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Değerli Meslektaşlarımız,

Görev aldığımız 2018-2020 çalışma döne-
minde, COVİD-19 pandemisine kadar ge-
çen sürede meslek mücadelesi ve mesleğin 
Bursa yerelindeki sorunlarının çözümüne 
odaklandığımız bir süreç yaşadık.
İki yıllık çalışma dönemimizde; seçim bildir-
gemizde belirttiğimiz üzere, mesleğimizin 
saygınlığı ve meslektaşlarımızın haklarının 
korunması, mesleki etik değerlerimizin sür-
dürülmesi, hayvan sağlığı ve dolayısıyla top-
lum sağlığının korunması  için katılımcı bir 
yönetim anlayışıyla, adaletten  ödün verme-
den çalışmalarımızı yürüttük. 

Basılı materyal ile hem maliyet hem doğa 
harcamalarının oluşmaması için de çalışma 
raporumuz için teknolojiden yararlanmak 
istedik. Sizlere e-posta olarak ulaştırılacak 
ve Odamız web sayfasında yer alacak olan 
bu Çalışma Raporu; iki yıl içerisinde Yönetim 
Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu, 
Delegelerimiz, komisyonlarda görev alan 
arkadaşlarımız ve görüş bildirerek, sosyal 
ve bilimsel etkinliklere katılarak destek ve-
ren, yanımızda yer alan meslektaşlarımızın 
emeklerinin toplamıdır. 

Biz, yönetime geldiğimizde, öncelikle mes-
leğin değişik alanlarında çalışan meslektaş-
larımızla bir araya gelerek onları dinlemeye, 
sorunlarını öğrenmeye çalıştık.

Küçük hayvan klinisyenleri, çiftlik hayvanı 
klinisyenleri,  çiftlik hekimleri, değişik işlet-

melerde istihdamı zorunlu personel olarak 
çalışan meslektaşlarımız, kamuda, beledi-
yelerde çalışan meslektaşlarımızla toplantı-
lar yaptık.
Bu toplantılardan sonra, komisyonlarımızı 
kurduk. Tüm komisyonların aktif olarak ça-
lışması ve sürece dahil olması için iki yıl kısa 
bir süre. Bu süre içinde Klinik Komisyonu ve 
Gıda ve Veteriner Halk Sağlığı Komisyonla-
rı’mız daha aktif bir dönem geçirdiler.

Aynı zamanda, mesleğin toplumda daha 
görünür olmasını sağlamak, veteriner he-
kimliğin sorunlarının, tıpkı diğer akademik 
mesleklerde olduğu gibi toplumsal bir so-
run olduğunu anlatabilmek için basınla 
ilişkilerimizi sıkı tutmaya gayret ettik. Bu 
anlamda, Bursa basınının da desteğini her 
zaman yanımızda hissettik. İki yıllık süreçte 
25 basın açıklaması yaptık, yerel ve ulusal 
medyada 300’den fazla sayıda Bursa Veteri-
ner Hekimler Odası adı geçti. Özellikle hay-
vansal gıdanın söz konusu olduğu günlerde 
ya da alanlarda, hayvan sağlığı ile ilgili ko-
nularda mutlaka sözümüzün olmasını sağ-
ladık. 
Odamızın da içinde bulunduğu BAOB (Bur-
sa Akademik Odalar Yerleşkesi) içinde, diğer 
akademik odalarla ilişkilerimizi geliştirdik, 
özellikle Sağlık Meslek Odaları ile ortak ça-
lışmalar yaptık. İlk olarak oda genel sekrete-
rimiz Melike Baysal, Sağlık Meslek Odaları’nı 
temsilen BAOB yönetimine girdi. Daha son-
ra Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu’nu 
kurduk ve korona ile ilgili bir panel, kuduz ile 
ilgili bir online eğitim düzenledik.

Meslektaşlar arası iletişimi kuvvetlendir-
mek, sosyal ilişkileri güçlendirmek için bir 
araya gelebileceğimiz özel günleri ihmal et-
medik. Dünya Veteriner Hekimler Günü’n-
de Veteriner Hekimler Balosu, ramazanda 
iftar, klinisyenler için kahvaltı, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde kadın meslektaşlarımı-
za kahvaltı düzenledik. Daha fazlasını yap-
mamızı pandemi engelledi ne yazık ki… Bu 
süreci de sosyal mesafeyi koruyarak birebir 
ziyaretler ile geçirmeye çalıştık.

Meslektaşlarımızın, çalıştıkları alanlarda do-
nanımlı olabilmeleri için gerekli eğitim des-
teğini sağlamaya çalıştık. İki yılda 17 eğitim 
yaptık. Veteriner Hekimliğin sürekli eğitim 
gerektirdiğinin bilincinde olarak, gerek ko-
nusunda uzman meslektaşlarımızdan ge-
rekse fakültedeki hocalarımızdan aldığımız 
desteklerle meslektaşlarımızın ücretsiz eği-
timler almasını sağladık.
Gerek kurumlarla gerek Türk Veteriner He-
kimler Birliği ile olan tüm toplantılara katıla-
rak fikrimizi beyan ettik, toplantılarda alınan 
önemli kararlar varsa mutlaka meslektaşla-
rımızı bilgilendirdik. 

Mesleki sorunlar konusunda Tarım ve Or-
man Bakanlığı’nda, bakan yardımcıları ve 
bürokratları düzeyinde görüşmeler yaptık, 
görüşme sonuçlarını meslektaşlarımıza ra-
por halinde bildirdik.

Faaliyet raporumuzu meslektaşlarımızın il-
gisine sunarız.
Mesleki saygılarımızla…

BAŞKANIN DEĞERLENDİRMESİ

Hüseyin BOLTEN

Veteriner Hekim                                                                                                                       

BVHO Yönetim Kurulu 
adına Başkan
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2018-2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU ASİL

Başkan : Hüseyin BOLTEN
Sekreter : Melike SOYDAN BAYSAL
Sayman : Harun BATMAZ
Üye : Onurhan GÜLSÜN
Üye : Sezer ALAN

YÖNETİM KURULU YEDEK

Ayşegül EYİGÖR
Muhammet Erol KAPLAN
Göknil ERİŞ
Zorlu BEŞİK

HAYSİYET DİVANI ASİL

Figen TAVUKÇUOĞLU
Bülent TÜMER
Mustafa Şemi HÜNÜK
Tamer S. TUNAER
Ahmet Bülent ÜÇOK

HAYSİYET DİVANI YEDEK

Murat ERCAN
Seyfullah KARATAŞ

DENETLEME KURULU ASİL

Prof. Dr. Levent AYDIN
Murat GÜNDÜZ

DENETLEME KURULU YEDEK

Gizem TAŞKUT
Engin GÜMÜŞ

KONSEY DELEGELERİ ASİL

Prof. Dr. Bahri YILDIZ
Prof. Dr. Mine YAKIŞIK
Prof. Dr. Şahsene ANAR
Harun SEÇKİN
Ziver ŞAHİN
Mithat DENİZ
Doç .Dr. Hıdır GENÇOĞLU
Alper ÖNCEL

KONSEY DELEGELERİ YEDEK

Yusuf KIRMIZ
Serkan ALBAY
Harun SAKARYA
Bahtiyar ÖZALP
Mustafa TANGÖR
Önder TİRYAKİOĞLU
Özgür KOLLU
Ömer Faruk ÖZKAN
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2020-2022 DÖNEMİ SEÇİM DAVETİYESİ



5│2018-2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

YÖNETİM VE KOMİSYON TOPLANTILARI
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BASIN AÇIKLAMALARI

 07.11.2018 Canlı Hayvan ve Et İthalatı
 25.01.2019 Toxoplazma ve Zoonozlar
 13.02.2019 Zoonoz Hastalıklar
 26.04.2019 Dünya Veteriner Hekimler Günü
 06.07.2019 Dünya Zoonoz Günü
 02.08.2019 Kurban Bayramı
 03.08.2019 Yıpranma Payı Veteriner Hekimlerin Hakkıdır
 05.08.2019 Çok Fakülte Niteliksiz Eğitim
 04.10.2019 Hayvanların Yaşam Hakkını Savunuyoruz
 16.10.2019 Dünya Gıda Günü
 23.10.2019 Türkiye’de Veteriner Hekimliğin 177.Yılı
 03.11.2019 Dünya Tek Sağlık Günü
 18.11.2019 Dünya Antibiyotik Farkındalık Günü
 22.11.2019 Fazla Sayıdaki Veteriner Fakülteleri
 21.11.2019 Ruam Hastalığı
 29.01.2020 Şap Hastalığı
 03.02.2020 Korona’dan Korunma Yolları
 26.03.2020 COVİD-19 ve Evcil Hayvanlar
 06.04.2020 Korona Biterken Gıda da Biterse?
 14.04.2020  Bir Veteriner Hekim Kaç Akaryakıt İstasyonu Eder?
 24.04.2020 Dünya Veteriner Hekimler Günü
 08.05.2020 Ajanimo-Kediler ve Gebelik
 12.05.2020 Pandeminin Çözümü Tek Sağlık
 05.07.2020 Dünya Zoonoz Günü
 23.07.2020 Niteliksiz Veteriner Fakülteleri
 27.07.2020 Kurban Bayramı
08.08.2020 Ereğli Veteriner Fakültesi
17.09.2020  Belediye Veteriner Hekimleri ve Sahipsiz Hayvanlar

Köşe yazarları ve gazetelerin 
muhabirleri davet edilerek, Bursa 
Veteriner Hekimler Odası  toplantı 
salonunda, kahvaltılı basın toplan-
tısı düzenlenerek, oda, yeni yöne-
tim ve veteriner hekimlik mesleği 
hakkında basın mensuplarına bilgi 
verildi. Bir basın toplantısı için, 
gayet yüksek bir katılımla gerçek-
leşen toplantıda veteriner hekimlik 
mesleğinin toplum sağlığı açısın-

dan önemine, veteriner hekimlik 
mesleğinin tarihine, veteriner he-
kimliğin bilim ürettiğine vurgu ya-
pıldı. Mesleğin sorunlarının, dolaylı 
olarak toplumsal sorunlar yarattığı-
nın, veteriner hekimliğin toplumda 
gereken karşılığı bulamadığının, 
oda yönetimi olarak önce mesleğin, 
sonra kent ve ülke sorunlarına du-
yarlılık göstereceğimizin altı tekrar 
çizildi.
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COVİD-19, EVCİL HAYVANLAR VE
EVCİL HAYVAN SAHİPLERİ

Şüphesiz insanlığın hiç hazır olmadığı, 
gerçekliğine inanmakta zorluk çektiği-
miz, hatta bir filmin içinde olduğumu-
zu hissettiğimiz zamanlardan geçiyo-
ruz. Bir yandan izole olmaya çalışırken 
bir yandan yaşamla bağımızı koparma-
maya çalışıyoruz. Rutin olan her şey bir 
anda yabancılaştı hayatımıza… Ve biz 
bu yeni duruma eski alışkanlıklarımızı 
değiştirerek adapte olmaya çalışıyoruz.
Bunlardan biri de evcil hayvanlarımızla 
yaşam…

Ülkemizde zaten yerleşik bir kültür 
değilken, bir anda ‘’zoonoz’’ denen bir 
hastalık ortaya çıktı ve evcil hayvanlarla 

yaşamımızı paylaşmak bazılarımız için 
soru işareti haline geldi…
Bursa Veteriner Hekimler Odası olarak, 
pandeminin ilk günlerinde bir açıkla-
ma yapmıştık, hala güncelliğini koru-
yan bir açıklama olduğunu da şimdi 
görüyoruz. Ancak, o kadar telefon ve 
mesaj alıyoruz ki yeniden açıklama 
yapma gereği duyduk. 
Şu anda, tüm veteriner hekim muaye-
nehaneleri  açık. Acil vakalar ve kuduz 
aşılaması dışında hasta almamaya ça-
lışılıyor, hasta sahipleri muayenehane-
lere ya da muayene odalarına  girmi-
yorlar. Yardımcı sağlık personel sayısı 
azaltıldı dönüşümlü çalışılarak çalışma 
saatleri esnetildi. Bu şekilde hem he-
kimler, hem çalışanlar hem de hasta 
sahipleri korunmaya çalışılıyor.

Önce şunu belirtmeliyim ki, veteriner 
hekimlerin şu an sahadan çekilmesi 
pek mümkün görünmüyor. Zira, vete-
riner hekimlik uygulamaları hem hay-
van sağlığını, hem zoonozlar nedeniy-
le halk sağlığını ilgilendirir. Veteriner 
hekim müdahalesi kesildiği anda hem 
hayvanlar hak ettikleri sağlık hizme-
tinden mahrum kalırlar hem de  daha 
farklı zoonozların ortaya çıkması söz 
konusu olabilir. 

Bu alanlar da sadece hayvanların teda-
visi ile ilgilenen kiniklerle sınırlı değildir. 
Veteriner hekimler hayvansal gıdanın 
üretildiği gıda işletmelerinde ve çevre 
sağlığının korunmasında kullanılan bi-
yosidal ürünlerin planlanmasında halk 
sağlığı alanında çalışmaktadırlar. Bü-
tün bu alanlar, veteriner hekim yetki 
ve kontrolünde olduğu için veteriner 
hekimlerin çalışma koşulları hem Ta-
rım ve Orman Bakanlığı hem de Sağlık 
Bakanlığı tarafından düzenlenmeli ve 
valiliklere de bilgi verilmelidir.

Veteriner  hekimler, evcil hayvanlar (ke-
diler, köpekler, çiftlik hayvanları, atlar, 
kanatlılar, domuzlar gibi…) nedeniyle  
viral hastalıklar konusunda deneyim-
lidir.  COVİD-19’da olduğu gibi,  evcil 
hayvanlar arasında da mutasyonla bir 
anda salgın haline gelebilir, türler ara-
sında çok kolay bulaşır ve veteriner he-
kimler ilk olarak hayvan hareketlerini 
sınırlar, yani karantina tedbiri alır. Bu 

viral hastalığın yayılımını azaltır ve te-
daviyi hızlandırır. Corona  kedi, köpek, 
kanatlı ve buzağılarda çok sık rastla-
nan bir virüstür, ancak şunu çok iyi bili-
yoruz, şu ana kadar sadece türler arası 
bulaşım söz konusudur… 

İşte bu bilgilerden hareketle, bugün 
tüm dünyayı sarsan COVİD-19 etken-
li bu viral salgında evcil hayvanlardan 
insanlara bulaşmanın söz konusu ol-
madığını biliyoruz. Bugüne kadar bil-
dirilmiş bir vaka yok. Çin’de Pomerian 
ırkı bir köpeğin COVİD 19 pozitif oldu-
ğu iddia edilse de, sonuçları negatif çı-
kan ve karantina sürecinden de temiz 
çıkan bu köpeğin 17 yaşında ölmesi 
muhtemel ki yaşlılıktandır. Yine Çin’de 
bir Alman Çoban köpeği  COVİD 19 po-
zitif çıkmış ancak köpekte herhangi bir 
hastalık belirtisi görülmemiş, evde ya-
şayan diğer köpek de herhangi bir has-
talık belirtisi görülmemiştir . Bugüne 
kadar geçen sürede gördüğümüz şu 
ki, COVİD 19 insanlar arasında hızlı bir 
bulaşıma sahiptir ve evcil hayvanlar bu 
sürecin dışındadır. 

Mekanik olarak bulaşma söz konusu 
olabilir ki bunu da engellemek kolay-
lıkla mümkün olacaktır. Zira, korona-
dan korunmanın en güvenli yolların-
dan biri elleri sık sık sabunla yıkamak, 
bu şartlarda bu mekanik taşınmanın 
da önüne geçilmiş olacaktır. Dolayısıy-
la, herhangi bir hayvana dokunduktan 
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sonra, tıpkı diğer herşeye ve insanlara 
dokunduktan sonra yaptığımız gibi 
ellerin sabunla yıkanması gerekmek-
tedir. Evcil hayvanlar şu anda hayatı-
mız için risk faktörü değildir. Aksine 
sık sık farklı etkenlerle karşılaştığı için, 
evcil hayvan sahiplerinin bağışıklık sis-
teminin daha aktif olacağını söylemek 
çok da yanlış olmayacaktır… Elbette 
bağışıklık sisteminin güçlü olmasının 
başka faktörlerle de ilişkili olduğunu 
mutlaka belirtmeliyiz. Özellikle iyi bes-
lenmek, iyi uyumak ve stresten uzak 
kalmak bağışıklığı güçlendirecektir. 
Ve bağışıklığı güçlendiren en özel du-
rumlardan biri mutluluk hormonları-
dır. Başka bir canlıya yardım etmenin 
insanda olumlu duygular yarattığı ar-
tık artık bilimin de onayladığı bir sü-
reç. Ve bizler, kendimizi izole etmeye 
çalıştığımız bugünlerde iyice kimsesiz 
kalacak sahipsiz hayvanlara destek 
olarak stresin ve sosyal izolasyonun 
yarattığı olumsuz etkileri azaltabiliriz. 
Diğer insanlarla sosyal mesafemizi 
koruyarak, hijyene dikkat ederek,  çev-
re sağlığını da gözeterek beslenme 
odakları oluşturabilir, sahipsiz canla-
ra gıda desteği sağlayabiliriz. Eve dö-
nüşte kişisel temizliğe dikkat edilmeli, 
mutlaka sabun ile el ve vücut hijyeni 
sağlanmalıdır.
  
En kısa zamanda, tüm dünyada ve ül-
kemizde normalleşmeyi, sağlıklı gün-
lere geri dönmeyi umuyorum…
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COVİD-19 NEDİR?

İnsan ve hayvanlarda, enfeksiyöz has-
talık etkenleri virüs, bakteri, mantar, 
parazit gibi isimler alırlar. Bu etkenle-
rin bazı türleri sadece insanlarda, bazı 
türleri sadece hayvanlarda hastalığa 
neden olurken bazı türleri de hay-
van-insan geçişli hastalıklara neden 
olur ki bu hastalıklara ‘’zoonoz’’ hasta-
lıklar denir. 

Zoonoz hastalıklar, insanlara çoğun-
lukla gıda değeri olan hayvanların 
eti, sütü, yumurtası, vs gibi hayvansal 
ürünlerle ya da direk hayvana olan te-
masla bulaşır. Özellikle Uzakdoğu ül-
kelerinde, hayvanların büyük çoğun-
luğunun gıda olarak tüketilmesi ve 
genelde çiğ ya da az pişmiş tüketim 
tercih edilmesi ‘’zoonoz’’ hastalıkların 
çıkışına, kolay seyahat şartları nede-
niyle de bu hastalıkların kısa sürede 
yayılmasına neden olmaktadır.

Tüm dünyada paniğe yol açan ‘’Co-
rona’’ da bir virüstür ve solunum-sin-
dirim sistemi hastalıklarının etkenle-
rinden biridir. Hem insanlarda hem 
hayvanlarda hastalık yapan türleri var-
dır ve özellikle bilinmelidir ki ‘’Corona’’ 
hangi canlıdaysa çoğunlukla sadece o 
canlıda hastalık yapar. Her ne kadar, 
son günlerde ortalığı kasıp kavuran 
yeni Corona virüsün yılandan ya da ya-
rasadan bulaştığı söylense de henüz 

netlik kazanmamıştır. 2019-nCoV’ların 
kökeni hala araştırılmaktadır. Bunun-
la birlikte eldeki veriler, Huanan Deniz 
Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasa-
dışı olarak satılan vahşi hayvanları işa-
ret etmektedir.
Bununla birlikte, bu ilk kez görülen 
Corona virüs hastalığı değildir. Daha 
önce de, yine dünyada büyük yankı 
uyandıran SARS ve MERS hastalıkları 
da viral hastalıklardır ve etkeni yine bir 
Corona virüstür. (SARS etkeni SARS-
Cov, MERS etkeni MERS-CoV ve son 
Corona hastalığı olan Novel/Wuhan 
etkeni 2019-nCoV olarak isimlendiril-
miştir.)

Dünya Sağlık Örgütü (WHO/DSÖ)’nün 
‘’acil durum’’ ilan ettiği 2019 NCoV, şu 
anda sadece insandan insana bulaş-
maktadır. Kedi ve köpeklerden insana 
Novel virüsünün bulaştığına dair bir 
bulgu yoktur. Her iki türün corona vi-
rüslerinin birbirlerine bile geçmediği 
bilinmektedir. Kedilerde, özellikle son 
yıllarda sıkça rastladığımız Corona vi-
rüs (FeCov-Feline Coronavirüs), hafif 
bir ishalle seyreden, çoğu zaman kli-
nik belirti bile göstermeyen  bir has-
talık tablosudur. Ancak bu virüsün 
mutasyon ile ortaya çıkan bir varyantı, 
kedilerde çok büyük oranda ölümle 
seyreden Feline İnfectious Peritoni-
tis (FİP) hastalığına sebep olur. Aynı 
şekilde, köpeklerde solunum sistemi 
belirtilerine sebep olan Canine Corona 

Respiratorik Virüs (CCoRV) ve sindirim 
sistemi belirtilerine neden olan Cani-
ne Corona Virüs(CCoV)’ün de sadece 
köpeklerde hastalığa sebep olduğu ve 
diğer türlere geçmediği bilinmektedir.

Özellikle, son yıllarda iletişimin artma-
sı ve bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, 
insanları araştırmaya itmekte ancak 
bilgi kaynaklarının fazlalığı ve güve-
nilirliği sorgulanmamaktadır. Bursa 
Veteriner Hekimler Odası olarak, özel-
likle ‘’zoonoz hastalıklar’’ konusundaki 
hassasiyetimizi her platformda belirti-
yor ve TEK SAĞLIK konusuna mutlaka 
dikkat çekiyoruz. Bakanlık, birlikler, 
akademik odalar ve hekimler düzeyin-
de beşeri hekimlik-veteriner hekimlik 
işbirliği şarttır, zira dünyadaki tüm en-
feksiyöz hastalıkların yüzde 60’ı zoo-
notik karakterdedir.

Viral hastalıklar, tüm dünyada ve ülke-
mizde sıkça görülen, virüslerin diğer 
mikroorganizmalara göre daha çok 
mutasyona uğramaları nedeniyle tıb-
bi mücadelenin kolay olmadığı, çoğu 
zaman bir antiviral ajanla bile iyileşti-
rilemeyen hastalıklardır. Bu nedenle 
korunma çok önemlidir.

Hem hayvanlarda, hem insanlarda 
beslenme ve hijyen korunmada çok 
önemlidir. Elbette aşı ile korunma da 
mümkündür ancak özellikle 2019-
NCov virüsü gibi yeni karşılaşılan vi-

rüslerde aşı geliştirilinceye kadar ko-
runmak gerekmektedir. 
Hayvanlarda da özellikle kalabalık 
gruplar halinde yaşayan kedilerde ve 
köpeklerde rastlanan Corona virüs, 
görülmüştür ki insanlarda da aynı şe-
kilde yayılmaktadır. Bu nedenle, her-
kese kedi ve köpeklerden uzaklaşmak 
yerine alışveriş merkezlerinden uzak-
laşmayı öneriyoruz. Özellikle kalabalık 
alanlarda (toplu taşıma araçları gibi), 
insanlara ve çevredeki materyalle-
ri dokunmamayı, temiz bir mendille 
ağız ve burnu kapatmayı, elleri sık sık 
ve doğru yöntemlerle yıkamayı öneri-
yoruz. Hayvansal proteinin beslenme-
deki önemini unutmamalarını, ancak 
güvenilir işletmelerden alarak, doğru 
pişirme yöntemleri ile tüketmelerini 
öneriyoruz. 

BVHO iletişim bilgileri internet orta-
mında mevcuttur. Bu konuda endişesi 
olan vatandaşlarımızın sorularını özel-
likle mail ortamında ya da mesaj yo-
luyla yönlendirmelerini isteriz. En kısa 
zamanda bilgilendirileceklerinden 
emin olabilirler. 

Bursa Veteriner Hekimleri Odası
Genel Sekreteri       
Veteriner Hekim Melike Baysal
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VETERİNER HEKİMLİK ÇALIŞMA
SAATLERİ VE TOPLUM SAĞLIĞI

Ara Güler, 1958 yılında, Aydın’ın Geyre 
bölgesinde bugün bildiğimiz adıyla 
Aphrodisias’ı tesadüfen keşfettiğinde, 
çeşitli kuruluşlardan bu antik kente ilgi 
ve destek ister fakat karşılık almaz. O da 
çektiği fotoğrafları İngiltere’ye, Times’e 
gönderir, bu haber ‘’Aphrodisas’ın Çığ-
lığı’’ olarak yayınlanır ve bütün dünya-
da yankı uyandırır.

Veteriner hekimler olarak bizim de, 
çığlığımızın duyulması için kendimizi 
Times’a mı anlatmamız gerekiyor?
Ülkede ‘’zoonoz’’ haberi ya da bir sokak 
hayvanı haberi olduğunda tüm gözle-
rin üstlerine çevrildiği veteriner hekim-
lerin toplum sağlığı açısından önemi 
ve ne şartlarda çalıştığı bilinmemekte, 
daha da vahimi önemsenmemektedir. 
Özellikle zoonoz hastalıklardan ‘’ko-
runma’’ söz konusu olduğunda işaret 
edilen tek kişi ‘’veteriner hekim’’dir. Zo-
onoza yakalanan bir insanın iyileştiril-
mesi beşeri hekimliğin, korunması ise 
veteriner hekimliğin görevidir. Korun-
ma, her şartta tedaviden daha kolay ve 
daha az masraflıdır.

Bugün kamu veteriner hekimleri, özlük 
hakları ve yıpranma payları ellerinden 
alınmış olmasına rağmen, serbest ve-
teriner hekimler de bir kamu görevlisi 
gibi yaptıkları aşılar ve paraziter uygu-

lamalarla toplum sağlığını korumaya 
devam etmektedirler. Çünkü veteriner 
hekimler, bilimin ışığında, vicdanın gü-
vencesinde, tüm evrensel değerlere 
saygılı, insan, hayvan ve çevreye duyar-
lılıkla mesleğini icra etmek için yemin 
etmiş bir meslek grubudur.
Ancak, kapatılan ‘’veteriner teşkilatları’’ 
nedeniyle, veteriner hekimlik hizmet-
leri yetersiz kalmakta, denetimler ya-
pılamamaktadır. Özellikle son yıllarda 
artan ithalatların ‘’devlet veteriner he-
kimleri’’nin kontrolünden çıkmış olma-
sı, güvenli olmayan hayvansal gıda ya 
da zoonoz salgınlarının kaynağı haline 
gelmektedir. Kuş gribinden şarbona, 
brucelladan KKKA’ne, kuduza kadar 
birçok zoonozun kontrolü güçlü veteri-
ner teşkilatları ile sağlanabilir.

Bugünlerde, Bursa’da küçükbaşlarda 
ortaya çıkan ‘’veba salgını’’ haberi de 
aslında bu güvensiz ortamın eseridir. 
Hastalığa yakalanan sürüler ithal ol-
mamakla beraber, devletin dağıttığı ve 
sonuçta hasta olan hayvanlardır. Bur-
sa Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanı 
meslektaşlarımız gerekli aşılamaları 
yapmış, hastalığı kontrol altına almış-
lardır.
Ancak bu ilk olmadığı gibi son da ol-
mayacaktır. Çünkü geçmişte, Veteriner 
İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı çalışan 
veteriner hekimler yerine, il ve ilçelerde 
karışık bir sistem ile çalışan yetkisiz ve-
teriner hekimler mevcuttur.

Veteriner hekimlik mesleği bu anlam-
da hak ettiği yeri bulmadığı sürece bu 
tip haberler gündemimizi meşgul ede-
cektir.
Tüm dünyada ‘’One Health-Tek Sağlık’’ 
konsepti benimsenmişken, ülkemizde 
bu konuda henüz bir gelişme kaydede-
memiş olmak hem toplum sağlığı hem 
de ülkenin dünyadaki konumu açısın-
dan gerçekten çok üzücüdür. İnsan 
sağlığı, çevre ve hayvan sağlığından 
ayrı düşünülemez. Örneğin kontrolsüz 
zirai ilaç kullanımı, kontrolsüz hayvan 
hareketleri ‘’güvenli olmayan gıda’’ de-
mektir ve sonucu toplum sağlığının 
tehtididir. 

Bu anlamda Bursa kamuoyuna duyu-
rumuzdur. Bursa Veteriner Hekimler 
Odası, Gıda ve Veteriner Halk Sağlığı 
ile Klinik Komisyonları’nı kurmuş, ko-
misyonlar aktif olarak çalışmaya baş-
lamıştır. Bundan sonraki süreçte,  gü-
venli hayvansal gıda, zoonozlar, hayvan 
sağlığı ile ilgili gerçek ve doğru bilgileri 
sosyal medya hesaplarımız ve basın 
aracılığıyla paylaşmaya devam edece-
ğiz.

BVHO Yönetim Kurulu adına Genel 
Sekreter Melike BAYSAL



12 │ 2018-2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

BASIN AÇIKLAMALARI

EREĞLİ VETERİNER FAKÜLTESİ

Ülkemizde üretimin lokomotifi olması gerekti-
ğini düşündüğümüz hayvancılığın ana sorunu 
girdi maliyetleridir. Sokaklardaki sahipsiz hay-
vanların sorunlarının ana nedeni yerel yöne-
timlerin duyarsızlığı ve toplumsal duyarsızlıktır. 
Hayvansal gıdada yaşanan güven ve tedarik 
sorununun temel nedeni mevcut kanunların 
uygulanmasındaki yetersizliklerdir. Yani görül-
düğü gibi, çözümünde veteriner hekimliğin 
bilimsel yaklaşımı olması gereken konularda 
sorun veteriner hekim sayısındaki yetersizlik 
değil, yanlış politikalar ve yanlış uygulamalardır.

Bu durumda yapılması gereken şey, yeni ve-
teriner fakülteleri açmak değil, ‘’Veterinerlik 
Fakültesi’’ açmak  hiç değildir.  Yapılması gere-
ken şey,  bütün bu sorunların çözümünde, tam 
merkezde duran veteriner hekimlikte, 1980’ler-
den sonra kapatılmış olan Veteriner İşleri Genel 
Müdürlüğü’nü ve taşra teşkilatlarını yeniden 
yapılandırmak,  kamuda sınırlandırılmış veteri-
ner hekim istihdamında değişikliğe gitmektir.
Veteriner hekimlik için gerekli olan eğitimin 
son derece yüksek maliyet gerektirdiğini bile 
bir kenara koysak bile ortada küresel çapta bazı 
gerçekler vardır. Örneğin 2017 yılında 66.99 mil-
yon büyükbaş hayvan varlığı olan Fransa’nın 
4(dört), 12.281 milyon büyükbaş hayvan varlığı 
olan Almanya’nın 5(beş), 9.737 milyon büyük-
baş hayvan varlığı olan İngiltere’nin 7(yedi) ve-
teriner fakültesi varken 16.105 milyon büyükbaş 
hayvan varlığı olan Türkiye’nin şu an 33 veteri-
ner fakültesi vardır.

Yani demek oluyor ki hayvan sayısı ile veteri-
ner fakültesi sayısını doğru orantılı düşünmek 
doğru ve bilimsel değil. Önemli olan veteriner 
hekim ihtiyacıdır ki şu an binlerce işsiz, hak et-
mediği şartlarda çalışan, meslek dışı işler yap-
mak zorunda kalan meslektaşımız vardır. Her 
yıl binlerce genç umutla veteriner fakültelerini 
tercih etmektedir. 
Yıllardan beri söyleyip dinletemiyor olsak da 
yetkililere tekrar sesleniyoruz; Bu yanlışa artık 
dur demelisiniz. Çiftçinin ve yetiştiricinin ve-
teriner hekim diplomasına değil, yaptığı işten 
mutlu olmaya ve kazanç sağlamaya,  veteriner 
hekimlerin de yeni fakültelere değil, sahip oldu-
ğu diplomasının ve ettiği yeminin karşılığı olan 
uygun çalışma koşullarına ve ortamına ihtiyacı 
var. 
Son olarak Konya Ereğli’ye açılan ve kararında 
‘’Veterinerlik Fakültesi’ olarak yazılan yeni fakül-
tenin açılma nedeni olarak bölgedeki hayvancı-
lığın öne sürülmesi yukarıda saydığımız neden-
lerle geçerliliğini yitirmektedir. Fakültelerimizin 
adı da ‘Veteriner Hekimliği Fakültesi’’ olarak 
acilen değiştirilmelidir.

Yeni açılan ve hekim yetiştirmek için yeterliliği 
olmayan fakültelerin ne öğretim üyeleri ne de 
üniversite tercihi yapacak öğrenciler tarafından 
tercih edilmemesini öneriyor, bu fakültelerin 
kapatılarak mevcut fakültelerde eğitim kalitesi-
nin arttırılmasını talep ediyoruz.
Hayvan sağlığı ve toplum sağlığında alınacak 
kararlar,  kişilerin isteğine, bilimsel olmayan ter-
cihlere bırakılamayacak kadar önemlidir. 

2019 KURBAN BAYRAMI TV PROGRAMI

Bursa Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi 
ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar ve BVHO 
Genel Sekreteri Melike Baysal Köy TV’deki “kurban 
bayramında gıda güvenliği” konusundaki programa 
katıldılar.
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SİYASİLERE ÇAĞRIMIZDIR

Doğaldır ki makamınızın hakkını verip 
hizmet yapmak istiyorsunuz. Bu ülke 
ve insanları da bu hizmetleri fazlasıyla 
hak etmektedir.

Ancak, bir kente hizmet etmenin tek 
yolu üniversite ya da fakülteler açmak 
değildir. Aksine bu durum, ‘’nitelikli 
işsizlik’’ yaratmaktadır. Zira, istihdamı 
arttıracak hizmetler yapılmadığı sü-
rece, üretim arttırılıp devlet ya da özel 
sektör eliyle mezunlara çalışma alanı 
yaratılmadığı sürece ‘’diploma’’ ver-
menin hiç yararı yoktur. Aksine, bin bir 
umutla çocuklarını okutan ve bin bir 
umutla bu fakültelerde okuyan gençle-
rin hayallerini çalmış olursunuz. 

Özellikle son yıllarda ‘’hayvancılığı ge-
liştirmek’’ başlığı açılarak, çözüm ola-
rak ‘’veteriner fakültesi’’ açma fikri iyice 
yaygınlaştı. Veteriner hekimlik eğitimi 
beş, bazı fakültelerde hazırlıkla birlik-
te altı yıl süren bir akademik eğitim 
gerektirir. Laboratuvar, hastane, uygu-
lama çiftliği olmadan nitelikli eğitim 
verilemez, nitelikli hekim yetiştirile-
mez. Maliyeti son derece yüksek bir 
fakültedir. Aynı şekilde eğitimi maliyeti 
de yüksektir. Şu anda ülkemizde 32 ve-
teriner fakültesi mevcuttur ve her yıl 2 
bin civarında veteriner hekim mezun 
olmaktadır. Devlet, son otuz aydır vete-
riner hekim istihdam etmemekte ama 

sürekli fakülte açarak veteriner hekim 
mezun etmektedir. Veteriner hekim-
lik, mesleği dışında işlerde çalışmakta, 
boşanmalar ve intiharlar  artmaktadır. 
Hayvancılığın bitme noktasına geldiği 
ülkemizde, özellikle büyükbaş hayvan 
sağlığı için çalışan meslektaşlarımız 
ağır borç yükünün altında ezilmekte, 
hak ettikleri hekimlik ücretini alama-
makta, adeta hayvancılığı sırtlarında 
taşımaktadırlar.

Hayvancılığı geliştirmek için veteriner 
fakültesi açmak istediğini söyleyenlere 
soruyoruz; veteriner hekimler hayvan 
yetiştiricisi mi olacaklar? Hayvancılık iş-
letmeleri mi kuracaklar? Yoksa sokak-
taki hayvanları önce ücretsiz kısırlaştı-
rıp sonra evlerine mi alacaklar? Yoksa 
veteriner fakültelerine ‘’rant’’ gözüyle 
bakılıp öğretim görevlileri ve öğrenciler 
eliyle maliyeti düşük ‘’hekimlik hizme-
ti’’mi verilmesi amaçlanıyor?

Biz veteriner fakültelerindeki öğretim 
görevlilerine yeni açılan fakültelerde 
görev almamalarını, bu sene üniversite 
sınavına girecek öğrencilerimize de ya 
veteriner fakültesini hiç tercih etme-
melerini, tercih edeceklerse de köklü 
fakülteleri tercih etmelerini öneriyoruz. 
Hastaya dokunmadan, uygulama yap-
madan, operasyon yapmadan hhe-
kim olunmaz! ‘’Enjeksiyon yapmayı 
bilmeyen hekim’’ mezun ederek hem 
hayvanların iyi ve doğru sağlık hizme-

ti hakkını elinden alırsınız hem önüne 
geçilemeyecek zoonoz hastalıklarla 
toplum sağlığını riske atarsınız hem de 
özellikle gıda değeri olan hayvanlarla 
ilgili hem sağlık hem ekonomik anlam-
daülkenin zor durumda kalmasına ne-
den olursunuz.

Artık üniversitelere ve fakültelere rant 
gözüyle bakılmaktan vazgeçilsin, kent-
leri kalkındırmak için üretim teşvik 
edilsin, iş garantisi olmayan diplomalar 
değil!

 Ayrıca hatırlatmak isteriz ki, veteriner 
hekimler bu ülkenin nitelikli seçmen-
leridir. Hayvancılığın olduğu her yerde 
her eve giren, kentlerde hayvansever-
lerle ve evcil hayvan sahipleriyle diyalog 
içinde olan kanaat önderlerindendir. 
Aynı zamanda, toplum sağlığı veteri-
ner hekimlerin koruyucu ve sağaltıcı 
hekimlik hizmetleri ile zoonozlardan 
korunmaktadır.
Bu anlamda siyasilerin veteriner he-
kimliği ve veteriner hekimleri daha çok 
dikkate almalarını öneririz…

BASIN AÇIKLAMALARI
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FAKÜLTE SEÇİMİ

Ülkemizde üretimin lokomotifi olması 
gerektiğini düşündüğümüz hayvan-
cılığın ana sorunu girdi maliyetleridir. 
Sokaklardaki sahipsiz hayvanların so-
runları ana nedeni yerel yönetimlerin 
duyarsızlığı ve toplumsal duyarsızlıktır.

Hayvansal gıdada yaşanan güven ve te-
darik sorununun temel nedeni mevcut 
kanunların uygulanmasındaki yetersiz-
liklerdir. Yani görüldüğü gibi, çözümün-
de veteriner hekimliğin bilimsel yakla-
şımı olması gereken konularda sorun 
veteriner hekim sayısındaki yetersizlik 
değil, yanlış politikalar ve yanlış uygula-
malardır.

Saydığımız bu sorun ve çözüm önerileri, 
görmezden gelinerek özellikle son yıl-

larda ‘’hayvancılığı geliştirmek’’ başlığı 
açılarak, çözüm olarak ‘’veteriner fakül-
tesi’’ açma fikri iyice yaygınlaştı. Veteri-
ner hekimlik eğitimi beş, bazı fakülte-
lerde hazırlıkla birlikte altı yıl süren bir 
akademik eğitim gerektirir. Laboratu-
var, hastane, uygulama çiftliği olmadan 
nitelikli eğitim verilemez, nitelikli hekim 
yetiştirilemez. Maliyeti son derece yük-
sek bir fakültedir. Aynı şekilde eğitimi 
maliyeti de yüksektir. Şu anda ülkemiz-
de 32 veteriner fakültesi mevcuttur ve 
her yıl 2 bin civarında veteriner hekim 
mezun olmaktadır.

İstihdamı arttıracak hizmetler yapılma-
dığı sürece, üretim arttırılıp devlet ya 
da özel sektör eliyle mezunlara çalışma 
alanı yaratılmadığı sürece ‘’diploma’’ 
vermenin hiç yararı yoktur. Aksine, bin 
bir umutla çocuklarını okutan ailelerin 

ve bin bir umutla bu fakültelerde oku-
yan gençlerin hayalleri çalınmış olur. 

Biz bu sene  Veteriner Fakültesi’ni tercih 
etmeyi düşünen öğrencilerimize, yaz-
mayı düşündükleri fakülteyi mutlaka 
araştırmalarını  öneriyoruz. 
Fakültenin lokalizasyonu da dahil ol-
mak üzere, fakültenin hastanesi, labo-
ratuvarı, çiftliği ve öğretim üyesi sayısını 
mutlaka iyi araştırmalılar. Çok iyi bilme-
liler ki veteriner hekimlik yine veteriner 
hekimlerden öğrenilir ve bu anlamda 
hocalar çok önemlidir.

Hastaya dokunmadan, uygulama yap-
madan, operasyon yapmadan hekim 
olunmaz! ‘’Enjeksiyon yapmayı bilme-
yen veteriner hekim’’ olarak mezun 
olmak hem hayvanların iyi ve doğru 
sağlık hizmeti hakkını elinden alır hem 
önüne geçilemeyecek zoonoz hastalık-
larla toplum sağlığı riske atılır hem de 
özellikle gıda değeri olan hayvanlarla il-
gili hem sağlık hem ekonomik anlamda 
ülkenin zor durumda kalmasına neden 
olunur. Bununla birlikte, yetersiz eğitim 
alan bir veteriner hekim, kendinden 
daha iyi eğitim alan meslektaşına karşı 
her zaman dezavantajlı durumda kalır 
ki bu da ‘’hekimlik’’ mesleğinde en ol-
maması gereken durumu ortaya çıkarır 
ve hekimlik barışını zedeler.

Dün açıklanan 2020 YÜKSEKÖĞRETİM 
KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞ-

RETİM PROGRAMLARI VE KONTEN-
JANLARI kılavuzu incelendiğinde on 
(10) tanesi VEDEK tarafından Akredite 
toplam 31 Veteriner Fakültesi’nin öğren-
ci kontenjanının 2613 olduğu görülmek-
tedir ve bu her yıl iş garantisi olmayan 
2 bin beş yüz-3 bin civarında veteriner 
hekim demektir.
Değerli aileler ve sevgili öğrenciler; genç 
insanların tüm geleceklerinin sadece 
birkaç saatlik sınavla belirlenmesi bile 
olumsuz bir durumken, bir de niteliksiz 
eğitim veren Veteriner Fakülteleri’nin 
açılmış olması gençlerimizin geleceğini 
iyice çıkmaza sokmaktadır.

Veteriner hekimlik tüm dünyada en 
saygın mesleklerden biridir. İnsanlık 
tarihiyle yaşıttır, ülkemizde 1954 yılında 
yazılmış bir meslek kanunu vardır, bu-
gün dünyanın en gelişmiş ülkelerinde 
COVİD 19 ile mücadele eden lider du-
rumdaki enstitülerin yöneticileri veteri-
ner hekimdir. Bu da veteriner hekimli-
ğin sağlığın ve bilimin tam merkezinde 
olan ve bu şekilde yönetilmesi gereken 
bir meslek olduğunu göstermektedir. 
Bu anlamda, tercihlerin mutlaka çok iyi 
araştırılarak, köklü fakülteler öncelene-
rek yapılmasını önerir, tüm gençlerimi-
ze başarılı, aydınlık ve mutlu bir gelecek 
dilerim. 

Bursa Veteriner Hekimleri Odası
Başkanı    
Veteriner Hekim Hüseyin BOLTEN
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TÜRKİYE’DE BİLİMSEL VETERİNER 
HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ’NİN 177.YILI

Hayvanların evcilleştirilip insanlarla bir-
likte yaşamaya başlaması ile insanlığın 
en eski mesleklerinden biri olarak orta-
ya çıkan veteriner hekimlik,  Prof.Dr.Ni-
hal  Erk’in ifadesi ile ‘’modern veteriner 
ilminin babası’’ Claude Bourgelat’ın 
1763’te Lyon’da dünyanın ilk veteriner 
okulunu açması ile bilimsel eğitimine 
başlamıştır. Ülkemizde ise 1842 yılında 
ilk bilimsel anlamda eğitimin verildi-
ği Veteriner Okulu açılmıştır. Böylece 
veteriner hekimlik, usta-çırak ilişkisi ile 
ampirik tedavi yöntemlerinden çıkmış, 
hak ettiği bilimsel eğitime kavuşmuş-
tur.

Veteriner Hekim yetiştiren veteriner 
okullarının/fakültelerinin bilimsel eği-
time başlamasının bugün 177.yıldönü-
mü…. 

Kutlu olsun!
1842 yılından itibaren  koruyucu hekim-
lik,  sağlıklı hayvansal gıda, vektörel mü-
cadele, hayvan ıslahı alanlarında hem 
hayvan sağlığı ve refahını gözeten, hem 
de hayvanlara uyguladığı koruyucu 
hekimlik uygulamaları ile aslında halk 
sağlığının koruyucusu olan veteriner 
hekimlik bugün hem mesleğin hem de 
toplumun hak ettiği yerde değildir.
Zira veteriner hekimliğin pozitif bilim 
olduğunu unutmak, koruyucu hekim-

lik uygulamalarının bilimsel yöntem-
lerle yapmamak, hayvansal gıdalarda 
bağımsız veteriner hekim kontrollerini 
sağlayamamak, hayvan ıslahı konusun-
da bilimsel yöntemlerden uzaklaşmak 
hem hayvan sağlığını, ham halk sağlı-
ğını, hem ülke ekonomisini riske atmak 
demektir…
Veteriner hekimlik eğitimi 5 yıllık bir 
süreçte, teorik ve pratik eğitimin birlik-
te alındığı, veteriner hekim adaylarının 
laboratuvar, uygulama hastanesi, uy-
gulama çiftliğinde eğitim aldığı, önce 
stajyer ve daha sonra intern hekim ola-
rak  eğitimini tamamladığı ve yüksek 
lisanas diploması veteriner hekim oldu-
ğu hem pahalı hem de zor bir eğitim 
sürecidir. 

Tüm bunlar olmadan, mezun veteriner 
hekimin hekimlik sanatını hak ettiği 
şekilde öğrenemeyeceği, bunun uzun 
vadede hayvan ve halk sağlığına olum-
suz etkilerinin olacağı bir sır değil, son 
derece açık bir gerçektir.
Bugün açılan veteriner fakülteleri tüm 
bu gerçeklerden uzak, ne bilim ne de 
bilim insanı barındırmayan, içi boş bi-
nalardır.

Devletin veteriner hekim istihdam et-
mediği, hayvancılığın giderek azaldığı 
bir süreçte arka arkaya veteriner fakül-
teleri açılmış ve sayısı 33’e ulaşmıştır.
Sürekli olarak veteriner hekim mezun 
eden fakültelerden mezun olan, halk 

sağlığının güvencesi veteriner hekimler 
iş bulamamakta, bulanlar da tüm özlük 
haklarından, yıpranma payından bile 
hakkını alamayacak şekilde yaşamlarını 
sürdürmeye mecbur edilmemektedir.
177.yılımızda, tüm yöneticileri top-
lumsal açıdan önemi 1700’lerde 
anlaşılmış bu mesleğin eğiti-
mi ve geleceği ile olarak, hem 
hayvan sağlığını hem halk 
sağlığını gözeterek düşün-
meye davet ediyoruz…

Bursa Veteriner
Hekimler Odası
adına Başkan
Hüseyin Bolten



16 │ 2018-2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Türk Veteriner Hekimleri Birli-
ği, Büyük Kongre dışında An-
kara, Antalya, Malatya-Elazığ 
ve bölge toplantıları olarak 
değişik zamanlarda toplantı-
lar yaptı. Bursa Veteriner He-
kimleri Odası olarak tümüne 
katıldık ve katkı sağlayacağını 
düşündüğümüz gündemleri-
mizi oluşturarak TVHB yöneti-
mi ve diğer oda yönetimleri ile 
görüşlerimizi paylaştık.

İzmir Bölge toplantısının oda-
mız tarafından hazırlanmış 
raporu faaliyet raporumuza 
eklenmiştir.
Ankara toplantısında gün-
demimiz ‘’e reçete’’, Antalya 
toplantısında gündemimiz ‘’e 
reçete, sahipsiz hayvanlar ve 
çalışma koşulları nedeniyle  
belediye veteriner hekimleri ve 
klinisyen hekimler, istihdamı 
zorunlu personelin uğradığı 
hak kayıpları’’ olmuştur. 

TVHB TOPLANTILARI
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Bağlı olduğumuz Tarım ve Or-
man Bakanlığı’na, özellikle ‘’e 
reçete sorunu’’ için birkaç kez 
gittik. Bunun için iki kez eski  
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı sayın Faruk Çelik ile görüş-
tük. Ardından Tarım ve Orman 
Bakanı sayın Bekir Pakdemir-
li’nin yardımcıları Hadi Tunç ve 
Fatih Metin ile görüşmeler ger-
çekleştirdik.

Bu görüşmelerde değişik şe-
hirlerden, mevzuat konusuna 
hakim meslektaşlarımız da ka-
tıldılar. 

BAKANLIK TOPLANTILARI
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EĞİTİMLER

2018-2020 YILI DÜZENLENEN EĞİTİMLER

Prof. Dr. Ebru Yalçın’ın
konuşmacı olduğu

Feline İdiyopatik Sistit

Prof. Dr. Ç.Volkan Akyol’un
konuşmacı olduğu

“Sömürenler ve Sömürülenler /
Ruminantlarda Helmintlere

Klinik Yaklaşım”

Mehlika Er Onan, Yusuf Enginar ve 
Nihal Bilgici Yıldız’ın

konuşmacı oldukları ve toplamda
3 kez düzenlenen

“Pet Shop Veteriner Hekimliği”
eğitimi

MONDE Medikal sponsorluğunda, 
Dr. Halil Mahzunlar’ın

konuşmacı ve eğitmen olduğu 
“Abdominal Ultrasonografi”

Doç. Dr. Hüseyin Cihan’ın
konuşmacı olduğu

“Egzotik Kuşlarda Tanı ve
Tedavi İlkeleri”

Prof. Dr. Ayşe Topal’ın
konuşmacı olduğu

“Kedi ve Köpeklerde Anesteziye 
Güncel Yaklaşım”

Dr. Nejlet Filiz’in konuşmacı olduğu 
ve gıda işletmelerinde 
İZP statüsünde çalışan
meslektaşlara yönelik

“Dökümantasyon ve Kayıt Tutma”
eğitimi

2019 yılında
Dr.Nejlet Filiz’in konuşmacı olduğu 

HACCP 

Bülent H.Başaran’ın
konuşmacı olduğu

“Ankara ve Van Kedileri
Arasındaki Morfolojik Farklar ve 

Karakter Farklılıkları”

BVHO ve U.Ü.Veteriner Fakültesi 
ortak eğitimiyle Prof. Dr. Levent 

Aydın’ın konuşmacı olduğu
“Arı Yetiştiriciliği, Sağlığı ve Sağlık-

lı Ürünler”

Aile Hekimi Dr. Konçuy Enişte’nin 
katılımıyla

“Hayır De, Teşekkür Etsinler”
konulu seminer

2020 yılında
Dr. Nejlet Filiz’in konuşmacı olduğu 

HACCP 

Mopsan sponsorluğunda 
“Leishmania”

Prof.Dr.Hasan Batmaz’ın
konuşmacı olduğu

“Buzağı ve Erişkin Sığırlarda
Sıvı-Elektrolit Tedavisi Farklılıkları”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde
kadın meslektaşlarımıza yönelik

Klinik Psikolog
Ayşegül Sabuncu’nun katıldığı

“Şiddet Nedir” konulu seminer

İki defa Y. Levent Özbilgin’in,
bir kez de Prof.Dr.Zekeriya Nur’un 

konuşmacı olduğu,
toplamda 3 defa düzenlenen

Suni Tohumlama 
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EĞİTİMLER

Meslek içi eğitimler, hem meslektaşlarımızın meslek icrasındaki başarılarını  hem 
iyi ve doğru hekimlik uygulamaları ile mesleğin prestijini  arttırmaktadır.

Biz de bu eğitimlerle hem gelişimi hem de meslektaşların iletişimini sağlamayı, 
aynı zamanda meslek dışı eğitimlerle de meslektaşlarımızın  yaşamlarını kolaylaş-
tırmayı amaçladık…
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EĞİTİMLER
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EĞİTİMLER
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ODAMIZIN KONUKLARI

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygün’ün odamızı ziyareti

Ziraat Mühendisleri Odası’nın odamızı ziyareti

Bursa Diş 
Hekimleri 
Odası’nın 
odamızı 
ziyareti

Makine Mühendisleri Odası’nın 
odamızı ziyareti

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Şenyürek ve 
Hayvan Sağlığı Şube Müdürü İlker Bektaş’ın odamızı ziyareti

Çiftlik Hayvanları Veteriner Hekimleri Derneği’nin odamızı 
ziyareti

Bursa Tabip Odası’nın odamızı ziyareti

Belediye Veteriner Hekimleri odamızı ziyareti



23│2018-2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ODAMIZIN KONUKLARI

Veteriner Fakültesi öğrencilerinin 
odamızı ziyareti



24 │ 2018-2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ZİYARETLERİMİZ

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygün’ü 
ziyaretimiz

2019
kurban 

bayramı
öncesi
LÖSEV

ziyaretimiz

İl Tarım 
ve Orman 

Müdür 
Yardımcısı 

Mehmet
Akif

Şenyürek’i 
ziyaretimiz

2019 kurban bayramı öncesi Türk Hava Kurumu 
ziyaretimiz

Musatafakemalpaşa Belediyesi ziyaretimizden



25│2018-2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VETERİNER FAKÜLTESİ İLE DİYALOGLAR

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Bursa 
Veteriner Hekimler Odası olarak ilişkilerimizi her 
zaman olması gereken düzeyde, sıkı tutmaya gay-
ret ettik. Bu anlamda hem dekanlığımızla hem de 
öğrencilerimizle sık sık bir araya geldik. 

Dekanlık ziyaretlerimiz dışında, öğrenci grupla-
rımızın aktivitelerine eşlik ettik, bunun yanı sıra 
özellikle Klinik İşletmeciliği derslerine yönetim 
kurulu üyelerimizle katılarak küçük hayvan ve çift-
lik hayvanları klinikleri, oda ve yönetimi hakkında 
öğrenci arkadaşlarımıza bilgi aktarmaya çalıştık. 
Öğrenci üyelik ve Genç Düşünce Komisyonu hak-
kında da kendilerine bilgi verdik. 
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ETKİNLİKLER

MESLEK TANITIM TOPLANTILARI

Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu 
Lisesi’nde, lise son sınıf öğrencilerine Vete-
riner Hekimlik mesleği ve çalışma alanları 
hakkında yapılan bilgilendirme toplantısı-
na Bursa Veteriner Hekimleri Odası Klinik 
Komisyonu üyeleri Veteriner Hekim Çetin 
Kadir Yılmaz ve Veteriner Hekim Arzu Bur-
cu katıldı.

Sınav Koleji Çocuk Üniversitesi’ndeki Mes-
lek Tanıtım toplantısına BVHO Genel Sek-
reteri Melike Baysal katıldı. 
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ETKİNLİKLER

Türkiye’de
Bilimsel Veteriner 
Hekimlik
Eğitimi’nin 177. yılı 
nedeniyle Bursa 
Atatürk Anıtı’nda 
tören düzenledik.

Bursa DOĞADER ile birlikte nesli tükenen yaban hayvanları ile ilgili etkinliğe 
katıldık.
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ETKİNLİKLER

Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle düzenlenen veteriner hekimler balosu

BVHO yönetimlerine başkanlık yapmış meslektaşlarımıza anı plaketi verdik.

Dünya Kadınlar Günü kahvaltılarından kareler
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ETKİNLİKLER

Osmangazi Belediyesi’nin davetiyle Fetih Müzesi’nin açılışına katıldık

Nilüfer Belediyesi’nin 4 Ekim Dünya Hay-
vanları Koruma Günü etkinliğine katıldık.

İVHO’nun davetiyle, düzenledikleri Kadın 
ve Şiddet konulu panele katıldık.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde Gıda Etiketleri ile ilgili toplantıya 
katıldık.

Yerel seçimlerde belediye meclis üyesi adayı olan 
meslektaşlarımızla bir araya geldik.
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SOSYAL GİRİŞİMCİLİK PROJE YARIŞMASI

Bursa Veteriner Hekimleri Odası yönetimi ola-
rak, öğrencilerimizin pandemi döneminde 
meslekle bağlarının sürmesi, hayal güçlerinin 
desteklenmesi ve mesleğe aidiyetlerinin art-
ması için düzenlediğimiz yarışmaya Bursa Ulu-
dağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dahiliye 
AD Başkanı Prof. Dr. Ebru Yalçın danışmanlık 
yaptı.

Prof. Dr. Ebru Yalçın danışmanlığında gerçek-
leştirdiği “HAYAL ET: TOPLUM İÇİN GERÇEK-
LEŞTİR” Sosyal Girişimcilik Projesi yarışmamız 
dün finalini yaptı ve yarışmamızın birincisini 
seçtik.
  
8 projenin katıldığı yarışmada dört finalistimiz 
ile Zoom üzerinden dijital platformda gerçek-
leşen yarışmamıza jüri üyelerimiz de katıldılar. 
Jürilerimizin her biri mesleğinde kendini kanıt-
lamış, alanına katkıları olan değerli insanlardı 
gerçekten. Yarışmacı genç arkadaşlarımız ile 
onları buluşturmak bizim için çok önemliydi.

Her bir finalistimize kongreye katılım hediye 
eden Arda Doğan / Nestle Purina, bir hekimin 
en temel enstrümanı steteskopla birlikte kendi 
yazılımları olan Datavet programı hediye eden 
Hidayet Şimşek / Hasvet başta olmak üzere, 
staj, iş ve danışma olanağı sunan tüm jüri üye-
lerimize yürekten teşekkür ediyoruz.

BVHO olarak biz de birinci olan projeye maddi 
destek vereceğiz.

Yarışmaya katılan sekiz proje de çok kıymet-

li. Projelerin sahipleri öğrenci arkadaşlarımızı 
önce cesaretlerinden sonra da emeklerinden 
dolayı kutluyoruz. Mesleğe ve geleceğe dair 
umut veren genç arkadaşlarımızın hepsi bizim 
için birinci aslında.

Geleneksel hale getirmeyi umduğumuz, genç 
meslektaşlarımızın mesleğe aidiyetlerini ve ha-
yallerini güçlendirmeyi umarak yola çıktığımız 
bu yarışmanın ilkini, meslektaşları olmaktan 
onur duyduğumuz Ord. Prof. Dr. Süreyya Tah-
sin AYGÜN’e ve Prof. Dr. Ferruh DİNÇER’e adı-
yoruz...

Mesleğimizin duayenlerinden, hocaların hocası 
Prof. Dr. Ferruh DİNÇER hocamıza sağlıklı, hu-
zurlu yıllar diliyoruz...

BVHO Yönetim Kurulu adına
Veteriner Hekim Melike BAYSAL
Yarışma danışmanı: Prof. Dr. Ebru YALÇIN
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SAĞLIK MESLEK ODALARI KOORDİNASYONU
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BURSA AKADEMİK ODALAR  BİRLİĞİ

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) çatısı altında, diğer akademik meslek odalarıyla, özellikle Sağlık Meslek 
Odaları ile kurduğumuz yakın ilişkilerle hem mesleğimize hem kent yaşamına katkıda bulunmaya çalıştık.

Olağan BAOB Dönem Sözcülüğü toplantılardan biri… 

BAOB içinde, Sağlık Meslek Odaları Ortak Toplantı 
Salonu’nun adı, ortak kararla Türkan Saylan Salo-
nu olarak değiştirildi.

Orhaneli Termik Santrali’nin filtresiz çalışmasına 
izin verilmesi üzerine, Sağlık Meslek oDaları ve 
Bursa Barosu ile ortak basın açıklamasına katıldık. 
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MESLEKİ TOPLANTILAR

Bursa Veteriner Hekimler Odası, Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği’nin İzmir’de 
düzenlenen ikinci bölge toplantısına 
katıldı. Toplantıda, mesleki sorunlar 
başta olmak üzere;  hayvan sağlığı, re-
fahı, ıslah ve beslenmesi, uygulanan 
hayvancılık politikaları, (destekleme-
ler, ithalat, kamu yapılanması gibi) ve 
3. Tarım Şurası gibi sektörü yakından 
ilgilendiren çeşitli konular ele alınarak 
çeşitli çözüm önerileri görüşüldü. Yak-
laşan Kurban Bayramı dolayısıyla da 
hayvan hareketleri, hayvan hastalıkları, 
hayvanlardan insanlara bulaşan zoo-
notik hastalıklar, Veteriner Halk Sağlığı, 
gıda güvenliği, çevre sağlığı ve sahipsiz 
sokak hayvanları, sayıları hızla artarak 
kaliteyi ve istihdamı olumsuz olarak et-
kileyen Veteriner Fakülteleri gibi konu-
lar görüşüldü. 

Bursa Veteriner Hekimler Odası adına 
yönetim kurulu başkanı Veteriner He-
kim Hüseyin Bolten ve genel sekreter 
Veteriner Hekim Melike Baysal’ın katıl-
dığı toplantıda, BVHO e reçete ve İTS 
başta olmak üzere elektronik takip sis-
temlerinin meslekte yarattığı tahribat, 
veteriner hekimlerin en önemli hak 
kayıplarından biri olan yıpranma payı,  
gıda sektöründeki veteriner hekimle-
rin sorunlarına özel olarak vurgu yapıl-
mış,  bunun yanı sıra yaklaşan Kurban 
Bayramı nedeniyle gündemde olması 
gereken gıda güvenliği ile ilgili olarak 

Bursa Veteriner Hekimler Odası’nın ça-
lışmaları paylaşılmıştır.

Veteriner hekimliğin, hem hayvan sağ-
lığının korunması ve tedavisinde, hem 
de zoonozlar konusunda tek bariye-
rin veteriner hekim olması nedeniyle, 

mesleğin toplum sağlığındaki önemi-
ne dikkat çekmiş ve açılan çok sayıda 
fakülte yerine az sayıda nitelikli eğiti-
min verildiği fakültelere ihtiyaç oldu-
ğuna vurgu yapmıştır.
Yapılan bu toplantıların, mesleki daya-
nışmaya, veteriner hekimliğin yükselen 

bir değer olmasına, ülke ekonomisine 
katkı vermesini umuyor, Bursa Vete-
riner Hekimler Odası olarak mesleğe 
katkı koyacak her türlü çalışmayı des-
tekleyeceğimizi beyan ediyoruz.

BVHO Yönetim Kurulu
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MESLEKİ TOPLANTILAR

Bursa Ticaret Borsası’nın düzenlediği çalıştaya katıldık.

İl Hayvan Koruma Kurulu toplantılarına katıldık.
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MESLEKTAŞ BULUŞMALARI
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MESLEKTAŞ BULUŞMALARI
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YEREL YÖNETİMLER

BURSA KENT SORUNLARINA
VETERİNER HEKİM BAKIŞI

Veteriner Hekimliğin, hayvan sağlığı-
nı korurken aslında koruduğu toplum 
sağlığıdır. Yaşamımızı paylaştığımız di-
ğer canlılar, gerek ‘’zoonotik’’ anlamda 
gerek ‘’sağlıklı hayvansal gıda’’ anla-
mında ‘’insan sağlığı’’ ile direk ilintilidir.
Bu anlamda, biz Bursa yerelinde Vete-
riner Hekimliğin yetki ve sorumluluk 
alanındaki  bu sorunları üç ana başlıkta 
ele almayı uygun gördük.

1- Sahipsiz Hayvanlar Sorunu
2- Zoonoz  Hastalıklarla Mücadele So-
runu
3- Sağlıklı ve Güvenilir Gıda Sorunu
1- Sahipsiz hayvanlar sorunu, tüm dün-
yada farklı yöntemlerle çözümlenme-
ye çalışılmış, bizim ülkemizde henüz 
çözülememiş olsa da nispeten daha 
insani yöntemlerle çözüm bulunması-
na çalışılmaktadır. Bu sorun, bilimsel 
yöntemlerle ve konunun uzmanları ile 
çözülecek bir sorundur.
Hayvanlar küçük insanlar değildir. 

Her biri cins ve tür olarak, hem yaşam 
koşullarına uyum gösterme davranışla-
rı     anlamında hem de yaşam ve sağlık 
anlamında farklı canlılardır. Üstelik sa-
dece kedi ve köpekler değil, bir insanın 
sorumluluğunda olmayan tüm canlılar 
belediyelerin ve aslında toplumun so-
rumluluğundadır.

Bu anlamda, bizim önerimiz mutlaka 
her belediyenin ‘’Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü’’nün olması, Veteriner İşleri 
Müdürü’nün mutlaka ‘’veteriner he-
kim’’olmasıdır. Bu profesyonellerin,  
‘’hayvan davranış uzmanları’’ ile işbirliği 
içinde çalışması ve hayvan severlerin 
gönüllü yardımından destek alması da 
hem sahipsiz hayvanların hem de bele-
diyenin yararına olacaktır.

Sahipsiz hayvanların uğradığı tespit 
edilen her türlü şiddet sonrası, rehabi-
litasyonları için ayrı üniteler kurulması 
ve sahiplendirilmelerinin özendirilme-
si, belediyelerin tüm sahipsiz hayvan-
lar için geçici bakımevleri kurması, ge-
rektiği taktirde ortak barınak açmaları, 
hayvan sayısını sınırlayabilmek için ge-
rek olduğu durumlarda ‘’’kısırlaştıma 
hizmeti’’nin dışardan alınması, il milli 
eğitim müdürlükleriyle işbirliği yapa-
rak okullarda ‘’hayvan sevgisi’’ konusu-
nun işlenmesinin sağlanması, özellikle 
kış aylarında beslenme odaklarının 
arttırılıp halka hayvanların beden dilini 
doğru anlayabilmeleri için eğitimlerin 
verilmesi, evcil hayvan sahiplerinin ya-
şamlarını kolaylaştırabilmek için evcil 
hayvanlarıyla seyahat edebilecekleri 
ek belediye otobüsü seferleri konma-
sı, park sayısının arttırılması, belediye 
veteriner hekimlerinin art niyetli yak-
laşımlardan korunması  ve ücretsiz 
hukuk desteği almalarının sağlanması, 

belki çok kolay olmayacaktır ama uzun 
vadede hem toplumsal bir sorun çö-
zülmüş olacak, hem de insan dışındaki 
canlıların en önemli hakkı olan ‘’yaşam 
hakkı’’ için çok önemli bir adım atılmış 
olacaktır.

2- Zoonoz hastalıklarla mücadele so-
runu aslında birkaç yönüyle incelen-
mesi gereken bir konudur.  Direk hay-
vanlardan bulaşma, vektör aracılığıyla 
bulaşma, gıda yoluyla bulaşma ki son 
maddeyi ‘’sağlıklı ve güvenli gıda’’ ko-
nusunda özellikle işleyeceğiz. Zoonoz 
hastalıklarla mücadele konusunda 
özellikle serbest veteriner yaptıkları aşı 
ve antiparaziter uygulamalarla oldukça 
etkin bir mücadele göstermektedirler. 
Aynı şekilde belediyelerin de, önce ka-
yıt altına almak ve sonra aşı ve antipa-
raziter uygulamalar yapmak suretiyle 
bu bulaşmaların önüne geçmeyi sağ-
laması mümkündür. Ayrıca belediye, 
kendi kontrolünde yapacağı beslen-
me odakları ile, özellikle bazı hayvan-
severlerin tercih ettiği çiğ gıdaların, 
bulunduğu bölgede oluşturacağı kon-
taminasyonu(bulaşma) da engellemiş 
olacaktır.

Vektör yoluyla bulaşma ise, sorumlulu-
ğun tamamının belediyelerde olduğu 
bir konudur. Taşıdıkları zoonoz hastalık 
etkenleri nedeniyle, toplumsal sağlık 
üzerinde risk yaratan özellikle sivrisi-
nek mücadelesinde, etkin mücadele 

için yine kurulacak ‘’Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü’’ ve bünyesinde görev alacak, 
konusunda uzman veteriner hekimler, 
hem hijyen hem sağlık anlamında so-
runun çözülmesini sağlayacaktır. Şu 
anda Bursa’da, özellikle ‘’larva’’ dönemi 
mücadelesi yürütülmekte, ortalama 
17-18 günde bir, özellikle sulak alanlar-
da ve mahallelerdeki durgun ve temiz 
olmayan su kaynaklarında ‘’larva ilaç-
laması’’ yapılmaktadır. ULV ilaçlaması 
ise ‘’uçkun’’ adı verilen, yetişkin sivrisi-
nekler içindir ve etkin bir mücadele ol-
madığı gibi, yararlı uçkunların da ölü-
müne, insanların da solunum yoluyla 
bu ilacı almasına neden olmaktadır. 
Bu sorunu çözebilmek için, broşürler, 
basın, medya yoluyla etkin tedavinin 
‘’larva’’ döneminde yapılması gerekti-
ği halka anlatılmalı, ULV ilaçlamasında 
ısrar etmeleri engellenmelidir. Bu ilaç-
lamanın yapılması zorunlu ise de mut-
laka önceden anons edilmeli, bir süre 
dışarı çıkmama, evlerin kapı ve pence-
relerinin kapatılması yolunda uyarıların 
yapılması gerekmektedir. 

3-Sağlıklı ve güvenilir gıda konusunda 
en büyük sorun ‘’açık pazar alanları’’dır. 
Özellikle balık, peynir ve yumurta sa-
tışları  kontrole tabii olmalıdır.. İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü ile belediyeler 
arasında yetki sorunu nedeniyle çö-
zülemeyen bu konunun bir an önce 
gündeme gelmesi ve çözülmesi gerek-
mektedir. Bu konuda, özellikle ‘’peynir, 
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Türk Dil Kurumu’na göre ‘’belediye’’, ’’İl, 
ilçe, kasaba, belde (son ikisi artık yok) 
vb. yerleşim merkezlerinde temizlik, 
aydınlatma, su, toplu taşıma ve esnafın 
denetimi gibi kamu hizmetlerine ba-
kan, başkanı ve üyeleri halk tarafından 
seçilen, tüzel kişiliği olan örgüt, şehre-
maneti’’ olarak tanımlanır.

Görevi sadece ’’kamu hizmeti’’ olan be-
lediyelerde bir çok akademik meslek 
gibi ‘’Veteriner hekimlik’’ de vardır.

Belediye Veteriner hekimleri belediye-
lerde yöneticilik, mezbaha sorumlulu-
ğu, sahipsiz hayvanlar için kurulacak 
rehabilitasyon merkezlerinde tedavi ve 
kısırlaştırma görevi, vektörel mücadele 
yani çevre sağlığı (ilaçlama, dezenfeksi-
yon, vs.) yönetimi yanı sıra, zaman za-
man hayvan pazarları, balık hallerinde 
veya gıda denetimlerinde de görev alır-
ken bir çok Belediyede bürokratik işler-
le ilgili görevleri de yapmak zorundadır.

Belediye veteriner hekimlerinin bele-
diyelerde asli görevleri  ‘‘koruyucu he-
kimlik’’tir ve doğrudan ‘‘halk sağlığı’’ 
hizmetidir. Özellikle barınak hekimliği 
hayvan sağlığı ve refahının yanı sıra 
zoonozlar yönünden halk sağlığının 
korunması açısından ayrı bir öneme 
sahiptir ve toplumun da belediye ve-
teriner hekimlerini en çok tanıdığı alan 
budur.

Osmangazi Belediyesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar
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Peki ne kadarımız biliyoruz çoğu be-
lediyede, sadece bir ya da iki veteriner 
hekimle bu işlerin tamamının yapılma-
ya çalışıldığını?

Ya da bütçenin imar, arazi, yol vs gibi 
‘’denetimi’’ daha zor konular için kul-
lanılması nedeniyle  ‘’Veteriner İşleri 
Müdürlüğü’’ kurulmasının hiç düşü-
nülmediğini?

Peki Veteriner İşleri Müdürlüğü kurul-
muş ve klinik hizmeti veren bazı Be-
lediyelerde, sahipsiz hayvanların kısır-
laştırılması ve tedavisi için alınan ilaç, 
medikal malzeme ve cihazların bele-
diyeye gelir sağlamak için sahipli hay-
vanlara kullanıldığını biliyor muyuz?

Peki ya bazı belediyelerde veteriner he-
kimlerin ‘’üstten gelen emirle’’ kamu 
malını eş-dost köpeklerine kullandır-
mak üzere zorlandıklarını biliyor mu-
yuz?

Belediye başkanlarına bağlı olan ve 
maalesef hekimlik inisiyatifi yerel yö-
netimin elinde olan meslektaşlarımız, 
sırf bu nedenle hayvansever dostları-
mızla ya da kötü niyetli, kendine ‘’hay-
vansever’’ diyen bazı kişilerle karşı kar-
şıya geliyor çoğu zaman ve suçlanan 
meslektaşlarımız oluyor, şiddete uğru-
yorlar, hatta işlerini kaybetme riskiyle 
karşı karşıya kalıyorlar. 

Bu da yetmezmiş gibi, belediyelerde 
veteriner hekimlerin çalışma koşulla-
rını bilmeyen İçişleri Bakanlığı tara-
fından, belediyelere nöbet sistemi ge-
tirilmeye çalışılıyor. İçişleri Bakanlığı, 
pandemi sürecinde sahipsiz hayvanlar 
için duyarlılık göstererek önemli karar-
lar aldı. Ancak bazı konularda, mesle-
ğin sahiplerine ve meslek odalarımıza 
danışılmadan alınan kararlar, iyi niyetli 
olsa da uygulanması mümkün olma-
yan ve bu nedenle sorunlar yaşanması-
na neden olacak hale gelmiş oldu. 

Bu anlamda, Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi başta olmak üzere ve partisini gö-
zetmeksizin tüm ilçe belediye başkan-
larımıza çağrı yapıyoruz. 

Bursa’da büyükşehir dahil 18 belediye-
nin sadece dördünde Veteriner İşleri 
Müdürlüğü mevcuttur ve toplamda 
50 civarında Veteriner hekim değişik 
çalışma alanlarında görev almaktadır. 
Bursa’da şu anda 300 bini aşkın sahip-
siz hayvan olduğu düşünülüyor ve 2019 
yılında 5 bin civarında kısırlaştırılma 
yapıldı. Bu rakamlara göre,  belediye 
veteriner hekimlerinin tamamının sa-
hipsiz hayvan rehabilitasyonunda ça-
lışması halinde bile (-ki durum böyle 
değil) günlük ortalama yüz civarında 
hasta bakması gerekmektedir.  
Görüldüğü üzere, bugüne kadar yapı-
lan çalışmalarla bir arpa boyu bile yol 

alınamamıştır. Uzun vadeli ve gerçekçi 
çözümler için bilimsel yollarla oluşturu-
lacak projelerle ilerlemek gerekmekte-
dir.  

Gerek mezbaha, gerek barınaklar ve 
gerekse çevre sağlığı konusunda hem 
bütçenin hem sağlığın gözetilebilmesi 
gerekmektedir.

Bu anlamda, hayvan sağlığı ve refahı, 
toplum sağlığı ve kent refahı için Bursa 
Veteriner Hekimleri Odası olarak işbir-
liğine, meslektaşlarımızın ve Beledi-
yelerin çalışma koşullarının düzenlen-
mesinde bilgi ve birikimimizi sizlerle 
paylaşmaya, projeler üretmeye hazır 
olduğumuzu belirtmek isteriz.
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yumurta ve balık’’ üretici ve satıcıları-
nın eğitimleri için Bursa Veteriner He-
kimler Odası’nın eğitim desteği verebi-
leceğini belirtmek isteriz. 

Bir diğer önemli sorun Kuş Pazarı’dır. 
Açıktan ilaçların satıldığı, hayvanların 
satıldığı, hatta gıda satışının olduğu bu 
pazarın, çevre, hayvan ve insan sağlığı 
açısından bir an önce  bir an önce ka-
patılması gerekmektedir.

Yaklaşan Kurban Bayramı da geçici de 
olsa ciddi anlamda hijyen sorunu ya-
ratan bir diğer olarak karşımızda dur-
maktadır. Burada asıl sorun Bursa’nın 
bir ‘’kesimhane’’ye sahip olmamasıdır. 
Özel kesimhaneler dışında, kamuya ait, 
vatandaşın sahip olduğu inanca, hijyen 
kurallarına ve hayvan refahına uygun 
bir şekilde, uygun fiyatlarla kesim ya-
pacak bir kesimhanenin kurulması, sa-
dece kurban bayramı için değil, her za-
man Bursa yerelinde bu konudaki çok 
önemli bir sorunu çözecektir. 
Kurban Bayramı’nda, belediyenin be-
lirleyeceği kurban kesim alanları için, 
Bursa Veteriner Hekimler Odası’nın 
hem hayvan sahipleri, hem hayvanları 
satın alacak olanlar için uygun eğitim-
leri verebileceğini belirtmek isteriz. 

Bursa Veteriner Hekimler Odası adına 
Başkan Veteriner Hekim
Hüseyin BOLTEN Nilüfer Belediyesi Belediye Başkanı Turgay Erdem
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MEVZUAT ve UYGULANMASI

Değerli meslektaşlarımız, 

 Sağlık meslek grubu üyesi olarak veteriner hekimlerin toplumsal sağlığı koruma görevleri  vardır. Bu 
nedenle, coronavirüs yayılımını önlemek için evlerde kalınmasının önerildiği bir süreçte, “acil olmadığı 
halde, sadece ru�nin sürdürülmesi  amacıyla hayvanlara evde sağlık hizme� vermek” gibi öneriler  hem 
halk sağlığını tehlikeye düşüren hem de hekimlik i�barını zedeleyen davranışlardır.  Bu anlamda, 
sosyal medyada yayınlanan “siz gelemiyorsanız biz gelelim”, “alo veteriner”, “evinizden hayvanınız 
alınıp evinize bırakılır” gibi ilanlar 23 Mart 2020 pazartesi gününden i�baren ihbar sayılacak ve sosyal 
medya hesaplarında “muayenehane ismi, adresi, ile�şim bilgileri” dışında reklam niteliğinde bilgiler 
veren ve sponsorlu ilanlar paylaşan meslektaşlarımız hakkında işlem yapılacak�r…  

Değerli meslektaşlarımız, 

Son zamanlarda bazı platformlarda, veteriner hekimler ve veteriner hekimlik üzerinden ‘’kazanç’’ 
sağlamaya çalışan bir takım kişilerin ‘’iş ilanlarına’’ rastlamaktayız. 

Mevzuatımıza aykırı olarak muayenehane açmak için veteriner hekim arayan bu ilanlara bazen 
mecburiyetten bazen de mevzuatı bilmemeleri  nedeniyle olumlu cevap veren meslektaşlarımızın 
olduğunu da üzülerek görmekteyiz. 

Veteriner Hekimlik meslek kanunu olan 6343 bu konuda nettir. 

Veteriner hekim olmayanların hayvan tedavi etmesi, veteriner hekim gibi davranması, muayenehane, 
klinik, poliklinik, hastane açması yasaktır. 

Bu tip girişimlere karşı odamızın tavrı da nettir. Bu girişimlerden haberdar edildiğimiz taktirde 
kesinlikle müdahale edilecektir. 

Nitekim, benzeri bir durum odamız sınırları içinde de gerçekleşti ve müdahale edildi. 

***Klinik Komisyonu’nun yazılı beyanı üzerine, Mudanya yolu üzerinde her şeyiyle mevzuata 
uygunmuş gibi açılan Life Of Pet adlı kliniğin, Mans Pet Shop’a ait olduğu, bir meslektaşımıza 
aitmiş gibi açıldığı yaklaşık yedi sekiz aylık takibimiz sonucu anlaşılmış, yapılan ödemelerin takibi 
ile gerçek durum ortaya çıkarılmış, gerekli yazışmalar sonunda haziran ayı içinde Life of Pet isimli 
muayenehane için kapanış dilekçesi  verilmesi  tarafımızca sağlanmıştır.*** 

Bu anlamda, tüm meslektaşlarımızı bu konuda duyarlı davranmaya davet ediyor, muvazaalı kliniklere 
hiçbir şekilde göz yumulmayacağını, bu konudan haberdar edildiğimiz taktirde gereğinin yapılacağını 
belirtmek isteriz.  

Meslek icra kanunumuzun ilgili maddeleri aşağıdaki gibidir. 

Mesleki saygılarımızla 

BVHO Yönetim Kurulu adına Başkan Hüseyin BOLTEN 

***           Madde 68 – (Değişik: 23/1/2008-5728/185 md.) Bu Kanunun 11 inci maddesinde yazılı 
vasıfları haiz olmayıp da veteriner hekimlik yapan ve hayvan hastalıklarını tedavi yolunda 
bulunanlar, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezasıyla cezalandırılır. 

(Madde 11 – (Veteriner hekim) bulunan şehir, kasaba ve köylerde (Veteriner hekim) olmıyanların her 
türlü hayvan hastalıklarını muayene ve tedavi etmeleri, hayvanlar üzerinde ameliyat yapmaları 
yasaktır.) 

 ***       Madde  71 – Veteriner hekimlerle iş ve hasta sahipleri arasında bir menfaat karşılığında 
aracılık yapanlar (…) (3) altı aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar. (3)   

Değerli meslektaşlarımız,

1 Temmuz 2020’den itibaren Gül-Orhan Akbulut hukuk bürosundan 
yasal konularda gönüllü hukuki destek alınmış 1 Kasım 2020’den itiba-
ren aldığımız hukuki danışmanlık sözleşme ile resmiyete dökülmüştür. 
Av. Orhan Akbulut odamızın resmi avukatıdır...
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Tüm dünyayı sarsan COVİD-19  pandemisi, sağlıkta bütüncül yaklaşımın, koruyucu hekimliğin önemini 
hepimize çok iyi anlatmıştır. 

Bu salgınla sarsılan tüm ülkelerde, veteriner hekimler istisnasız olarak sürecin çok önemli bir parçası 
olmuşlardır. Kimi ülkede pandemi mücadelesinde lokomotif görevi gören enstitülerin başında, kimi 
zaman pandemi mücadelesini yüreten hükümet kurullarının başında, kimi zaman da özellikle sağlık 
sisteminin çökme noktasına geldiği bazı ülkelerde tıbbi ekipman ve hekimlik desteği vererek. 

Bizim ülkemizde de, iki değerli bilim insanı, virüs mücadelesinin aşı ve ilaçtan önceki en önemli adımı 
olan ‘virüs izolasyonu’ ile bu süreçte veteriner hekimliğin varlığını en güçlü haliyle hissettirmiştir.  

Birçok platformda bahsedildiği gibi, ‘’viroloji’’ kürsüleri ana bilim dalı olarak sadece veteriner 
fakültelerinde yer alır. İşte virüsü izole eden iki değerli bilim insanı da bu fakültelerde yetişmiştir. 
Prof.Dr.Aykut ÖZKUL Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi  Viroloji ABD başkanıdır. Prof.Dr.Aykut 
ÖZDARENDELİ ise Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji ABD’dan Eciyes Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Mikrobiyoloji  ABD’na atanmıştır. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de veteriner hekimlik yalnızca hayvan sağlığı alanında çalışmaz. 
Özellikle, hayvandan insana bulaşan(zoonoz) hastalıklar söz konusu olduğunda veteriner hekimliğin 
asıl koruduğu ‘’toplum sağlığı’’ olmaktadır. 

Son yıllarda tüm dünyada, sağlık meslek gruplarındaki birçok bilim insanın dile getirdiği ve 
önümüzdeki süreçte ülkemizde de sıkça duyulacağını düşündüğümüz ‘’Tek Tıp/Tek Sağlık’’ da bunu 
ispatlamaktadır. 

Sağlıklı hayvan, sağlıklı çevre, sağlıklı toplum.. 

Bütün bu somut verileri bir araya topladığımızda, veteriner hekimliğin sağlık sınıfından ayrılmaması 
gerektiği, ayrılmasının yalnızca veteriner hekimliğe ve mesleğin mensuplarına değil, aynı zamanda 
toplum sağlığına da büyük zarar vereceği aşikardır.  

Sağlık bir bütündür ve tüm unsurları bir arada olmadan toplum sağlığından söz edilemez. 

1954 yılında yazılmış meslek kanunu ile icra edilen veteriner hekimlik mesleği, halk sağlığı adına kamu 
hizmeti veren sağlık meslek grubunun üyeleridir .  

Ülkemizde halk sağlığını korumak adına sağlık hizmeti veren veteriner hekimler, kamu sağlığı için 
kırsalda aşılama yaparken, mezbahada et muayenesi sırasında, gıda işletmelerinde hayvansal ürün 
kontrolü sırasında, sahada, muayenehanede, hastanelerde, ahırda, belediyelerde sağlık hizmeti 
verirken, tıpkı beşeri sağlık çalışanları gibi hasta sahipleri tarafından şiddete uğramaktadırlar. 

Halk sağlığı adına özveri ile sağlık hizmetini yürütmeye çalışan veteriner hekimlerimize de giderek 
artan şiddetin önlenebilmesi için yasaya dahil edilmesi veteriner hekimlerimizi koruyacak ve şiddet 
uygulamaya karşı meyilli insanlara karşı caydırıcı etki gösterecektir.  

Sağlık sınıfında olan, kamu sağlığı için özveri ile çalışan veteriner hekimlerimizin de tüm bu nedenlerle 
“Sağlıkta Şiddet Yasasına” dahil edilmesi gerekmektedir. 

Saygılarımla…. 

 

Değerli meslektaşlarımız, 

Hepimizin bildiği gibi, özellikle klinisyen hekimleri ilgilendiren ve ‘’gıda kalıntı takibi’’ amacıyla 
oluşturulduğu söylenen ‘’e reçete uygulaması’’ Ocak 2018 itibariyle Tarım Ve Orman Bakanlığı 
tarafından, uygulama zorunluluğu ile meslek gündemimize girdi. 

Bu esnada, değişik zamanlarda farklı illerde toplantılar yapıldı, bakanlık bürokratları e reçeteyi anlattı, 
biz de ‘’e reçete’’nin kullanılamaz olduğunu anlatmaya çalıştık.  

Son olarak, Kasım 2018’de katıldığımız TVHB’nin düzenlediği Başkanlar Toplantısı’nda, 56 odanın çok 
büyük çoğunluğu uygulamanın sıkıntılarından, hatta uygulanamaz bir uygulama olduğundan bahsetti. 
Kullanım amacına kesinlikle uymayan bu sistem, gıdada kalıntıyı takip etmek şöyle dursun, eski 
kayıtlarımızdan bile daha sağlıksız olan, eczanede, pet shopta, pazarlarda, bakkallarda ilaçlar 
denetimsiz satılırken sadece veteriner hekimi takip etmeye yarayan bir sistem olmuştur. 

Veteriner hekimler denetimden kaçmak değil, uygulanabilir ve hekimlik inisiyatiflerinin ortadan 
kaldırılmadığı bir ‘’gıda kalıntı takibi’’ sistemi istemektedirler. Dünyanın her yerinde, sıradan bir kağıt 
bir hekimin imzası ile değer kazanırken, veteriner hekimler durup dururken kaybettiğimiz kağıt reçete 
hakkını geri istemektedirler. 

Şu anda, zirai ilaçlara bile kare kod gelmişken, veteriner ilaçlarında hala kare kod uygulaması yoktur. 

BVHO olarak, bu konuda her zaman düşüncelerimizi açıkça dile getirdik. Biz ‘’önce meslek, sonra etik 
değerleri benimsemiş meslektaş’’ dedik ve bu konudaki duyarlılığımızdan hiç taviz vermedik. 

Bu anlamda, bütün bu düşüncelerimizi bakanlık ile paylaşmaya karar verdik. 

Odamız genel sekreteri Vet.Hek.Melike BAYSAL, bu konuda görev üstlendi ve önce Tarım eski bakanı 
sayın Faruk ÇELİK ile bir görüşme gerçekleştirdi. Son derece olumlu geçen görüşmede, sayın bakan 
özellikle kare kod konusunda hassasiyet göstermiş ve mevcut Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
PAKDEMİRLİ’nin üç yardımcısından biri olan sayın Hadi TUNÇ’tan Ankara’da bakanlıkta yapılacak bir 
görüşme için randevu almıştır ve bu görüşme birkaç hafta önce gerçekleşmiştir. 

Sayın Hadi TUNÇ ve Arif ÖZKAN, Mustafa BEBEK, Mümtaz SİNAN, Nihat PAKDİL ve diğer üst düzey 
bakanlık bürokratlarının da katıldığı toplantıda Bakan Yrd.Sayın Hadi TUNÇ konulara son derece ilgili 
yaklaşmış, ifadelerimizi dikkatle dinleyip notlar aldırmış, sorularımızı yanıtlamıştır. Özellikle ‘’veteriner 
ilaçlarına kare kod gelimesi’’, kağıt reçetenin hakkımızın geri verilmesi, ‘’ tavsiye reçetesinin kalkması’’ 
gibi konularda özel olarak kayıt almış, bizlerden de bu konuların takipçisi olmamızı özellikle rica 
etmiştir. E reçeteye yönelik denetim yapılması ve ceza kesilmesi yönünde talimatları olmadığını da 
vurgulamıştır. 
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Değerli meslektaşlarımız, 

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan tarafından “Tıbbi Hizmetlerin Kötü 
Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanun Teklifi” başlığıyla sunulan yasa teklifi, aslen 
birçok maddesi ile beşeri sağlık çalışanları için hazırlanmış gibi görülse de veteriner hekimlik 
de yasa tasarısının içinde geçirilmiş olup, maalesef veteriner hekimler için de olumsuz birçok 
hüküm içeriyor. 

Özlük hakları, yıpranma payı, sağlıkta şiddet yasası gibi durumlarda, tüm bunlardan çok 
olumsuz etkilenmemize rağmen dahil edilmediğimiz sağlık sınıfına, veteriner hekimlik 
mesleğinin doğasına tamamen aykırı bir konuda dahil edilmek tesadüf olamayacak manidar 
bir durum olarak karşımıza çıkmıştır. 

Özellikle, uzun süredir ‘’malpractice’’ konusunda veteriner hekimleri, veteriner hekimliğin 
doğasında olan uygulamalardan bile neredeyse suçmuş gibi sorumlu hale getirebilecek olan, 
veteriner hekimlerin tıpkı beşeri hekimler gibi malpractice nedeniyle hasta bakamayacak 
duruma getirilecekleri bu yasa teklifinin tamamen karşısındayız. 

Bursa Veteriner Hekimleri Odası olarak hem malpractice konusunda, hem de bu yasa 
tasarısının kabul edilmemesi ile ilgili olarak gereken neyse yapacağımızı, konunun takipçisi 
olacağımızı meslektaşlarımızla paylaşır, meslektaşlarımızın da malpractice konusunda bilgi 
sahibi olmalarını özellikle rica ederiz. 

                                            Bursa Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu 

1- Serbest Veteriner Hekimlik Komisyonu 
2- Hukuk, Mevzuat ve Özlük Hakları Komisyonu 
3- Bilimsel Çalışmalar ve Eğitim Komisyonu 
4- E Reçete  ve İTS  Komisyonu 
5- Veteriner Halk Sağlığı Komisyonu 
6- Hayvancılık Politikaları Komisyonu 
7- ‘‘Tek Dünya, Tek Sağlık Konsepti’ Özel Çalışmalar Komisyonu 
8- İletişim Komisyonu (Meslek içi iletişim ve meslekler arası iletişim) 
9- Basın Komisyonu 
10- Mesleki Etik Komisyonu 

 

5,7,8 ve 9  numaralı maddeler mesleğimizin, hem toplumda hem de diğer sağlık meslek grupları 
içinde tanınmasına ve hak ettiği yeri bulması amacına yönelik önerdiğimiz komisyonlardır, 
birleştirilerek ya da geliştirilerek mutlaka kurulması gerektiğine inanıyoruz. 

10 numaralı madde, özellikle son yıllarda, meslektaş sayısının artması ve fakültelerdeki eğitim 
kalitesinin gereken düzeyde olmaması nedeniyle, biraz sosyal medyanın yaygın kullanımının 
etkisiyle, belki de çok da farkında olmadan yapılan, meslek etiğine ve özellikle 6343’e aykırı 
davranışları değiştirmeye, etik olanın yaygınlaştırılıp benimsetilmesine yönelik olarak önerdiğimiz 
komisyondur. 

6 numaralı madde ise, hem hayvancılığı, hem de veteriner hekimliği neredeyse bitme noktasına 
gelmiş bir ülkede, ülkenin ekonomik bağımsızlığına katkı sağlayacak adımın, bu mesleğin gerçek 
sahipleri tarafından ele alınmasının sonuç getireceğine olan inancımızla önerdiğimiz bir 
komisyondur. Bu anlamda, 1 numaralı meddeyi de olmazsa olmazlardan görüyoruz. 

1 numaralı maddeyi, aynı zamanda, meslektaşların istihdamı, mesleğin bilimsel anlamda gelişimi, 
mesleğin toplumun önemli bir kesimine hem veteriner hekimin bir ‘’hekim’’ olarak, hem de 
insanların duygusal yönüne dönük yüzü olarak ‘’küçük hayvan veteriner hekimliği’’nin gelişimi, 
desteklenmesi anlamında da çok önemsiyoruz. 

Mesleki Tematik Konu 

Belirlenecek mesleki temanın, vurgulu ve altı doldurulabilir, hatta mümkünse bir algı yaratacak 
nitelikte olması gerektiğini düşünerek, 2019 yılı için ‘’Gelişen Veteriner Hekimlik, Gelişen Türkiye’’ 
temasını öneriyoruz. Veteriner hekimliğin, toplum sağlığı ile olduğu kadar, ülkenin ekonomik 
gelişiminin de en önemli kollarından biri olduğuna vurgu yapmanın algıyı bu yönde 
değiştirebileceğini düşünüyoruz. 

TVHB Merkez Konseyi’ne, mesleğin korunması ve geliştirilmesine yönelik tüm çalışmalarda destek 
vereceğimizi bildirir, kolaylıklar dileriz. 

Mesleki saygılarımızla… 

BVHO Yönetim Kurulu adına 

Hüseyin BOLTEN 
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PROTOKOLLER

A Patoloji ile protokol
Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi ile protokol
Doruk Sağlık Grubu ile protokol
Burtom Sağlık Grubu Özel Sağlık Hizmetleri ile protokol
Rommer Sağlık Merkezi ile protokol
Üyelere özel tüm Türkiye’deki Opetler’de %6’lık indirim anlaşması
Shell’in tüm Türkiye istasyonlarında %6’lık indirim anlaşması

Meslektaşlarımızın, hayatın doğal akışı 
içinde hem mesleklerini icra ederken 
hem de sosyal yaşamları sırasında iş-
lerini kolaylaştırmak istedik ve bazı 
gereksinmelerinde ekonomik olarak 
kolaylıklar sağlamaya çalıştık. 

Bunun için özellikle sağlık giderlerin-
de ve akaryakıt giderlerinde değişik 
firmalarla odamız arasında protokoller 
yaparak meslektaşlarımızı bilgilendir-
dik. 

*** Meslek odamızda işlemlerin daha hızlı yapılabilmesi için 29 Mayıs 2020’den itibaren e-imza kullanımına geçilmiştir.
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2018-2020 DÖNEMİ BÜTÇE RAPORU

İŞ 642445 NOLU HESAP 17.191,61TL
İŞ 411432 NOLU HESAP 1.097,47TL
YKB 71175446 NOLU HESAP 53.707,94TL
YKB 93969227 NOLU HESAP 580,00TL
YKB 93969228 NOLU HESAP 467,86TL
AKBANK 86977 NOLU HESAP 55.559,53TL
TFK 2978288 1 NOLU HESAP 18.387,76TL
GARANTİ 6297692 NOLU HESAP 10.884,11TL
ZİRAAT BANKASI 61269215-5001 NOLU HESAP 4,00TL
 NAKİT KASA 192,56TL
TOPLAM BANKA BAKİYELERİ 158.072,84TL

TVHB 2016-2018  DÖNEMİ BÜTÇE PAYI 131.074,50TL
OSİS FATURASI 1.770,00TL

TOPLAM DEVREN BORÇ TUTARI 132.844,50

DEVİR ALINAN  BAKİYE 25.228,34TL

DİĞER VARLIKLAR
BİNALAR 253.575,00TL
TAŞITLAR 248.452,85TL

2 ADET KÜÇÜK ALTIN
1 ADET 1 GRAM ALTIN

04.10.2018 TARİHİ İTİBARİYLE
BANKA MEVCUT BAKİYELERİ

04.10.2018 TARİHİNE DEVREDEN BORÇLAR

ZİRAAT BANKASI 5002 NOLU HESAP 157.755,64TL
ZİRAAT BANKASI 5003 NOLU HESAP 38.300,99TL
ZİRAAT BANKASI 5004 NOLU HESAP 14.520,00TL
ZİRAAT BANKASI 5005 NOLU HESAP 120.317,51TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI FEVZİ ÇAKMAK ŞB. 3.452,64TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI ÖZLÜCE  ŞB. 7.612,68TL
GARANTİ BEŞEVLER KONAK ŞB. 15.602,10TL
YAPIKREDİ NİLÜFER ŞB. 2.193,65TL
 NAKİT KASA 688,43TL 
TOPLAM BANKA BAKİYELERİ 360.443,64TL

TVHB 2018-2020 DÖNEMİ BÜTÇE PAYI 87.082,10TL
DİĞER BORÇLAR 13.835,31TL
KASA NAKİT ÖDEME 400,00TL

TOPLAM DEVREN BORÇ TUTARI 101.317,41TL

DEVİR    BAKİYE 259.126,23TL

BİNALAR 253.575,00TL
TAŞITLAR 248.452,85TL

2 ADET KÜÇÜK ALTIN
1 ADET 1 GRAM ALTIN

2018-2020 DÖNEMİ 
30.09.2020 FİNANSAL DURUMUMUZ

DEVREDEN BORÇLAR

DİĞER VARLIKLAR
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YİTİRDİĞİMİZ MESLEKTAŞLARIMIZ

İbrahim ÇETİN İsmail AYAN Prof. Dr. Cemal 
Nadi AYTUĞ 

Şahin ÇETİN
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