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Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u 
Fakültemizde Andık
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 
83. yıldönümünde Erciyes Üniversitesi
Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen
programla anıldı. Anma programına katılan
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu,
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anlattı.
Veteriner Fakültesi Mehmet Akif Ersoy
Konferans Salonu'nda düzenlenen anma
programına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
Yalçın Topçu, AK Parti Bingöl Milletvekili
Feyzi Berdibek, Erciyes Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Çalış, Veteriner Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ile çok sayıda
akademisyen ve öğrenci katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından
anma programındaki konuşmalarda Veteriner
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, açılış
konuşmasını yaptı.
Dekan İnci, “ Misyonumuz, mükemmel
e ğ i t i m l e  g l o b a l  r e k a b e t e  h a z ı r l a n a n
öğrencilerimizi cesaretlendirmektir. Tam bu
noktada onlara başarı basamaklarının disiplin,
takım çalışması, güven, alçak gönüllülük,
eşitlik ve cesaretten oluştuğunu öğretmektir.
Gençlere inandığımızı ve güvendiğimizi
vurgularken, diğer yandan da şimdiye kadar
olduğu gibi Devletimizin, Rektörlüğümüzün ve
özellikle de hayırseverliği ile dünyada ün
yapmış Kayseri halkının kesintisiz desteklerine

ihtiyacımızın devam ettiğini de belirtmek 
isterim. Bizler, fakültemizin 24 yıllık gelişim 
periyodunda ulaştığı bu noktayı elbette yeterli 
bulmuyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin Kurucu 
iradesinin, bu iradede yer almış merhum 
Mehmet Akif Ersoy'un ve 177 yıllık tarihe sahip 
Modern Veteriner Hekimliği eğitimine emeği 
geçen, bugün sayıları iki bine yaklaşan çoğu da 
zoonotik karakterli olan (Kuduz, Ruam, 
Toxoplasmosis, Echinococcosis, Kırım Kongo 
Kanamalı Ateşi, Şarbon gibi) emerging/re-
emerging bulaşıcı hastalıklarla 'Tek Sağlık' 
konseptine uygun olarak vazifelerini canları 
pahasına yapmış ve bu uğurda mücadelede geri 
durmamış meslek büyüklerimizin bizlerden 
bekledikleri gelişmişlik seviyesine mutlaka 
ulaşacağımıza inancım tamdır ” dedi. 
R e k t ö r  P r o f .  D r.  M u s t a f a  Ç a l ı ş  d a 
konuşmasında, Mehmet Akif Ersoy'un Milli 
Mücadele'nin manevi lideri olduğunu söyledi.
Rektör Çalış, “ Milli Mücadelemizin manevi 
mimarlarından Mehmet Akif Ersoy'u, 27 Aralık 
1936'da kaybettik. Mehmet Akif Ersoy; 
veteriner hekim, şair, vaiz, hafız ve siyasetçi 
olarak anılan birçok önemli vasfı şahsiyetinde 
toplamış bir isimdir. Vatanına, milletine, 
bayrağına ve her şeyden önemlisi insan olmanın 
sorumluluğuna yakışır bir ömür süren Mehmet 

Akif'i iyi anlamak gerekir. İstiklal Marşı 
yarışmasında sergilediği onurlu duruş, hayatı 
boyunca  sağ lam duruşunun  en  güze l 
örneklerindendir.  O, Milli Mücadele'nin 
manevi lideridir. O, İslam âleminin eğitim ve 
yeniliklerle kalkındırılmasını istemiştir. 
İslamiyet'in insanları kardeş yapan özelliklerini 
vurgulamıştır. Milli Şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy, İstiklal Marşımızın her kelimesini vatan, 
bayrak, ezan, millet, hürriyet ve ecdat ile en 
güçlü şekilde, en derinden ve gönülden 
anlamlandırarak milli heyecanı en üst seviyeye 
taşımıştır. İstiklal Marşı, milletimizin ülkemize, 
bayrağımıza, vatanımıza, istiklalimize ve 
hürriyetimize sahip çıkmasının milletimizin 
sesinden haykırışıdır. Yüce milletimiz, 15 
Temmuz hain darbe girişiminde bunu bir kez 
daha göstermiştir. Sözlerimi Akif'in güçlü 
dizeleriyle tamamlamak istiyorum. 'Sahipsiz 
olan memleketin batması haktır. Sen sahip 
olursan bu vatan batmayacaktır. Girmeden 
tefrika bir millete, düşman giremez. Toplu 
vurdukça yürekler, onu top sindiremez' Bu 
vesileyle, ölümünün 83. yıldönümünde başta 
Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, istiklal 
mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve 
minnetle anıyorum ” diye konuştu.
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Programın son konuşmacısı Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Yalçın Topçu ise, Milli Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlattı. “ Türk 
milliyetçiliğinin fikir babası Ziya Gökalp da 
veteriner hekimdi ve tabii ki aynı zamanda 
benim her zaman iftiharla söylediğim abim, 
ebedi siyasi liderim, yol arkadaşım, asrımızın 
Alpereni Muhsin Yazıcıoğlu da veteriner 
hekimdi. Her yerde de bunu iftiharla söylerdi. 
Gençlik yıllarında o günki yetiştiği fikir 
okulunun gereği  “Bozkut lar  Çif t l iği” 
kuracaklar, bu çiftlikten dava yükselecek, 
herkese bir görev düşüyor. O çiftlikte mühendis 
olacak, öğretmen olacak, her meslekten olacak 
ya ona da veteriner hekimlik düşüyor. Muhsin 
başkan çok zeki biriydi. İmtihanlara üç gün 
kala, o zamanlar Ülkü Ocakları yönetiminde, 
yurt başkanı vs. bir arkadaşımız ona anlatırdı, üç 
gün dinlerdi o kadar.   Buradan, milli şairimizin 
i smin i  t aş ıd ığ ı  bu  sa londan  ve  onun 
meslektaşları arasından Türkistan'a selam 
olsun, Arakan'a selam olsun, Keşmir'e selam 
olsun, Karabağ'a selam olsun, Karabağ'da Çıldır 
ovasında boynu bükük işgal alt ındaki 
Harbülbüle selam olsun, Kırım'a selam olsun, 
Çeçenya'ya selam olsun, Bosna'ya selam olsun, 

Kosova'ya selam olsun, Üsküp'e selam olsun, 
sokaklarında savaşarak gözünden yaralanan 
M u s t a f a  K e m a l  A t a t ü r k ' ü n  i z i  o l a n 
Trablusgarb 'a  se lam olsun ,  Medine- i 
m ü n e v v e r e y e  s e l a m  o l s u n ,  M e k k e - i 
mükereremeye selam olsun, Halep'e, Bağdat'a, 
Şam'a, Kerkük'e, Erbil'e selam olsun. Velhasılı 
nerede ay yıldıza hasret duyan bir mağdur ve 
mazlum varsa hepsine Kayseri Erciyes 
Üniversitesinden selam olsun. 
Herşeyin kaderi var. Milletlerin de kaderi var. 
Ümmetin bahadır evladı Türk'ü Tanrı dağından 
indiren kader neyse o tecelli edecektir. Onu anca 
y a z a n  b o z a r .  N i z a m  v e  m e r h a m e t 
medeniyetinin temsilcisi Türk, tarihteki yerini 
tekrar alacak. Ve tarih sahnesine çıktığı zaman 
Allah' ın izniyle geçmişte olduğu gibi 
Mağrib'den Maşrık'a kadar bütün insanlık 
güvenlikle, özgürlükle, refahla tanışacak 
adaletle tanışacak inşallah. Dünyanın nizam ve 
merhamet medeniyetinin çocuklarına ihtiyacı 
var. Şu anda dünyadaki kavga Olimpos dağının 
çocuları ile Hira dağının çocukları arasındadır 
ve biz kazanacağız.”
Mehmet Akif Ersoy'un gençler tarafından iyi 
anlanılması gerektiğine vurgu yapan Yalçın 

Topçu, “İnsanlar yaşadıkları gibi ölüyorlar. 
Öldükleri gibi diriliyorlar. Akif bunlardan 
birisidir. Bizden sonraki nesillerimize değil, 
kıyamete kadar örnek teşkil edecek bir isim. 
Onun şiirlerine baktığımız zaman içinde 
bulunduğu milletle alakalı yaptığı methiyelerde 
bile farklı bir eda var.” diye konuştu ve milli 
şairimizin şu dizeleri ile konuşmasını bitirdi.

Türk eriyiz, silsilemiz kahraman
Müslümanız Hakk'a tapan müslüman

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya, Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Çalış, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Abdullah İnci ve Doç. Dr. Çağrı Çağlar  
Sinmez taraf ından hediye takdiminde 
bulunuldu.
Program,  “Mehmet  Akif  Ersoy Bi l im 
Ödüllerinin” sahiplerine verilmesinin ardından 
sona erdi.
Etkinlik sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Yalçın Topçu, AK Parti Bingöl Milletvekili 
Feyzi Berdibek ve Rektör Prof. Dr. Mustafa 
Çalış, Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi'ni de gezerek bilgiler aldı. 

Batuhan ŞAHİN

4

Veter iner  Fakül te ler i 
D e k a n l a r  K o n s e y i 
(VEFDEK) toplantılarının 
bu yılki ilk toplantısı, 
Atatürk Üniversitesinin ev 
sahipliğinde 23 fakültenin 
katılımıyla gerçekleşti. 
Atatürk Üniversitesi'nde 
düzenlenen toplantıya 23 
Veter iner  Fakül tes ini 

temsilen 28 öğretim üyesi 
kat ı ldı .  Etkinl iğin ev 
sahipliğini yapan Atatürk 
Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hamza Avcıoğlu Veteriner 
Hekimliği  mesleğinin 
çözülmesi gereken dağ 
g i b i  p r o b l e m l e r i n i n 
olduğunu belirtti. Atatürk 

Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr.  Ömer  Çomak l ıda 
konuşmasında toplantıya 
ev sahipliği yapmaktan 
mutlu olduklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının 
ardından VEFDEK kuruluş 
ve işleyişi yönergesi kabul 
edilerek, VEFDEK yeni 

dönem yürütme kurulu ve 
dönem başkanı belirlendi. 
V E F D E K  d ö n e m 
b a ş k a n l ı ğ ı n a  E r c i y e s 
Ünivers i tes i  Veter iner 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Abdullah İnci  seçi ldi . 
To p l a n t ı n ı n  a r d ı n d a n 
kapanış konuşmasını yapan 
E r c i y e s  Ü n i v e r s i t e s i 

Veteriner Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Abdullah İnci, 
gündeme alınan konularla 
ilgili olarak çok verimli bir 
çal ışma yaptıklarını  ve 
bundan sonraki aşamada 
Veteriner Fakültelerini en iyi 
bir  noktaya get i rmenin 
yollarını arayacaklarını ifade 
etti.

Fakültemiz, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve 
Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından akredite edildi.

Veteriner hekimliği eğitim kurumları ve programları için akreditasyon, değerlendirme ve 
bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de veteriner hekimliği eğitiminin kalitesinin 
yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yetkilendirilen 
Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 
(VEDEK) tarafından 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında “Fakültemizin organizasyon yapısı, 
kalite güvence sistemi, finans durumu, fakültenin fiziki olanakları tesis ve ekipmanları, klinikler, 
kütüphane ve bilgi kaynakları, fakülte yapısı ve akademik personel, öğrenciler, fakülte 
programlarına kabul koşulları, eğitim programı ve ders müfredatı, araştırma programları, 
sonuçların değerlendirilmesi” ile ilgili incelemelerin yapıldığı değerlendirme ziyareti ve VEDEK 
VAK komisyonu tarafından yapılan değerlendirme toplantısı sonrasında Erciyes Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 14 Şubat 2020 tarihi itibarıyla akredite oldu.

AAYY-YILDIZ ÇOCUK EĞİTİM MERKEZLERİNDEN-YILDIZ ÇOCUK EĞİTİM MERKEZLERİNDEN  
FFAKÜLAKÜLTEMİZE TTEMİZE TAATLI ZİYTLI ZİYARETARET  

TVHB Kayseri Şubesi Açıldı
1988 yılında Ankara'da kurulan Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı 32 
yıldır ülkemizin dört bir yanında 
bulunan Veteriner Hekimler ve bu 
meslek grubunu yetiştiren fakültelerin 
öğrencileri arasında sosyal, kültürel ve 
mesleki dayanışma ve yetişmeyi temin 
etmek ve destekleyici her türlü yardımda 
bulunmayı kendine gaye edinmiş köklü 
bir kuruluştur. Yüzlerce üyesi bulunan 
bu köklü yapının 03.12.2019 tarih ve 63 
sayılı yönetim kurulu kararı ile Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı 
Kayseri Şubesi açılmış, Şube Yönetim 
Kurulu Başkanlığına Araş. Gör. Emre 
TÜFEKÇİ atanmıştır. Pozitivet ailesi 
olarak camiamıza hayırlı olsun 
dileklerimizi iletiyor, yeni yönetime 
başarılar diliyoruz.

Fakültemize Özel Gıda Kontrol 

Laboratuvarı resmi açılış belgesi
Erciyes Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Türkiye'de alanında ilk ve 

tek olan Özel Gıda Kontrol 

Laboratuvarı resmi açılış izin 

belgesini aldı Fakültemiz 

bünyesinde kurulmuş olan “Erciyes 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı” 

için Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan “Kuruluş 

Yeterlilik İzin Belgesi”, Kayseri İl 

Tarım ve Orman Müdürlüğü, 

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği 

Şube Müdürü Ergün TUĞLUK ve 

Gıda ve Yem Şube Müdürü Cevdet 

AKYÜZ tarafından takdim 

edilmiştir.

Fakültemiz, VEDEK Tarafından Akredite Edildi
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VEFDEK Dönem Başkanlığına 
Veteriner Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Abdullah İnci Seçildi

Üniversitemizde bulunan Ay Yıldız Çocuk Eğitim 
Merkezinden 4 Ekim 2019 Hayvanları koruma 
gününde kreşte öğretim gören minik hayvan sever 
dostlarımız fakültemizi ziyaret ettiler. Fakültemizi ve 
uygulamalı hayvan hastanemizi gezen kreş öğrencileri 
hatıra fotoğrafı çekerek ziyaretlerini bitirdiler. 

İbrahim SÜRMELİ

Adem Barış MACİT Ebru GÜNEK

Mahmut ATASEVEN
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AY-YILDIZ ÇOCUK EĞİTİM MERKEZLERİNDEN 
FAKÜLTEMİZE TATLI ZİYARET 

BAYTAR MEKTEBİNDEN İSTİKLALE GİDEN YOLDA 
BİR KAHRAMAN: MEHMET AKİF ERSOY

Erciyes Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Veteriner Hekimliği 
Tarihi ve Deontoloji Anabilim 
Dalı başkanı Dr. Öğr. Üyesi 
Ç a ğ r ı  Ç a ğ l a r  S İ N M E Z 
tarafından İstiklal Marşımızın 
Kabulünün 98. yıldönümü 
m ü n a s e b e t i y l e  “ B a y t a r 
Mektebinden İstiklale Giden 
Yolda Bir Kahraman” konulu 
konferans düzenlendi.

Veteriner Fakültesi Mehmet 
A k i f  E r s o y  K o n f e r a n s 
S a l o n u ' n d a  d ü z e n l e n e n 
etkinliğe; Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İLKAY, 
Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Abdullah İNCİ ile çok sayıda 
akademisyen ve öğrenci katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın ardından etkinliğin 
açılış konuşmasını yapan 
Veteriner Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Abdullah 
İNCİkonuşmasında; “Veteriner 
hekim meslektaşımız ve milli 
şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 
İstiklal Marşını yazmasında 
temel kaynak ve dinamiklerin 
neler olduğunu bizlere 
anlatmasını Fakültemiz 
Veteriner Hekimliği Tarihi ve 
Deontoloji Anabilim Dalı 
başkanı Dr. Öğr. Üyesi Çağrı 
Çağlar SİNMEZ hocamızdan 
rica ettik ve bu anda da sayın 
Dr. Sinmez'in “BAYTAR 
MEKTEBİNDEN İSTİKLALE 
GİDEN YOLDA BİR 
KAHRAMAN” konulu 

konferansını dinlemek üzere 
hazır bulunuyoruz. Sayın 
hocamızı tebrik ediyorum.” 
diye konuştu ve katılımcılara 
teşekkür etti. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Sıdkı İLKAY da 
konuşmasında, Milli Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal 
Marşımızın her kelimesini 
vatan, bayrak, ezan, millet, 
hürriyet ve ecdat ile en güçlü 
şekilde, en derinden ve 
gönülden anlamlandırarak, 
milli heyecanı en üst seviyeye 
taşıdığını söyledi.

Rektör Yardımcısı İLKAY, 
“İstiklalimizin manzum ve 
muhteşem eserinin büyük bir 
coşku ve heyecanla kabul 
edilişinin üzerinden 98 yıl geçti. 
H e r  s a t ı r ı y l a  m i l l i  r u h a 
tercüman, milli hissiyat ve 
özlemlere refakat eden İstiklal 
M a r ş ı ,  m i l l e t  v i c d a n  v e 
namusunun ortak haykırışıdır. 
Bugün coşkuyla ve kıvançla 
okuduğumuz İstiklal Marşını 
sadece bir şiir metni olarak 
anlamaya çalışma çabası asla 
y e t e r l i  o l a m a z .  İ s t i k l a l 
Marşının, metni aşan, çok daha 
fazla bir anlam ve duyarlılık 
alanı vardır. Onu anlamak için 
bu marş ın  bi r  ş i i r  o larak 
anlamını, O'nu kabul eden 
Meclis'in özelliklerini, ülkenin 
ve toplumun durumunu, şairinin 
sanatçı nitelikleriyle kişisel 

özelliklerini bir araya getirip 
kavramak gerekir. Ancak bu 
yolla İstiklal Marşının sosyal, 
psikolojik ve tarihsel derinliğini 
ve genişliğini kavrayabiliriz” 
diye konuştu.

Konferans ın  konuşmacıs ı 
Veteriner Fakültesi Veteriner 
Hekimliği Tarihi ve Deontoloji 
Anabilim Dalı başkanı Dr. Öğr. 
Üyesi Çağrı Çağlar SİNMEZ 
ise, “Milletin Sesi Mehmet Akif 
Ersoy” konulu konferansında 
Mehmet Akif Ersoy'un hayatını 
a n l a t t ı .  S a y ı n  S İ N M E Z 
k o n u ş m a s ı n d a ;  “ M e h m e t 
Akif'in kişlik ve karakterinin 
gelişmesinde Kur'anlı ev, o 
tertemiz insanların bulunduğu 
mahalle ve baytar mektebi 
önemli yer tutmaktadır. Mehmet 
Akif Ersoy milletinin varoluş 
mücadelesine katılan gerçek bir 
kahraman. Aslında bu kahraman 
d e y i m i  M e h m e t  A k i f ' i 
anlatmakta az bile kalır. Milletin 
dilini yani Türkçe'yi çok iyi 
kullanan bir kişi. Entellektüel, 
z a m a n ı n ı n  ö n e m l i 
mütefekkirlerinin arasında yer 
alan bir insan ve bir ahlak adamı. 
İlk meclisin milletvekillerinden, 
Burdur milletvekili olarak, bir 
idealist, hafız, yüzücü, güreşçi 
ve bunların ötesinde bizim 
iftihar ettiğimiz bir veteriner 
hekim.” diye konuştu.

Batuhan ŞAHİN
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Veteriner Hekimliği Eğitimine Başlayan Öğrenciler 
Törenle Önlük Giydi

Türkiye’de Bilimsel Veteriner Hekimliği 
Eğitiminin başlamasının 177. yıldönümü Erciyes 
Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi tarafından 
düzenlenen etkinlikle kutlandı.  Etkinlik 
kapsamında veteriner hekimliği eğitimine başlayan 
100 öğrenci törenle önlüklerini giydi.

Veteriner Fakültesi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Sıdkı İlkay,  Veteriner Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Abdullah İnci, Kayseri Veteriner 
Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, 
akademisyenler, öğrenci ve aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Veteriner 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, fakülte 
hakkında bilgiler verdi.

Dekan İnci, “Fakültemize bu yıl kayıt yaptıran 
sevgili öğrenciler, sizler saflığın ve temizliğin 

sembolü sağlığın en dıştan ilk koruyucusu bu 
beyaz önlüğü giyerek Modern Entegre ve 
İnteraktif Veteriner Hekimliği Eğitimine başlamış 
bulunuyorsunuz. Ben kalbi olarak söylüyorum ki, 
sizler modern dünyanın en saygın mesleklerinden 
biri olan Veteriner Hekim unvan ve yetkisi ile bu 
fakülteden mezun olacaksınız. Mesleki hayatınızda 
hayvan ve insan sağlığına hizmet edeceksiniz. 
Sizleri bu tercihlerinizden dolayı tebrik ediyor 
hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay 
ise öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Rektör Yardımcısı İlkay, “Sevgili öğrenciler, sizler 
saflığın, temizliğin ve dürüstlüğün sembolü olan 
bu beyaz önlüğü giyerek Veteriner Hekimliği 
eğitim ve öğretimine adım atmış oluyorsunuz. 
Sizlerin günümüzün en saygın mesleklerinden biri 
olan Veteriner Hekim unvan ve yetkisi ile 

Veteriner Fakültemizden üstün başarı ile mezun 
olmanızı diliyorum. Bunun için de eğitim-öğretim 
döneminizi çok verimli geçirmeniz ve kendinizi 
çok iyi yetiştirmeniz gerektiğini bir kez daha 
hatırlatmak istiyorum. Sizlere eğitim-öğretim 
hayatınızda üstün başarılar diliyorum” diye 
konuştu.

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün 
Ergül’ün konuşmasının ardından Veteriner 
Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji 
Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çağrı Çağlar 
Sinmez’in verdiği  “Veteriner Hekimliğinde 
Güncel Konseptler ve Hedefler” konulu konferans 
verdi.

Etkinlik, veteriner hekimliği eğitimine başlayan 
100 öğrenciye, beyaz önlükleri giydirilmesinin 
ardından sona erdi.

Fakültemiz'de “Dünya Hayvanları Koruma Günü” 
Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi 

tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma 

Günü nedeniyle “Türkiye'de Sahipsiz Hayvan, 

Sokak Hayvanı, Başıboş Hayvan Kavramı ve 

Modern Dünya Gerçeği” konulu panel düzenlendi 

ve bir dizi açılış gerçekleştirildi.

Veteriner Fakültesi'ndeki etkinliklere, Rektör Prof. 

Dr. Mustafa Çalış, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Abdullah İNCİ'nin yanı sıra çok sayıda 

akademisyen ve öğrenci katıldı.

“Türkiye'de Sahipsiz Hayvan, Sokak Hayvanı, 

Başıboş Hayvan Kavramı ve Modern Dünya 

Gerçeği” konulu panelin konuşmalarında 

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah 

İNCİ, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma 

Günü'nün önemine değindi.

Dekan İNCİ, “Kayseri Büyükşehir Belediye 

Başkanı Sayın Dr. Memduh BÜYÜKKILIÇ beyi, 

belediye başkanlığı görevlerinin tüm 

zamanlarında dünya hayvan hakları evrensel 

beyannamesi ilkelerine uygun olarak hayvanlara 

gösterdiği saygı, yakın ilgi, büyük bir sevgi 

yanında, yıllardır sahipsiz hayvan veya sokak 

hayvanı olarak tanımlanan hayvanları 

sahiplenmesi, sağlık hizmetine ulaşmalarını 

sağlaması ve gereken tedaviyi almaları için her 

türlü desteği kesintisiz vermesi dolayısıyla, Erciyes 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi yönetim kurulunca 

2019 yılının hayvan severi olarak seçilmiştir. 

Kendilerini fakülte yönetim kurulumuz adına derin 

saygılarımla tebrik ediyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ da konuşmasında, 

“Aslında bu dünya insanoğluna bir emanettir. Bu 

dünyayı korumak insanoğlunun görevidir. Burada 

tabii ki insanoğlunu ulvi yapan, ulvilik katkısı 

sağlayan bu koruma işinde ne kadar başarılı 

olduğudur. Bu görevi ne kadar üstlendiyse, o kişi 

daha ulvidir, daha üstündür. Bize emanet edilen 

dünyamızda koruma işinde özellikle hayvanlarında 

yeri önemlidir, özelliklidir” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. 

Mustafa ÇALIŞ, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 

Memduh BÜYÜKKILIÇ adına yılın hayvan severi 

plaketini Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşletme 

Müdürü Levent TAFLIOĞLU'na takdim etti.

Etkinlik kapsamında ayrıca Diş Hekimliği 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK'ün 

resim sergisi gezildi, Veteriner Fakültesi Sülük 

Ünitesi ile Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 

Laboratuvarı açıldı.

Batuhan ŞAHİN

Batuhan ŞAHİN
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Üniversitemizde I. Uluslararası, VI. Ulusal Veteriner 
Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi Düzenlendi 

I. Uluslararası, VI. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi Erciyes Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi'nin ev sahipliğinde 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde, Veteriner 
Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği'nin desteğiyle düzenlenen Kongre, Sabancı Kültür Merkezi'nde yapıldı. 
Kongrenin açılışına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez konseyi 
Başkanı Ali Eroğlu, TVHB Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, TVHB Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Sağlam, Veteriner 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Ali Cesur Onmaz, Kayseri Bölgesi Veteriner 
Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, Yozgat Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, Veteriner 
Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Ender Yarsan, Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.Dr. Murat 
Kanbur, Veteriner Fakültesi Öğretim üyeleri, Uluslararası katılımcılar, veteriner ilaç firması temsilcileri, çeşitli 
Üniversitelerden akademisyenler ile Tarım ve Orman Bakanlığından yetkililer olacak şekilde yaklaşık 200 bilim 
insanı ve davetli katıldı.

Kongrenin ilk gününde akademisyen, sektör çalışanları, veteriner hekimler ve öğrencilere yönelik kurslar yapıldı. Bu 
kapsamda “Klinisyen veteriner hekimlerle söyleşi: Akılcı ilaç kullanımı” etkinliği Fakültemiz Mehmet Akif Ersoy 
Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Kongrede çevre sağlığı alanında çalışanlara yönelik “Halk ve çevre sağlığı alanında vektör mücadelesinin temel 
prensipleri ve pestisitlerin bilinçli kullanımları kursu” yapıldı, Erciyes Üniversitesi ERVEK ile birlikte hazırlanan 
kursa katılan 19 katılımcıya sertifikaları verildi.

Akademisyenlere yönelik yapılan ve Erciyes Üniversitesi GENKÖK ile birlikte hazırlanan “temel hücre kültürü 
uygulamaları” kursuna da 20 araştırmacı katılarak sertifikalarını aldılar.

Erciyes’te Bilim Rüzgarı
IV. Ulusal  Öğrenci Kongresi DüzenlendiVetEBA

 20 Şubat Perşembe günü 9:30 da açılışı yapılan 4.Ulusal VetEBA Kongresi 4 gün süresince sunumlar ve sosyal etkinliklerle devam etti. 12 farklı 

üniversiteden 150 öğrenci 18 hocanın birbirinden farklı konularıyla ve deneyimleriyle Erciyes üniversitesi Veteriner fakültesinde bilimsel bir şölen için 

bir araya geldi. 

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mehmet Akif Ersoy konferans salonunda yapılan kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kongre 

başkanı Ahmet Yıldız'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Konuşmalarında kongrenin gelişim süreci ve amacından bahseden Ahmet Yıldız : ”Türk Milletinin hayvancılık sorunlarında bizlerin üzerine düşen 

sorumlulukların farkına varıp geleceğin veteriner hekimlerine ışık tutabilmektir.” Bu süreçte hayvan sahiplerinin üzerine de büyük sorumluluklar 

düştüğünü belirten Ahmet Yıldız bu konuda yapılacak çalışmaların aile işletmelerinden başlamak üzere tüm büyük çiftliklere kadar uygulanması 

gerektiğini bildirdi. Konuşmalarını bitirirken kongremize teşrif eden sayın hocalarımıza ve 12 farklı fakülteden gelen öğrenci arkadaşlarımıza ve 

bunun yanında kongrenin hazırlanması süresince yardımlarını esirgemeyen kongre hazırlık ekibine teşekkürlerini bildirerek sonlandırdı.   

      Doç.Dr. İsmail ÖÇSOY'un '' Nanoteknolojinin önemi Günüzdeki yeri '' sunumuyla başladı. Ardından veteriner hekimlikte etik davranışlar, kanatlı 

hekimliği, çiftlik ve sürü yönetimi, Veteriner hekimliğin yaban hayatındaki yeri, Veteriner hekimlikte hızlı tanı kitleri sunumlarıyla devam etti. TİGEM 

genel müdürü Sn. Ayşe Ayşin IŞIKGECE'nin anlatımlarıyla ''Geçmişten geleceğe TİGEM '' öğrenciler tarafında ilgiyle dinlendi. Veteriner Cerrahide 

İleri Teknoloji sunumlarıyla iki günlük sunum dönemini tamamladı.

   22 Şubat Cumartesi günü Nevşehir'e doğru yol çıkan VetEBA kongre öğrencileri JAKEM'de  Türkiye'nin dört bir yanından gelen köpeklerle ve 

eğitmenleriyle heyecan dolu gösterilerde bulundular. Ardından JAKEM atlı birliği tarafından hazırlanan gösterime müteakip atlarda tımar, soğuk-

sıcak nal çakımı ve diş törpüsü uygulamaları yapıldı. Gösterimden sonra Göreme'nin tarihi ve turistik yerlerini gezen öğrenciler gala gecesinde 

tekrar bir araya geldi. Yemekle başlayan gece, katılım belgelerinin takdimi sonrasında eğlenceyle devam etti. Son gün ise Erciyes dağına çıkan 

katılımcılar sucuk ekmek yiyip kayak yaptılar. Her türlü faaliyet ve sunumdan memnun kaldıklarını ifade eden katılımcılar seneye yapılacak olan 

5.VetEBA Kongresini heyecanla beklediklerini beyan ettiler.

Cansu AYDIN

Osman DORUK
Abdullah KAYA
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• Kanatlılarda diyafram yoktur. Burun ve

ağız boşluğu damak yarığı sayesinde tek

ve birleşiktir.

• Sağlıklı bir tavuk yumurtlama esnasında

kirli yumurta yapmaz. Yumurtanın nem

dengesi korunduğu sürece içi sterildir.

• Yarasalar, sıcakkanlı memeliler olmaları

nedeniyle ısı kaybetmemek için

mağaraları tercih ederler. Ters

tutunmalarının nedeni ise güvenlik

amaçlıdır. Av olmaktan kaçınırlar.

• Filler sıcak havalarda kulakları sayesinde

vücut ısısını sabit tutabilmektedir.

• Van kedileri genetik olarak sağırlığa

yatkındır.

• Kedilerde kıl rengi X kromozomu üzerinde

taşınır. 3 renkli kediler çoğunlukla dişidir.

“Calico Cat” olarak isimlendirilir. Tür değil

eşkalini tanımlar. Sadece XXY

durumundaki kediler erkektir ve kısırlardır.

• Son zamanlarda araştırmacılar
hayvanların da yas tutabildiği konuşunda
araştırmalar yapmaktadır.Ünlü bir
primatolog olan Frans de Waal, bir babun
ailesine mensup bir yavrunun, yırtıcı bir
hayvan tarafından avlandıktan birkaç
hafta sonra anne babunun yavrusunun
öldüğü yere geldiğinde, ağaca tırmandığı
ve yavrusunu hatırlar gibi ağlamaya
başladığı gözlemlemiştir. Anne babunun
bu davranışını Waal, babunların
yaşadıkları olayları hatırlayabildiğine ve
yavrusunu kaybetmenin hüznünü
yaşadığına dair önemli bir kanıt olarak
değerlendirmiştir.

*Esma Nur Büyükşekerci

Bunları 
Biliyor 
Musunuz ?

Bulmaca

Cevaplar bir sonraki sayıda

1- Cavum orisiesophagusa,çavumnasiyilarynxe birleştiren huni şeklindeki musculomembranos geçit

2- Canlıda açlık merkezi nerde bulunur

3- Yanlardan oscaxae üstten ossacrum ve ilk birkaç kuyruk omurundan oluşan kemik çerçeve,leğen

4- Ruminant midelerinin en önde bulunan bölümü,börkenek

5- Ovaryumda korpusluteumun şekillendiği dönem

6- Kasların kasılma gücünü kemiklere ileten,sıkı bağ dokudan yapılmış aktarma organı,kiriş

7- Os ilium, osichiiveospubis kemiklerinin bileşimi ile oluşan kemik

8- Kuduz aşışını bulan mikrobyolog ve kimyager

9- Kandaki bilirubin düzeyinin artması sonucu deri,göz ve mukozaların sarı renk alması durumu

10- İskeletin en uzun,en sağlam ve iç boşluğu en büyük olan kemiğidir,uyluk kemiği

ÜMÜTCAN ZORBA
SELENAY KOCAOĞLU



Erciyes’te Bilim Rüzgarı
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