ÇİÇEK

154 Mehmet ERCAN

155 Fethi BAY

19 ERZİNCAN VHO - 5

156 Serkan KÜTÜK

157 Naci GÜN

158 Kadir Erhan TEKİN

159 Bülent ÇELİK

160 Feryaz HIRA

20 ERZURUM VHO - 6

161 Bülent POLAT

162 Fikret ÇELEBİ

163 Mustafa Sinan AKTAŞ

164 Ahmet YILDIZ

165 Tuncay DEMİR

166 Yavuz Selim SAĞLAM

21 ESKİŞEHİR VHO - 6

167 Mehmet KIZILİNLER

168 Cahit AKYÜZ

169 Yasin KAŞ

170 Tahsin KORKUT

171 Erdinç YUVA

172 Gürkan İLHAN

22 GAZİANTEP VHO - 6

173 Ayhan DEVAMLI

174 Ali ÖZDEDE

175 Yusuf YILDIZGİL

176 Mustafa İLMEÇ

177 E. Kürsat ÖZEBEK

178 Bülent DANA

23 GİRESUN VHO - 5

179 Derviş KARA

180 Gürcan OKSAL

181 Ergünal CÖMERT

182 Oğuz YİĞİT

183 Kazım ATEŞ

24 HATAY VHO - 6

184 Yahya HAMURCU

185 Ali ÇOLAK

186 Faruk Necip OTUZBİR
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187 Ayhan KAYA

188 Mehmet DURUSOY

189 Cengiz ERASLAN

25 ISPARTA VHO - 5

190 Yaşar GÜNAYDIN

191 Vedat HALICIOĞLU

192 Ali SAYGICI

193 Hamdi BALCI

194 Mehmet Akif AYDIN

26 İSTANBUL VHO - 13

195 Murat ARSLAN

196 Tahsin YEŞİLDERE

197 Oktay DEPREM

198 Azmi YÜKSEL

199 Suphi Erdem ACAR

200 Mustafa Oktay AKSU

201 Teoman ASLAN

202 Ferudun KALYONCU

203 Okan ÜNSAÇ

204 Alper YILMAZ

205 Fevzi KARAAĞAÇ

206 Gülhan TÜRKAY HOŞTÜRK

207 Niyazi Erdinç ORHAN

27 İZMİR VHO - 10

208 H. Gökhan ÖZDEMİR

209 Ali ÜNAL

210 Mestan ÖZYER

211 Hakan ONUR

212 Serhan AYDIN

213 Cevher KAYA

214 Gülnur KALAYCI

215 Bülent İLHAN

216 Gazanfer TOKLU

217 Osman YELKEN

28 KAHRAMANMARAŞ VHO - 6

218 Galip SEÇKİNER

219 Yakup BİLAL

220 İbrahim EKER

221 Harun BOZOĞLAN

222 Erdal GÖK

223 Hakan AZAPOĞLU

29 KARAMAN VHO - 5

224 Cahit CENK

225 Arif Önder BÜYÜK

226 Osman ÇOLAK

227 İsa ŞAHİN

228 Muharrem KOÇAK

30 KARS VHO - 6

229 Vargın BOY

230 Gökhan KATOK

231 Hasan KILIÇ

232 Erdinç KOÇ

233 Şafak Çağlar GÜLYİYEN

234 Kemal ÇAKIN

31 KASTAMONU VHO - 5

235 H. İbrahim MAŞALACI

236 Fazıl DELİGÖZOĞLU

237 İlhan UZUN

238 Abdullah KARACA

239 Esat SÖYLEMEZ

32 KAYSERİ BÖLGESİ VHO - 7

240 Akgün ERGÜL

241 Zayit ACI

242 Turhan ARSLAN

243 Mustafa GÜNEŞ

244 Akif BAŞOL

245 Hüseyin AKKAYA

246 Cahit ATAY

33 KIRŞEHİR VHO - 5

247 Mehmet TAŞDEMİR

248 Ali Osman BİLGİN

249 Can ARSLAN

250 Şuayip ÇAVUŞMİRZA

251 Mustafa TULGA

34 KOCAELİ BÖLGESİ VHO - 6

252 Orhan ALTUNTAŞ

253 Yüksel ULUÇAY

254 Nizamettin ARSLAN

255 Hüseyin KIRIKKAYA

256 Abdulkadir KÖYBAŞI

257 Sertuğ TOKTOK

35 KONYA VHO - 9

258 Aşkın YAŞAR

259 Ramazan GÜRBÜZ

260 Ahmet EVCİ

261 Nurettin ÖZMEN

262 Namık ERDEMİR

263 Mehmet Ali İMAMOĞLU

264 Alkan BAYRAM

265 Zülkif TÜFEKÇİ

266 Fahrettin YALLAGÖZ

36 KÜTAHYA VHO - 5

267 A. Halil KUYCAK

268 Bekir ACAR

269 Nihat TURAN

270 Abdullah İNCE

271 Mehmet ÖZKAN

37 MALATYA VHO - 6

272 Ertuğrul ÖZDEMİR

273 Ergün KOŞAR

274 Ali SONKAYA

275 Hasan KORKMAZ

276 Abuzer GÖĞÜS

277 Ragıp KARA

38 MANİSA VHO - 6

278 Ali GÖK

279 Merter YILDIZ

280 Doğan ENSİVRİ

281 Pınar MUSTAFAOĞLU

282 Süleyman BACINOĞLU

283 Ulvi Murat TUNCA

39 MARDİN VHO - 5

284 Kenan GÜN

285 Haşim ASAL

286 İsmail TAŞ

287 Hasan NAS

288 Alper SARUHAN

40 MERSİN VHO - 7

289 Mustafa Kemal İLCAY

290 Bektaş ŞENAY

46.DÖNEM
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291 Ahmet ARSLAN

292 Tuncay KINACI

293 İsa ŞAHİNKUŞU

294 Tolga BUKO

295 Ahmet Nuri SARIBACAK

41 MUĞLA VHO - 6

296 Serkan ALPÖZEN

297 Eyüp KATIRCI

298 İhsan İBİŞ

299 Hacı KOÇ

300 Mevlüt KİRİŞ

301 Ercüment GÜREL

42 NEVŞEHİR VHO - 5

302 Tekin KEÇECİ

303 Kürşat KOÇ

304 İrfan AYKEMEZ

305 Ali İhsan ERDOĞAN

306 Murat ŞEN

43 NİĞDE VHO - 5

307 Saffet GÜÇLÜ

308 Semih ŞALGAMCI

309 Mehmet Akif KOÇAK

310 Sedat GAYIR

311 Emin ASLAN

44 ORDU VHO - 5

312 Taner CANBULUT

313 Ersin SOYDAN

314 Günay KARAAĞAÇ

315 Ali GÜNGÖR

316 Taner ARSLAN

45 OSMANİYE VHO - 5

317 Yusuf Ertuğ TUFAN

318 Ahmet TORUN

319 Ömer TELSİZ

320 Murat ÇELİK

321 Ümit SOLAK

46 SAKARYA BÖLGESİ VHO - 7

322 Mustafa YILDIZ

323 Süleyman AKYILDIZ

324 Metin DUMAN

325 Fehmi GÖÇ

326 M. Fakih KEŞŞAFOĞLU

327 Ali Bahadır ACAR

328 O. Cumhur ÖZDEMİR

47 SAMSUN BÖLGESİ VHO - 7

329 Mahmut ÇETİNKAYA

330 Habip MURUZ

331 Murat FINDIK

332 Şinasi UMUR

333 Doğan ÖZDEMİR

334 Sadık ÜÇOK

335 Abdurrahman AKSOY

48 SİVAS BÖLGESİ VHO - 6

336 Özcan KARATAŞ

337 Saim ÖZDAL

338 Kadir GÜÇLÜ

339 Fatih KESKİN

340 Ahmet KOÇAK

341 Fatih ERDOĞAN

49 ŞANLIURFA VHO - 6

342 Abdullah AÇIKGÖZ

343 Ali ÇİRİŞ

344 Mehmet CANPOLAT

345 Halil RUŞEN

346 Mehmet BATMAZ

347 Yasin DEMİR

50 TOKAT VHO - 5

348 Şenel ÇAVUŞOĞLU

349 Yusuf TOSUN

350 Mehmet DEMİR

351 Ömer ÖZTÜRK

352 Aykut ÖZDEMİR

51 TRABZON BÖLGESİ VHO - 6

353 Sebahattin YAZICI

354 Süleyman AKPINAR

355 Binali KESKİN

356 Celal KALYONCUOĞLU

357 Bekir ÇOBANOĞLU

358 Selim TERZİ

52 TRAKYA BÖLGESİ VHO - 7

359 Erdal İLGÜ

360 Ömer Şükrü COŞAR

361 Dinçer ÇOLAKOĞLU

362 Atilla BAKIN

363 Caner RENKLİ

364 Alper BAYDEMİR

365 Mehmet Emre MANAV

53 UŞAK VHO - 5

366 Özgür UĞUR

367 Hikmet SAĞDIÇ

368 Erkan ARAS

369 Selçuk ÜNAL

370 Mehmet YILMAZ

54 VAN VHO - 6

371 Nazmi ATASOY

372 Yakup Can SANCAK

373 Abuzer TAŞ

374 Bahattin ÇAK

375 Taylan AKSU

376 Özay İLHAN

55 YOZGAT VHO - 5

377 Faruk ANTEPLİOĞLU

378 Basri CANKUR

379 Emin SEVİMLİ

380 Nevzat YILDIRIM

381 Mehmet ERDEN

56 ZONGULDAK VHO - 6

382 Önder ALKAN

383 Erdem SANCAR

384 Mustafa DEMİRCİ

385 Yunis KARAİL

386 Ramazan KILIÇ

387 Kemal GÜN
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