KLİVET, yapmış olduğu
organizasyonların başarısı
ile pet hekimlerinin
takdirini pekiştiriyor.

KLIVET yapmış olduğu
başarılı çalışmalarla sektörde
farklı bir yerde duruyor
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eteriner hekimlik mesleğinin
çağın gereksinimlerine uygun
olarak gelişmesine katkı
sağlayan organizasyonlar ile sektörün önde gelen dernekleri arasında
yer almaya devam eden KLİVET, VI.
Bahar Sempozyumu çalışmalarına hız
verdi. Biz de yönetim kurulu üyeleri
ile bir araya gelerek, geçmişten günümüze derneğin geçirdiği süreçleri,
sektördeki KLİVET algısını ve elbette
geri sayımı başlayan Sempozyumun
detaylarını konuştuk.
KLİVET’in kurulduğu tarihten
bu yana kat ettiği mesafeyi nasıl
değerlendiriyorsunuz?
VET. HEK. TARIK AKAN: KLİVET Ailesi olarak faaliyetlerimize güçlenerek
devam ediyoruz. Son yapılan Genel
Kurul Toplantısından sonra yönetimimizde küçük değişikliklerle ve aramıza yeni katılan meslektaşlarımızla
çalışmalarımıza hız vermiş bulunuyoruz. Hiçbir zaman durağan bir dernek
olmadık. 2018 yılı içinde de çok ciddi
projeler üzerinde çalışıyor olacağız,
KLİVET’in vizyonunu geliştirerek
çalışmalarımıza devam edeceğiz.
KLİVET, Türkiye’de şubeleri olan ve
büyümeye devam eden bir dernek.
Şubelerimizle 2017 yılında çok başarılı çalışmalara imza attığımızı düşünüyoruz. İzmir ve Ankara Şubelerimizle yapmış olduğumuz çalışmalar
veteriner hekimlik mesleğine değer
katan çalışmalardı. Geniş katılımlı

toplantılar, bilimsel içeriği güçlü
seminerler gerçekleştirildi. Ankara
Şubemizin ev sahipliğinde Kapadokya’da ortak düzenlediğimiz Endokrinoloji Sempozyumu mesleğin ilkleri
arasındaki yerini aldı. İzmir Şubemiz
birbirinden güzel seminerler düzenleyerek geniş katılım toplantılara imza
attı. Yine bir KLİVET geleneği olan
Bahar Kongremiz, 2017 yılının özel
çalışmalarının başında geliyor. Yakın
Doğu Üniversitesi ile gerçekleştirilen
kongre hem uluslararası bir partnerle
yapılan hem de akademiyi içine alan
çok önemli bir organizasyondu.
2018 yılında öncelikle şubeleşme
ve temsilcilikler alanında çalışmalarımıza hız vereceğiz. Aslında bu kararı
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KLİVET Başkanı

2017 yılı başında almıştık. Bu konudaki görüşmelerimizde sona geldiğimizi
söyleyebilirim. En kısa zamanda
çalışmalarımıza başlayacağız.
Sektördeki KLİVET algısını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
VET. HEK. TARIK AKAN: Bu değerlendirmeyi içeriden birisi olarak
yapmamız çok zor. Ancak meslektaşlarımızdan KLİVET ile ilgili aldığımız
yorumlar doğru yolda olduğumuzu
gösteriyor. Yapmış olduğumuz organizasyonlar mesleğimize değer katan organizasyonlar oldu. Ancak daha alacak
yolumuz olduğunun farkındayız.
KLİVET’in avantajı, kurucuları da
dahil olmak üzere tüm yönetimin

SÖYLEŞI
konusunu seçtik, çünkü dünyada da
güncel ve önemi giderek artan bir
konu. Yaşayan her canlı, nihayetinde
yaşlanacak ve yaşlılığa bağlı ciddi
problemler ile baş başa kalacak. Geriatri konusunu seçmemizde yönetim
kurulumuz ve meslektaşlarımızdan
gelen talepler ön plandaydı. Aslında
konuyu meslektaşlarımız seçti.
Veteriner geriatri ana başlığı
altında; onkoloji, dahiliye, anestezi ve
nöroloji olarak dört alt başlıkta sunumlarımız gerçekleşecek. KLİVET
olarak ülkemize gelen konuşmacıların
dünyada kabul görmüş ve üst düzey
isimler olmasına özen gösteriyoruz.
Önceki kongrelere de göz atarsak,
konuşmacı kalitesi ile KLİVET’in
sektöre değer kattığını görebiliriz.
Nisan ayında hangi isimler
KLİVET’in davetlisi olarak
Türkiye’de olacak?

VET. HEK. ÇAĞIL HANCIOĞLU
KLİVET Yönetim Kurulu Üyesi

KLİVET’in avantajı,
kurucuları da dahil
olmak üzere tüm
yönetimin dernekçiliğe
uzak olmayan,
hatta mutfağında
olan insanlardan
oluşmasıdır.
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VET. HEK. ÇAĞLAR KONDU
KLİVET Yönetim Kurulu Üyesi

VET. HEK. ÜMIT ÖRS
KLİVET Yönetim Kurulu Üyesi

dernekçiliğe uzak olmayan, hatta
mutfağında olan insanlardan oluşmasıdır. Dolayısıyla meslektaşlarımızın
beklentileri, talepleri bizim de yol
haritamızı belirlememize yardımcı
oluyor. KLİVET tüm çalışmalarında
öncü olmayı hedeflemiş bir dernektir.
Bu noktada bu yıl genel kurulumuzda aldığımız bir karardan bahsetmek
isterim. KLİVET, her dönem başkan
değiştirme konusunda bir karar aldı.
Başkanlık koltuğunun mesleki çalışmalarda önemsizliğinin ortaya konulması
açısından örnek teşkil etmesini umduğumuz bir karardır. Bizim çalışmalarımız gönüllülük esasına dayanarak
sürdürülmeye devam edecektir.

faaliyetlerine başladığını görüyoruz.
Her kurulan dernek kendisine bir
destek arayışı içerisine girmek zorunda ve bu arayış firmalar üzerinde de
büyük bir baskıya yol açıyor. Organizasyonların neredeyse tamamı birbirine yakın programlardan oluşuyor.
Yeni projeler oluşturmak yerine, uzun
soluklu organizasyonların devamı
niteliğinde çalışmaların yapılması sektörde ters etki yaratacaktır. KLİVET,
bu alanda da öncü çalışmalara imza
atacaktır. KLİVET, yapmış olduğu
organizasyonların başarısında sektör
paydaşlarından çok önemli destek
almıştır. Bu vesile ile başta meslektaşlarımıza ve sektörün kıymetli firmalarına teşekkürü bir borç biliriz.

VI. Bahar Sempozyumu için geri
sayım başladı. Sektörün bu yılki
sempozyuma bakış açısı nasıl oldu?
VET. HEK. TARIK AKAN: Meslektaşlarımızdan ve sektör paydaşlarımızdan
çok önemli destekler aldığımızı söylemeliyim. Sektörde ciddi bir dernek
enflasyonu olduğunu hepimiz biliyoruz, neredeyse her yıl bir derneğin

VI. Bahar Sempozyumunun bu yılki
ana konusu “Kedi ve Köpeklerde
Geriatri”. Konu ve konuşmacıları
hangi kriterlere göre seçtiniz?
VET. HEK. ÜMIT ÖRS: KLİVET 2018
yılı sempozyumumuz ile ilgili tüm
çalışmalara 2017 yılında başladık. Bu
yıl “Kedi ve Köpeklerde Geriatri”

VET. HEK. ÜMIT ÖRS: Bu yıl gerçekten çok önemli isimleri Türkiye’de
meslektaşlarımızla buluşturacağız.
Nöroloji alanında Prof. Dr. Ronaldo
Costa, eğitmenliğinin yanı sıra yazmış olduğu kitaplarla dünyanın önde
gelen bilim insanlarından birisi.
Onkolojide Prof. Dr. Gregory K.
Ogilvie bizlerle birlikte olacak. Prof.
Dr. Ogilvie’nin alanında dört bilimsel
kitabı bulunuyor. Ogilvie, onkoloji
konusunda almış olduğu iki patentin
yanı sıra, üst düzey bütçelere sahip
bir enstitünün de yöneticiliğini yapıyor. Hayatını onkolojiye adamış ve
iki dalda doktorası bulunan dünyanın
sayılı isimlerinde birisi ve Nisan
ayında davetlimiz olarak meslektaşlarımızla buluşacak.

KLİVET, 2017 yılında
çok başarılı işlere imza
attı. 2018 yılında da
bu istikrar devam
edecek ve özellikle
KLİVET vizyonunun
gelişmesine yönelik
çalışmalar yapılacak.

Anestezi ve ağrı konusunda dünyaca ünlü, aynı zamanda WSAWA’nın
deneyimli konuşmacılarından Doç.
Dr. Paulo Steagall kongremizde
olacak. Yakından takip eden meslektaşlarımız zaten Paulo’nun yeni çıkan
kitabını biliyorlar.
Dahiliye konusunda geçen yıl da
sempozyumumuzda olan Orion State
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Helio
Silva Autran de Morais bizlerle birlikte olacak. Prof. Dr. Helio geçen yıl
yapmış olduğu sunum ve anlatım diliyle meslektaşlarımızdan çok olumlu
dönüşler aldığımız hocalarımızın
başında geliyor, kendisiyle bu yılda
birlikte olmaktan mutluluk duyacağız.
Bu yıl için seçilen konular tamamen kliniklerde karşılaştığımız
problemlere cevap olacak nitelikte.
Bilgi ve becerimize katkı sağlayacak
olmasının yanı sıra maddi olarak da
geri dönüş sağlayacak konular bu yıl
sempozyumumuzun içeriğini oluşturuyor. Planlarımız arasında üç workshop bulunuyor (hemotoloji, histoloji,
uygulamalı EKG & ultrasonografi),
workshoplarımızın özelliği sadece
bir makine değil üç-dört makineden
oluşan bir parkur ve her cihazın başında bir eğitmenimiz olacak. Kısıtlı
sayıda meslektaşımızın yararlanacağı
eğitimlerde “dokunarak” eğitimin
önemini sergilemiş olacağız.
2017 yılında KLİVET eğitimleri ile
adından sıkça söz ettirdi. Her ay düzenlenen eğitimlerimiz ve iki büyük
organizasyonumuzla Bahar Kongreleri ismi; KLİVET ile anılır oldu.
Bununla beraber Ankara Şubemizle
gerçekleştirdiğimiz “Endokrinoloji”
önemli organizasyonlarımız arasındaydı. Yine meslektaşlarımızın isteği
üzerine 2018 yılında uygulamanın
ağırlıklı olacağı bir eğitim süreci
planlıyoruz. Bu eğitim programı dahilinde ne yaparsak, seyrederek değil
dokunarak gerçekleşecek.

KLİVET AİLESİ HIZLA
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Derneğimize üye olmak anlamında ciddi
bir talep var. Bu talebin oluşmasındaki
etkenlerin başında; düzenlediğimiz başarılı
organizasyonların, profesyonelliğimizin ve
işimizi samimiyetle yapıyor oluşumuzun
geldiğini söyleyebilirim. Meslektaşlarımızın
derneğimize üye olmaları halinde aidiyet
duygusuna sahip olacakları, birçok
kongre ve sempozyumdan indirimli
yararlanacaklarını söylemek isterim.
Mevcut üye sayımız yeterli mi? Bence
değil. Her meslektaşımızın STK'ların
içerisinde olması, söyleyecek sözünün
olması kanaatindeyim. Şubelerimiz üye
kazandırma çalışmaları hızla devam ediyor.
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DERNEK YÖNETİMİ ÖZVERİ
İSTEYEN BİR İŞTİR
KLİVET'in yapmış olduğu başarılı
organizasyonlarda bulunmak benim için
bir ayrıcalık. KLİVET Ailesine katıldıktan
sonra işin ne kadar meşakkatli olduğunu,
arkadaşlarımın göstermiş olduğu sabır ve
hassasiyeti deneyimleme şansım oldu.
Dernek yönetiminin özveri işi olduğunu
gördüm ve fazla mesaiden tutun da
kendinizden ödün vermeye kadar tüm
şartların içinde olmak heyecan vericiydi. İyi
ki bu ailedeyim diyebiliyorum. Haftalarca
süren toplantılar ve stresli anlar derken
sürekli irtibat halinde oluyorsunuz. Aslında
tüm çabamız meslektaşlarımızın mesleki
gelişimine biraz daha katkı sağlamak.

Meslektaşlarımız bu yıl neden VI.
Bahar Sempozyumu'na katılmalı?
VET. HEK. ÜMIT ÖRS: Biraz önce de
bahsettiğim gibi kongre ve sempozyumlarda gelen konuşmacının kalitesi
çok önemli. KLİVET olarak aynı
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SÖYLEŞI
KLİVET Ailesi
büyümeye ve
güçlenmeye
devam ediyor.

zamanda birçok yurtdışı toplantılarına katılıyoruz. Yaptığımız sohbetlerde bu yılki konuşmacılarımızı
anlattığımız zaman büyük beğeni
topluyoruz. “Gerçekten bu isimler
mi geliyor mu?” sorusuyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla meslektaşlarımız
kitaplarını okuduğu bilim adamlarıyla
üç gün boyunca bir arada olacak.
Eğitimler dışında da konuşmacılarımızla tartışma ve fikir alışverişinde
bulunma fırsatı yakalanmış olacak.
Konuşmacılarımız sunumları sonrasında vaka tartışmaları ile meslektaşlarımızın sorularını yanıtlayacak.
VET. HEK. ÇAĞIL HANCIOĞLU: Bildiğiniz üzere KLİVET ilk organizasyonunu Şile’de gerçekleştirdi. Zamanla
katılım sayısının artması KLİVET
organizasyonlarının ses getirmesi
ve artan kalite sayesinde meslektaşlarımızda KLİVET’e karşı bir güven
oluşmasını sağladı. Artan ilgi ve
katılım KLİVET kalitesine yakışır bir
organizasyon düzenleme gerekliliğini artırdı ve biz de sempozyumlarımızı Antalya’da düzenlemeye
karar verdik. Program içeriğinin yanı
sıra meslektaşlarımızın üç gününü
mesleğimize yakışan kalitede bir
otelde geçirmesi bizim için önemli.
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Bu nedenle, bu yıl SUSESİ Oteli tercih ettik. Katılımcılara sağladığımız
imkanlar mevcut şartların en iyisi
gibi düşünülebilir. KLİVET Ailesi
olarak sempozyumlarımızda her yıl
daha fazla meslektaşımızı ağırlamak
istiyoruz. Bu yıl 400-450 arasında
meslektaşımız sempozyumumuzda
bizlerle birlikte olacak.
VET. HEK. ÇAĞLAR KONDU: Sempozyuma 4,5 ay gibi kısa bir süre kaldı.
KLİVET olarak tanıtımlarımıza hız
vermeye başladık. Meslektaşlarımıza sosyal medyalarımızda devamlı
sempozyumla ilgili bilgiler veriyoruz. Sempozyum sırasında sürpriz
diyebileceğimiz etkinliklerimizin
hazırlıkları tüm hızıyla devam
ediyor. Meslektaşlarımızın kongre
hakkında tüm bilgileri görebilecekleri web sitemiz klivet2018.org sürekli
güncel tutuluyor. Veteriner hekimlik
mesleğinin en önemli yayın organı
Petinfo’nun medya partnerliğinde
Türkiye’nin her bir bölgesinde görev
yapan klinisyen meslektaşlarımıza
da ulaşmış oluyoruz. Bu yıl hazırladığımız programı yurtiçinde ve
yurtdışında gerçekleştirilen organizasyonlarda da tanıtma imkanı
yakalamış olacağız. 

AVRUPA STANDARTLARINDA
İŞLERE İMZA ATIYORUZ
KLİVET Ailesinin bir üyesi olmaktan
mutluluk duyduğumu söyleyerek
başlamak istiyorum. Derneğin neredeyse
kuruluşundan itibaren içindeyim. Bu
süreçte yurtdışında da birçok kongreye
katılma fırsatı yakaladım ve fırsat buldukça
yurtdışı kongrelerini takip etmeye çalıştım.
Gerçekleştirdiğimiz sempozyum ve
kongreler Avrupa standartlarının çok
üzerinde, bu gözlemime yurtdışında
kongrelere katılan meslektaşlarımızın
tamamı katılacaktır. Türkiye’de
gerçekleştirdiğimiz organizasyonlara
katılan yabancı katılımcılar kongre
sonrasında teşekkür mailleri göndermeyi
ihmal etmiyorlar. Bunun sebebi
gerçekten profesyonel bir ekiple kaliteli
organizasyonlar gerçekleştirmemiz.
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