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Kısa adı VİSAD olan Veteriner Sağlık 

Ürünleri Sanayicileri Derneği; “Veteriner 

İlaçları Sanayici, İthalatçı ve Temsilcileri 

Derneği” olarak 6 Şubat 1991 tarih ve 34-

51/109 no’lu kararla Sn. Alp SEVİNDİK, Sn. 

Bahaeddin Yavuz OGAN, Sn. Ercan PETEKKAYA, 

Sn. İsmail Yavuz SEZEN, Sn. Nişan Arek 

KUYUMCİYAN, Sn. Nuri Burhan ÇERİGENÇ ve 

Sn. Seyfettin UĞUR tarafından kurulmuştur.

VİSAD’ın kuruluşundan bu yana; sırasıyla  Sn. 

Seyfettin UĞUR (06.02.1991-20.04.1993), Sn. 

Alp SEVİNDİK (20.04.1993-23.02.1994), Sn. 

Avni ALP (23.02.1994-13.02.1995), Sn. Ercan 

PETEKKAYA (13.02.1995-27.02.1997), Sn. Prof. 

Dr. Cemal Nadi AYTUĞ (27.02.1997-28.02.2001) 

ve Sn. Dr. Burhan HACI (28.02.2001-

10.04.2015) Yönetim Kurulu Başkanı olarak 

görev yapmıştır.

Halen 10.04.2015 tarihinden bu yana Sn. 

Burçak Emre ZORLU Yönetim Kurulu Başkanı 

olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu BaşKanı BurçaK ZOrlu
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Yönetim Kurulu BaşKanı : BURÇAK ZORLU

BaşKan Yardımcısı : İSMAİL ÖZDEMİR

ÜYe : NAZAN UŞDU DİLSİZ

ÜYe : ÖMER DİKER

ÜYe : YİĞİT ALTAV

Genel seKreter : MUSA ARIK

yöNetiM kurulu üyeleri
22. Dönem Olağan Genel Kurulda seçilen yönetim kurulu 

üyeleri arasında aşağıdaki şekilde görev bölümü yapılmıştır.

yönetim kurulu olarak; çeyrek asırlık 
tecrübemizin oluşmasında çalışmalarımıza her 
zaman katkı veren Bakanımız Sayın Faruk Çelik 
başta olmak üzere Gıda, tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı üst yönetimine, Gıda ve kontrol Genel 
Müdürlüğü yönetici ve konu uzmanlarına, ViSaD’ın 
oluşumuna önderlik eden kurucularımıza, geçmiş 
dönemde yönetim ve denetim kurullarında görev 
yapan arkadaşlarımıza, üye veren firmalarımıza, 
üye veren firmalarda görevli ViSaD çalışma grubu 
temsilcilerine, mesleki ve sektörel paydaşlarımıza, 
avrupa Hayvan Sağlığı Federasyonu (ıFaH europe) 
başta olmak üzere ilişkide olduğumuz uluslarası 
kurum ve kuruluşlara sonsuz teşekkür ederiz.
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Visad-Veteriner saĞlıK 
ÜrÜnleri sanaYicileri 
derneĞi’nin 25 Yılı
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alp sevindiK

ercan peteKKaYa

nişan areK KuYumciYan

seYfettin uĞur

prOf. dr. ersin 
istanBulluOĞlu
e. müsteşar Yardımcısı

Bahaeddin YavuZ OGan

ismail YavuZ seZen

nuri Burhan çeriGenç

VisaD ÇalIŞMalarINDaN örNekler
 

VİSAD tarafından ilk etkinlik olarak; Türk Ve-
teriner Hekimliği’nin eğitime başlamasının 150. 
yıldönümü münasebetiyle 20-21 ekim 1992 
tarihlerinde Ankara’da “4. serbest Veteriner 
Hekimler ulusal sempozyumu” organizasyo-
nu yapılmıştır. Daha sonra aşağıda özetlenen 
muhtelif çalışmalar yapılmıştır.
Bakanlık-VİSAD müşterek çalışması kapsa-
mında; Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
yetkilileri, VİSAD ve ilaç sanayicilerinin katıldığı 
ilk işbirliği toplantısı 3 Şubat 1994 tarihinde 
İstanbul’da Çırağan Otel’de gerçekleşmiştir. 
Takip eden yıllarda periyodik olarak Bakanlık-
VİSAD toplantıları biri Bakanlıkta diğeri VİSAD 
organizasyonu olarak yapılmaya başlanmıştır.

VİSAD’ın 6 Şubat 1996 tarih ve 53 sayılı 
Yönetim Kurulu Kararı ile VİSAD bünyesin-
de; Veteriner ilaçları, Yem Katkıları, Biyolojik 
Maddeler, Pazarlama ve Rekabet İlişkileri, 
İhracat ve Dış İlişkiler komitelerin kurulması 
kararlaştırılmıştır.

VİSAD tarafından et ithalatının yoğunlaşma-
sı nedeniyle “Kırmızı Et İthalatının Düşündür-
dükleri” başlıklı basın bildirisi 1995 yılı ve 1996 
yıllarında yayınlanmıştır.

VİSAD yönetim kurulunun 9 Haziran 1999 
tarih ve 117/1 no’lu kararıyla 17 Haziran 1999 
tarihinde Ankara’da “Türkiye’de Veteriner İlaç-
ları Üretimi, Pazarlanması ve Güvenli Kullanımı 
Sempozyumu” organize edilmiştir.
VİSAD sektör adına, 20-22 Haziran 2000 tarih-
lerinde Ankara’da düzenlenen 8. Hayvancılık 
Kongresinde “Pet Hayvanlarında kullanılan 
ilaç ve aşılar” konulu tebliğ sunulmuştur.
 Bakanlıkça 20-21 Aralık 2001 tarihinde 
İstanbul’da düzenlenen Birinci Avrasya Veteri-
ner Hizmetleri Konferansında “türkiye Hayvan 

VİSAD’ın kuruluş 
aşamasında Ko-
ruma ve Kontrol Genel 
Müdürü ve Müsteşar 
Yardımcısı görevleri 
esnasında sn. Prof. Dr. 
ersin istaNBulluOĞlu, 
sektörün kurumlara 
dağınık ve farklı görüşler 
vermek yerine ortak 
görüşler üretmesinin ve 
ilgili mercilere sunmasının 
yararını öne sürerek 
VİSAD’ın kurulması fikrini 
desteklemiş, sonraki 
dönemde Bakanlık-VİSAD 
toplantıları yapılmasını 
başlatmış ve VİSAD 
çalışmalarına önemli katkı 
sağlamıştır.

VİSAD kurulduktan 
sonra ilk toplantı 12 Mart 
1991 tarihinde yapılmış 
ve kurucu başkanlığa 
sn. seyfettin uĞur 
getirilmiştir.

VİSAD’ın ilk genel 
kurulu 13 Şubat 1992 
tarihinde yapılmış ve 
sonrasında 18 Şubat 1992 
tarihinde yapılan yönetim 
kurulu görev dağılımı 
toplantısında Sn. Seyfettin 
UĞUR başkan seçilmiştir.

İlk yıllarda sadece 
veteriner ilaç sektörünü 
temsil eden dernek daha 
sonraki yıllarda hayvan 
aşıları ve biyolojik mad-
delerle yem katkılarını da 
bünyesine almıştır.

VisaD kuruCularI
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sağlığı endüstrisinin Görünümü” sunumu 
yapılmıştır.
 VİSAD-TVHB ile işbirliği ile 24 Şubat 2004 
tarihinde Ankara’da “aB uyum sürecinde Ve-
teriner sağlık ürünleri” toplantısı yapılmıştır.
 TVHB’nin 50. kuruluş yıldönümü, 4. Dünya 
Veteriner Hekimleri Günü kutlamaları çerçeve-
sinde 24.04.2004 tarihinde Ankara’da düzen-
lenen “Cumhuriyetin 100. yılında Veteriner 
Hekimlik” panelinde VisaD adına “kamu Dı-
şında Veteriner Hekimlik Hizmetleri” başlıklı 
sunum yapılmıştır.
VİSAD tarafından 2005 yılında “Veteriner 
Hekimlik Mesleği algılama, ihtiyaç ve Bek-
lentiler araştırması” yapılmış ve sonuçları 
düzenlenen bir toplantıda paylaşılmıştır.
 AB çalışmalarının hız kazandığı 22 Aralık 2005 
tarihinde Ankara’da “aB uyum sürecinde Ve-
teriner Hekimlik ve Hayvan sağlığı sektörü” 
konulu toplantı yapılmıştır.
 AB çalışmaları kapsamında 10 Şubat 2007 tari-
hinde İstanbul’da düzenlenen toplantıda VİSAD 
tarafından “aB uyum sürecinde Veteriner 
sağlık ürünleri” başlıklı sunum yapılmıştır.
TVHB tarafından 17-18 Mart 2007 tarihlerinde 
Konya’da düzenlenen “serbest Veteriner He-
kimlik ve Veteriner sağlık ürünleri” sempoz-
yumunda “türkiye Veteriner ilaçları Pazarı 
sorunlar ve Çözüm önerileri” konulu sunum 
yapılmıştır.
Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Ens-
titüsü Müdürlüğü tarafından 10-11 Eylül 2007 
tarihlerinde İzmir’de düzenlenen “antibiyotik 
kullanım stratejileri ve kalıntıları” konulu 
sempozyumda “türkiye Veteriner ilaç sana-
yiinde antibakteriyel ilaç üretim ve Pazar-
lamasının Mevcut Durumu, aB ülkeleriyle 
karşılaştırılması ile üretim, tescil ve Dağıtım 
stratejileri” başlıklı sunum yapılmıştır.

Genel seKreter musa arıK 

Bakanlık-visad-sektör işbirliği olarak; 30 nisan 2010 
tarihinde ankara Kızılcahamam’da “visad-Bakanlık 
istişare toplantısı” gerçekleşmiştir.

*
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Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye ve 
Hırvatistan’ın Avrupa İlaç Ajansı aktivitelerine 
katılımı konusundaki Çoklu-Yararlanma Proje-
si kapsamında desteklenerek, Sağlık Bakanlığı 
ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının işbirliği ile 
22-23 Ekim 2007 tarihinde İstanbul’da düzen-
lenen “Beşeri ve Veteriner tıbbi ürünlerin 
Düzenlemeleri – türkiye’nin aB üyeliği yolu” 
konulu konferansa katılım sağlanmıştır.

 Yönetim Kurulunun 27 Şubat 1997 tarih ve 
69/10 no’lu kararı Genel Sekreter atanması 
için üyelerden varsa uygun isim bildirilmesi 
istenmesine rağmen başlangıçta gelişme sağ-
lanamamış ve belirli dönemlerde danışmanlar 
istihdam edilmiştir. Ancak 2008 yılında Genel 
Sekreterlik etkin şekilde oluşturulmuş ve ilk 
Genel Sekreter atanmıştır. Kuruluşundan 2009 
yılına kadar dernek merkezi İstanbul’da bulun-
muş, 29.08.2008 tarih ve 250/2 no’lu Yönetim 
Kurulu kararına istinaden 2009 yılı başından 
itibaren dernek merkezi Ankara’ya taşınmıştır.

 Bakanlık-VİSAD-Sektör işbirliği ola-
rak; 30 Nisan 2010 tarihinde Ankara 
Kızılcahamam’da “VisaD-Bakanlık istişare 
toplantısı” gerçekleşmiştir.

 Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında 
sektörü ilgilendiren çok sayıda düzenlemenin 
hazırlanması aşamasında Bakanlıkla yakın iş-
birliği içerinde çalışılmış, daima ortak doğru ve 
bilimsellik ekseninde kalınarak saygın kurum 
olma tercih edilmiştir.

 VİSAD, Türkiye’de veteriner sağlık ürünleri-
nin pazarlanması, üretimi, dağıtımı, tanıtımı ve 
kontrolüyle ilgili sürece aktif destek vermek, 
ilaç ve aşı firmaları, sanayiciler, bilim adamları 
ve yetkili otoritenin daha yoğun işbirliğiyle AB 
standartlarından geri kalınmaması konusunda 
hızlı ve sağlıklı ilerleme sağlamak arzusuyla 
üyeleri ile periyodik Danışma Kurulu toplantıla-

Bakanlık-visad-sektör Buluşması 
olarak; 9-10 nisan 2012 tarihlerinde 
antalya’da “veteriner sağlık 
ürünleri mevzuatı ve uygulamada 
etkileri toplantısı” yapılmıştır.

Bakanlık-visad-sektör 
Buluşması olarak; 18-19 
aralık 2012 tarihlerinde 
antalya’da “veteriner sağlık 
ürünleri değerlendirme 
toplantısı” yapılmıştır.

sektöre yönelik 
olarak “veteriner tıbbi 
ürünlerin pazarlama izni 
ve değişiklik Başvuru 
dosyası hazırlama 
eğitimi” 11-12 mayıs 2013 
tarihlerinde istanbul’da 
gerçekleştirilmiştir.

*

*

*
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rı yapmaktadır.
VİSAD, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) tarafından organize edilen Türkiye 
sektör meclisleri çalışmalarını desteklemekte 
ve Türkiye İlaç Meclisi toplantılarına katılım 
sağlamaktadır.

 Bakanlık-VİSAD-Sektör işbirliği olarak; 20-
21 Eylül 2010 tarihinde Antalya’da “Veteriner 
sağlık ürünlerinin ruhsatlandırılması eğitim 
toplantısı” yapılmıştır.

 Bakanlık-VİSAD-Sektör Buluşması olarak; 
9-10 Nisan 2012 tarihlerinde Antalya’da “Vete-
riner sağlık ürünleri Mevzuatı ve uygulama-
da etkileri toplantısı” yapılmıştır.

 Bakanlık-VİSAD-Sektör Buluşması olarak; 
18-19 Aralık 2012 tarihlerinde Antalya’da 
“Veteriner sağlık ürünleri Değerlendirme 
toplantısı” yapılmıştır.

 Bakanlık-VİSAD-Sektör işbirliği olarak; 14 
Mart 2013 tarihinde İzmir’de “Veteriner Biyolo-
jik ürünlerden Numune alma ve VBü Dosya 
Hazırlama eğitimi toplantısı” yapılmıştır.

 Bakanlık-VİSAD-Sektör işbirliği olarak; 
11-12 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul’da “Vete-
riner tıbbi ürünlerin Pazarlama izni ve De-
ğişiklik Başvuru Dosyası Hazırlama eğitimi 
toplantısı” yapılmıştır.

 Bakanlık-VİSAD-Sektör işbirliği olarak; 6-7 
Ağustos 2013 tarihlerinde İstanbul’da “Vete-
riner tıbbi ürünler için temel GMP eğitimi 
toplantısı” yapılmıştır.

 Bakanlık-VİSAD-Sektör işbirliği olarak; 29 
Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da “stabilite, Fo-
tostabilite, impurite ve Degredasyon eğitimi 
toplantısı” yapılmıştır.

 Bakanlık-VİSAD-Sektör Buluşması olarak; 
4-5 Aralık 2013 tarihinde Antalya’da “Veteri-
ner sağlık ürünleri Değerlendirme toplantı-
sı” yapılmıştır.

u.ü. veteriner fakültesi vesBa etkinliği, 14-17 mart 2013 
“veteriner tıBBi ürün sanaYisinin aB uYum sürecinde 
GeldiĞi nOKta” musa arıK-Genel sekreter

visad ve i.ü. veteriner fakültesi  çiftlik hekimliği Kulübü’nün geleneksel 
hale getirdiği kariyer toplantıları 22 mart 2013 tarihinde gerçekleştirildi.

*

visad veteriner faKülteleriYle de YaKın işBirliĞi YapmaKtadır.
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Bakanlık-VİSAD-Sektör Buluşması olarak; 
20 Mart 2014 tarihinde Ankara’da “yem katkı 
Maddeleri ve Premikslerle ilgili Mevzuat ve 
uygulamalar eğitim toplantısı” yapılmıştır.

 Bakanlık-VİSAD-Sektör Buluşması olarak; 
19-20 Mart 2015 tarihinde Antalya’da “Veteri-
ner sağlık ürünleri Değerlendirme toplantı-
sı” yapılmıştır.

 Bakanlık-VİSAD-Sektör Buluşması olarak; 
23-24 Mart 2016 tarihinde Antalya’da “Vete-
riner sağlık ürünleri Değerlendirme toplan-
tısı” yapılmıştır.

 Bakanlık-VİSAD-Sektör Buluşması olarak; 
17 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da yabancı uz-
manın konuşmacı olduğu “Proses Validasyonu 
eğitimi” yapılmıştır.

Bakanlık-VİSAD-Sektör Buluşması olarak; 
Bakanlıktan talep edilerek 26 Ekim 2016 tari-
hinde Ankara’da “Veteriner tıbbi ürün Pazar-
lama izni Dosyaları Hakkında Değerlendirme 
toplantısı” yapılması sağlanmıştır.

 Bakanlık-VİSAD-Sektör Buluşması olarak; 
Bakanlıktan talep edilerek 27 Ekim 2016 ta-
rihinde Ankara’da “yem katkı Maddeleri Bilgi-
lendirme toplantısı” yapılması sağlanmıştır.

VİSAD; veteriner sağlık ürünleri sanayi ve 
ticaretinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel 
kişiler arasında yardımlaşma ve dayanışma 
temin etmek, üyelerin ekonomik ve sosyal 
menfaatlerini korumak, bu alanda kurulmuş 
ve kurulacak sanayinin uyumlu ve verimli ça-
lışması için gerekli imkan ve şartları sağlamak, 
veteriner ilaçları, biyolojik maddeler ve yem 
katkılarının bilinçli olarak kullanımı ve bu ala-
nın genelde ülke ekonomisine olan katkılarının 
toplumca daha iyi anlaşılmasını temin etmek 
amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

 Türkiye’nin önde gelen hayvan sağlığı 
firmalarının üye verdiği sektörel bir dernektir. 

Bakanlık-visad-sektör 
Buluşması olarak; 4-5 aralık 
2013 tarihinde antalya’da 
“veteriner sağlık ürünleri 
değerlendirme toplantısı” 
yapılmıştır.

veteriner sağlık ürünleri 
sanayicileri derneği (visad) 
21. dönem Olağan Genel Kurulu, 
2 nisan 2013 tarihinde sektör 
firmaları temsilcilerinin de 
katılımıyla istanbul’da gerçekleşti.

*

sektöre yönelik “veteriner 
tıbbi ürünler için temel Gmp 
eğitimi”, 06-07.08.2013 
tarihlerinde istanbul’da 
gerçekleştirilmiştir.

*

*
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Üyeleri arasında çok uluslu firmalar, yerli üreti-
ci firmalar ve ithalatçı firmalar yer almaktadır.  
Veteriner ilaçları, hijyen ürünleri, aşılar ve diğer 
biyolojik maddeler, yem katkıları ve premiks 
gibi veteriner sağlık ürünleri sanayi ve ticareti 
ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerden kuruludur.

Halen VİSAD bünyesinde; GMP, Pazarlama 
İzni, Kalite Kontrol, Farmakovijilans, Tanıtım ve 
Yem Katkı Maddeleri Çalışma Grupları faaliyet 
göstermektedir.

 VİSAD yakın dönem içerisinde; Veteriner 
Tıbbi Ürünlerin Tanıtım İlkeleri Kılavuzu, AB’de 
Gıda Amaçlı Üretilen Hayvanlarda Antimikro-
biyal Ürünlerin “Bilinçli ve Güvenli” Kullanımı 
kitapçığı, Veteriner Tıbbi Ürünler Mevzuatı 
Kitabı’nı hazırlayarak sektörün ve ilgili paydaş-
ların kullanımına sunmuştur.

 Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin 30 Nisan 
2016 tarihinde düzenlenen Dünya Veteriner 
Hekimleri Günü’nde; Türk Veteriner Hekimleri 
Birliği tarafından yapılan değerlendirme sonu-
cunda Veteriner Hekimlik mesleğine yapmış 
olduğu hizmetlerden dolayı VİSAD “2016 
yılı tVHB Hizmet ödülü”ne layık görülmesi 
nedeniyle Türk Veteriner Hekimleri Birliğince 
VİSAD’a ödül ve plaket verilmiştir.

 VİSAD, sektörle ilgili kongre, seminer ve 
toplantılara katılım sağlamakta, Bakanlık, 
Mesleki ve sektörel kuruluş ziyaretlerini dü-
zenli olarak yapmaktadır.

VİSAD üyeleri hayvan sağlığı ürünleri 
pazarının değer olarak %80’inden fazlasını 
temsil etmektedir.

 VİSAD’a üyelikte temel değer olarak; başarı-
yı sadece ticari anlamda kar etme çerçevesine 
sıkıştırmayan, hayvan sağlığı ve refahıyla 
toplum sağlığı konusunda asgari medeni 
duyarlılığı gösterebilen ve veteriner sağlık 
ürünleri sektörünün gelişmiş ülkeler seviyesi-

Bakanlık-visad-sektör 
buluşması olarak, 20 mart 
2014 tarihinde Yem Katkı 
maddeleri ve premikslerle 
ilgili mevzuat ve uygulamalar 
eğitim toplantısı yapılmıştır.

Bakanlık-visad-sektör 
Buluşması olarak; 19-20 
mart 2015 tarihinde 
antalya’da “veteriner sağlık 
ürünleri değerlendirme 
toplantısı” yapılmıştır.

23-24 mart 2016 tarihinde 
antalya’da Bakanlık-visad-
sektör değerlendirme 
toplantısı yapıldı. toplantıya 
yaklaşık 150 kişi katıldı.

*

*

*
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ne ulaşması hedefine gönülden inanmış olmak 
aranmaktadır.

VİSAD çalışmalarını bağımsız bilimsel temel, 
uluslararası standart, dürüstlük, ortak akıl 
sonuçları, şeffaflık ve hesap verebilir olmak 
temelinde sürdürür.  VİSAD, şemsiye bir 
kuruluş sorumluluğu ile üyelerinin ve hayvan 
sağlığı sektörünün ortak görüşünü savunmayı 
benimsemiştir.

 VİSAD, veteriner sağlık ürünlerinin hayvan-
cılık sektöründe, koruma ve tedavi amacıyla 
doğru kullanımı ile elde edilecek ekonomik 
katkı yanında, hayvansal ürün tüketicilerinin 
güvenliğinin sağlanması için de çalışmaktadır.

 VİSAD, Türkiye’de yetkili otorite, diğer 
mesleki ve sektörel kuruluşlarla yakın işbirliği 
içerisinde çalışmaktadır. VİSAD aynı zamanda; 
Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE), Uluslarara-
sı Hayvan Sağlığı Federasyonu (IFAH), Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Avrupa 
İlaç Ajansı (EMA), Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı 
(EFSA), Amerika Gıda ve İlaç Ajansı (FDA) ve 
Uluslararası Biyolojik Ürünler Birliği (IABs) gibi 
uluslararası kuruluşlarla işbirliği halindedir.

 Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de hayvan 
sağlığı sektörünün problemleri gittikçe büyü-
mektedir. Sektörle ilgili yeni düzenlemelerin 
güncellenmesi zorunluluk arz etmektedir. Bu 
yüzden VİSAD öncülüğüne geçmişte olduğun-
dan çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

 Özetle VİSAD, Türkiye’nin hayvan sağlığı 
ve refahı, insan sağlığı ve gıda güvenliği için 
çalışmaktadır.

veteriner sağlık ürünleri sanayicileri derneği (visad) gündemdeki 
öncelikli konular, gelecek öngörüleri, dünyadaki ve türkiye’deki 
gelişmeler ve sektörün durumunu değerlendirmek üzere üyeleri ile 
düzenli danışma Kurulu toplantıları yapıyor. 30 Ocak 2015 tarihinde 
gerçekleştirilen toplantıdan sonra, 13 ekim 2015 günü istanbul’da 
(radisson Blu istanbul asia hotel, ataşehir-istanbul) ikinci danışma 
Kurulu toplantısı yapıldı. toplantıya visad Yönetim Kurulu üyeleri, 
denetleme Kurulu üyeleri, Genel sekreter ve derneğe üye veren 
firmalardan temsilciler olmak üzere toplam 55 kişi katıldı.

*
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Bakanlık-visad-sektör Buluşması olarak; 17 mayıs 2016 tarihinde istanbul’da 
yabancı uzmanın konuşmacı olduğu “proses validasyonu eğitimi” yapılmıştır.

Bakanlık-visad-sektör Buluşması olarak; Bakanlıktan talep edilerek 
26 ekim 2016 tarihinde ankara’da “veteriner tıbbi ürün pazarlama izni 
dosyaları hakkında değerlendirme toplantısı” yapılması sağlanmıştır.

*

*

türk veteriner hekimleri Birliği’nin 30 nisan 2016 tarihinde 
düzenlenen dünya veteriner hekimleri Günü’nde; türk 
veteriner hekimleri Birliği tarafından yapılan değerlendirme 
sonucunda veteriner hekimlik mesleğine yapmış olduğu 
hizmetlerden dolayı visad “2016 yılı tvhB hizmet ödülü” ne 
layık görülmesi nedeniyle türk veteriner hekimleri Birliğince 
visad’a ödül ve plaket verilmiştir.

*
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visad Yönetim Kurulu dönemin Gıda, tarım ve hayvancılık Bakanı 
sn. mehdi eKer’i ziyaret ederek sektörün önceliklerini anlatıyorlar.

*

a.ü. veteriner fakültesi öğrenci topluluğu vetanKa 2016 etkinliği

vetanKa 2017 “visad hakkında Bilgilendirme” ve 
“sektör nasıl Bir özgeçmiş istiyor” sunumu

*

*
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ıfah europe ile işbirliği içerisinde aB’de Gıda 
amaçlı Beslenen hayvanlarda antimikrobiyal 
ürünlerin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı kitapçığı 
hazırlanarak meslek kuruluşları, ilgili sivil toplum 
kuruluşları ve sektör paydaşlarına dağıtılmıştır.

visad veteriner sağlık ürünleri 
sanayicileri derneği marka olarak 
01.11.2011 tarihinde tescil edilmiştir.

veteriner tıbbi ürünler mevzuatı Kitabı

dünya hayvan sağlığı teşkilatı  (Oıe) tarafından ülkelerin 
veteriner hizmetlerinin etkinliğinin değerlendirildiği 
performans, vizyon ve strateji (pvs) dökümanı çerçevesinde, 
6-22 haziran 2007 tarihleri arasında türkiye’de yapılan 
inceleme ve görüşme çerçevesinde visad Yönetim kurulu ile 
istanbul’da görüşme yapılmıştır.

*

*

*

*

i. ü. veteriner fakültesinin talebi üzerine visad Yönetimi 19 mart 
2014 tarihinde öğrencilerle buluşmuştur. fakülte konferans 
salonunda gerçekleşen toplantıda dernek hakkında özet bilgi 
sunulduktan sonra veteriner sağlık ürünlerinin global ve türkiye 
pazarı hakkında öğrencileri bilgilendirilmiştir.

*
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Basında Visad
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visad veteriner saĞlıK ürünleri sanaYicileri derneĞi
Akay Caddesi, Perçiner İş Merkezi, 22/10 Kavaklıdere - ANKARA

tel: 0312 425 59 25  faks: 0312 425 57 74
info@visad.org.tr     www.visad.org.tr


