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Sayın Mahmut Özyürek, 
 
   Bilgilendirmeniz için teşekkür ederim. Evet Oda Başkanlığını yaptığım dönemde Odamızın da AB Veteriner Hekimler 
Platformunun kurulmasına Yönetim Kurulu kararıyla ben de onay verdim.  
   Bu saklı-gizli bir durum değildir. Bildiğiniz gibi Odalar hem meslektaşlarının özlük haklarını savunmak hem de  
kendi alanlarıyla ilgili politikalar geliştirip sorumlulara sunmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve takibi ile ilgili görevler 
üstlenirler. Ben de Oda Başkanlığı yaptığım dönemlerde bunu layıkıyla yaptığıma inanıyorum. Bu platforma üye 
olmak AB'ci olarak görünmeyi de sağlamaz. AB'nin ülkemizle ilgili pek olumlu şeyler sunduğunu veya Türkiye 
Cumhuriyetinin bütünlüğünü istediğini iddia edemem. Çünkü ben bile buna inanmıyorum. Emperyalistler hiç bir 
zaman güçlü bir TC istememişlerdir ve bu tutumlarını değiştirecek olumlu bir değişiklik de şahsen ben görmedim.  
   Ancak şöyle bir düşünün dönem AKP dönemi ve takiyye yapmak suretiyle Avrupa demokrasisi isteyen bir hükümet 
var. Bir de karşı tarafta halk sağlığı, hayvan sağlığı, gıda güvenliği gibi hem hayvanların hem de dolaylı olarak 
insanların sağlığını en üst düzeyde tesis etmiş bir AB mevzuatı var. Üstüne üstlük AB'de bir de en değerli meslek 
olarak veteriner hekimlik mesleği el üstünde tutulurken ve bu ülkelerde özlük hakları en fazla korunan meslek 
grubuyken biz buna kayıtsız kalamazdık. 
   Hemen her ülkede Bölücü ve yıkıcı faaliyetlerin destekçisi AB'nin ve mevcut AKP iktidarının, AB mevzuatını elbette 
ki ülkenin bölünmez bütünlüğüne yönelik tehdit unsuru olarak kullandığını ve ağzımızla kuş tutsak bile o Hıristiyanlar 
kulübüne kabul edilmeyeceğimizi  en iyi bilenlerden biriyim. Ancak bir meslek Odasının Başkanı olarak oradaki 
mevcut Veteriner Hekimlik, insanların sağlığını yakından ilgilendiren gıda ve hayvancılıkla ilgili mevzuatın Türkiye'de 
uygulanmasını istememin bir sakıncası yok diye düşünüyorum. Nitekim M.K. Atatürk de devrimlerini yaparken  
çağdaş Avrupa ülkelerindeki mevcut yasalardan yararlanmadı mı? Şimdi Atatürk'e de mi AB'ci diyeceğiz.  
   AB mevzuatının halk sağlığı, gıda güvenliği ve Hayvancılıkla ilgili bölümlerinin Türkiye'de de uygulanması benim 
olduğu gibi her Türk insanının da arzusu olmalı. Nitekim o dönemde yaptığımız çalışmalarla ve hükümete ciddi bir 
baskı oluşturmakla,  TC gıda güvenliği konularında yeterli olmasa da önemli aşamalar kaydetmiştir. Bu da bizim 
başarımızdır. 
   Bunun dışında yapabilecek bilgi birikimi ve donanımımız olduğu halde benim dönemimde hiçbir zaman  
AB fonlarından yararlanmak gibi (üyelerden gelen baskılara rağmen) bir düşünceye sahip olmadık. Çünkü onlar 
kaşıkla verdiğini kepçeyle alırlar. Bizden almasalar da bizim çocuklarımızdan alırlar. Kısaca kaz gelecek yerden  
tavuk esirgemezler. Bunun farkındayız.  
   Ayrıca AB mevzuatı ile Türkiye'deki konuyla ilgili mevzuatı yakından bilmem nedeniyle genellikle İlerleme 
raporlarıyla ilgili Platformun basın açıklamalarını kendim hazırladım. 2011 yılındaki basın açıklaması raporunu da  
ben hazırladım. Ondan sonra bıraktığım için de zaten konuya vakıf olan kimse olmadığı için basın açıklaması yapılmaz 
oldu. Ama lütfen bir bakın, burada Ülkenin zararına olacak bir ifade var mıdır? Ayrıca konuyla ilgili Cumhuriyet 
Gazetesinin 2004'ten 2008'e kadar her ay yayınlanan Tarım ve Hayvancılık ekine sürekli makaleler yazdım.  
Burada bir kez bile ülkemizin bölünmez bütünlüğüne aykırı tek bir cümlemi bulamazsınız. Derginin editörü  
Işık Kansu ve o dönemdeki sorumlusu Mustafa Balbay bunun en yakın tanıklarıdır.  
   Lütfen benimle ilgili biraz daha araştırma yapın, beni tanıyanlara da sorun, örneğin Isparta Veteriner Hekim  
Oda Başkanı (şu an aynı görevi yapıyor mu bilmiyorum, çünkü epeydir görüşmedik) Yaşar Günaydın'a sorun,  
önceki dönem DSP Burdur Milletvekili meslek büyüğüm Kazım Üstüner'e sorun. Aynı üniversitede çalışmaktan  
onur duyduğum Prof. Dr. Ahmet SALTIK'a sorun. Bunun dışında beni eleştirecek başka bir şey bulamazsınız. 
   Ha belki Sol Cepheci olmakla suçlayabilirsiniz. Ama ne yapayım ki ben bir Solcuyum. Ama Kemalist bir solcuyum. 
Zaten ben ve benim gibi Kemalistler yüzünden Sol Cephede yer alan  TKP yöneticilerine eleştiriler getirilmiş ve partiyi 
Türkiye Kemalist Partisi haline getirdiniz diye suçlamışlardır. Bu arada yanlış anlaşılmasın ben TKP üyesi değilim ve  
hiç bir zaman oy bile vermedim. Bize yıllardır Masonlar tarafından ezberletilmeye çalışılan "Ne sağdan, ne soldan 
Atamın yolundan" felsefesine hayatım boyunca karşı çıktım ve karşı çıkmaya da devam edeceğim. Çünkü Atatürk bir 
devrimciydi ve devrimciler de hep solcu olmuşlardır. Yönsüzlük bizi şu andaki mevcut bataklığa sürüklemiştir ve 
çırpındıkça da batmaya devam ediyoruz. Ama her ortamda da Kemalizmin savunucusu olmaktan hiçbir zaman  
geri durmadım.  
   Selamlarımı sunarım.  4.6.14 
 
Prof. Dr. Ayhan Filazi 
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ADD GENEL BAŞKAN YARDIMCISI Prof. Dr. Ayhan Filazi   
“AB VETERİNER HEKİMLER PLATFORMU” ÜYESİDİR. 

AB Veteriner Hekim Platform nedir.. ? 

What is the EU Veterinarian Platform? 

     AB Veteriner Hekim Platformu”, Avrupa Birliği uyum sürecinde Veteriner hekimlik mesleği alanında katkı sağlanması için 
bilgi paylaşımı, haberleşme, tartışma ve beyin fırtınası oluşturulması, uyum sürecinin sağlıklı, doğru ve hızlı çalışmasının 
sağlanmasına yönelik olarak çalışmalar yapmak üzere kurulan sivil bir inisiyatiftir. 
     AB Veteriner Hekim Platformu AB uyum çalışmaları çerçevesinde mesleğin ve ülkenin çıkarlarının korunması 
prensibinden hareketle çalışmalar yapar. Platformun, AB Uyum çalışmaları içinde Veteriner Hekimliğin sorunlarının 
çözümü ve haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapma, mesleğin ve ülkenin çıkarlarına uygun olmayan 
konularda uyarıcı ve düzeltici faaliyetlerde bulunma sorumluluğu vardır. Platform 1 Ekim 2005 tarihinde kurularak 
faaliyetlerine başlamıştır. 

Platform Sekreterya: Bilgi Sunumu: 29 Kasım 2005 
 

3-Veteriner Hekimlikle ve AB ilgili belli başlı mail gruplarına sekreterya maili kayıt ettirilmiş olup, 
önemli çalışmalar bu gruplara da düzenli olarak gönderilmektedir. 
 

7-2005 yılı AB İlerleme Raporunun tarım ve balıkçılıkla ilgili bölümünün tercümesi Platformumuz kurucu 
üyelerinden AVHO Başkanı Sayın Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ tarafından yapılmış olup, ilgili kişi/kurumlara platformumuz 
çalışması olarak gönderilmiştir. 
 
     EU Veterinarian Platform is a civilian initiative that was established for providing studies related to formation of 
information share, communication, discussions and brain storming, healthy, proper and quick adaptation process for 
supplementing contributions to Veterinarian profession within the European Union adaptation process. 
     EU Veterinarian Platform deals with the studies within the framework of the consistency works for protecting benefits 
of profession and country. This is the basic principle of platform.  Platform is liable to solve veterinarian’s issues, to protect 
and improve their rights and to take corrective measures about the negations for profession and Turkey.  
      Platform was established in 1st November 2005 and began its 
activity.  (http://www.abveteriner.org/default.asp?sayfa=125&bolum=125#how) 

  
(BASIN BÜLTENİ) 

  
AVRUPA BİRLİĞİ BİZİ TARIM VE HAYVANCILIĞA KİLİTLEDİ 

  
     Avrupa Birliği’nin Türkiye için 10 Kasım 2010 tarihinde yayınladığı İlerleme raporunun tarım, gıda ve hayvancılık 
bölümünü incelediğimizde neredeyse her yıl olduğu gibi bu yılda aynı şeylerin tekrar edildiğini görmekteyiz. Rapor 
neredeyse bir önceki yıldan kes yapıştır şeklinde hazırlandığı izlenimi doğmaktadır. Ancak ülkemizdeki et fiyatlarının artışı 
nedeniyle yaptığımız kasaplık ve besilik canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı kendilerini biraz memnun etmiş gibi görünse de 
BSE (deli inek hastalığı)’den dolayı satamadıkları etlerinin ellerinde kalması biraz ağırlarına gitmiş. Ayrıca bu faslın aşılması 
için Güney Kıbrıs kesiminin limanlarının kullanılmasını koşul olarak ortaya koymaları dışında aslında rapordan ders alınması 
gereken çok şey var. 
     Yıllardır bizim de ileri sürdüğümüz hayvancılık istatistiklerinin doğru toplanamaması başlı başına bir sorun olarak ortada 
duruyor. Ülkedeki hayvan sayısı ve dağılımını bilmeden plan-program yapan ve çok iyiye gittiğini iddia eden tek ülke 
herhalde Türkiye’dir. 
     Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem konusunda kabul edilen 5996 sayılı yasanın önemli bir eksikliği 
giderdiğini belirtmişlerdir. Ancak bu yasanın uygulanabilmesi için yönetmeliklerin yasanın ruhuna uygun olarak 
hazırlanması gerekir. Ayrıca yasaya rağmen uygulamanın nasıl olacağı konusunda  ciddi şüphelerimiz bulunmaktadır. Zira 
AB’ye uyum çerçevesinde 5 yıl önce güya uygulamaya koyduğumuz Ulusal Kalıntı planı halen gıdanın bütününü 
kapsamamaktadır. Veteriner muayeneleri ve kontrolleri ile ilgili finansman sistemi dostlar alışverişte görsün mantığı ile 
işlemektedir.  

http://www.abveteriner.org/default.asp?sayfa=125&bolum=125#how
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     Çalışanın patronunu denetleyeceğini iddia eden başka ülke olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak bu durumda halk 
sağlığının tehlikede olduğunu görebiliyoruz. 
     Yine sürekli olarak tekrarladığımız ve artık onların da söylediği en önemli sorunların başlangıcında Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı’nın bu yapısının yanlış olduğu ve mutlaka değiştirilmesi gereğidir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığında, mevcut 
fonksiyonel yapılanma yerine, sektörel yapılanmaya gidilmeli ve hayvancılığın yönetimi çok başlılıktan kurtarılmalıdır. Bir 
binanın temeli sağlam değilse, o binada boya-badana yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Yıllardır bitkisel üretimle hayvansal 
üretim aynı kefeye konmuş, ancak bunların farklı olduğu bir türlü anlatılamamıştır. Uluslararası Cenevre Antlaşmasına 
uygun olarak merkezde bağımsız bir “Gıda ve Veteriner İdaresi” ile buna bağlı taşra teşkilatı acilen kurulmalıdır. Bu yapının 
içerisinde Hayvan Sağlığı ve Refahı, Hastalıklarla Mücadele, Yetiştiricilik, Islah, Gıda ve Yem Güvenliği, Veteriner Halk 
Sağlığı, Veteriner Sağlık Ürünleri Kontrol ve İzleme, Laboratuvar Hizmetleri  Hayvan Besleme, Sınır Kontrolleri ve Bilgi 
İletişim Sistemleri, Proje ve İstatistik gibi AB’ye uyumlu olacak şekilde birimler bulunmalıdır. Bitkisel üretimi de aynı 
şekilde değerlendirerek ziraat işleri idaresi mutlaka kurulmalıdır.  Bu yapısal sorun çözülmeden tarım ve hayvancılıkta 
uyumun sağlanması hayalden öteye geçemeyecektir ve üretim artışı sağlanamayacaktır.  
     Raporun en acı veren tarafı balıkçılık alanında hiçbir ilerlemenin olmadığını belirtmesidir. Hâlbuki ülkemiz, balıkçılık 
potansiyeli yüksek bir ülkedir. 1.55 milyon hektar içsu (göl, baraj gölü ve nehir gibi) alanına, 24.6 milyon hektar deniz 
üretim alanına ve 8333 km.lik bir kıyı şeridine sahip bulunmaktadır. 2007 yılı Dünya su ürünleri üretimi toplam 140.3 
milyon ton olmasına rağmen yalnız başına ülkemizin 2008 yılı üretimi 646 bin tondur. Türkiye 27 Avrupa Birliği ülkesi 
arasında avcılık üretiminde üçüncü, yetiştiricilik üretiminde ise beşinci sırada yer almaktadır. Ancak buna rağmen güçlü ve 
tüm yetkilerin tek elde toplandığı bir kamu örgütlenmesi bulunmamaktadır. Su ürünleri stoklarımız bile bilinmediğinden 
planlama yapılamamaktadır. Ekonomik türlerimiz aşırı avcılık tehdidi altında bulunmakta, ayrıca iç su kaynaklarımız 
tehlikeli bir biçimde kurutulmaya çalışılmaktadır. Çevre yasası yayınlandıktan sonra yetiştiricilik yapan kişiler mağdur 
edilmiş, verilen destekler ise taşınmalarına bile yetmemiştir. Güçlü olmamız gereken bir sektörde dahi ilerleme 
kaydedememişsek fazla söze gerek kalmaz.  
     Önceki yıllardan daha nazik bir dille yazılmış ilerleme raporu bu yıl daha az ses getirmesine rağmen ciddiye alınması 
gerektiğine inanıyoruz. AB’nin üzerinde durduğu olumsuzlukları onlar istediği için değil veya onlara üye olacağımız için 
değil, kendi ulusumuzun sağlığı ve güvenliği için istemeliyiz. Mantık bunu gerektirir. Gıda kontrol hizmetlerinin eksikliği 
halkımızın sağlıksız gıdalarla beslenmesine, hayvan hastalıklarıyla mücadelenin yetersizliği ise hem kendi ürettiğimiz 
hayvanların sağlığının bozulmasına hem de insan sağlığının bozulmasına neden olur. 
    Sonuç olarak raporun satır araları iyi okunmalı ve her ne olursa olsun ülkemizin gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve halk 
sağlığı için yapılması gerekenlerin bir an önce yerine getirilmesini istiyoruz. 
     Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 11/11/2010  
  
AB Veteriner Hekim Platformu (www.abveteriner.org) 
  

*Analiz ve basın açıklama taslağı Prof. Dr. Ayhan Filazi tarafından hazırlanmış  
ve AB Platform temsilciler kurulu tarafından son hali verilmiştir. 

  
Platform Kurumsal Üyeleri:  
 
Ankara-Giresun-İstanbul-İzmir-Mersin-Afyonkarahisar- Antalya-Hatay-Adana-Amasya-Kayseri-Elazığ-Trabzon-Bursa-
Kastamonu-Uşak-Malatya-Samsun-Trakya-Diyarbakır-Kahramanmaraş-Aydın-Şanlıurfa- Kocaeli   Bölge Veteriner Hekim 
Odaları Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği, Veteriner Hekimler Derneği, Hayvan Hakları İçin Veteriner Hekimler Derneği, 
Veteriner Halk Sağlığı Derneği ve Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği  
  
2013 Türkiye İlerleme Raporu Açıklandı 

Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde son bir yıllık ilerlemesi ile 
ilgili raporu açıkladı. 

 (….)Kırsal kalkınma konusunda, Türkiye, Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) kapsamında, 
AB fonlarının yönetimine ilişkin yetki devrini, 6 tanesi koşullu olmak üzere, 22 ilde daha almıştır. 

Sonuç olarak, IPARD, Programda öngörüldüğü üzere artık 42 ilde uygulanmaktadır. Birikimli toplamda 3381’e ulaşan 
destek başvurularında önemli bir artış olmuştur. Bununla birlikte, bugüne dek yalnızca 162 proje tamamlanmıştır. 

IPARD fonlarının kullanılma oranının artması beklenmektedir; ancak 2013  yılı  sonunda büyük oranlarda fon kaybını 
önlemek için uygulamanın hızlandırılması önemlidir.   

http://www.abveteriner.org/


4 
 

Proje havuzu oluşturulması ve devamlılığının sağlanması, danışmanlık sistemlerinin uygulamada daha fazla yer 
almasının sağlanması ve daha iyi kredi imkânları sunulması için çabaların sürdürülmesine ve muhtemel basitleştirmelere 
ihtiyaç vardır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki Yönetim Otoritesi, karar vericilere erişimini ve etkinliğini 
artırmaya halen gereksinim duymaktadır.  Kalite politikası  ile ilgili ilerleme kaydedilmemiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı organik tarımın geliştirilmesi amacıyla bir strateji ve bir eylem planı kabul etmiştir. Bu alanda  AB müktesebatına 
uyum için mevzuat değişiklikleri de yapılmıştır.  (….) 
 

Devlet Teşvikleri, AB Hibeleri, Kamu Fonları Semineri - 9 Şubat 2013, İstanbul - Taksim 

  
Seminer içeriği: Devlet Teşvikleri, Kamu Fonları ve AB Hibelerinden Nasıl Faydalanabiliriz? Yeni dönemde tüm  
AB Fonları, Yeni Teşvik Yasası kapsamında Devlet Teşvikleri ve diğer hibe mekanizmaları; yatırımlarımız ve 
projelerimiz için kaynak geliştirme stratejileri, proje fikirlerine destek bulunması ve destek veren kuruluşlardan 
faydalanabilmek için izlenmesi gereken süreçler 
 
Tarih: 09 Şubat 2013 Cumartesi (09:30 – 17:00) 
Seminer Yeri: İstanbul / Taksim 
 
Bir proje fikriniz / yatiriminiz var ancak bunun için uygun hibe olanaklarından ve kamu tesviklerinden haberdar 
degilseniz; AB fonlarinin, yeni teşvik sistemlerinin nasil ve hangi sartlarda kimlere verildigi ile ilgili detayli bilgi 
almak istiyorsaniz; hibe destekleriyle mevcut yatirim ya da isletmenizin kapasitesini artirmayi planliyorsaniz; 
kurumunuzun AB ve diger fon mekanizmalarindan faydalanabilmesi icin izlemesi gereken yol haritasini 
olusturmak istiyorsaniz; farkli hibe desteklerini ve tesvik mekanizmalarini takip edebileceğiniz şekilde görmek 
istiyorsaniz Kipu Danismanlik Ltd. tarafindan Istanbul’da 9 Şubat 2013’te gerceklestirilecek 1 tam gunluk 
semineri kacirmayiniz. 
 
“Devlet Tesvikleri, AB Fonlari ve Hibe Mekanizmalari Semineri” ile ilgili detayli bilgi almak için 
http://www.kipu.com.tr (Seminer Dili: Türkçe) 
 
Seminerin Kapsamı      : Seminer kapsaminda oncelikle yeni tesvik paketleri dogrultusunda kamu destekleri, 
devlet tesvikleri degerlendirilecek, hibe mekanizmalari ve programlara basvuru prosedurleri ve izlenmesi 
gereken surecler aktarilacak, bu dogrultuda 2013 ve sonraki süreçte açılacak olan tüm AB fonlari, Kamu yeni 
tesvik sistemleri, diger uluslararası, ulusal ve kamu kaynakli hibe olanaklari hakkinda detayli bilgi verilecektir. 
Seminer kapsamında başta AB fonları (Topluluk Programlaıi ve IPA desteklemeleri) olmak üzere farklı kurumlar 
için 40’tan çok farklı fon olanağı ve başvuru süreçleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verilecektir. 
     Farklı kuruluşlardan yatirim icin destek alinmasi icin izlenmesi gereken surec, uygulama adimlari ve yol  
haritasinin cizilmesi, basvurularin olumlu sonuclanmasi icin dikkat edilmesi gereken hususlar, kurumlarin AB’den 
ve kamudan destek alabilmesi icin tamamlamasi gereken hazirliklar, deneyimler ve uygulama ornekleri 
üzerinden ideal bir proje oluşturulması, fon kaynaklarına başvuru süreçleri, proje fikri için en uygun hibenin 
bulunması icin kaynak gelistirme calismalari, fonları ve çağrilariı takip etmek icin yapilmasi gerekenler,  
AB fonlarindan ve kalkinma ajanslarindan faydalanabilmek için dikkat edilmesi gereken püf noktaları seminerin 
temel kapsamını oluşturmaktadır. 
 
Seminer Hedef Kitlesi   : KOBİ temsilcileri, girişimciler, yatırımcılar, sanayiciler, mevcut yatıriımlarını ve işlerini 
hibe destekleriyle büyütmek isteyen işletmeler, kamu kurumu temsilcileri, meslek örgütleri, il özel idareleri, Oda, 
dernek, vakıf temsilcileri, yerel yönetimler, belediye ve valilik bünyesindeki AB merkezleri , okullar, üniversiteler, 
sendikalar, projesine/buluşuna destek bulmak isteyen bireysel girişimciler, proje/yatırım fikrine sahip fakat 
fikrine nasıl finansman sağlayacağını bilemeyen girişimciler ve bireysel yatırımcılar, yatırımların finansman 
kaynakları ve fon kaynaklarına başvuru usul ve şekilleri konusunda uzmanlaşmak isteyen kişiler; akademisyenler, 
proje danışmanlari, Projelerde proje yazım ve yönetim aşamalarında görev alacak uzmanlar, akademisyenler, 
mühendisler, muhasebeci ve mali müşavirler; kariyerini bu alanda oluşturmak isteyen öğrenci ve araştırmacılar.. 
 
Seminer ücreti   : Seminer katılım bedeli 300 TL + KDV'dir. 
Ayrıntılı bilgi almak için www.kipu.com.tr adresindeki formu doldurmanız yeterlidir. 

 

http://www.kipu.com.tr/
http://www.kipu.com.tr/

