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Büyük denizlere açılıp, 
okyanusuma geri döndüm

Ceva Hayvan Sağlığı Ruminant İş Birimi Direktörü Elif Karaalioğlu:
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Hangi fakülteden, kaç yılında 
mezun oldunuz?

1997 Haziran ayında İstanbul Üniver-
sitesi Veteriner Fakültesinden mezun 
oldum. 

Hangi iş alanında çalışmaya nasıl 
karar verdiniz?

Son sınıf öğrencisi iken ilaç sanayinde 
çalışmaya karar vermiştim.

İlaç sanayini tercih etmenizdeki 
etkenler neler oldu?

Mezuniyete yakın tarihte fakülteye 
ilaç firmaları gelirdi, etkinlikler yapı-
lırdı. Okulda standlar kurulurdu. O 
zamanlardan etkilenmiş ve seçimimi 
yaparak ilaç sanayinde çalışmak istedi-
ğime karar vermiştim. 

Fakülteden ikincilikle mezun olmuş-
tum, liseden kazandığım iyi bir ingiliz-
ce dil eğitimim de vardı. İlaç sanayinde 
çalışabilecek kriterlerimin olduğunu 
düşünerek, özel sektörde çalışmak ve 
kariyerimi bu alanda sürdürmek iste-
miştim. Bu özgüvenimle, hiç iş ilan-
larına bile bakmadan kendi girişimsel 
davranışımla doğrudan veteriner ilaç 
sanayindeki pazar liderleri olan fir-
malarla görüşmeye giderek kendimi 
tanıttım, veteriner ilaç sektöründe 
çalışmak istediğimi, yabancı dilimin 
iyi olduğunu söyledim. Şimdiki Ceva 
İlaç’ın kökeni olan Doğu İlaç bana 
kapılarını açtı. Hedefim pazarlama ta-
rafında çalışmaktı, ama bana ruhsat 
departmanında başlamamı, böylece 
ürünlere daha çok hakim olabileceği-
mi tavsiye ettiler. 

İş hayatınıza ruhsat departmanında 
başlamak size neler kazandırdı?

Beni gerçekten çok donanımlı ve bil-
gili kıldı ve daha sonra ürün müdürü 
olduğumda ruhsatını hazırladığım, 
detay dosyasını çok iyi çalıştığım bir 
ürün bana verildi. Zaten çok hakim 
olduğum bu ürünün, ürün müdürlü-
ğünü yapmanın inanılmaz faydasını 
gördüm. Prosedürlerini, üretim aşa-
malarını ve içeriğini çok iyi öğrendi-
ğim ürünün, ürün müdürü olup gerek 

sahadaki arkadaşlara gerekse veteriner 
hekimlere verdiğim eğitim ve pazarla-
ma çalışmalarını daha rahat yürüttüm. 
Sonrasında stratejik önemi olan anti-
biyotik grubundan sorumlu ürün mü-
dürü oldum. Bu ürünler, toplam ciro 
içerisinde de önemli  paya sahip olan 
bir portföydü. 

Pazarlama departmanına geçtikten 
sonra ne gibi çalışmalar yaptınız?

4 yıl boyunca pazarlamanın içinde 
oldum. O dönemde köy çalışmaları 
yoğun yapılırdı, bunların amacı; ye-

tiştiricileri bilinçlendirme faaliyetleri 
çerçevesinde, daha iyi daha verimli 
bir hayvancılık bilincini yerleştirmek-
ti. Bu çalışmalarda her zaman veteri-
ner hekimler eşlik ederdi. Sanırım o 
zamanlarda sahada çalışan tek bayan 
bendim. Bu alanda bir çok proje ger-
çekleştirdik. 

Doğu İlaç’ın sektör tarafından çok be-
nimsenen hayvancılığı anlatan meşhur 
duvar takvimleri vardı.. Bu takvimleri o 
zamanlar Atlas dergisinde çalışan ünlü 
fotoğrafçı İzzet Kehribar ile çalışarak 
hazırladık. Sahada da bu takvimler 



23 yıllık          
bir iş 
yaşamının 
başarı hikayesi

1997 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. İki 
yıl kadar Doğu İlaç’ta (Ceva) çalıştı. Büyük denizlere açılmak isteyip Pharma 
alanında dünya lideri firmalarda Ürün Müdürü, Kıdemli Ürün Müdürü, Grup 
Pazarlama Müdürü, Ulusal Ticaret Müdürü gibi ünvanlarla kariyerine devam 
ederken Ceva’nın iş ilanını gördüğünde, ustalık dönemini mesleğinde tamamlamak 
isteyerek ‘okyanusuna’ veterinerek hekimlik sektörüne geçti. 
Elif Karaalioğlu ile gerçekleştirdiğimiz röportajda, iş hayatını, veteriner hekim 
olarak pharma alanında yaşadığı avantajları ve dezavantajları, eğitiminin kendisine 
katkılarını ve yeni mezun olan meslektaşlarına tavsiyelerini aldık.     
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çok ilgi gördü, hatta bir yıl sonrasının 
takvimleri merak edilir oldu. Fotoğraf-
ları çekerken bölge bölge çalışılır ve 
fotoğraf karesinde o bölgenin yöresel 
kıyafetli insanları ile yerel hayvanla-
rın olmasına da özen gösterdik. Çok 
emeğim olduğunu söyleyebilirim. İlk 
başlangıcından bu yana 23 yıl geçmiş  
ve bugün gördüm ki bu takvimler hala 
duvarlara ilgiyle asılıyor. 

İş hayatınızdaki sonraki gelişmeler 
nasıl devam etti?

Doğu İlaç’ta çalışırken, kendimi daha 
çok geliştirebilmek adına master için 
Marmara Üniversitesinde MBA progra-
mına başladım. Amerika’da iki üniver-
site ile de yazışarak oradaki program-
larla gelişimime devam etmek istedim. 
Philadelphia Üniversitesine kabul edil-
dim, gitmek için hazırlıklarımı yaptım.
Amerika’ya gidebilmek için şirketimden 
ayrılmam gerekiyordu, istifa ederek 
yolculuk planlarımı tamamladım. Fakat 
tam gideceğim tarih, ABD’deki büyük 
bir terör eylemi olan 11 Eylül’e (2001) 
denk geldi, ABD sınırları kapatıldı ve 
uzun süreli öğrenci vizeleri verilmedi. 
Şirketten de istifa etmiştim. Planımdan 
vazgçemedim ve bu süreci Türkiye’deki 
Amerikan üniversitesinde değerlendi-
rebilmek için Boğaziçi Üniversitesi’nde 
Executive MBA programına başvura-
rak kabul edildim. Boğaziçi Üniversite-
si’ndeki program tamamen ingilizce 
ve iş hayatına dair donanımları, örnek 
vakaları ve iş dünyasından konuşma-
cıları da içeriyordu. Bu programa de-
vam ederken Bayer Hayvan Sağlığı’na 
girdim. Bayer’de yaklaşık 2 yıl kadar, 
ruminant ve pet alanlarında çalıştım, 3 
tane enjektabl antibiyotik lansmanı ve 
çalışmalarını yaptım.

Master programımı tamamladıktan 
sonra, pazarlamayı daha iyi öğrenebil-
mek için daha büyük denizlere açılma-
ya karar vererek Beşeri/İnsan Sağlığı 
(Pharma) tarafına geçmek istedim. 
Pharmanın lider firmalarından biri olan 
AstraZeneca’ya başvurdum ve MSS te-
rapötik alanına ürün müdürü olarak 
kabul edildim. 

Elif Karaalioğlu, Ceva Hayvan 
Sağlığı’na geçişi ile ilgili olarak 
Ceva Hayvan Sağlığı Genel Müdürü 
Ramazan Bayhan ve Ceva Hayvan 
Sağlığı Türkiye ve Orta Avrupa 
Bölge Direktörü Yavuz Uzun ile 
birlikte çalışabilmenin büyük bir 
şans olduğunu belirtiyor. 





Büyük denizlerde neler yaşadınız?

Bu geçiş benim için önemli oldu ve ka-
pıları açmaya başladı. AstraZeneca’da 
başlamak da çok iyi bir başlangıç idi. 
Böylesine değerli global bir firmaya 
ürün müdürü olarak girdiğinizde yeni 
başlayanlara öncelikle küçük bütçe-
li ürünler verirler aslında, yalnız bu 
bütçeleri veteriner sektörü ile karşılaş-
tırmayalım. Küçük cirolu ürünlerdeki  
başarınıza göre daha sonra büyük ciro-
lu ürünlere (megabrand) geçirirler ve 
kıdemli ürün müdürü olursunuz. Bana 

bir anti-migren ürünü verilmişti, yük-
sek başarılı bir çalışma performansı 
ortaya koyarak bu ürünü pazar lideri 
haline getirdim. Hekim olmanın avan-
tajlarını da yaşadım. Veteriner hekim 
olduğum için Tıp fakültelerinde su-
numlar yapabiliyordum, aslında he-
kim olmayan ürün müdürlerine genel-
de sunum yaptırmazlar. Bu başarıdan 
sonra, solunum portfoyüne kıdemli 
ürün müdürü olarak atandım. Bu tip 
global firmalarda sizlere performans 
puanı verirler, puanınız 3.5-4 olursa 
ve bunu en az 2 yıl üstüste sergileye-

bilirseniz yetenek havuzuna alınırsınız 
ve firma size yatırım yapmaya, donat-
maya başlar. Bu anlamda uluslararası 
ileri eğitimlere alınırsınız. Bu süreç 
içerisinde uluslararası yapılan bir çok 
kişisel geliştirme programlarına dahil 
oldum.

Eşim ile de orada tanıştım ama şir-
ketin prosedürlerinden biri de; aynı 
şirkette eş-yakın akraba olarak çalışa-
mıyorsunuz. Bu nedenle ikimizden 
birinin ayrılması gerekiyordu, bu ben 
oldum..! AstraZeneca’dan ayrılarak 
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göz hastalıkları konusunda dünya li-
deri olan Alcon firmasına girdim. Bana 
verilen ürünün pazar payı son 2 yılda 
% 15,5 civarında idi. Pazar payını yük-
seltebilmek adına daha verimli kararlar 
alarak uygulamalarına başladım, köklü 
değişikliklere gittim, fikir liderleri ile 
iyileştirmeler yaptım, yatırımları fark-
lılaştırarak dikkat çekmeye başladık. 
Lidere yakışır orijinal projeler geliştir-
dim. Bütçeyi daha verimli alanlara kay-
dırarak yararlılığını arttırdık. Bir ilke   
imza atarak Texas’ta (A.B.D) bulunan 

üretim tesisine oftalmolojide kritik ka-
rar alıcı hekimleri “Geleceğin portföyü 
nasıl olacak” konulu özel bir programa 
davet ettim. 1.5 yıllık yoğun bir çalış-
ma sonucunda ürünün pazar payı du-
rağanlıktan büyüme evresine geçmiş 
ve %25’lere çıkmıştı, bu da büyük bir 
başarı getirmişti.

Bir süre sonra Boehringer Ingelheim’dan 
bir teklif geldi. Önemli bir transfer teklifi idi. 

O dönemde Boehringer Ingelheim ta-
rafından >30 bin hastanın katıldığı dün-

yanın en büyük kardiyovasküler alanda 
klinik çalışması tamamlanmış ve yayın-
lanmıştı. Bu oldukça ciddi ve değerli 
bir yayındı,  bu klinik çalışmanın ta-
nıtımının yapılması gerekiyordu. Mul-
titask bir işti ve tecrübeli bir pazarla-
macı arıyorlardı. Bu kariyere uygun bir 
yönetici yerleştirebilmek için piyasayı 
araştırmışlar ve beni tanıyan hekimler  
benim ismimi önermişler. Böylesine 
değerli bir çalışmayı tanıtabilmek ve 
artı yöneticilik vasfı da kazanabilmek 
adına teklifi kabul ettim. Bana bağlı ça-
lışacak bir de junior ürün müdürü ve-
rildi. Hipertansiyon grubunda önemli 
bir üründü. 

Bu tanıtım çalışmalarına Sayın Sunay 
Akın ve ünlü fotoğraf sanatçısı Sa-
yın Akgün Akova’nın da katkıları ile 
kardiyolog+nefrolog+dahiliye uzmanı 
hekim kadrosu ile birlikte çalışarak 
100 den fazla toplantı gerçekleştir-
dik. Harika bir ekip olmuştuk, Akgün 
Akova’nın sanatsal sunumları ile zen-
ginleşen, Sunay Akın’ın entellektüel 
bakış açısı ve yorumları ile hem sanat-
sal hem de bilimsel toplantılar realize 
oldu. Bu başarılı süreç sonrası farklı 
firmalar ile güçlü ürünler adına ‘copro-
motion’ ve ‘comarketing’ süreçlerine 
liderlik sorumlulukları tarafıma veril-
di. Pharma alanında rekabet yaptığınız 
firmalarla ortak çalışmalar da yapılabi-
liyor. Birbirlerini tamamlayıcı grupları 
olan firmalar ürün tanıtımlarında ve pa-
zarda daha güçlü pay alabilmek adına 
ortak çalışmalar yapabiliyor. Bu anlam-
da Lilly ile bir antidepresan ürün lans-
manı, GSK ile kardiyovasküler alanda, 
Pfizer ve Chiesi ile solunum alanında, 
Novartis ile de üroloji alanında ortak 
çalışmalar yaptık. Her birinde ürünleri 

“Veteriner hekim olduğum 
için Tıp fakültelerinde 
sunumlar yapabiliyordum, 
aslında hekim olmayan 
ürün müdürlerine genelde 
sunum yaptırmazlar”. 



lanse ettik veya pazar payı gelişiminde 
artış elde ettik. Bu bağlamda yurt dışı 
çalışmalarımız da oldu.

Boehringer’de çok güzel ve oldukça 
başarılı 3 yılım geçti. Önce kıdemli 
ürün müdürü, sonrasında grup ürün 
müdürü ve grup pazarlama müdürü 
oldum. Her sene terfi alarak ilerledim. 

Bu firmalar ile birlikte çalışmak beni 
çok geliştirdi ve esnekleştirdi. Yöneti-
ciliğim de büyüdü ve daha sonra so-
lunum grubu, bir süre sonra üroloji 
grubu da bana bağlandı. Ekip sayım 
çok büyüdü, titrim yükseldi. Bu arada 
hayatımın en güzel projesine de imza 
attım; dünyalar güzeli bir oğlum oldu. 

Anne olunca iş hayatınızı            
bırakmayı düşündünüz mü?

İş hayatımı bırakmadım, tam aksine 
çocuğuma daha iyi bir gelecek hazır-
lamak adına o dönemde Glaxo’dan ge-
len cömert bir teklifi kabul ettim. Glo-
bal pazarda da yer alacak bir yönetici 

arıyorlardı. Solunum portföyünü üst-
lendim. Portföy performans verileri 
istenilen düzeyde değildi ve 3 alanda 
liderlik istediler benden. Bu beklenti-
leri karşılayabilmek için temel değişik-
likler yapmaya başladım, öncelikleri 
farklılaştırdım, hedefe ulaşabilmek 
adına bir yıl içinde atılması gereken 
256 adım oluşturdum. Liderliğe kısa 
sürede ulaşabilmek kolay değildi ama 
biz 9. ay sonundaki faaliyet raporunu 
hazırlayıp sunarken, verilerde Koah 
endikasyonundaki ‘yeni’ reçete payın-
da  pazar liderliğine, astımda ise beşin-
cilikten ikinciliğine ulaşmıştık, toplam 
reçete payında ise her iki endikasyon-
da da lider konuma gelmiştik. Kasım 
ayında kutu liderliğini de TL liderliği-
mize eklemiştik.

Glaxo’da güzel uygulamalardan olan 
bir ödül sistemi vardır, bu ödüller; 
gold, platin, silver ve president ödülle-
ridir. President ödülü en büyük ödül-
dür ve bizzat şirketin büyük patronu 
tarafından verilir. Yaptığımız güçlü 

planlama, özverili takip ve koordine-
li çalışmalar ile o ödülü biz -solunum 
grubu olarak kazandık ve tüm dünya 
Glaxo çalışanlarına duyuruldu. Gümüş 
ödülü de ‘Medikomarketing process 
management’ ve platin ödülünü de 
‘Generic threat management’ ile ka-
zandık. 

GSK nın en büyük grubunda elde 
edilen bu başarılar sonucunda genel 
müdürümüz VP (Vice President) oldu 
ve VP hangi ülkeden ise yeni ‘hub’ o 
ülkenin şehri olmakta idi. O dönemde 
VP, Dubai’de idi. O yıl bizim başarı-
mız ile VP yöneticiliği İstanbul’a geçti. 
Dubai’nin kapatılıp İstanbul’a taşınma-
sı kararı alındı ve yeni bir yapılanmaya 
gidildi. Bu değişim sürecinde gerek 
İstanbul gerekse Dubai çalışanlarına, 
İstanbul’a geçiş teklif edildi, kabul et-
meyip ayrılmak isteyenlere tazminat 
teklifleri sunuldu, işte o dönemde, 
ben de küçük oğlumun yanında olmak 
isteyerek (sağlık sorunundan dolayı), 
bu ayrılma teklifini kabul ettim.  
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Böylesine yoğun bir iş hayatından 
sonra sizi evde düşünemiyorum! 
Sonraki iş yaşamlarınız nasıl geliş-
ti, ne gibi deneyimler kazandınız?

Bu süreç, oğlumun yanında olmam gere-
ken ve iyileştirme süreci idi, onu sağlıklı 
hale getirdikten sonra ben de kendimi 
sizin de dediğiniz gibi kendimi evde 
düşünemedim ve 2 yıl kadar Human 
Group’ta danışmanlık yaptım. Human 
Group, bir İK (İnsan Kaynakları) firma-
sı idi. Benden bir satış ekibi oluştura-
rak ‘kurumsal eğitim satışı’ organizas-
yonunu kurmamı  istediler. Hem evde 
oğlumun yanında olabilecek hem de iş 
hayatından uzak kalmayıp farklı bir de-
neyim kazanacaktım. 5 kişilik bir KAM 
ekibi  kurdum, günlük ziyaret program-
larından, satış hedeflerine, fiyat strateji-
leri oluşturmaya kadar her şeyi planla-
dım. Hizmet satışı ilaç dünyasından çok 

farklı bir satış dinamiği. Kurumsal satış 
bambaşka bir süreç yönetimi. Bende 
farklı yetkinlikleri geliştirdi. İlaç dışında,      
Coca-Cola gibi, Denizbank gibi, LCW 
gibi bambaşka firmaların gelişim süreç-
lerine şahitlik ettim.

Çalışma hayatınızın tamamı pa-
zarlama üzerine yoğunlaşmıştı, 
satış ekibi kurduktan sonra bakış 
açınızda değişiklik oldu mu?

Geçmişe dönüp baktığımda pazarlama 
alanında toplam 16 ürün lansmanı yap-
mışım, global firmalarda ulusal ve ulusla-
rarası sunumlar yapmışım. Rusya’ya bir 
dönem mentörlük yapmıştım. Hep pa-
zarlamada çalışmıştım, evet bir değişik-
lik oldu bakış açımda ve biraz da satışta 
çalışmak istedim.

Bu bakış açısı ile Astellas (Japonya mer-
kezli) firmasında enfeksiyon alanında 

ulusal satış müdürü olarak çalışmaya 
başladım. Dünyada tek olan ürünleri var-
dı. Benzeri bile yoktu, jenerikleri bile tu-
tunamıyordu. Böylesine önemli ürünleri 
olan bir firmaydı. Satış alanında yolculu-
ğum böylece devam ediyordu, antifun-
gal ürünler tarafındaydım. International 
Coaching Federation (ICF) Başkanı Sami 
Bugay ile bir yıllık ‘koçluk’ programın-
da beraber çalıştık. Satışın başında biri 
olarak böylesine değerli bir koç ile çalış-
mak bana çok şey kattı. Astellas’ın yurt 
dışı programlarına dahil olarak zengin 
‘koçluk’ eğitimleri de aldık. Satış ve pa-
zarlamanın da dahil edildiği bu program-
lar beni çok güçlendirdi. Yıllık 200 kutu 
hedefim vardı bu üründe, yaptığımız di-
siplinli çalışma ile yıl sonunu 3.500 kutu 
satarak gerçekleştirdik. 

Pazarlama ve Satış deneyimlerimde tek 
başıma idim. Global firmalarda deneyi-



mim çok olmuştu. Bir de yerli firmada 
ticari tarafımı da geliştirmek ve lokal 
bir firma deneyimi kazanmak için Ali 
Raif’ten gelen İş Birim Müdürü terfi tek-
lifini kabul ederek 180 kişilik bir grubun 
başına geçtim. Bu benim için yükselen 
bir rol oldu ve yöneticileri de yönetebil-
me yetilerimi değerlendirdim. Tek grup 
değil, 3 farklı grup yönetimi üstlendim. 3 
yıl kadar başarı ile çalıştım. Önce belirli 
bir grubu ele aldım, 125 kişilk satış ve pa-
zarlama grubu vardı. portföydeki grubu 
ikiye böldüm, markaları kendi kimlikleri-
ni kazanmaları adına ayırdım. Daha son-
ra kardiyoloji grubu da bana bağlandı, 
buna  paralel olarak, OTC de yepyeni 
bir ekibi en baştan planlayıp alt yapı-
sını oluşturdum. Tam bir start up sü-
reci idi…! Bu OTC ürünleri firma için 
de ilk tecrübe oldu. Bunlar bağışıklık 
güçlendirici ürünlerdi, şimdi öğrendi-
ğime göre bu ürünler COVID-19 süre-

cinde çok talep görmüş, bunu duymak 
da benim açımdan memnuniyet verici 
oldu. O dönemdeki yaptığımız başarılı 
çalışmalar ve iş sonuçlarından dolayı, 
tüm şirkete sene sonunda çift maaşlar 
ödendi. Sektörde ilk olacak program-
lar ve ödüller de koyduk. Bu ekibe 
motivasyon kazandırdı ve onlara da 
başarıyı getirdi.  

Pharma alanında bunca yıl ulusla-
rarası deneyim kazanarak önemli 
görevlerde bulundunuz. Hayvan 
sağlığı sektörüne dönmeye nasıl 
karar verdiniz, bu kararın teme-
linde ne yatıyor?  

İş hayatında bazen hissederseniz bu-
radaki görevim bitti dersiniz, öyle bir 
döneme girmiştim. Durup kendinizi 
dinlersiniz, bir şeyleri değiştirmenin 
vakti gelmiştir. Bu değişim Ceva’nın 
ilanını gördüğümde başladı. Başka 

bir duyguyla baktım bu ilana, ilk iş 
hayatına başladığım yerdi. Başka bir 
firma olsaydı belki beni bu kadar he-
yecanlandırmazdı ama ilk iş hayatıma 
başladığım yer beni oldukça heyecan-
landırdı. Hani demiştim ya size büyük 
denizlere açılmak isteyerek Pharma’ya 
geçmek istedim diye, o anda İsmet 
İnönü’nün bir sözü geldi aklıma “Tıp 
hekimliği bir deniz ise veteriner he-
kimlik okyanustur”, o anda benim için 
büyük denizler bitti ve okyanusuma, 
kendi mesleğime, veteriner hekimlik 
alanına dönmeye karar verdim. Bunca 
yıllık deneyimlerimi kendi sektörüme 
de aktarmak isteği yoğunlaştı bende. 
Hiç düşünmeden başvurumu yaptım 
ve yaklaşık 2 ay kadar süren bir gö-
rüşme sürecinden sonra Ceva’da Ru-
minant İş Birim Direktörü olarak işe 
başladım. 

Ruminant ürünlerinde satış, pazarlama 
ve teknik alanlardan sorumluyum. Bu 
sorumluluk ile süreçlerin iyileştirilmesi, 
performansların arttırılması için dene-
yimlerimi firmama ve veteriner hekim-
lik sektörüne aktarmaya çalışacağım.

Veteriner hekimlik sektörüne dönme 
kararınıza çevrenizden ne gibi tepki-
ler geldi? 

‘Bunca emek ve çalışmadan sonra 
niye veteriner sektörüne dönüyorsun, 
küçük pazardır, sana yetmez’ diyenler 
de oldu elbet ama ben huzurla baş-
ladım. Olgunluk, ustalık dönemime 
girdiğimde birikimlerimi kendi sektö-
rümde değerlendirip buradan da jübi-
lemi yapmak isterim.

O zaman ‘Okyanusa’, aramıza hoş-
geldiniz yeniden. Merak ettiğim 
şey 23 yıldır uluslararası firma-
larda deneyimler yaşadınız, vete-
riner hekimliğin size tıp alanında 
ne gibi artıları/eksileri oldu, neler 
yaşadınız?

Pharmada satış pazarlama tarafında 
doktor olmanız beklenmiyor ama me-
dikal departmanda  iseniz tıp doktoru 
olmanız bekleniyor. Dünyanın en bü-
yük global firmalarında çalışabilmenin 
oldukça artılarını kazandım, çok zeki 
ve yetenekli, iyi eğitimli insanlar var bu 
alanda, ingilizcenizin oldukça ileri dü-

“İsmet İnönü’nün bir sözü geldi aklıma “Tıp 
hekimliği bir deniz ise veteriner hekimlik ok-
yanustur”, o anda benim için büyük denizler 
bitti ve okyanusuma, kendi mesleğime, veteri-
ner hekimlik alanına dönmeye karar verdim”.



zeyde olması gerekiyor, ülkelere göre 
bakış açıları ve prensipleri değişiyor, 
bunların içinde yetişebilmek bana çok 
değer kattı ve esneklikler kazandım.

Muhatap olduğunuz kişiler doktorlar 
olduğu için, veteriner hekim olarak 
baskı görebiliyorsunuz. Tıp doktorları 
ve eczacılar tek ses olmayı kolay ba-
şarıyorlar. Tıp doktoru değildim ama 
veteriner hekimdim. Bu alanda çalışan 
ekonomistler, işletmeciler ve diğer 
mesleklerde olanlar da vardı. Medikal 
tarafı Bilim Servisi olarak tanımlanıyor 
ve bu serviste tıp doktorları, eczacılar, 
diş hekimleri de var, eskiden veteriner 
hekimlerde bu servise dahil olmasına 
rağmen sonradan veteriner hekimler 
bu gruptan çıkarıldı. Şu anda sağlık ça-
lışanı olarak bile görülmüyor maalesef. 

Benim veteriner hekim olmamın bir 
yandan artıları olurken bir yandan 
da zorlukları da oldu tabii. Diğer tıp 
doktorları ile konuşurken, anatomi 

bilgim, terimlere hakimiyetim ve far-
makoloji bilgimden dolayı daha rahat 
göğüsleyebildim ancak, sınıf atlamada 
zorlukları oldu.

Çalıştığım firmalarda veteriner hekim-
ler ile de çalıştım, meslektaşlarıma 
destek olmaya çalıştım ama maalesef 
ki meslektaşlarımdan karşı desteği, 
sahiplenmeyi göremedim. Deontoloji 
konusunda mesleki zayıflık olduğunu 
hissettim.

Tıp doktorlarından ‘üniversite girişler-
de biz ilk 200’deyiz, siz kaçıncısınız’ 
diye gelen sorular da oldu, ‘neden 
kendi sektöründe çalışmıyorsun, hay-
di o tarafa’ diye sorgulayanlar, hatta 
dışlamaya çalışanlar da oldu, ekono-
mistim desem gir banka da mı çalış di-
yeceklerdi yani... veya çok paylaşımcı 
olmayan çalışanlar da  oldu. 

Tabii ki çok farklı mesleklerden ge-
len yöneticilerin de olduğu sektörde, 
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teknik terimleri ben çok daha rahat 
anlayabilip, anında sorular sorabili-
yordum. Bu hakimiyeti görünce saygı 
duyuyorlardı. Buna rağmen herkesten 
daha çok çalıştım. Konulara hakimiye-
timi hep taze ve yüksek tuttum. Dün-
ya kütüphanelerine üye olarak sürekli 
sorumluluk alanımdaki yayınları oku-
dum. Çalışmak ve yüksek performans 
esastı, başarının anahtarı oldu.

Sonuçta ben pazarlama departmanın-
da görevliydim ve kendi ürünlerimi 
çok iyi tanıyordum, klinik çalışmaları-
nı çok iyi biliyordum ve bu ürünlerin 
faydalarını aktarıyordum. 

İyi bir ingilizceniz olmasaydı, iş hayatı-
nızda nasıl bir etki yaratırdı, okuduğu-
nuz lise eğitimi size neler kazandırdı?

İki büyük etkisi oldu. İngilizceye haki-
miyetim Işık lisesinden geliyor, yoksa 
iş görüşmelerinde bu kadar zor ileri 
ingilizce sınavlarını geçmem mümkün 
değildi. 

İkinci etkisi ben yatılı okudum, disip-
lini, özdisiplini, sebat etmeyi, zorluk-
ları göğüsleyebilme azmini de oradan 
aldım, bir çok kişi pes edebilirdi. Ay-
rıca hem kadın oluyorsunuz, hem eş 
oluyorsunuz, anne oluyorsunuz ve iş 
hayatınızda ilerliyorsunuz, dayanıklı-
lık ve dirayeti, yüksek disiplini yatılı 
olarak okumamdan kazandığımı düşü-
nüyorum.

İngilizcem olmasa bu global firmaların 
kapısından bile geçemezdim. Analitik 
düşünen, kendini ifade edebilen birey-
ler olarak yetiştiriyorlar Işık Lisesin-
de. Ayrıca talepkar olmanı istiyorlar. 
Cesur, sorgulayan, analitik düşünen, 
kendini ifade edebilen insanlar olarak 

“Disiplini, özdisiplini, 

sebat etmeyi, zorlukları 

göğüsleyebilme azmini 

yatılı lise eğitimimden 

aldım, bir çok kişi 

pes edebilirdi!”,

“Çalışmak ve yüksek performans 
esastı, başarının anahtarı oldu.”
“Çalışmak ve yüksek performans 
esastı, başarının anahtarı oldu.”
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yetiştiriyorlar Bu nedenlerle, büyük 
lider firmalara cesaret ile gidebildim. 
Liderlik yapabilme beklentileri olan 
daha fazlasını hedefleyen, global pro-
jeleri ben yapabilirim diyerek el kaldı-
rabilen biri olabiliyorsunuz. 

Yatılı okurken lisan sahibi olmanın 
yanısıra, okulun bulunduğu mevki-
den ve teşviklerden de dolayı 10 yaş-
larında bile tiyatrolara giderdim. Sanat 
kulüplerine girerdim. Entellektüellik 
kazandırılıyor, sorgulayarak bir şeyleri 
başarabilme yetisi veriliyor.

Veteriner fakültesinden başka bir 
okulda okusaydım diye düşündünüz 
mü hiç?

Ben çocukluğumdan beri hep veteri-
ner hekim olmak isterdim, veteriner 
fakültesinde okurken bile tıp fakülte-
lerine yatay geçiş yapabilme notlarını 
yakalamama rağmen öyle bir isteğim 
hiç olmadı, ben mesleğimi sevdim.

Fakülteden mezun olurken, suni to-
humlama, parazitoloji, hayvan besle-
me kürsülerinden fakültede kalmam 
için görüşmeler de olmuştu ancak dü-
şünmedim. Şayet asistanlıkta önümün 
açılabileceğini, yurt dışındaki fakül-
telere gönderilebileceğimi, oralarda 
kendimi geliştirebileceğimi ve ülkeme 
döndüğümde fakülteme daha faydalı 

olabileceğimi görseydim motive olur, 
kalırdım. Zaten ben yönümü önceden 
çizmiş, kendimi ilaç sektörüne hazır-
lamıştım.

İş hayatınıza hayvan sağlığında baş-
ladınız, Pharmaya geçtiğiniz zaman 
nasıl duygular yaşadınız? Yani potansi-
yeller, iş hayatındaki farklılıklar, mes-
lek grupları, pazar büyüklüğü nasıl 
etkiledi sizi?

Öncelikle boyut olarak rakamları algı-
lamakta zorlandığımı itiraf edebilirim; 
birden rakamların yanına bir sürü sıfır-
lar daha eklenmeye başladı. Veteriner 
sektörü şayet bir gölse, pharma sektö-
rü büyük bir denizdi. Bu biraz yalnız-
lık korkusu, başarı korkusu oluşturdu 
ilk başlarda. Burada bir fırtına olursa 
nasıl atlatırım endişesini yaşadım tabi. 
Danışabileceğim kimse de yoktu. 

Pharma daha çok markaya, pazarlama-
ya ve bilimsel çalışmalara önem veri-
yor. Pharma da bilgi satışı var, dokto-
run reçete kararında etkin olabilmek 
için bilgi satıyorsunuz. Yayınladığınız 
klinik çalışmalar önem kazanıyor. Bir 
bilgi deryası içindesiniz ve çok fazla 
okumanız ve çok daha fazla çalışmanız 
gerekiyor. Ürünün farklılıklarını ve fay-
dalarını çok iyi anlatmalısınız. Karşınız-
da bir doktor var kendi alanında olduk-
ça bilgili biri. Bu konuşmalar arasında 

çok ince bir çizgi oluşuyor, madalyo-
nun iki yüzü var ve tarafları hassas bir 
dengede götürmeniz gerekiyor.

Pharmada firmalar çalışanlarına çok 
fazla eğitim veriyorlar, çok güzel for-
matlar atıyorlar, farklı bir profesyonel 
dille konuşmanız gerekiyor. Bu has-
sasiyet içeren konuşmalarda yerinizi 
bilmeniz gerekiyor. ‘Tereciye tere sat-
mak’ gibi olmaması için, çok ince bir 
çizgide buluşmanız gerekiyor, bu alan 
biraz korkutucu idi. Ayrıca Pharma’da 
önemli dernekler var, onlarla birlikte 
çalışabilmek de oldukça faydalıydı ve 
bu dernekler oldukça etkinler. Hemen 
hemen her branşın bir derneği var te-
davi sistemlerinde etkin rol alırlar. 
Hem bilimsel dernekler hem de hasta 
dernekleri. 

Bu alanda meslek farklılıklarının çok 
fazla olması da avantajdı, sektör de 
buna alışık, senin satış ve pazarlamada 
olduğunu biliyorlar zaten. Mesela ben 
hayvan sağlığı sektöründe çalışırken 
köylü ile ishali ‘ötürüyor’ diye konu-
şurken, bir anda kendimi tıp alanında 
dünyadaki ilk 5 ismin karşısında ishali 
konuşurken buldum. Aradaki terim-
leri konuşabilmek bambaşka. Kimisi 
çok mütevazi olduğu gibi bazılarında 
yüksek egolar da olabiliyor. Bu arada 
esneyebilmeyi öğrendiğimi düşünüyo-
rum. Her alanda ikna edemeyeceğim 
kimse yoktur diyebilirim.

Peki, şimdi pharmadan hayvan         
sağlığına geçişte neler hissetiniz? 

Pharmada büyük N’i “Big Data’yı” tüm 
detayları ile görebiliyorsunuz. Doktor 
havuzlarını da görebiliyorsunuz, yani 
kör değilsiniz, tüm bilgiler bir havuz-
da toplanmış; bölge bölge bile göre-
biliyorsunuz, pazarda satılan ürünleri 
kendinizi ve rakiplerinizi çok rahat 

Yeni mezun gençlere tavsiyeler:

“Deontoloji bence çok önemli, 
meslektaşlarını koruyup kol-
lamalarını, bu meslek men-
subu olduklarını ve etik dav-
ranmalarını bekliyorum”. 

“Hayvan sağlığı sektöründe çalışırken köylü ile ishali ‘ötü-
rüyor’ diye konuşurken, bir anda kendimi tıp alanında dün-
yadaki ilk 5 ismin karşısında ishali konuşurken buldum”



inceleyebiliyorsunuz. Herşey şeffaf. 
Bu datalar, önceden aylık, haftalık ve-
rilirken günlük bilgilere kadar geldi. 
IMS bu konuda çok detaylı bilgiler 
sağlıyor. Veteriner sektöründe bunu 
göremiyoruz henüz. Hangi ürün ne 
kadar satıldı, verileri ve analizlerini bi-
lemiyoruz. Pharma’da markalara çok 
büyük yatırımlar var ve çalışanlara ol-
dukça eğitim fırsatları veriliyor. 

Veteriner Hekimlerin iş ağırlığı çok 
fazla, fiziksel olarak da çok yoruluyor-
lar. Mesleğimiz açısından bazı konula-
rın daha da kötüye gittiğini görüyoruz, 
önemli bir sağlık hizmeti sunarlarken, 
sağlıkçı sınıfında bile sayılmadı ve bu 
hakları verilmedi veteriner hekimle-
rin. COVID-19 sürecinde, aşı çalışma-
larında bile veteriner hekimlere gere-
ken değer ve yer verilmedi. Başarıyla 
çalışan meslekten bilim adamlarımız 
var. Umarım aşıyı da onlar geliştire-
ceklerdir. Hayvan sağlığının insan 
sağlığına etkisi değerlendirilip, hay-
van sağlığı Sağlık Bakanlığına bağlansa 
benzer politika ve tedbirlerin yürütü-
mü, ilaç takibi, büyük data yönetimi 
gibi konular da daha kolay olabilir.

Mesleki gelişim sağlayabilmemiz için, 
yenilikçi yaklaşımlarla diğer ülkelere 
örnek olabiliyor muyuz diye sormamız 
gerek, hiç bir şey değişmiyor diyoruz 
ama bizler elimizi ne kadar taşın altı-
na koyuyoruz. Hayvan sağlığı sektörü-
nün, Pharmaya kıyasla gelişim ihtiya-
cı olan alanlar olduğunu görüyorum. 
Derneklerin faaliyetleri, sosyal sorum-
luluk projeleri, uluslararası örgütlerle 
iletişimler, Avrupa’ya ileri teknolojile-
rin olduğu merkezlere eğitim amaçlı  
öğrencilerin / meslektaşların gönderi-
lebilmesi gerekiyor. Bir eser bırakmak 
çok önemli, uluslararası firmalarda 
çalışırken bile ülkemize ne kadar fay-
da sağlayabiliriz diye bakmamız lazım. 
Ne gibi öncü hareketler yapabiliyoruz; 
bugünden, önümüzdeki 20 yıl için ne-
ler yapabilirizi planlayabilmeli, bizden 
sonraki nesillere neler bırakabilirizi 
kendimize sormamız lazım.

Böylesine dolu bir iş yaşantınız 
var, yeni mezun olan genç veteriner 
hekimlere neler tavsiye ediyorsunuz?

Öncelikle deontoloji bence çok önem-
li, meslektaşlarını koruyup kollamala-
rını, bu meslek mensubu olduklarını 

ve etik davranmalarını bekliyorum. 32 
tane veteriner fakültesi olmuş, iş haya-
tı sizden meslek bilgileriniz dışında da 
başka yetenekler ister. Ne iş yapıyor-
sa, uzmanlaşmasını ve kendine yatırım 
yapması gerekir. Günün trendlerini ya-
kalaması lazım, bu trend bir lisan ise 
yabancı dilini, takım çalışması ise ileti-
şimli uyumlu çalışma yetisini kazanma-
sı lazım, üstelik bütün bunları müteva-
zilikle yapması lazım. Hangi konumda 
olursa olsun tam olarak ne yapmak isti-
yorum diye kendisine soracak, deonto-
loji koruyarak etik davranıp, kendine 
yatırım yapmaya devam edecek. Çalış-
kan olmak, disiplinli olmak, nerede yol 
almak istiyorumun hesabını yapacak. 
Birini ısırmak kolay, ama sonrasında 
telafi etmek çok zor. Bilgi yatırımı ola-
bilir, lisan yatırımı olabilir, yolunu net-
leştirip, cesaretle ilerlemeli, analitik 
düşünmek önemli, fark yaratabilmek 
için bunun dışında neler yapabilirimi 
geliştirmeli, merakla araştırmalar yap-
ması gerekir. Cesur sorular sormaktan 
çekinmemeli, bu soruları kendisine de 
sorup yanıtlarını verebilmeli. Nerede 
yol alacaklarsa, hiç korkmadan cesa-
retle ilerlemeleri lazım.

“Şikayet eden taraf veya mesleki bir eleştiri yapıldığında ortaya bir gizli özne atılır, bu 
gizli özne kimdir? Bunu kim düzeltecek, kendimizden başlamalı ve dediğim gibi hepimiz 
elimizi taşın altına koymamız gerekir. Mesleki dayanışmada deontoloji ve etik mesleki 
değerimizi arttırır”. 
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Karaalioğlu ailesi, çocukları ile doğada olma-
yı ve motorsiklet kullanmayı seviyorlar

Ailecek neler yapmayı seviyorsunuz?

10 yaşındaki oğlum, en güzel projem 
diye düşünüyorum. Playstation oyna-
mayan, AVM sevmeyen bir çocuk ye-
tiştirebildiğimiz için çok mutluyum. 
Oğlumla birlikte bahçede olmayı, so-
lucanlar arayıp onları incelemeyi, kele-
bekleri izlemeyi, ata binmeyi, doğada 
olmayı seviyoruz, hayvan sevgisini aşı-
layabildiğimiz için çok mutluyum. Ka-
riyerimde ilerleyebilmemde eşimin de 
çok büyük desteği var. Eşim ile birlikte 
ortak tutukumuz motorsiklet kullan-
mak ve yol yapmak.Yolda doğanın ko-
kusunu almak, yorulunca bir köy kah-
vesinde çay yudumlamak, güneşi başka 
şehirde doğurmak tam bir detoks.

Sektöre vermek istediğiniz   
mesajlar var mı?

Meslek grubu olarak çok ağır çalışıyo-
ruz ama hayat sadece çalışmak olma-
malı. Yoğun çalışma hayatı nedeniyle 
hobilere ve sanata pek ağırlık veremi-
yoruz, bu gibi özellikler entellektüel 
tarafımızı etkileyecektir. Hobilerimizi 
bile esere çevirip hayatımıza katabili-
riz, bu boşluğun hem meslekte hem 
de kişisel gelişimimizde eksiklikler ya-
rattığını düşünüyorum.

Tıp doktorlarına da baktığımızda çok 
ağır çalışıyorlar, 48 saat aralıksız ame-

liyat yapanlar var, bir bakıyorsunuz 
kitap yazmış, şaşırıyorum, bir bakıyo-
rum kara kalem resim çalışmaları var. 
Bir şekilde zaman ayırıp fırsat yarata-
biliyorlar. 

Evet ben de fotoğraf sanatları ile 
ilgilendiğim için bu camiada hobi 
olarak fotoğraf çeken bir çok dok-
tor tanıyorum, vakit ayırabiliyor-
lar ve bundan büyük keyif alıyor-
lar. Psikolojik olarak kendilerini 
rahatlatabiliyorlar. 

Şikayet eden taraf veya mesleki bir 
eleştiri yapıldığında ortaya bir gizli 
özne atılır, bu gizli özne kimdir? Bunu 
kim düzeltecek, kendimizden başla-
malı ve dediğim gibi hepimiz elimizi 
taşın altına koymamız gerekir. Mesleki 
dayanışmada deontoloji ve etik mesle-
ki değerimizi arttırır. 

Sektöre geri dönüşüm henüz yeni, de-
taylardan bütüne gideceğim, detayla-
rı inceleyip bütünü gördükten sonra 
detaylara geri döneceğim, buradaki 
eksiklikleri görüp çözüm önerileri ile 
döneceğim. Umarım bir sonraki rö-
portajımızda sizinle yeni projeler üze-
rinde görüşüyor oluruz.

“Meslek grubu olarak çok 
ağır çalışıyoruz ama hayat 
sadece çalışmak olmamalı. 
Yoğun çalışma hayatı nede-
niyle hobilere ve sanata pek 
ağırlık veremiyoruz, bu gibi 
özellikler entellektüel tara-
fımızı etkileyecektir”. 
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Nüfusun her geçen gün artması 

ile birlikte, insanlar için yeterli 

hayvansal proteinin üretimi ve 

bu üretimin olumsuz çevresel 

etkilerinin azaltılması ihtiyacı, 

akılcı bilim ve yenilikçi çözüm-

ler gerektirecektir. Bu zorlukla-

ra değinmek için DSM Hayvan 

Besleme ve Sağlığı iş birimi, 

Dünya nüfusu arttıkça 
hayvansal proteine olan 
talep de artmaya devam 
edecektir. Zamanla, hali 

hazırda gezegenimizin 
sınırlı olan doğal kay-

nakları üzerinde muaz-
zam bir baskı oluşturan 

hayvansal protein için 
giderek artan bu ihti-

yaç, önemli bir çevresel 
sorun oluşturacaktır. Bu 
noktada gezegenimizin 
sınırları dahilinde, gıda 
sistemlerimizin yöneti-
mi oldukça zor bir hale 

gelecektir. 

önde gelen yeni stratejik girişimi-
ni tanıttı: 

Bizimle Mümkün. Bu girişimin 
amacı, sürdürülebilir hayvansal 
protein üretimi konusunda güç-
lü ve erişilebilir bir dönüşüme 
öncülük etmek ve daha aydınlık 
bir gelecek sağlayacak çözümleri 
hızlandırmak olarak açıklandı.



Sürdürülebilir hayvansal üretimi mümkün kılan lider hayvan besleme ve sağlığı şirketi

DSM, hayvan besleme ve sağlığı sektörünün 

dönüşümü için yeni stratejik girişimini 

açıkladı

“Bizimle Mümkün”
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DSM Hayvan Besleme ve Sağlığı 
Birimi Başkanı Ivo Lansbergen 
açıklamasına, “DSM amaca yönelik ve 
performans odaklıdır ve biliyoruz ki 
tarımsal endüstri kendisini dönüştü-
rebilecek yeteneğe sahip” sözleri ile 
başladı. “Çok uzun zamandır, sürdürü-
lebilirlik başkasının problemi, gelece-
ğin problemiydi. Ancak şimdi, üstesin-
den gelmesi imkansız bir zorluk değil. 
Biliyoruz ki, hayvansal üretimi sürdü-

“Sürdürülebilirlik DNA’mızda var. DSM dahilinde ve ötesinde, yeni vizyonumuzu, tarımsal 
endüstrinin geleceğini nasıl gördüğümüzü ve oynamak istediğimiz rolü göstermek 
istiyoruz”. 

rülebilir hale getirebiliriz. İhtiyacımız 
olan şey, hayvansal üretimi sürdürü-
lebilir hale getirirken, üreticilerimize 
iyi bir hayat sağlamak ve tüm insanlığa 
uygun bütçeli hayvansal protein suna-
bilmek. Bizimle Mümkün kampanya-
sı kısaca, en önemli müşterimize, yani 
insanlığa ve dünyamıza, somut ve uy-
gulanabilir çözümler sunarak hizmet 
etmeye olan adanmışlığımızdır.

Sürdürülebilirlik DNA’mızda var. DSM 
dahilinde ve ötesinde, yeni vizyonu-
muzu, tarımsal endüstrinin gelece-
ğini nasıl gördüğümüzü ve oynamak 
istediğimiz rolü göstermek istiyoruz. 
Bu stratejik girişim yalnızca değer zin-
cirinin bir parçası olduğumuza değil 
aynı zamanda değişim elçisi de oldu-
ğumuza, küresel iletişimleri izlediği-
mize, çiftçilik ekosisteminin çeşitli 
paydaşları ile bağlantı kurduğumuza, 



“Bizimle Mümkün kampanyası 
kısaca, en önemli müşterimize, 
yani insanlığa ve dünyamıza, 
somut ve uygulanabilir çözüm-
ler sunarak hizmet etmeye olan 
adanmışlığımızdır”.

“Bizimle Mümkün”

DSM Hayvan Besleme ve Sağlığı Birimi 
Başkanı Ivo Lansbergen:

geleceği düşündüğümüze, yeni fikirler ve çalış-
ma şekilleri oluşturduğumuza dair bağlılığımızı 
yansıtmaktadır. Şimdi değilse, ne zaman?”

BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2, 3, 
12, 13 ve 14* ile uyumlu hale getirilen stratejik 
girişim, hayvansal üretim endüstrisindeki ana 
problemlere işaret eden altı sürdürülebilirlik 
platformu öncülüğünde yürütülecektir. Bunlar:

lÇiftlik hayvanlarının performansını yaşam sü-
resince iyileştirmek

lGıda kaybını ve israfını önlerken gıda kalitesi-
ni attırmak (ör; et, süt, balık, yumurta)

lHayvansal kaynaklı emisyonları azaltmak

lDoğal kaynakları verimli kullanmak 

lDeniz kaynaklarına olan bağımlılığı azaltmak

lAntimikrobiyal dirençle mücadeleye yardımcı 
olmak

DSM Hayvan Besleme ve Sağlığı Bölümü Baş-
kan Yardımcısı Christie Chavis, “DSM sürdü-
rülebilirlik alanında uzun ve zengin bir mirasa 
sahiptir ve bu nedenle amaca yönelik bir şirket 
olarak faaliyet göstermektedir. Şirketler artık 
bu bakış açısını erteleyemezler. Ayağa kalkıp, 
sürdürülebilirliği tüm yönleri ile kavramak ve 
benimsemek zorundadırlar; Sürdürülebilirlik 
her anlamda olduğu gibi, sektörün başarısı açı-
sından da yaşamsal  öneme sahiptir” açıklama-
sında bulundu ve devam etti: ”Eşzamanlı olarak 
üç düzlemde değer yaratacağız: İnsanlar, Geze-
gen ve Kârlılık ”

DSM ANH Sürdürülebilirlik ve İş Çözümleri 
Başkan Yardımcısı David Nickell: “Bu önemli 
alanların arka planında bilimimizi, inovasyo-
numuzu ve sürdülebilirliğimizi uygulayarak, 
hayvansal protein endüstrisinin sürdürebilir-
liğinde önemli bir fark yaratacağımıza inanı-
yoruz” dedi. “DSM’de gezegenimizi koruma 
konusundaki rolümüzün sorumluluğunu üstle-
niyoruz ve endüstrinin hayvansal protein üre-
timinin sürdürülebilirliği konusunda ekonomik 
ve ölçülebilir gelişmeler oluşturmasına olanak 
tanıyacak işletme çözümlerini geliştirdik, ge-
liştirmeye devam ediyoruz ve diğer firmaların 
da bunu takip edeceğini umuyoruz” şeklinde 
ekledi.

Bizimle Mümkün sloganlı stratejik girişim, 
tarım endüstrisinin karşılaştığı zorluklara ger-
çek cevaplar sunmayı amaçlamaktadır ve uzun 
yıllar süren yatırımların, yenilikçi çözümlerin 
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sonucunda ortaya çıkmıştır. Yalnızca 
yeni bir başlangıcı değil, daha sürdü-
rülebilir bir geleceğe doğru daha hızlı 
bir yolculuğu işaret etmektedir.

*BM sürdürülebilir gelişim hedefleri 
hepimiz için daha fazla sürdürülebilir 
bir geleceğe ulaşmak için detaylı bir 
plandır.  Yukarıda belirtilen hedefler 
şunlardır (*) : 2 - Sıfır açlık; 3 - Sağlık 
ve refah; 12 - Sorumlu tüketim ve üre-
tim; 13 - İklim Faaliyeti; 14 - Sualtı Ya-
şam (Kaynak).

DSM –  Parlak Bilim. Daha Parlak Bir 
Yaşam.™

Royal DSM, Besin, Sağlık ve Sürdürü-
lebilir Yaşam konularında amaca yö-
nelik bilime dayalı bir şirkettir. DSM, 
tüm paydaşlar için sürdürülebilir de-
ğer oluşturmak adına ekonomik refah, 
çevresel gelişme ve sosyal ilerlemeleri 
yönlendirmektedir. DSM insan beslen-

mesi, hayvan beslenmesi, kişisel ba-
kım ve hoş koku, tıbbi cihazlar, yeşil 
ürünler ve uygulamalar ve hareketlilik 
ve bağlanabilirlik için yenilikçi işletme 
çözümleri sunmaktadır. DSM ve bağlı 
şirketler yaklaşık 23.000 çalışan ile 10 
milyar € civarı yıllık net satış sağlamak-
tadır. Şirket Euronex Amsterdam lis-
tesinde kayıtlıdır. Daha fazla bilgi için 
www.dsm.com/wemakeitpossible.

veya:            

Daha fazla bilgi için:

DSM ANH Press Office

KWT Global

dsm@kwtglobal.com

+44 (0)775 753 5968

DSM ANH 

Kunal Mehta

Global Pazarlama İletişimleri Yöneticisi

kunal.mehta@dsm.com

Geleceğe Yönelik Beyanlar 

Bu basın bülteni DSM’nin gelecek (fi-
nansal) performansı ve konumu ile 
ilgili olarak geleceğe yönelik beyanlar 
içerebilir. Bu tür beyanlar DSM’nin 
güncel beklentilerine, tahminlerine 
ve perspektifine ve şirkette bulunan 
mevcut bilgilere dayanmaktadır. DSM, 
okuyucuları, bu tür ifadelerin tahmin 
edilmesi zor olan belirli riskler ve be-
lirsizlikler içerdiği konusunda uyarır ve 
bu nedenle, birçok faktörün fiili per-
formansın ve konumun bu ifadelerden 
net bir şekilde farklı olmasına neden 
olabileceği anlaşılmalıdır. DSM’nin bu 
basın bülteninde bulunan beyanları 
yasa tarafından talep edilmediği süre-
ce güncelleme yükümlülüğü yoktur. 
Bu basın bülteninin İngilizce versiyo-
nu esastır.

DSM ve bağlı şirketler yaklaşık 23.000 çalışan ile 10 milyar € civarı yıllık net satış sağlamaktadır.
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Gobal olarak 

2019 yılı 

yem üretiminde 

129 yem fabrikası 

1 milyon metrik  

tona ulaştı.

Yem üretiminin liderleri

* 2019 yılında global anlam-
da yem üreten 129 firma, 
yaklaşık olarak 437.6 mil-
yon metrik ton karma yem 
üretti.

* 129 firma, global yem üreti-
minin %39’unu üretiyor

* Bu en iyi 129 yem üreten 
şirket, 2019 yılında yakla-
şık 437.6 milyon metrik ton 
karma yem üretti. 

* Alltech’in 2020 küresel 
yem anketine göre, 2019’un 
küresel karma yem üretim 
hacmi 1.126 milyar metrik 
tonu aştı.

* Bu karma yem üreten şirket-
ler, global üretim tonajının 
%39’unu temsil ediyor. Böl-
gesel bir bakış açısıyla, bu yıl-
ki listede yer alan firmaların 
çoğunun Asya (52) merkez-
li, Avrupa’da ise (30) firma 
yer alıyor. Bunun yanısıra 
26’sı Kuzey Amerika’da; 8’i 
Güney Amerika’da; 6’sı Orta 
Doğu’da; 5’i Afrika’da ve 2’si 
Avustralya’da bulunuyor.



2019’un 
EN BÜYÜK YEM 

ÜRETECİLERİ

2019’un 
EN BÜYÜK YEM 

ÜRETECİLERİ
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2019 sıralamasında   
dikkat çekenler

2018 yılı listesinde 102 firma yer alır-
ken, 2019’un En İyi Yem Fabrikaları 
sıralamasında 129 firma listelendi. Bu 
yılki raporda yapılan en önemli deği-
şiklikler, yeni veya güncellenmiş ve-
rilerin eklenmesiyle ortaya çıkarak; 
şirketlere özgü piyasa koşulları, satın 
almalar veya gelişmelerden etkilendi.

42 yeni firma giriş yaparken  
9 firma listeden çıkarıldı

Ana listeye yeni olarak 42 yeni şirket 
girerken, büyük ölçüde Çin’den (16) 
ve Amerika Birleşik Devletleri’nden 
(15) şirket daha eklendi. Ayrıca, gün-
cellenen bilgiler ışığında, geçen yılki 
en iyi şirketler raporunda yer alan do-
kuz şirket de listeden çıkarıldı.

Birçok şirket, 2018 sıralamalarına/
hacimlerine kıyasla kayda değer sıçra-
malar yaptı. Yeni verilere dayanarak, 

Çinli yem üreticisi Haid Group, liste-

de 17. sıradan yukarı doğru hareket 

ederek 6. sıraya yükseldi.

Shuangbaotai Group (Twins Group), 

2018’de 15. sıradan 12. sıraya, 

Singapur’lu Japfa Ltd. 30. sıradan 22.  

sıraya yükseldi. Buna karşılık, Afrika 

domuz ateşi (ASF) virüsü nedeniy-

le 2019’da 2018’e kıyasla bazı Asya 

şirketleri hacimlerini önemli ölçüde 

azaltmak durumunda kaldı.

ADM’nin Neovia’yı satın alması, bu 

yılki raporda yer alan en önemli birleş-

me ve satın alma faaliyeti oldu. Duyu-

ru 2018’de yapılmasına rağmen, satış 

2019’da sonuçlandırıldı.

2020 yılında gerçekleşen başka bir sa-

tın alma, De Heus’un Avrupa ve Gü-

neydoğu Asya’daki satın alımlarıyla 

firmanın üretim hacmını arttırarak, 

gelecek yılki listede sıralamayı ne ka-

dar etkilediğini göreceğiz.

Bölgelere göre 

yem üretim tonajları 

(x1.000 metrik ton)

Asya

212.223

Kuzey 
Amerika 

96.422

Güney 
Amerika 
22.649

Orta 
Doğu

14.420

Afrika
5.887

Okyanusya

5.887

Avrupa 

83.098

1 milyon tona yaklaşan 
yem şirketleri

Yıllık 
yem 
üretimi 
x1.000      
metrik 
ton Firma Ülke

926 Rembrandt Enterprises ABD

920  BANVİT          TÜRKİYE

920 Itouchu Feed Mills Co       Japonya

900 GreenFeed           Vietnam

900 Sanwang Group                   Çin

900 Showa Sangyo            Japonya

885 TS Corp.             G. Kore

865 Le Gouessant              Fransa

857 Coren             İspanya

848 MPS Egg Farms  ABD

840 Ambar                  İsrail

840  Center Fresh Group                ABD

840 Praire Star Farms                     ABD

800 Fengxiang Group    Çin

800 Toyohashi Feed Mills        Japonya 

800 Woosung Feed Co.            G. Kore

800 Yisheng Livestock&   
 Poultry Breeding Co.                Çin

(800.000 metrik ton ve üzeri 
üretim yapan firmalar)
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Son yıllarda diğer önemli birleşme ve 
satın alma faaliyetleri arasında 
Nutreco’nun Hi-Pro Feeds (2017) satın 
alınması; Cargill’in Southern States Co-op 
(2017) satın alınması ve Alltech’in 2017 
yılında Ridley Inc.’i devralması yer alıyor.

Gelecek yılın En İyi Yem Şirketleri raporu-
na baktığımızda, hayvansal protein üreti-
cilerinin 2020’de karşılaştığı zorluklar göz 
önüne alındığında çok farklı olabilir. 

COVID-19’un ETKİSİ GELECEK YILIN  
LİSTESİNİ ETKİLEYECEKTİR

Hiç şüphe yok ki, Covid-19 küresel pande-
misinin etkisi 2020 yem üretim hacimleri-
ni şekillendirecektir. COVID-19  etkisi ile 
bir çok paketleme tesisinin kapanması, 
gelir düzeyinin düşmesi nedenleriyle pro-
tein tüketiminde azalma olacağı tahmin 
edilmektedir. Bu etkenler, üretilen yem 
miktarını da etkileyebileceği gibi birleş-
me ve satın alımları da yavaşlatabilecek 
veya hızlandırabilecektir. 



Sıralama Firma Ülke

Yıllık 
yem 
üretimi 
x1.000

YEM SEKTÖRÜNÜN 
LİDERİ CP GROUP,       

AÇIK ARA LİSTENİN 

İLK SIRASINDA YER 

ALIYOR

Kaynak: Feed Strategy Watt Global Media

1- CP Group   27.650  Tayland

2-  New Hope Group  20.000  Çin

3- Cargill    19.600  ABD

4-  Land O’Lakes   13.500  ABD

5- Wen’s Food Group  12.770  Çin

6- Haid Group   12.290  Çin

7- BRF    10.506  Brezilya

8- ForFarmers N.V.  10.095  Hollanda

9- Tyson Foods   10.000  ABD

10- Nutreco        9.000  Hollanda

11- De Heus        8.000  Hollanda

12- Shuangbaotai Group     7.400  Çin   
 (Twins Group)

13-  JA Zen-Noh      7.200  Japonya

14- Alltech      6.500  ABD

15- Arab Company (ACOLID)    6.250  Suudi Arabistan

16- Guilin Liyuan      5.810  Çin

17- Royal Agrifirm Group    5.732  Hollanda

18- NongHyup Feed Inc.     5.500  Güney Kore

19- WH Group      5.208  Çin

20- Tongwei Group     4.900  Çin

21- Harim Group      4.797  Güney Kore

22-    Japfa Ltd.      4.786  Singapur

23- East Hope Group     4.500  Çin

24- Industrias Bachoco     4.290  Meksika

25- AGRAVIS Raiffeisen     4.060  Almanya

26- DLG Group      4.000  Danimarka 

26- Tangrenshen Group (TRS)    4.000  Çin

28- CJ Cheil Jedang     3.957  Güney Kore

29- Zhengbang Science      3.850  Çin

30- Dabeinong Group     3.800  Çin

İlk 129 
sıralamasında 
yer alan    
Türk firmaları

Abalıoğlu Group,   
2.170  (x1000) ton 
yem üretimi ile 63., 

Bupiliç ise  1.100 
(x1000) ton yem 
üretimi ile   
112. sırada   
yer alıyor.

İlk 129 
sıralamasında 
yer alan    
Türk firmaları

Abalıoğlu Group,   
2.170  (x1000) ton 
yem üretimi ile 63., 

Bupiliç ise  1.100 
(x1000) ton yem 
üretimi ile   
112. sırada   
yer alıyor.
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Sıralama Firma Ülke

Yıllık 
yem 
üretimi 
x1.000

31- Shandong Asia Pacific   3.630  Çin

32-  Cal-Maine Foods    3.500  ABD

32- Sanderson Farms    3.500  ABD

34-  Agrosuper Group    3.400  Şili

34- Avril/Sanders     3.400  Fransa 

36- Amul      3.170  Hindistan

37- San Miguel Pure Foods   3.150  Filipinler

38- ADM Animal Nutrition   3.100  ABD

38- Veronesi     3.100  İtalya

40- Marubeni Nisshin Feed Co      3.022  Japonya

41- Betagro       3.000  Tayland

41- Guangdong Nanbao Group   3.000  Çin  

41-  JBS S.A.     3.000  Brezilya

41- Shandong Backbone Group   3.000  Çin

45- Koch Foods Inc.    2.976  ABD

46- Chubu Shirya        2.900  Japonya

46- Feed One        2.900  Japonya

48- Mountaire Farms Inc.   2.812  ABD

49- Danish Agro Group    2.800  Danimarka

49- DTC Deutsche Tiemahrung   2.800  Almanya

51- Wellhope Agri-Tech    2.770  Çin

52-    Muyuan Foodstuff       2.610  Çin

53- Zuellig Gold Coin    2.600  Malezya

54- Masan Nutri-Science    2.500  Vietnam

54- Perdue Farms     2.500  ABD

54- Suguna Foods     2.500  Hindistan 

57- Wayne Farms LLC    2.420  ABD

58- Sichuan Tequ Group    2.350  Çin

59- Nasan Corp      2.240  Japonya

60- AB Agri     2.227  İngiltere

61-  Fujian Sunner    2.200  Çin

61-   J.D. Heiskell & Co.    2.200  ABD

63-  Abalıoğlu Group    2.170  TÜRKİYE

64-   Easy Holdings Co.    2.160  G. Kore

65-  Cherkizova Group    2.150  Rusya 



Manda, Koyun, Keçi ve     
diğer türlerden elde edilen 
sütler

Dünya toplam manda sütü üretimi 
2018 yılında 126 milyon olarak hesap-
lanırken global manda sütü üretiminin 
%95’ini temsil eden iki ülke Hindistan 
ve Pakistan, 2018 yılında manda sütü 
üretimlerini %4.5 oranında artırmışlar-
dır. Öte yandan başta bebek maması 
üretimindeki kullanımında son yıllar-
da ortaya çıkan artışla birlikte dünya 
genelinde keçi sütü tüketimi her yıl 
artmaktadır.

Dünya toplam keçi sütü üretimi 2018 
yılında bir önceki yıla kıyasla %2.7 ora-
nında artarak 20 milyon ton olarak he-
saplanmıştır.
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Sıralama Firma Ülke

Yıllık 
yem 
üretimi 
x1.000

66-  Rose Acra Farms    2.070  ABD

67-  Euroden (Triskalia)    2.000  Fransa

67-  Grupa Vall Companys   2.000  İspanya

67-  Kent Nutrition Group   2.000  ABD

70-  DaChan Food          1.960  Çin

71-  Bröring Unternehmensgruppe   1.900  Almanya

72-  Ridley AgriProducts    1.890  Avustralya 

73-   Al-Watania     1.800  S. Arabistan

75-  Peco Foods     1.788  S. Arabistan

76-  Hunan Jiuding Group   1.750  Çin

77-  Osi Group     1.674  ABD

78-  MHP         1.661  Ukrayna

79-        Fujian Aonong Group   1.650  Çin

79-  Shandog Hemei Group   1.650  Çin

79-  Tieqilisi Group    1.650  Çin

82-  Versova Holdings LLC   1.642  ABD

83-  Aurora Alimentos    1.634  Brezilya

84-     Anyou Biotechnology Group      1.620  Çin

85-  Arvesta     1.609  Belçika

86-  Jiangsu Lihua Animal Husbandry   1.600  Çin

87-   Hillandale Farms    1.556  ABD

88-  Amadori     1.500  İtalya 

88-  Miratorg     1.500  Rusya

88-  Prestage Farms    1.500  ABD

91-  George’s Inc.      1.446  ABD

92-  Huaxi Hope Group    1.440  Çin

92-   Thai Foods Group    1.440  Tayland

94-  Cedrop     1.400  Polonya

94-   Cooperl Arc Atlantique   1.400  Fransa

94-  RCL Foods Ltd    1.400  G. Afrika

97-  Astral Foods     1.387  G. Afrika

98-  Foster Farms     1.376  ABD

99-  Terrana     1.358  Fransa

100- House of Raeford Farms   1.348  ABD
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BÖLGELERE GÖRE 2019’un 
En İyi Yem Fabrikaları

ASYA       52
AVRUPA      30

KUZEY AMERİKA      26
GÜNEY AMERİKA        8

ORTA DOĞU        6
AFRİKA        5

OKYANUSYA        2
TOPLAM    129

101-  Xinjiang Tiankang    1.330  Çin

102-  Al-Fakieh Poultry Farms   1.300  S. Arabistan

102-  Guangxi Yangxiang Co.   1.300  Çin

102-  Jiada group      1.300  Çin

102-  Lantmannen Lantbruk         1.300  İsveç

106-  Prioskolye     1.290  Rusya

107-  Agropecuaria de Guissona   1.266  İspanya 

108-   BioMar group    1.250  Danimarka

109-  Mega Tieremahrung    1.200  Almanya

110-  Malindo Feedmill    1.163  Endonezya

111-  Guangdong Evergreen   1.150  Çin

112-  Bupiliç        1.100  TÜRKİYE

112-      Country Bird       1.100  G. Afrika

112-  Godrej Agrovet    1.100  Hindistan

112-  Resource Group     1.100  Rusya

116-  Daybreak Foods    1.089  ABD

117-  Marfrig Global Foods   1.087  Brezilya

118-     Michael Foods    1.035  ABD

119-  Copacol     1.022  Brezilya

120-  2Agriculture Ltd.                1.000  İngiltere

120-   AFGRI Animal Feed    1.000  G. Afrika

120-  Case Foods Inc    1.000  ABD 

120-  GFPT      1.000  Tayland

120-  GTFoods     1.000  Brezilya

120-  Inghams Enterprises   1.000  Avustralya

120-  Italcol        1.000  Kolombiya

120-   Nichiwa Sangyo    1.000  Japonya

120-  Wadi Group     1.000  Mısır

120-   Wipasz       1.000  Polonya

Sıralama Firma Ülke

Yıllık 
yem 
üretimi 
x1.000
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Metiyonin 
süt proteininden çok daha 
fazlasıdır!
Çeviri: Şevval Kahramanoğlu 
Evonik Türkiye Hayvan Besleme İş Birimi, Teknik Servis & Laboratuvar Sorumlusu
Yazarlar: Süt Sığırı Besleme Uzmanı ve Danışmanı Luis Cardo, DVM. ve Dr Claudia Parys, Ruminant Teknik Servis 
Müdürü, Evonik

Metiyonin süt proteininden 
çok daha fazlasıdır!

Korunmuş metiyonin, sağlık ve per-
formansı iyileştirmek için yerinde bir 
araç olabilir. Bu makale, korunmuş 
metiyoninin metabolik rollerine, kul-
lanımının ne zaman karlı olabileceği-
ne ve ondan ne gibi kazanımlar bek-
leyebileceğinize genel bir bakış açısı 
sunmaktadır. Sığırlar, ham protein 
(HP) ya da rumende parçalanmayan 
proteinlere (RUP, baypas) ihtiyaç duy-
mazlar. Rumen, metabolize edilebilir 
proteinin (MP) en büyük kısmını kar-
şılayan yüksek kalitedeki mikrobiyal 
proteini sentezlemek için protein tabi-
atında olmayan nitrojenleri (NPN) kul-
lanır. Yüksek verimli süt sığırlarında 
amino asit ihtiyacı, rumenin ince ba-
ğırsağa sağlayabildiğinden daha fazla-
dır. Bu ekstra gereksinimin daha fazla 
ham protein vasıtası ile sağlanması, ru-
mende parçalanabilir ve parçalanama-
yan proteinlerin miktarını arttırırken; 
yüksek çevresel, ekonomik ve sağlık 
maliyetlerini de beraberinde getirir.

Yapılan çalışmalar, amino asit gerek-
sinimini karşılamak için korunmuş 
amino asit kullanımıyla birlikte mik-
robiyal protein üretimini maksimuma 
çıkaran bir kombinasyona dayanan 
besleme stratejisini kullanarak, daha 
düşük ham protein ile aynı ya da 
daha yüksek süt verimi elde etmenin 

mümkün olduğunu göstermektedir. 
Bu yaklaşım, düşük yem maliyeti ve 
yem maliyetinden daha fazla kazancı 
da beraberinde getirir. Süt üretimi için 
ilk sınırlayıcı iki amino asit, yem pro-
teinindeki düşük sütteki yüksek kon-
santrasyonları nedeniyle metiyonin ve 
lizindir. Metiyonin önemli metabolik 
rollere sahip olması nedeniyle süt sı-
ğırlarında önemli araştırmaların odak 
noktası haline gelmiştir. Sığır sağlığı 
açısından sağladığı ekstra yararlar, süt 
üretimi veya süt protein verimi üze-
rindeki doğrudan etkisine göre daha 
önemlidir.

Metiyonin: Fonksiyonel bir  
amino asittir

Araştırmalar, erken laktasyon dönemi 
öncesi ve sonrası metiyonin besleme-
sinin, buzağılama sonrasında metabo-
lizmayı etkilediğini; karaciğer işlevsel-
liği, nötrofil fonksiyonları ve insülin 
değerlerini arttırırken, oksidatif stresi, 
enflamasyonu ve dolaşımdaki Ester-
lenmiş Yağ Asitlerini (NEFAs) azalt-
tığını göstermiştir. Bu durum taurin 
ve glutatyonun karaciğerde artması, 
buna bağlı olarak oksidatif stres ve 
sitokinlerin azalmasıyla açıklanır. Si-
tokin seviyesinin azalmasıyla birlikte 
tokluk sinyalleri de azalır ve bu durum 
yem tüketiminde artışa sebep olur.

Ayrıca üreme fonksiyonu da metiyo-

nin ilavesinden etkilenmektedir. Car-
doso (WDMC, 2017), suni tohumlama 
ile çoklu doğum yapmış ve rasyonun-
da korunmuş metiyonin kullanılan 
sığırların 28. ve 61. günlerindeki do-
ğum kayıplarını incelemiştir. Kullanı-
lan rasyonun metabolik proteininin, 
%6.9 mLiz ve %1.87 mMet içeriğine sa-
hip olduğunu ve doğum kayıplarının 
%19.6’ dan %6.1’ e düştüğünü bildir-
miştir. Daha önce yayınlanan öneriler 
güncellenmiş ve bununla birlikte yeni 
yaklaşım metabolik protein içeriğin-
deki metiyonin konsantrasyonun art-
tırılması yönünde olmuştur (Tablo 1).

Enerji ihtiyacı aminoasit ihtiyacından 
daha fazla olduğunda, karaciğer ami-
noasitleri enerji kaynağı olarak kulla-
nır. Örneğin fetüs ve doğum sonrası 
dönem de sığırların sahip oldukları 
glikozun %50’ ye kadar olan mikta-
rı amino asitlere bağlıdır. Amino asit 
gereksinimlerini enerjiyle ilişkilendir-
mek mantıklıdır ve gerçekten de en 
son öneriler bu modeli takip eder.

1. Hedef 1.12-1.15 g mMet/Mcal ME

2. Lizin/Metiyonin oranı 2,7’ de tutulur.

3. Lizin ihtiyacı hesaplanır. (Önce Me-
tiyonin, ardından Lizin hesaplanır). 
Formülasyon yapılırken ilk adım, ru-
menden gelen enerji ve mikrobiyal 
proteini en üst düzeye çıkarmaktır.





4. Süt ile enerji dengesi doğrulanır.

5. Rumendeki N seviyesi rumen ihtiya-
cının %115 üzerinde tutulur.

6. Fermente edilebilir CHO ile mikro-
biyal MP en üst düzeye çıkarılır.

7. Lizin/Metiyonin oranı 2,7’ de tutul-
maya devam edilir.

Farklı Metiyonin Takviyeleri

Metiyonin takviyeleri, lipit matriksler 
ve kaplama korumalı ürünler olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır. Lipit mat-
riks takviyeleri metiyoninin taşıyıcısı 
olarak yağları kullanmaktadırlar. Kap-

lanmış ürünlere kıyasla daha ucuz ol-
malarına rağmen taşıdıkları daha az 
metiyonin miktarı, sınırlı salınım ve 
emilime sahiptirler. Bu yüzden bir-
çok beslemeci ve üretici kaplanma 
korumalı metiyonin kaynaklarına, li-
pit matrikslere göre daha çok güven-
mektedir.  Korunmuş metiyonin kay-
naklarının güvenilirliği, kaplamasının 
rumeni aşabilecek olması ile ilişkilidir. 
Dünya çapında en çok bilinen ürün-
ler, etil selüloz kaplamalı Mepron ve 
pH’ ya duyarlı rumen korumalı (RP 
met) metiyonindir. Ürünlerin farklılık-
ları kaplama teknolojisi ve metiyonin 
salınım yöntemleri ile ilişkilidir. Mep-
ron, rumen sıvısı ve rumen hareket-

leri sonucu oluşan aşındırma etkisine 
dayanıklı, yavaş metiyonin salınımlı 
olarak tasarlanmışken, pH’ ya duyarlı 
olan RP Met abomasumda metiyonini 
hızla serbest bırakır. pH’ ya duyarlı 
RP Met’ in bu hızlı salınımı kanda çok 
belirgin ancak kısa süreli bir metiyo-
nin artışına sebep olur.  pH’ ya duyarlı 
RP Met ile ulaşılan kanda ki ani artış 
ile yüksek süt protein verimi arasında 
bir ilişki yoktur. Yavaş salınım özellik-
lerine sahip etil selüloz kaplamalı RP 
Met, kanda hızlı bir metiyonin artışına 
sebep olmaz ancak, kan konsantrasyo-
nunda uzun süre boyunca yüksek me-
tiyonin bulunmasını sağlar. 
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Metiyonin önemli metabolik rolleri sebebiyle süt sığırları araştırmalarındaki en büyük odak noktalarından biridir. (Fotoğraf: Carsten Paul)

Tablo 1 – Metabolik proteinde optimum amino asit konsantrasyonu CNCPS v6.5 (NDS/AMTS)

     mLizin       mMetiyonin  Optimum

    (%MP)      (%MP)  Liz/Met

Maksimum Süt Protein Verimi 7      2,6  2,7

Maksimum Süt Protein İçeriği  6,77      2,85  2,4
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Veriler Patton tarafından; piyasada ki 
hem pH’ ya duyarlı hem de etil selüloz 
kaplamalı RP Met içeren korunmuş 
metiyonin ürünleri üzerine yapılan 36 
çalışmanın veri tabanını içeren bir me-
ta-analizdir (Tablo 2). 

Mepron ile beslenen sığırlar, pH’ ya 
duyarlı RP Met ile beslenenlere göre 
daha fazla süt proteini (37’ ye karşı 
16) ve daha fazla süt yağı (24’e karşı 
-2) elde etmiştir. Mepron ile besle-
nen sığırlar da süt üretimi artarken 
(350 g/ gün), pH’ ya duyarlı RP Met 
ile beslenen sığırların süt üretiminde 
azalma gözlenmiştir (-220 g / gün). 
Ayrıca Mepron ile beslenen sığırların 
süt protein verimi ve süt yağı verimi-
nin yanı sıra toplam süt üretiminin 
de arttığı gözlemlenmiştir. Bu sebep-
le yüksek süt verimi etkinliğinin farkı 
yöntemlerle irdelenebileceği ortaya 
konmuştur. Bunun anlamı, metiyonin 

kaynakları arasındaki ayrımı yapmak 
için süt protein yüzdesinin tek başına 
yeterli olmayacağı, ürün performansını 
değerlendirirken süt protein üretimi ya 
da enerjisi düzeltilmiş süt üretiminin 
daha iyi ölçütler olduğu anlamına gelir. 

Ürününüzü Tanıyın; 

Rumen korumalı metiyonin kullanımı 
ile birlikte mikrobiyal proteini en üst 
düzeye çıkarmak, süt üretimini ve çift-
lik karlılığını artırmak için yerinde bir 
stratejidir. Metiyoninin yararlı etkisini 
gizleyebilecek diğer olası metabolik 
rollerinin farkında olun ve rumen koru-
malı amino asitlerin kullanımını başarılı 
bir şekilde uygulamak için ilk koşul ola-
rak yeterli enerji tedarikinin önemini 
mutlaka aklınızda bulundurun.

Güvenilir bir korunmuş metiyonin 
kaynağı seçmek kolay değildir. Bir 

ürün, etkilerini gösteren bol miktarda 

güvenilir bilimsel literatürle ve piyasa-

da uzun süredir varlığıyla desteklen-

melidir, bu nedenle pratik deneyim 

önemlidir. Metiyoninin kandaki kon-

santrasyonlarına dayalı ürün seçimle-

ri yanıltıcı olabilir ve buna dayanarak 

ürün seçimi yapılması tavsiye edilmez. 

Kandaki yüksek bir konsantrasyon ‘ani 

yükselme’ yalnızca metiyoninin bir 

ürün tarafından nasıl salındığı hakkın-

da bilgi verir, ancak daha düşük ama 

daha sürdürülebilir bir kan metiyonin 

konsantrasyonu ziyadesi ile arzu edi-

lir. Mevcut meta analizler, bu stratejiyi 

izleyen ürünlerle; tutarlı, iyileştirilmiş 

gerçekçi sonuçlar göstermektedir.

Tablo 2 – Rumen korumalı metiyonin meta-analizi
 

     Ürün             Ortalama Etki  Q

Kuru Madde Tüketimi (kg/gün)  Etil Selüloz Kaplamalı RP Met  -0,10   NS

     pH Duyarlı RP Met   0,04   NS 

Süt (kg/gün)    Etil Selüloz Kaplamalı RP Met  0,35   <0.001

     pH Duyarlı RP Met   -0,22   NS

Süt Proteini (%)   Etil Selüloz Kaplamalı RP Met  0,06   NS

     pH Duyarlı RP Met   0,08   NS

Süt Proteini (g/gün)   Etil Selüloz Kaplamalı RP Met  37   NS

     pH Duyarlı RP Met   16   NS

 Süt Yağı (%)    Etil Selüloz Kaplamalı RP Met  -0,01   NS

     pH Duyarlı RP Met   -0,02   NS

Süt Yağı (g/gün)   Etil Selüloz Kaplamalı RP Met  24   NS

     pH Duyarlı RP Met   -2   NS

               

Kaynak: R.A.’dan uyarlanmıştır. Patton 2010. 
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Buzağı ishalleri, dünya çapında sığır ye-
tiştiriciliğini derinden etkileyen, buza-
ğı yetiştiriciliğinde en yaygın görülen 
problemlerden biridir. Kriptosporidi-
ozis ise tek başına veya diğer enfeksi-
yonlar ile ishale bağlı buzağı kayıpları-
nın %50’sinden sorumludur. Çiftlikler 
üzerine büyük çaptaki ekonomik etkisi 
ve zoonotik ajanların saçılımını önle-
medeki zorluklar sebebiyle, kriptos-
poridiozis kontrolü önemli bir sorun 
olmaya devam etmektedir.

Kriptosporidium fekal-oral yolla bula-

şır. Enfeksiyon için düşük miktarlarda 
oosit ile doğrudan temasın yeterli ol-
ması ve oositlerin dayanıklığını nemli 
çevre koşullarında uzun süre koruma-
sı, çiftliklerde yerleşmiş parazitin era-
dikasyonunu zorlaştırır.

Ürün denemesi bir süt işletmesinde 
yapılmıştır

Almanya’daki kripyosporidiozis kaynaklı 
buzağı ishali geçmişi olan bir işletmede ya-
pılan denemede, Paromomisin %20’lik oral 
solüsyonun buzağılarda kriptosporidiozisin 

BUZAĞILARDA KRİPTOSPORİDİOZİS 
KONTROLÜNDE %20’LİK PAROMOMİSİN 
ORAL SOLÜSYONUN ETKİNLİĞİ

Yazı: Huvepharma Teknik Ekibi

Almanya’da bir süt işletmesinde yapılan denemede,                 
Paromomisin %20’lik oral solüsyonun buzağılarda                 
kriptosporidiozisin kontrolündeki etkinliği araştırılmıştır.

Kriptosporidiozis   
zoonoz bir hastalıktır!

Yapılan araştırmalar, sı-
ğırların dört ana Cryptos-
poridium türü ile enfekte 
olduğunu göstermektedir: 
C. parvum, C. bovis, C. 
andersoni ve C. ryanae. 
Bu Cryptosporidium tür-
lerinden Cryptosporidium 
parvum, geviş getiren hay-
vanlarda enfeksiyonların 
çoğundan sorumludur. 

Bununla birlikte buzağı, 
kuzu ve oğlaklarda neo-
natal diyarenin etiyolo-
jisinde önemli bir etken 
olarak kabul edilmekte, 
doğrudan ya da dolaylı 
önemli ekonomik kayıpla-
ra neden olmaktadır. Da-
hası kriptosporidiyozun 
zoonotik potansiyeli, onu 
bir halk sağlığı sorunu ha-
line getirmektedir.
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kontrolündeki etkinliği araştırılmıştır.  Çiftlik, kısmen 

suntalanmış zeminde, sürekli havalandırmalı ve ek ısıt-

ma olmadan barındırılan 2500 sağmal hayvana sahip-

tir. Denemenin başında, immunokromotografi temelli 

hızlı test kitleri (Huve-Check®) kullanılarak, ookist var-

lığı tespit edilmiştir. 

Araştırma için 60 Holştayn Frizyan buzağı (4-15 gün-

lük yaş) seçildi. Hayvanlar rastgele iki gruba ayrıldı, 

gruplardan biri tedavi gördü diğer ise görmedi. Tedavi 

gruplandırmasından sonra, deneme boyunca hayvan-

lar tek tek ayrılarak barındırıldı. Klinik ve laboratuvar 

muayeneleri ile tedavi uygulamalarında farklı perso-

neller görev yaptı. Çiftlik çalışanlarının tümü tedavide-

ki gruplandırmadan habersizdi. Tedavi edilen gruptaki 

hayvanlara 20 ml’lik şırıngalarda Paromomisin %20’lik 

oral solüsyonu (Parofor® Crypto) oral yoldan uygulan-

dı. Uygulama, 50 mg/ kg C.A. başına/gün olarak 7 gün 

boyunca devam ettirildi. Tedavi görmeyen hayvanlar 

kontrol grubunu oluşturdu. Deneyde yer alan tüm hay-

vanlar 21 gün boyunca gözlemlendi. Dışkıdaki kriptos-

poridium ookisti varlığı ve dışkı skorlaması yapıldı.

Dışkıda yapılan skorlama, 0. günden 7.güne kadar gün-

lük olarak kaydedildi. Her bir dışkı örneğinin skorlan-

ması şu sisteme dayanılarak yapıldı:

•Normal dışkı: 0             •Macun kıvamında dışkı: 1

•Sıvı kıvamda dışkı: 2     •Kanlı - sıvı dışkı: 3

Skor 2 ve üstü ishal olarak kabul edildi. Oositlerin var-

lığını değerlendirmek için, ilk yedi gün dışkı örnekleri 

toplandı, sonraki iki hafta ise haftada üç kere toplandı. 

Örnekler modifiye McMaster metodu (Bellosa ve ark., 

2011) ile analiz edildi.

Sonuçlar

Tedavi protokolünün değerlendirilmesinde esas et-

kinlik kriteri 7. güne kadar kriptosporidiozis kaynak-

lı ishallerin insidansı olarak belirlenmiştir. Diğer bir 

kriter ise dışkıdaki ookist yoğunluğuna bağlı olarak 

ishalin şiddetinin analiz edilmesidir. Parofor® Crypto, 

kriptosporidiozisin tedavisinde; dışkıda ookist atılımı, 

ishalin insidansı ve dışkıda skorlamanın iyileştirilme-

si anlamında istatistiki açıdan önemli sonuçlar ortaya 

koymuştur. 

Şekil 3: Zaman içerisinde dışkı ile atılan 
gram başına düşen oosit sayısındaki azalma

l İshalin insidansı ve şiddetindeki azalma
İnsidans (Şekil 1) ve ishalin şiddeti (Şekil 2), her ikisinde de tedavi gören 
ve görmeyen gruplar arasındaki fark Parafor® Crypto lehine istatiski açıdan 
anlamlı (Wilcoxon MW test) bulunmuştur.

l Gram dışkı başına düşen oosit sayısında azalma
0-7 gün aralığı ile deneme süreci boyunca tedavi edilen ve edilmeyen 

grupların oosit sayılarındaki azalmanın kıyaslaması istatistiki açıdan önemli 

bulunmuştur (p < 0.001).

Şekil 1: İshal insidansı %
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Şekil 2: Ortalama skor (toplam skor)
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Değerlendirme:
Oral yolla 50 mg paromomisin sülfat/ kg C.A başına/ gün dozunda 
7 gün boyunca uygulanan Parofor® CRYPTO’nun kriptosporidiozise 
karşı etkili ve güvenli olduğu kanıtlanmıştır.

Parofor Crypto Grubu
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Çiğ süt üreticilerinin yüksek yem 
maliyetleri nedeniyle her geçen gün 
daha çok zarar etmeleri Ulusal Süt 
Konseyi’nde üretici temsilcisinin isti-
fasına neden oldu. Türkiye Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 

Başkanı Kamil Özcan, Ulusal Süt 
Konseyi Yönetim Kurulu üyeliğinden 
istifa etti.

Ulusal Süt Konseyi’ni etkisiz, yaptırım 
gücü olmayan, adil olmayan, duyarsız, 
üreticiyi ve tüketiciyi korumaktan ve 

desteklemekten uzak olmakla eleşti-
ren Kamil Özcan, istifa dilekçesinde 
süt konusunda yaşanan sorunları ve kon-
seyin tavrını 10 maddede dile getirdi.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, 
Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu 
Başkanlığına yazdığı istifa dilekçesin-
de Konseyin 12.12.2017 tarihinde 
yapılan Genel Kurul toplantısında 
“Üretici Alt Grubu” kontenjanından 
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiği-
ni belirterek: “Seçildiğim günden bu 
yana; bir yandan var olan aksaklıkların 
giderileceği ve sistemin çalışabilece-
ği diğer yandan da Konseyin özellik-
le üretici kesimin sorunlarına daha 
duyarlı ve çözüm odaklı yaklaşacağı 
beklentisi içerisinde oldum ve bunla-
rı sağlayacak şekilde görev yapmaya 
çalıştım. Ancak; Konseyin yasal alt-
yapısı, işleyişi ve yönetim yapısından 

Çiğ süt fiyatlarının 
artırılmamasına 
tepkiler çığ gibi büyüyor

Ulusal Süt Konseyi’nde şok istifa

Çiğ süt üreticilerinin yüksek yem maliyetleri nedeniyle her geçen gün daha çok zarar et-
meleri üzerine Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, 
Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.



kaynaklanan bir takım olumsuzluklar 
yüzünden beklenen faydayı sağlaya-
madığım ve sağlayamayacağım kanaa-
tine vardım.” dedi.

İstifaya neden olan sorunlar

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu 
Üyeliği’nden istifa eden Kamil Özcan 
istifa dilekçesinde çözülmesi gereken 
sorunları şöyle sıraladı:

1- Ulusal Süt Konseyi mevcut anlayış 
ve işleyişi ile etkisiz bir “danışma ku-
rulu” kimliğinden sıyrılmamış, hatta 
her geçen gün bu kimliği pekiştirecek 
politikalar izlemiştir.

2- Konseyin temel görevlerinden biri 
sektörün önemli sorunlarına ilişkin 
uyarı ve tavsiyelerde bulunmaktır. Ya-
pılan az sayıda öneri ve uyarının bile 
muhataplarınca dikkate alınmaması, 
üzerinde durulmaması, olağan karşıla-
nır hale gelmiştir. Konseyin herhangi 
bir yaptırım gücü yoktur.

3- Konseyin genellikle sanayi kesimini 
kayırıcı kararlar aldığı, bir başka ifa-
deyle adil davranmadığı üretici çıkar-
larını korumaktan uzak olduğu görü-
şü, haklı olarak yaygınlık kazanmıştır.

4- Konseyin, çiğ süt maliyetini hesap-
lamak ve ilan etmek de dahil yaptığı 
faaliyetler; süt piyasasının düzenlen-
mesi, kalitenin artırılması, kayıt orta-
mının geliştirilmesi, üretici çıkarla-
rının korunması gibi ana konularda 
etkisiz kalmıştır. Bu durumun olağan 
görülmesinde tercihlerin üretici ve 
üretimden yana olmamasının etkisi ol-
duğu düşünülmektedir.

5- Konsey, ulusal hedeflerden biri 

olarak ortaya konan enflasyonla mü-
cadeleye süt sektöründe sadece çiğ 
süt fiyatını sabit tutarak katkı vermeye 
çalışmış, sanayi ürünleri ve yem fiyat-
larındaki artışın üreticileri olumsuz et-
kilemesine duyarsız kalmıştır. Sonuçta 
maliyetler ciddi manada arttığı halde, 
Ülkemizde çiğ süt fiyatı ve süt destek-
lemeleri bir yıl boyunca neredeyse hiç 
artmamış, Konsey çiğ süt fiyatının ve 
süt desteklemesinin artırılması tale-
binde bile bulunmamış/bulunamamış-
tır. Ama süt ürünleri ve yem fiyatları 
artmaya devam etmiştir.

6- Enflasyonla mücadele kapsamın-
da gösterilen milli duruşumuza katkı 
sağlayacak tüketiciyi koruyan market 
raf satışlarını arttırmayacak diğer al-
ternatif destekleme ve ücretlendirme 
önerilerimizde bu süre zarfında hayata 
geçirilememiştir.

7- Süt üretiminde karlılık ve süt fi-
yatının belirlenmesinde önemli öl-
çütlerden biri süt: yem paritesidir. 
Türkiye’de süt yem paritesi; süt fiyatı 
kesif yem fiyatına bölünerek hesaplan-
makta ve bu değerin hiç olmazsa 1,5 
olması istenmektedir. Oysa Türkiye’de 
süt: kesif yem paritesi yıllardır 1,5 ve 
daha yukarı olmamış, genellikle 1,2 
civarında seyretmiştir. Süt fiyatının 
gerekirse aylık belirlenmesi ve sürekli 
güncellemeye esas süt yem paritesinin 
en az 1,5 olarak belirlenmesi önerile-
rimizde de bir ilerleme sağlanamamış-
tır.

8- Konsey, bazı süt sanayicilerinin 
kendilerinden fabrika yemi almayan 
süt üreticilerinin ürettikleri sütü satın 
almamalarını engelleyecek girişimler-
de bulunmamıştır.

9- Konseyin, süt üreticilerinin refah 
seviyesini artırmaya ve üretimde sü-
reklilik sağlamaya yönelik, ıslaha ve 
destekleme politikalarına yönelik 
olumlu sonuçlanmış hiçbir girişimin-
den söz etmek mümkün değildir.

10- Özellikle Türkiye için kaliteli ve 
görece ucuz hayvansal protein kayna-
ğı olan süt ve ürünlerine ihtiyaç duyan 
kesimlere, özellikle dar gelirli ailelerin 
çocuklarına, uygun fiyatlarla ulaştırıl-
ması yönündeki talep ve önerilerimiz 
dikkate alınmamıştır.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştirici-
leri Merkez Birliği Başkanı Kamil 
Özcan’ın istifa dilekçesinde şu ifade-
ler yer verildi:

“Bir bölümü yukarıda sıralanan pek 
çok temel sorunun çözümünde kon-
seyin aktif rol alması konusundaki 
çabalarım maalesef bir karşılık bula-
mamıştır ve temsilcisi olduğum üreti-
ci grubuna ve sektöre yarar sağlama 
imkanım ortadan kalkmıştır. Bu du-
rumda hem konseyin yasal altyapısı 
başta olmak üzere temel sorunlarının 
çözümüne, hem de üretici kesimin 
konsey üzerinden mağdur edilmesi-
nin engellenmesine katkı sağlamak 
için yönetim kurulu üyeliğinden istifa 
ediyorum.

İstifamın konseydeki çalışma arkadaş-
larımın şahıslarıyla ilgili en ufak bir 
sorundan kaynaklanmadığının bilin-
mesini belirtirken asıl amacımın üre-
tici kesim başta olmak üzere süt sek-
törüne katkı sağlaması ve Ulusal Süt 
Konseyi’nin hem üretici hem de tüke-
ticiye yarar sağlayabilecek bir yapı ve 
kapasiteye ulaşmasına hizmet etmesi 
en temel dileğimdir.”
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği Mer-
kez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, çiğ süt 
referans fiyatına ilişkin yazılı açıklama-
sında, şu ifadelere yer verdi:

“Çiğ süt fiyatı sürdürülebilir değil”

Ülkemizde üretilen sütün fiyatı, Gıda 
komitesinin (Gıda ve Tarımsal Ürün 
Piyasaları İzleme ve Değerlendirme  
Komitesi) görüşü alınarak Ulusal Süt 
Konseyi (USK) tarafından kamuoyuna 
açıklanmaktadır.

Ulusal Süt Konseyinin 15.11.2019- 
31.12.2020 tarihleri arası için belirle-
diği 2,3 TL/Kg fiyat bu günkü şartlar-
da süt işletmeleri için maliyetlerin bir 
hayli altında kaldığı, bir yıl öncesinde 
belirlenen referans fiyatın uluslarara-
sı çiğ süt fiyatlarının belirlenmesinde 
ana kriter olan Süt/Yem paritesi ve 
üretici maliyetleri açısından sürdürü-
lebilir bir fiyat olmadığı anlaşılmıştır.

Belirlenen referans fiyatının bu güne 
kadar sabit kalması bu süre zarfında 

başta yem olmak üzere üretim mali-
yetlerini etkileyen tüm girdilerde orta-
ya çıkan ortalama % 25-30 oranındaki 
fiyat artışı ile beraber sektörün sür-
dürülebilirliğine olumsuz etki yaptığı 
ve bu çerçevede damızlık vasfı ve süt 
verimi yüksek hayvanların kesimine 
sebep olduğunu görülmüştür.

Aldığımız duyumlara göre süt refe-
rans fiyatında 40-45 kuruşluk bir artış 
düşünülmektedir. Bu artış 1,5 olması 
gereken süt/yem paritesinin (Yani 1 

Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından açıklanan çiğ süt referans fiyatına ilişkin konuşan 
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Aldığımız duyumlara 
göre süt referans fiyatında 40-45 kuruşluk bir artış düşünülmektedir. Süt yeminin fiyatı 2,4 
TL/ kilogram civarındadır. Pariteyi karşılamak açısından üreticinin yeme 1,9 TL/ kilogram 
fiyattan ulaşması gerekmektedir” dedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu

“Çiğ süt fiyatı sürdürülebilir değil”



kg referans süt fiyatı, 1.5 kg kesif yem 
fiyatına eşit olmalı) karşılığı değildir. 
Süt yeminin fiyatı 2,4 TL/kg civarında-
dır. Pariteyi karşılamak açısından üre-
ticinin yeme 1,9 TL/kg fiyattan ulaş-
ması gerekmektedir.

Ayrıca çiğ süt referans fiyatları uzun 
dönem için ilan edilmemeli, azami 
3‘er aylık dönemler halinde; girdi ma-
liyetlerindeki artışlar çerçevesinde ve 
süt/yem paritesi yaklaşık 1.5 olarak ka-
bul edilerek revize edilmesi ve bu uy-
gulamanın herhangi bir kurulun veya 
komitenin kararına bağlı olmaksızın 
kendiliğinden otomatik olarak devre-
ye girmesi daha gerçekçi olacaktır.

Referans fiyatındaki artış miktarının 
aynı zamanda tüketici fiyatlarında da 
olası artışlara sebep olacağı düşünül-
düğünde, belirlenen referans fiyatın 

sadece üretici maliyetlerine yönelik 
belirlenmesi, ancak bu fiyatın çiğ süt 
prim desteği ile güçlendirilmesi üreti-
cinin kârlılık ve verimlilik ilkeleri çer-
çevesinde sektörün sürdürülebilirliğe 
katkı sağlayacaktır.

“Kalite kriterine göre fiyat 
belirlenmeli”

Önceki yıllarda çiğ süt alım fiyatların-
da uygulanan ve sütün kalitesini belir-
leyen süt yağı, süt proteini, somatik 
hücre sayısı vb kriterlerleri, fiyatlan-
dırmada ve prim desteğinde yeniden 
hayata geçirilmelidir.

Özellikle sanayiye toplanan sütün ka-
litesine yönelik değerlerin tespitinde 
kullanılan ileri teknoloji ölçüm ci-
hazlarının olası suiistimallerin önüne 
geçmek adına üretici örgütleri tarafın-

da tedarik edilerek kullanılması göz 
önünde bulundurulmalıdır.

Başta süt inekçiliğinin yoğun olarak 
yapıldığı ve arzın yüksek olduğu böl-
geler olmak üzere;  üretilen çiğ sütün 
bir kısmının katma değeri yüksek yö-
resel ürünlere dönüştürülmesi için 
gerekli makine ekipman ve altyapı 
olarak desteklenmeli ve bu çerçevede 
üretici birlikleri ile kooperatifler aktif 
olarak görev almalıdır.

Ayrıca çiğ sütün üretilmesinde son 
ürüne dönüştürülmesine kadarki sü-
reçlerde Veteriner Hekim meslektaşla-
rımızın bu süreçte aktif olarak görev 
alması da halk sağlığı, hayvan sağlığı, 
çevre sağlığı ve gıda güvenliği açısın-
dan ciddi önem arz etmektedir.

“Çiğ sütün üretilmesinde son 
ürüne dönüştürülmesine        

kadarki süreçlerde Veteriner 
Hekim meslektaşlarımızın bu 
süreçte aktif olarak görev al-
ması da halk sağlığı, hayvan 
sağlığı, çevre sağlığı ve gıda 

güvenliği açısından ciddi önem 
arz etmektedir”.

“Çiğ sütün üretilmesinde son 
ürüne dönüştürülmesine        

kadarki süreçlerde Veteriner 
Hekim meslektaşlarımızın bu 
süreçte aktif olarak görev al-
ması da halk sağlığı, hayvan 
sağlığı, çevre sağlığı ve gıda 

güvenliği açısından ciddi önem 
arz etmektedir”.



İzmir Veteriner Hekimleri Odası Baş-
kanı H. Gökhan ÖZDEMİR, çiğ süt 
fiyatları hakkında yaptığı açıklamada 
“çok çiğ kaldı” diyerek şunları söyledi:

Üretimin temelinin kârlılık olduğu ger-
çeği, nedense hayvancılık sektöründe 
hep unutulmaktadır. Eğer ürettiğiniz 
ürün size kazandırmıyorsa üretmez 
daha doğrusu üretemezsiniz. İşte tam 
da bu noktada süt sektörümüzün artık 
düştüğü zorlu durumdan çıkartılması 
gerekmektedir. Aksi takdirde sütün 
kaynağı ineklerimizin varlığı da dahil, 
sektör yok olma yolundadır. 

Her yaştan insanın sağlığı ve özellikle 
çocuklarımızın sağlıklı büyümesinde 
etken olan ve aslında en erişilebilir 
protein kaynağı olan sütün hammad-
desi çiğ süt için öngörülen destekle-
me ne yazık ki sektör için yok hük-
mündedir. 

Hızla artan tüm maliyetler süt sektörü-
nün üreticisi konumundaki hayvancı-

lık yapan insanlardan tutun da, hayvan-
ların sağlıklı olması için hizmet veren 
biz Veteriner Hekimleri, sütlerin ürün 
haline dönüşmesi aşamasında faaliyet 
gösteren tüm işletmeleri olumsuz et-
kilemektedir. Bunun üzerine bir de 
çiğ sütten kâr beklentisi üreticimizin 
elinden alınınca sektörde emek harca-
yan herkes ve elbette kendi insanının 
kendi ülkesinde ürettiği sağlıklı süte 
ekonomik olarak ve sürdürülebilir po-
litikalarla ulaşmayı bekleyen halkımız 
hayal kırıklığı yaşamıştır.

Üretimi ve üreticiyi açık, net ve fark 
yaratacak şekilde desteklemeyen her 
uygulama ve politika ülkemizi yabancı 
sermayenin kucağına itmek demektir. 

Bugün pandemi dönemi ekonomisi-
ni yönetmek adına yapılan yanlışlar 
ülkemizin geleceğinin yok olması de-
mektir. Üreticinin emeğinin karşılığı-
nı alamaması demek “üretme tüket” 
demektir. Kendi yöresinde, köyünde 
yapması mümkün bir iş kolu olan hay-

vancılık ile karnını doyuramayan insa-
nımıza “git kendine şehirde gerekirse 
karın tokluğuna iş bul” demektir. 

Sanayici ve işadamları açısından iş 
edindirmeleri gereken insan yükü de-
mektir. Şehir nüfusunun katlanması 
kentsel yaşam koşullarının daha çok 
insanı öğütmesi demektir.

Çiğ süte, fiyat artışı yapmak yerine 
40 kuruşluk prim vermek demek; bu 
ülkenin insanlarının aileden gelen ge-
leneksel yeteneklerini, yerinde ürete-
bilme becerisini, tüketici değil üretici 
olmaya can atan ruhunu elinden al-
mak demektir. 

Başta Tarım ve Orman Bakanı Sayın 
Dr. Bekir PAKDEMİRLİ olmak üzere 
tüm yetkilileri, üretmeye dair anlam-
lı teşvikleri ülkemizde hammaddenin 
kökenini sürekli kılacak ve en önemli 
sektörümüz olan hayvancılık sektörü-
ne katkı koymaya davet ediyoruz.
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İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı H. Gökhan ÖZDEMİR

40 kuruşluk prim çok çiğ kaldı
“Sütün kaynağı ineklerimizin varlığı da dahil, sektör yok olma yolundadır”. 
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DÖNEM             ÇİĞ SÜT TAVSİYE FİYATI

2011 YILI   TL/litre

1 Ocak – 31 Mart  0,735

1 Nisan-31 Ağustos  0,64

1 Eylül-14 Ekim   0,74

15 Ekim-31 Aralık  0,90

2012 YILI   TL/litre

1 Ocak-31 Mart   0,80

1 Nisan-31 Aralık  0,90

2013 YILI   TL/litre

1 Ocak-30 Haziran  0,90

1 Temmuz-31 Aralık  1,00

2014 YILI   TL/litre

1-31 Ocak   1,00

1 Şubat-30 Haziran  1,05

1 Temmuz-31 Aralık  1,15

2015 YILI   TL/litre

1 Ocak -31 Aralık  1,15

2016 YILI   TL/litre

1 Ocak-31 Aralık  1,15

2017 YILI   TL/litre

1 Ocak-31 Temmuz  1,21**

1 Ağustos-30 Eylül  1,30*

1 Ekim-31 Aralık  1,40*

2018 YILI *   TL/litre

1-31 Ocak   1,40

1 Şubat-31 Temmuz  1,53***

1 Ağustos-31 Aralık  1,70

2019 YILI *   TL/litre

1 Ocak-30 Nisan  1,70

1 Mayıs-14 Kasım  2,00

15 Kasım-31 Aralık  2,30

2020 YILI *   TL/litre

1 Ocak - 31 Aralık  2,30

* %3,6 yağlı, %3,2 proteinli çiğ süt tavsiye fiyatı

** %3,5 yağlı, %3,1 proteinli çiğ süt tavsiye fiyatı

*** 1,44 TL Müstahsil fiyatı, 0,09 TL soğutma/hizmet bedeli

2011 ve 2020 yılları arası Ulusal Süt Konseyi Çiğ Süt Tavsiye Fiyatları aylık olarak 

aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Çiğ süt  Yem Paritesi Yıllara göre ortalama 
$ fiyatları

Eylül 2011 0,96

Ekim 2012 1.02

Ekim 2013 1.16

Ekim 2014 1.21

Ekim 2015 1.21

Eylül 2016 1.15

Kasım 2017 1.12

Eylül 2018 1.05

Eylül 2019 1.28

1.67

1.80

1.90

2.19

2.72

3.02

3.65

4.82

5.68

6.931

1 1 Ocak 2020 kuru 5.95, Ekim 2020 
7.90 olan dolar kurunun ortalaması 
alınmıştır

10 YILLIK ÇİĞ SÜT FİYATLARI VE SÜT YEM PARİTESİ VERİLERİ10 YILLIK ÇİĞ SÜT FİYATLARI VE SÜT YEM PARİTESİ VERİLERİ

Perf  rmans
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Prof. Dr. Ayhan BAŞTAN

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanı

İNEKLERDE 
RETENTİO 
SECUNDİNARUM’UN 
TEDAVİSİ VE 
KORUNMAYA İLİŞKİN 
YAKLAŞIMLAR

İNEKLERDE 
RETENTİO 
SECUNDİNARUM’UN 
TEDAVİSİ VE 
KORUNMAYA İLİŞKİN 
YAKLAŞIMLAR

Retentio secundinarum’da tedavinin 
amacı puerperal metritis ile komplike 
olgularda öncelikle hayvanın yaşamını 
tehlikeye sokmayacak, komplike ol-
mayan olgularda ise doğum-gebe kal-
ma arasındaki sürenin normal sınırlar 
içinde kalmasını sağlayacak girişim-
lerde bulunmaktır. Bu amaçla farklı 
tedavi seçenekleri mevcuttur. Bu yön-
temler;

1. Kendi Haline Bırakmak

Günümüzde en çok önerilen yöntem-
dir. Bu yöntemde yavru zarlarının ken-
diliğinden atılıncaya kadar müdahale 

edilmez, günde 2 kez ineğin beden 
ısısı ölçülür, yem tüketimi ve görünü-
şüne bakılır. Beden ısısı yükselmiş ise 
parenteral antibiyotik uygulanır. Be-
den ısısında artış ile birlikte sistemik 
bir bozukluk var ise parenteral anti-
biyotiğe ek olarak destekleyici (sıvı) 
tedavi yapılmalıdır. Bu yaklaşımda 
dayanak özellikle yapılacak her türlü 
manüplasyonun uterusun fagositik 
aktivitesini baskılayacağı ve metritise 
predispozisyon olacağıdır. Günümüz-
de yavru zarlarının atamayan ineklere 
müdahale edilmemesi, sarkan yavru 
zarlarının makasla kesilmesi, inekle-

rin izlenerek beden ısısının hergün 
kontrol edilmesi ve beden ısısı 39.5 0 

C ‘nin üzerinde ineklere 2 gün geniş 
spektrumlu antibiyotik kullanılması 
önerilmektedir. Bu tedaviden sonra 
beden ısısı düşer ve yeme içme başlar 
ise başka bir şey yapılmaması gerek 
yoktur. Şayet 2 günün sonunda beden 
ısısı hala yüksek ve iştahsızlık devam 
ediyorsa 2 gün daha antibiyotik, anti-
enflamatuvar ve sıvı tedavisi yapılma-
lıdır. Bu yöntem uygulanan ineklerde 
postpartum metritis insidensi, elle 
kurtarma yapılanlara göre daha az şe-
killenmekte ve doğum yeniden gebe 
kalma aralığı daha kısa olmaktadır. 
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2. Elle Kurtarma 

Elle kurtarma doğumdan 48-96. saat 
sonra yapılmalıdır. Elle kurtarmada 
maternal ve fötal doku arasındaki 
bağlantıdan dolayı yavru zarlarını tam 
olarak çıkartmak mümkün değildir. 
Bununla birlikte yavru zarlarının bir-
birinden ayırma sırasında endomet-
riumda hasar oluşmakta ve uterusun 
fagositik aktivitesi engellenmektedir. 
Bu nedenle yavru zarlarının elle kur-
tarılmasından sonra daha sık oranda 
uterus enfeksiyonu şekillenmektedir. 
Özellikle kokuşma ve enfeksiyon ge-
liştiği durumlarda yavru zarlarının elle 
kurtarılmasından kaçınılmalıdır. Çün-
kü uterusa yapılacak  her türlü ma-
nüplasyon septisemik veya toksemik 
tabloyu ağırlaştıracaktır.  

Retentio secundinarumda elle müda-
hale edilecekse, müdahale öncesinde 
uterus muayene edilmeli ve karunku-
lalara zarar vermeden kotiledonlar bir 
bütün olarak ayrılıp uzaklaştırılmalı-
dır. Müdahale öncesinde perineum 
bölgesi ılık antiseptikli su ile dezen-
fekte edilmeli ve kağıt havlu ile kuru-
lanmalı, daha sonra bir el ile vulvadan 
sarkan yavru zarları avuç içine alınıp 
burulmalı, diğer elle yavru zarları bağ-
lantı bölgelerinden dikkatlice ayrıl-
malıdır. Ayırma işlemi kotiledonların 
karunkulalara bağlanma yerleri baş ve 
işaret parmağı ile yakalayıp, gömlek 
düğmesini ilikten çıkarır gibi yapılma-
lıdır. Yavru zarları ayırmaya gebe kor-
nunun en gerisinden başlanarak öne 
doğru devam edilmelidir. 

Ayırma sırasında bazı karunkullar sap 
kısmından kopabilir ve kanama şekil-
lenebilir. Kanama ve zarar gören böl-
geler bakteriler için giriş yoludur. Bu 
nedenle müdahale sırasında uterus 
travmalarından kaçınılmalıdır. 

Ayırma tamamlandıktan ve yavru zarla-
rı alınmalı, daha sonra uterus antisep-
tiklerle yıkanmalıdır. Eğer beden ısısı 
yüksek ise parenteral, süte geçmeyen 
bir antibiyotik yapılabilinir. 

Günümüzde yavru zarları kurtarıldık-
tan sonra uterusa antibiyotik bolus-
larının konulması önerilmemektedir. 
Lokal antibiyotik kullanımının bazı 
sakıncaları vardır. Bu sakıncalar; lokal 
antibiyotikler önce kan dolaşımına 
daha sonra süte geçerek sütte antibi-
yotik rezidüe problemine neden olur, 
ayrıca uterusun fagositik aktivitesini 
bozduğundan  metritis oluşma riskini 
arttırır. 
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El ile kurtarma işleminden sonra ute-
rus kanamalarını engellemek ve invo-
lüsyonu hızlandırmak için kas içi 30-50 
IU oksitosin yapılabilir. Fakat bu konu 
tartışmalıdır. Çünkü oksitosin östroje-
nik etki altındaki uterusta kontraksi-
yon oluşturabilir. Oysa doğumdan 2 
gün sonra kan östrojen düzeyi düşer.

3. Ekbolik İlaçların Kullanılması

Bu grup ilaçlar yavru zarlarının atılma-
sını uterus kontraksiyonlarını uyara-
rak kolaylaştırırlar. Ekbolik ilaç olarak 
PGF

2α ve analogları ile oksitosin sıkça 
tercih edilmektedir. Ekbolik ilaçlar ma-
ternal ve fötal kısım ayrılmış fakat ute-
rus atonisine bağlı atılamadığı durum-
larda endikedir. Bu nedenle her Ret. 
sec olgusunda, bu tedavi şekli etkili 
olmamaktadır. Ekbolik ilaçlar fötoma-
ternal dokunun ayrıldığı, uterus kont-
raksiyonlarının yetersizliği nedeniyle 
atılmadığı durumda tercih edilmelidir.

Korunma

İneklerde retentio secundinarumdan 
korunma çiftleşme hijyeni ile başlar. 

Bu hastalığın rastlantı insidensi yüksek 
sürülerde normal doğum yapan inek-
ler de dahil olmak üzere bütün inekler 
çiftleşmeden önce genital organ mua-
yenesinden geçirilmeli, aşım-tohumla-
ma ve doğum aralıkları izlenmeli, bes-
lenme düzenlenmeli ve ineklerin kuru 
madde tüketimi teşvik edilmeli, mas-
titis ve özellikle Brucellozis mutlaka 
eradike edilmelidir. Bu önlemlerden 
sonra doğum yapacak hayvanlar 10-15 
gün öncesinden daha önce dezenfekte 
edilmiş, temiz, havadar, bol altlık seril-
miş, yeteri genişlikteki doğum bölme-
lerine alınmalı, dengeli beslenmeli (bu 
şekilde immunsupresyona neden olan 
negatif enerji dengesi önlenmiş olur), 
rasyonlara enerji, mineral-vitamin 
desteği yapılmalı (özellikle vitamin E 
ve selenyum, bunlar antioksidan et-
kilidir), monensin desteği (monensin 
nötrofillerin kemotaktik aktivitelerini 
artırır) ve ineklerin yeterli güneş ışığı 
alması sağlanmalıdır. Bu önlemelere 
ek olarak her türlü stres faktörleri or-
tadan kaldırılmalı, güç doğuma karşı 
önlemler alınmalıdır. Çünkü güç do-
ğum oranı yüksek sürülerde Ret. Sec. 
oranı da yüksektir. 





Veteriner Fakülteleri Dekanlar Kon-
seyi toplantısı Erciyes Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi dönem başkanlığı 
himayesinde 11 Eylül 2020 tarihinde 
online olarak zoom üzerinden gerçek-
leştirildi.

Toplantıda Erciyes Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mustafa Çalış, TVHB 
Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 
Dekanlar Konseyi Dönem Başkanı 
Prof. Dr. Abdullah İnci açılış konuş-
malarını gerçekleştirdiler.

Toplantıda, Prof. Dr. Belgin Sarımeh-
metoğlu “Veteriner Hekimliği Eği-
tim-Öğretim Süresi”, Prof. Dr. Hakan 
Öner “Veteriner Fakültelerinde Akre-
ditasyon (EAEVE Süreci)”, Prof. Dr. 
Rıfkı Hazıroğlu “Pandemi Sürecinde 
Akreditasyon Standartları (VEDEK Sü-
reci)”, Prof. Dr. Güven Kaşıkçı “Ana-
bilim Dalları Açılması ve Ortak İsim-
lendirme”, Prof. Dr. Abdullah İnci 
“Öğrenci Profili, Harçlar, Öğrenci Staj 
ve Sigortaları”, Prof. Dr. Ali Cesur On-
maz “Hayvan Hastanelerinde Karşıla-
şılan Problemler” sunumlar yaptılar.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali 
Eroğlu, Veteriner Fakülteleri Dekan-
lar Konseyi toplantısında yaptığı ko-
nuşmada önemli konulara değindi:

“TVHB Merkez Konseyi olarak, TVHB 

ile Dekanlıklar arasında mesleğimiz ve 
fakültelerimizin sorunları konularında 
yüksek bir iletişim, paylaşma, dayanış-
ma ve eş güdüm içerisinde çalışmanın 
çok önemli olduğuna inanıyoruz. Gö-
revi devraldığımız günden itibaren, 
siz sayın dekanlarımız ile gündeminde 
çeşitli mesleki konuların yer alacağı 
toplantılar yapmak istedik. Son olarak 
geçtiğimiz Mart ya da Nisan ayında ya-
pılması için Sayın Dekanlar Konseyi 
başkanımızla görüştük, ancak Pande-
mi süreci buna engel olmuştur.

Bugün tüm Dünya, ekosistemi altüst 
eden COVID-19 Pandemisi ile zorlu 
bir süreci yaşarken, sebepler üzerin-
de daha fazla düşünülmesi gerekmek-
tedir. Önceki yıllarda, yüz yıllarda 
benzeri salgınlar yaşanmasına karşın,  
göz ardı edilen, ihmal edilen, sorum-
suzlukla önemsenmeyen onlarca se-
bepler ile bugün sonucu acı ve çok 
ağır küresel bir travma yaşanmakta-
dır. Daha da kötüsü böyle giderse 
olası başka pandemilerin yaşanacağı 
rapor edilmektedir.

Takdir edilir ki, olguları yani sonuç-
ları oluşturan sebeplerdir. TVHB ola-
rak,  yeni ve yeni tanımlanan, sınır 
aşan zoonotik hastalıkların küreselle-
şerek küresel tehdit haline geldiğine, 
ülkesel tedbirlerin yanı sıra küresel 

önlemlerin alınmasının daha önemli 
olacağına, bunun için tüm Dünyanın, 
Uluslararası kurum ve kuruluşların 
çok ciddi çalışmalar yapmasının ge-
rekliliğine hep dikkat çektik. 23 Ocak 
2020 tarihinde yapılan basın açıkla-
masını da “ Yeni Salgınlar Kapıda mı?”  
başlığı ile ifade etmiştik.

Zoonotik Hastalıklar ile mücadelede 
başarı, tek sağlık yaklaşımı ve uygu-
laması ile mümkün olacaktır. Yerel, 
ulusal ve evrensel anlamda insanların, 
hayvanların ve çevrenin tam sağlığa 
ulaştırılması için farklı disiplinlerin 
birlikte çalışması ve işbirliğini ifade 
eden tek sağlık konseptinin vazgeçil-
mezliği COVID-19 salgını ile kez daha 
anlaşılmış olup, korunma tedaviden 
daha etkili ve daha ekonomiktir yak-
laşımı bir mecburiyet haline gelmiş-
tir. Tek Sağlık kavramının işlevsel 
yapılarının tanımlanması konusunda 
Merkez Konseyi olarak hazırlanan ra-
por ilgili makamlara iletilmiştir. Bu ça-
lışmada beşeri hekimlerin, veteriner 
hekimlerin ve diğer sağlık grubunun 
görev yapacağı, ülkemiz için tanımla-
nan yapılar yer almaktadır.

Bu programın kapsamının eğitim- 
öğretim ağırlıklı olduğu görülmek-
tedir. Dünyada ilk defa 1762 yılında 
Fransa’da, 1842 yılında da ülkemizde 
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Veteriner Fakülteleri
Dekanlar Konseyi Toplantısı
online olarak gerçekleştirildi

Online olarak 30 veteriner fakültesi dekanı ve fakülte temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı-
nın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış,  konuşmasında katılımcılara Erciyes Üniversi-
tesi ve Veteriner Fakültesi hakkında bilgiler verdi





veteriner hekimlik eğitiminin başlatıl-
masında viral salgınların etkili olduğu 
hepimizin hafızasındadır.

Tüm dünyanın COVID-19 salgını ile 
mücadele ettiği bu dönemde eğitim, 
topluma hizmet ve araştırma faaliyet-
lerinin devam ettirilmesi esnasında 
Veteriner Fakültelerinin eğitim mode-
linin ve alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi için mesleğimizin yasal 
temsilcisi olarak Birliğimiz ve fakül-
telerimizin ortak bir çalışma içinde 
olması ve ortak bir görüş beyan edil-
mesi büyük önem taşımaktadır.

Malumunuz olduğu üzere; Veteriner 
hekimlik mesleği tüm dünyada hay-
van sağlığını ve dolayısıyla insan sağ-
lığını korumada, yeterli ve güvenli 
gıdaya erişimde stratejik öneme sahip 
bir meslek olarak kabul edilmektedir. 
Bu önemine binaen gelişmiş ülkeler, 
veteriner hekimlikle ilgili alanlarda 
güçlü bir teşkilat yapısı, etkili mev-
zuat ve hepsinden önemlisi kaliteli 
ve yeterli bir eğitim ve öğretim için 
gerekli önlemleri almaktadırlar. Geliş-
mişliğin en önemli paradigması doğ-
ru sektörel planlamalardır. Eğitim de 
bunların başat olanıdır. Eğitimde iste-
nilen standartları olmayan bir mesle-
ğin yarınları sıkıntılıdır, problemlidir.

Geleceği şekillendiren temel argü-
man, bilgiyi üretmek, bilgiye ulaşmak 
ve bilgiyi kullanmaktır. Günümüz 
dünyasında bilim ve teknolojideki 
baş döndürücü gelişmeler veteriner 
hekimliğinde de devrimsel nitelikte 
değişimlere yol açmaktadır. Çağın bi-
lim ve teknolojisine göre normlarınızı 
oluşturmak, ön almak bir zorunluluk 
olarak ortadadır. Yapay zeka, 3D ya-
zılımı, gen teknolojisi ve bilişim tek-
nolojisinin kullanımı, biyogüvenlik, 
hem veteriner hekimliği eğitim-öğre-
timinin yeniden kurgulanmasını; hem 
de veteriner hekim profilinin yeniden 
tanımlanmasını zorunlu kılmaktadır.

TVHB olarak;  Yüksek Öğretim Ku-
rulu, Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı 
Rektörlükler, ilgili kuruluşlar  ve Ka-
muoyu ile paylaşılan konular özetle 
şunlardır.

1- Yükseköğretim Kurumu tarafından 
Eğitim ve Öğretime Başlanması ve 
Sürdürülebilmesi İçin Asgari Koşulları 
ve Genel İlkeleri Belirlenen Program-
lar içerisine Veteriner Fakülteleri de 
dahil edilmelidir.

2- Yeni Fakülte açılışları için asgari 
standartlar ile açılış kriterlerine uyul-
malıdır.

3- Veteriner Hekimliği Çekirdek Eği-
tim Programı hayata geçirilmeli, derin 
müfredat ayrılıklarına son verilmelidir.

4- Ana Bilim Dalı Başkanlıklarının ba-
şına eklenen “Veterinerlik” eki kaldı-
rılmalıdır.

5- Gelişimini tamamlayamamış Veteri-
ner Fakültelerine merkezi planlama ile 
öğretim üyesi desteği sağlanmalıdır.

6- Ulusal (VEDEK) ve Uluslararası Ak-
reditasyon (EAEVE) için çalışmalara 
hız verilmelidir.

7- Eğitim- Öğretim planlamasında 
mesleki politikalara yer verilmeli, 
özellikle deontoloji derslerinde, 6343 
sayılı meslek kanunu ile TVHB ve 
Odaların tanıtımı yer almalıdır.

8- Veteriner Fakültesi Dekanları Vete-
riner Fakültesi mezunu olmalıdır.

9-Veteriner Fakültelerine girişte taban 
puan veya yüzdelik başarı sınırı kriter-
leri getirilmeli ve veteriner hekimlik 
eğitiminin araştırma ve uygulama 
ağırlıklı bir eğitim olması zorunlu-
luğundan dolayı, veteriner fakültesi 
kontenjanları ülkemizde ihtiyaç du-
yulan veteriner hekim sayısı, fakülte-
lerin fiziki yapısı, hayvan hastanesi, 
uygulama çiftliği, laboratuvar ve aka-
demik altyapıları da dikkate alınarak 
yeniden gözden geçirilmelidir.

10-  Uzmanlık eğitimi başlatılmalıdır.

11- Veteriner Hekim Diplomalarına 
standart getirilmelidir.

12-  Mezun takip sistemi uygulaması-
na geçilmelidir.

13-  Veteriner Fakültelerinde araştır-
ma geliştirme faaliyetleri daha yük-
sek seviyelere çıkarılmalı, COVID-19 
salgını benzeri süreçlerde bilimsel 

kapasite ve mesleki duruş ortaya kon-
malıdır.

14- Su hayvanları, Atçılık, ipek Bö-
cekçiliği, Arıcılık, KB, BB vb. ihtisas 
fakülteleri oluşturulmalıdır.

15- Yeterli donanıma sahip olmayan 
çok sayıda mezun mesleğe adım at-
mıştır. Yeni Veteriner Fakülteleri aç-
mak gibi hatalı uygulamalar ile zarar 
gören hayvan sağlığı, insan sağlığı, 
çevre sağlığı ve hayvancılığımız ola-
caktır. Yeni fakülteler açmak yerine, 
mevcut fakültelerimizin EAEVE tara-
fından denkliğinin onaylanması için 
çaba harcanmalıdır.

16- Fakültelerdeki ders müfredatı ile 
ilgili yapılacak çalışmalar ulusal ya da 
uluslararası normlar göz önüne alına-
rak yapılmalıdır. Dolayısıyla EAEVE, 
VEDEK ya da Dekanlar Konseyi gibi 
Veteriner Fakültelerindeki eğitimle 
doğrudan ilgili yapıların bu yönde bir 
önerisi olmalıdır.

17- Fakültelerin akademik yapılması 
içerisinde, yeni anabilim dallarının 
açılmasından ziyade, ilgili anabilim 
dalının ismi, gelişmiş ülkelerdeki ör-
nekleri ile uyumlu olarak düzenlen-
melidir.

18- Veteriner hekimlerin biyolojik sa-
vaşla mücadele konusunda özel eği-
tim almaları sağlanmalıdır.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği ola-
rak, mesleğimizin saygınlığı ile onuru-
nu korumak, sorunlarını çözerek onu 
ileri seviyelere taşımak için, paylaş-
manın, dayanışmanın, gayretin yanın-
da olacağız. Yukarıda arz ettiğim gibi, 
Veteriner Fakültelerinin eğitim mode-
linin ve alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi için TVHB ve fakülteleri-
mizin ortak bir çalışma içinde olması 
ve ortak bir görüş beyan edilmesi bü-
yük önem taşımaktadır.

Hedefimiz, Ülkemizdeki kamu-sivil 
yapılanmasındaki yaklaşımda üret-
ken, etkin ve uzlaşmacı bir zeminin 
oluşturulmasını sağlamaktır. Mesle-
ğimizin yüksek standardını ve sür-
dürülebilirliğini devam ettirmek ve 
mümkün olan en iyi hizmeti sunmak 
için yüksek kaliteli bir veteriner he-
kimlik eğitim ve öğretiminin ülkemi-
ze kazandırılmasının yanı sıra, sürekli 
eğitimler ile iyi donanımlarla çağdaş 
veteriner hekimlik uygulamalarının 
gerçekleştirilmesidir”.
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Bir önceki Dekanlar Konseyi toplantısı 10 
Şubat 2020 tarihinde Atatürk Üniversitesi 
Veteriner Fakültesinin himayesinde ger-
çekleşmişti.
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