Erciyes Üniv Vet Fak Derg 8(1) 9-16, 2011
J Fac Vet Med Univ Erciyes 8(1) 9-16, 2011

Araştırma
Makalesi
A. İ. ERDOĞAN,
S. SARIÖZKAN
Research Article

Nevşehir İli’nde Veteriner Klinik İşletmelerinin Teknik ve
Mali Yapıları ile İşletmecilik Sorunlarının Araştırılması*

1

Ali İhsan ERDOĞAN 1, Savaş SARIÖZKAN2

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi, Kayseri-TÜRKİYE
2
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, Kayseri-TÜRKİYE
Özet: Bu çalışmada, Nevşehir İl’inde faaliyet gösteren veteriner klinik işletmelerinin teknik ve mali yapıları ortaya konularak, işletmecilik sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunlara çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla,
Aralık 2009 tarihinde toplam 26 adet özel veteriner klinik işletme sahibine genel bilgi, teknik ve mali yapıları ile karşılaştıkları sorunların tespitine yönelik 30 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırmanın yapıldığı dönemde, ele alınan örneklem büyüklüğü, populasyonun (26/36) %72.2’ini oluşturmuştur. Araştırmada elde edilen verilerin istatistik
analizleri SPSS 13.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Nevşehir’de veteriner kliniklerin sayısının son yıllarda önemli oranda arttığı ve %46.2’sinin 2005 yılından sonra açıldığı belirlenmiştir. İncelenen
veteriner hekimler ortalama olarak 3326 TL/ay net kar elde ederken, en yüksek net karı 7666 TL/ay ile Ürgüp ilçesinde
faaliyet gösteren, en düşük net karı ise 2250 TL/ay ile Hacıbektaş ilçesinde faaliyet gösteren klinisyenlerin elde ettiği
tespit edilmiştir (p<0.05). Veteriner hekimlerin mezuniyet sonrası mesleki eğitim (kurs-seminer vs.) almalarının aylık net
karlarını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır (p<0.05). Ancak veteriner hekimlerin gerek kuruluş, gerekse işletme döneminde
önemli sorunlarının olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak, veteriner hekimlerin farklı ücret tarifesi uygulamalarından vazgeçmelerinin sağlanması ve mezuniyet sonrası mesleki eğitim (kurs, seminer vs) almaları önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İşletme, kar, maliyet, Nevşehir, veteriner hekim
Investigation of Technical and Financial Structure and Management Problems of Veterinary
Clinic Enterprises in Nevşehir Province
Summary: The aim of this study was to exhibit the technical and financial structure of veterinary clinic enterprises in
Nevşehir province, determine management problems and suggest some solutions to the problems faced. For this aim,
the proprietors of 26 veterinary clinic enterprises were given a questionnaire in 2009 consisting of 30 questions
designed to collect data on their general knowledge, technical and financial structure and the problems they are faced
with. In the period in which the study was done, the sample size constituted (26/36) 72.2% of the population. The data
obtained from the study were statistically analyzed with SPSS 13.0 package program. According to results of the study,
the number of veterinary clinics was increased last years and 46.2% of them were opened after the year of 2005.
Average net profit of veterinary medicines was determined as 3326 TL/month, the highest net profit was determined as
7666 TL/month in Ürgüp district, while the least was 2250 TL/month in Hacıbektaş district (p<0.05). It was also
determined that, additional professional education (course-seminar etc.) after graduation was increased the net profit of
veterinarians (p<0.05). However, it was understood that, veterinary clinicians has some problems both in location and
business period. As a result, different pricing of veterinary services should be prevented and extra professional
education after graduation could be suggested to veterinary clinicians.
Key Words: Cost, enterprise, Nevşehir, profit, veterinary medicine

Giriş
Türkiye’de farklı üniversitelerde eğitim-öğretim
veren 17 adet ve kuruluş izni çıkan 4 adet (Sivas,
Marmara, Balıkesir ve Çorum) olmak üzere toplam
21 adet veteriner fakültesi bulunurken, bu fakültelere her yıl yeni öğrenciler alınmakta ve 5 yıllık
lisans eğitimini başarıyla bitirenler “veteriner hekim” ünvanı ile mezun olarak iş hayatına atılmaktadır. Ancak Türkiye’de kamu kurumlarında istihdam
alanlarının sınırlı olması, veteriner hekimleri de
başka alanlarda (özel sektör) iş bulmaya zorlaGeliş Tarihi/Submission Date : 20.09.2010
Kabul Tarihi/Accepted Date
: 29.11.2010
* Bu çalışma, aynı başlıklı Yüksek Lisans Tezi’nden özetlenmiştir.

maktadır. Veteriner hekimlerin hizmet verdiği istihdam alanlarından birisi de klinik işletmeciliğidir.
Veteriner klinik işletmeciliği; tek başına veteriner
hekim olmanın veya işletme kurmanın yeterli olmadığı, her ikisinin bir arada olduğu (hekimlik+ işletmecilik) zorlu ve yeterli finansman kaynağı gerektiren bir çalışma alanıdır.
Türkiye’de son yıllarda artan veteriner fakültesi
sayısına bağlı olarak, veteriner kliniklerinin sayısı
da hızla artmaktadır. Artan veteriner hekim ve klinik sayısına karşılık, gerek Türkiye genelinde, gerekse Nevşehir’de özellikle büyükbaş hayvan sayısında azalmalar görülmektedir. Bu durum mevcut
işletmelerin ve yeni açılacak olan kliniklerin gelirinin de azalmasına yönelik potansiyel bir risk oluşturmaktadır.
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Yapılan literatür taramalarında, beşeri hekimlik
alanında klinik ve hastane işletmeciliğini kapsayan
araştırmalara rastlanırken (4, 12, 13), son yıllarda
veteriner hekimliği alanında klinik işletmelerinin
yapısı ve sorunlarını inceleyen çalışmalar da tespit
edilmiştir (3, 6, 9, 10, 14).
Bu çalışmada da, Nevşehir İl’inde büyükbaş hayvancılık üzerine yoğunlaşmış veteriner klinik işletmelerinin teknik ve mali yapıları ortaya konularak,
işletmecilik sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunlara çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metot
Araştırmanın materyalini, Nevşehir İli Veteriner
Hekimler Odası’na kayıtlı 26 özel veteriner klinik
işletmesi oluşturmuştur. Klinisyen veteriner hekimlere Aralık 2009 tarihi itibariyle genel bilgi, teknik
ve mali yapıları ile karşılaştıkları sorunları içeren
toplam 30 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır.
Araştırmanın yapıldığı dönemde faaliyet gösteren
36 klinik işletmesinin tamamına yapılacak olan
çalışma ve anket formundaki sorular hakkında
bilgiler verilmiştir. Veteriner hekimler tarafından
doldurulan anketlerin değerlendirilmesinde, 10
klinisyene (%27.8) ait anket eksik (yetersiz) bilgi
içerdiği için sonuçların güvenilirliği açısından araştırma kapsamına alınmamıştır. Dolayısıyla, araştırmanın yapıldığı dönemde (Aralık 2009), ele alınan
örneklem büyüklüğü populasyonun (26/36) %
72.2’sini oluşturmuştur.
Anket verilerinin istatistik değerlendirilmesi “SPSS
13.0 for Windows” paket programı kullanılarak
yapılmıştır. Gruplar arasındaki farkın önem kontrolü tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile test edilmiştir. Önemlilik tespit edilen gruplarda farkın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için
“Duncan’s Multiple Range Testi” uygulanmıştır (8).
Değerler ortalama ve ortalamaların standart hatası
(X±Sx) şeklinde verilmiştir.
Bulgular
Nevşehir ilinde faaliyet gösteren ve araştırmaya
dahil edilen klinik işletmelerinin sayısı ve dağılımları Tablo 1’de verilmiştir (1).
Toplam 36 klinik işletmesinin 26 tanesi (%72.2)
araştırmaya dahil edilmiştir. İlde en fazla klinik
işletmesi Derinkuyu ilçesinde (7 adet), en az klinik
ise Kozaklı (2 adet) ve Acıgöl (1 adet) ilçelerinde
bulunmaktadır (Tablo 1).
Araştırmada incelenen klinisyenlerin değişik özelliklere göre ortalama net kar miktarları Tablo 2’de
verilmiştir.
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Tablo 2’ye göre, sırasıyla Hacıbektaş (2250 TL/
ay) ve Avanos (2333 TL/ay) aylık ortalama en
düşük net kar sağlanan ilçeler olarak öne çıkarken, en yüksek ortalama net kar 7666 TL/ay ile
Ürgüp’te çalışan veteriner kliniklerinde tespit edilmiş ve Ürgüp ilçesinde çalışan veteriner kliniklerinde aylık ortalama net kar diğer ilçelerden istatistiksel olarak farklı bulunmuştur (p<0.001). Nevşehir’de açılan veteriner kliniklerin ¾’ü 2000 yılı
ve sonrasında, %46.2’si de 2005 yılı ve sonrasında kurulmuştur. 1990’lı yıllarda ise 8 ilçesi bulunan ilde yalnızca 6 kliniğin olduğu tespit edilmiştir.
İncelenen kliniklerin en eski olanı 1991 yılında en
yenisi de 2007 yılında kurulmuştur. Aylık ortalama
elde edilen net kar yönünden klinik açılış yılının
istatistiksel olarak önemli olmadığı belirlenmiştir
(p>0.05).
Araştırmada klinik işleten veteriner hekimlerin ortalama yaşı 31.7 olarak tespit edilmiştir. Yaş grubuna göre elde edilen aylık ortalama net kar miktarları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 2).
İlde en fazla Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunlarının (%34.6) klinik işlettiği görülmüştür. İstatistiksel olarak önemli olmamakla birlikte
(p>0.05), mezun olunan üniversiteye göre aylık
ortalama en yüksek net karı sırasıyla, Fırat, Yüzüncü Yıl ve Selçuk Üniversitesi mezunları elde
ederken, en düşük net karı sırasıyla İstanbul, Ankara ve Erciyes Üniversitesi mezunlarının elde
ettiği saptanmıştır (Tablo 2).
Veteriner hekimlerin genel olarak deneyim sürelerinin çok fazla olmadığı ve %80.8’inin deneyim
süresinin 10 yılın altında olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmada ortalama deneyim süresi 6.7 yıl olarak hesaplanmıştır. Deneyim süresi gruplarına
göre aylık ortalama net kar miktarları arasında
istatistiksel olarak önemli bir fark tespit edilmemiştir (p>0.05). Veteriner klinisyenlerin %53.8’i mezuniyet sonrası ilave herhangi bir eğitim almadığını
beyan ederken, geri kalanlar farklı şekillerde kendilerini geliştirdiklerini bildirmiştir. Mezuniyet sonrası kurs/seminere katılanların, eğitim almayan ve
yüksek lisans/doktora yapanlara göre daha yüksek net kar elde ettiği belirlenmiştir (p<0.05). Mezuniyet sonrası yüksek lisans/doktora yapanların
herhangi bir eğitim almayanlardan daha düşük kar
elde etmesi dikkat çekici bulunmuştur (Tablo 2).
Klinik işleten veteriner hekimlerin %53.9’i
klinisyenliği bırakmayı düşündüğünü veya kararsız olduklarını bildirmiştir. İstatistiksel olarak
önemli olmamakla birlikte, klinisyenliği bırakmayı
düşünenlerin aylık ortalama net karı, kararsız veya işi bırakma düşüncesi olmayanlara göre daha
düşük bulunmuştur (p>0.05).
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Tablo 1. Nevşehir’de ilçelere göre veteriner klinik sayıları ve örneklem oranı
İlçe Adı

İlçelere Göre ve
Toplam İşletme Sayıları

Araştırmaya Dahil
Edilen İşletme Sayısı

Araştırmaya Dahil
Edilen İşletme Oranı (%)

Acıgöl

1

-

0.0

Avanos

6

3

50.0

Derinkuyu

7

7

100.0

Gülşehir

5

5

100.0

Hacıbektaş

4

4

100.0

Kozaklı

2

-

0.0

Merkez

6

4

66.6

Ürgüp

5

3

60.0

Toplam

36

26

72.2

İncelenen veteriner hekimlerin kuruluş yeri seçiminde dikkate ettiği faktörler önem sırasına göre
Tablo 3’te verilmiştir.

(%69.2) işletmede yardımcı personel çalıştırdığı
ve 8 tanesinin (%30.8) de kredi borcu olduğu tespit edilmiştir.

Kuruluş yeri seçiminde %61.6 ile ilk sırada bölgeyi
tanıma (ikamet edilen yer), %50 ile 2. sırada klinik
sayısının azlığı ve %42.4 ile son sırada hayvan
populasyonunun fazlalığının etkili olduğu belirlenmiştir (Tablo 3).

İncelenen kliniklerin gelir kalemleri, aylık ortalama
gelirleri ve net karlarına ilişkin değerler Tablo 5’te
sunulmuştur.

Araştırmaya katılan veteriner hekimler, kuruluş
döneminde yardımcı personel temini ve bürokratik
işlemler yönünden herhangi bir sorun yaşamadıklarını beyan ederken, %76.9’u kredi temini ve sermaye yetersizliğinin en önemli sorun olduğunu
bildirmiştir. Ayrıca işletmelerin kuruluş finansmanının %72.7 oranında öz sermaye ile ve %27.3 oranında da kredi temin edilerek sağlandığı tespit
edilmiştir.
İncelenen kliniklerde maliyeti oluşturan masraf
unsurlarının miktar ve oranlarına ilişkin değerler
Tablo 4’te verilmiştir.
Kliniklerde maliyeti oluşturan masraf unsurları
incelendiğinde, en yüksek giderin %42.9 ile aşı,
serum ve ilaç için yapıldığı anlaşılmıştır. Bunu
sırasıyla ulaşım giderleri (%22.6), kredi harcamaları (%6.8), yardımcı işgücüne yapılan ödemeler
(%6.7), kira gideri (%5.3), vergi ve muhasebe harcamaları (%4.2), alet-ekipman harcamaları (%
3.1), haberleşme ücretleri (%2.4), elektrik-su ödemeleri (%2.3), ısınma harcamaları (%2.2) ve bürokırtasiye harcamaları (%1.5) izlemiştir. İncelenen
veteriner kliniklerinde aylık ortalama maliyet
4291.9 TL olarak tespit edilmiştir (Tablo 4). Ayrıca, yapılan incelemede veteriner hekimlerden 24
tanesinin (%92.3) kirada olduğu, 18 tanesinin

Klinisyenlerin toplam geliri içerisinde en yüksek
payı %41.9 ile suni tohumlama hizmetleri oluştururken, en düşük payı ise %8.5 ile operasyon gelirleri almıştır (Tablo 5). Toplam gelirden (7618.8
TL/ay), toplam maliyetlerin (4291.9 TL/ay) çıkarılmasıyla bulunan aylık ortalama net kar miktarı ise
3326.9 TL/ay olarak hesaplanmıştır.
Diğer taraftan, veteriner hekimlerin %96.2’si yapılan hizmetin karşılığını para olarak alamadıklarını,
talep edilen ücretin ortalama %53.5 oranında tahsil
edilebildiğini beyan etmişlerdir. Bunun nedenleri
olarak da önem sırasına göre, hayvan sahiplerinin
düşük gelirli olmasını, talep edilen ücretin hayvan
sahipleri tarafından yüksek bulunup pazarlık yapılmasını ve klinikler arası yaşanan rekabeti göstermişlerdir.
Veteriner hekimlerin klinik açmak için yaptıkları
yatırımın geri dönüş süresi 1.9 ile 2.6 yıl arasında
değişmiştir. Kliniklerin ortalama kuruluş maliyeti
22.308 TL, yapılan yatırımın ortalama geri dönüş
süresi de 2.2 yıl olarak tespit edilmiştir.
Veteriner hekimler hasta sahiplerinden alacakları
ücreti büyük oranda (%84.6) maliyetlerine göre
kendileri belirlediklerini beyan etmiştir. Veteriner
hekimler odasının belirlediği ücret tarifesini uygulayan hekimlerin oranı %11.5’tir.
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Tablo 2. İncelenen farklı özelliklere göre klinisyenlerin ortalama net kar miktarları

a,b : Aynı sütunda farklı harf taşıyan değerler arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir.
- : önemsiz; *: p<0.05; ***: p<0.001
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Tablo 3. Kuruluş yeri seçiminde dikkate alınan faktörler

Önem
Sırası*

Bölgedeki hayvan
populasyonu
Sayı

(%)

1

5

2

8

3

11

Bölgedeki klinik
sayısı azlığı

Bölgeyi tanıma
(ikamet edilen
yer)

Bölgede gelir
düzeyinin yüksekliği

Tavsiye üzerine

Sayı

(%)

Sayı

(%)

Sayı

(%)

Sayı

(%)

19.3

3

11.5

16

61.6

1

3.8

1

3.8

30.8

13

50.0

1

3.8

1

3.8

2

7.6

42.4

3

7.6

7

11.5

7

26.9

3

7.6

*: 1= en önemli, 2= önemli, 3= daha az önemli

Tablo 4. Kliniklerde aylık ortalama maliyet kalemleri ile miktar ve oranları
Maliyet kalemi

Ortalama Miktarı (TL/ay) (n=26)

Oran (%)

Aşı, serum, ilaç*
Ulaşım
Kredi
Yardımcı işgücü
Kira
Vergi-muhasebe
Alet-ekipman
Haberleşme
Elektrik-su
Isınma
Büro-kırtasiye

1840.4
969.2
292.3
289.6
227.3
180.4
131.0
104.2
101.0
97.1
59.4

42.9
22.6
6.8
6.7
5.3
4.2
3.1
2.4
2.3
2.2
1.5

Genel Ortalama

4291.9

100.0

* Sarf malzemesi, tohum ve sıvı azot dahildir.

Tablo 5. Kliniklerin gelir kalemleri, aylık ortalama gelirleri ve net karları
Gelir kalemi

Ortalama Gelir Miktarı (TL/ay)

Oran (%)

Suni tohumlama

3192.3

41.9

Aşı-Serum, ilaç

2125.6

27.9

Muayene-tedavi

1653.2

21.7

Operasyon

647.7

8.5

Toplam Gelir

7618.8

100.0

Net Kar

3326.9
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Veteriner kliniklerine gelen hayvanların %
84.4’ünün sığır, %7’sinin koyun-keçi, %5.6’sının
kedi-köpek, geri kalan %3’ünün ise tek tırnaklı ve
kanatlı hayvanlardan oluştuğu belirlenmiştir.
Tartışma ve Sonuç
Türkiye’de son yıllarda artan veteriner fakültelerinin sayısına ve kamuda istihdam olanaklarının
yetersizliğine bağlı olarak serbest olarak çalışan
veteriner hekim sayısında da belirgin bir artış olduğu bilinmektedir (3). Türkiye geneline paralel olarak Nevşehir İlinde de son yıllarda (%46.2’si 2005
yılı sonrası) çok sayıda veteriner klinik işletmesi
açılmıştır. Buna karşılık, 1990-2009 arası dönemde Nevşehir’de sığır sayısı %22, koyun sayısı %
67, keçi ve at sayısı da %60 oranında azalmıştır
(2). Veteriner klinik sayısının çoğalmasına karşılık,
hayvan sayılarının önemli oranlarda azalmasıyla
birlikte bu işletmelerde yaşanan sorunlar da kendini göstermeye başlamıştır.
Araştırmaya katılan veteriner hekimlerin tamamı
erkektir ve büyükbaş (sığır, koyun, keçi)
klinisyenliği yapmaktadır. Bu durum, bölgede hayvan populasyonunun yüksek oranda büyükbaş
hayvanlardan oluşması ve bayan veteriner hekimlerin bu tip klinisyenliği öncelikli olarak düşünmemesi ile açıklanabilir. Daha önce yapılan çalışmalarda, pet klinisyenliğinde çalışan bayan veteriner
hekim sayısının % 28-%36 arasında (3, 5), büyükbaş hekimliğinde ise %3-%5 olarak bildirilmiş olması (9, 14), araştırma bulgularını desteklemektedir.
İlçeler itibariyle yapılan değerlendirmede, aylık
ortalama en yüksek net karı (7666.6 TL/ay) Ürgüp’te bulunan klinisyenlerin elde ettiği ve bunu
3285.7 TL/ay ile Derinkuyu ilçesinin izlediği tespit
edilmiştir. Bunun nedenleri olarak; bu ilçelerdeki
veteriner kliniklerinin kuruluş yıllarının daha eski
olması ve dolayısıyla daha tecrübeli olmaları, çevre ilçelere de hizmet verilmesi ve özellikle Ürgüp’ün turizm döneminde kedi-köpek gibi pet hayvan
varlığının artması gösterilebilir.
Klinisyen veteriner hekimlerin yaş ve deneyimleri
incelendiğinde, genelde orta yaş grubunda (21-40
yaş) yer aldıkları ve yarısının 1-5 yıl arasında deneyime sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit
Özen ve ark. (9) ve Aral ve ark. (3)’nın sonuçları
ile oldukça paralellik göstermektedir. Bu sonuç,
Nevşehir’de klinisyenliğin geçmişinin çok eski olmadığını ve henüz gelişme sürecinde olduğunu
göstermektedir.
İlde faaliyet gösteren klinik sahiplerinin 1/3’ünün
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden me14
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zun olması, Erciyes Üniversite’sinin Nevşehir’e
yakın olması ve Nevşehir’li olan öğrencilerin eğitimde Erciyes Üniversitesi’ni tercih etmesinden
kaynaklanmaktadır. Mezun olunan üniversitenin
aylık sağlanan net kar üzerinde önemli bir etkisi
tespit edilemezken (p>0.05), Ankara, İstanbul gibi
Büyükşehirlerin fakültelerinden mezun olan öğrencilerin aylık net karının biraz daha düşük olması,
bu fakültelerin kliniklerine eğitim döneminde daha
çok pet hayvanı (kedi-köpek vs) gelmesi, iş hayatında ise ağılıklı olarak büyük hayvan üzerinde
çalışılmasının olumsuz bir yansıması olarak değerlendirilebilir.
İncelenen veteriner kliniklerin kuruluş yeri seçiminde en etkili faktörün bölgeyi tanıma yani ikamet
edilen yer olduğu belirlenmiştir. Ancak, ağırlıklı
olarak pet hayvanlarına yönelik klinisyenliğin yapıldığı Ankara ve İstanbul illerinde yürütülen çalışmalarda kuruluş yeri seçiminde, öncelikli olarak bölgedeki hayvan populasyonu, hayvan sahiplerinin
gelir düzeyi ve klinik sayısının azlığı gibi faktörlerin
etkili olduğu bildirilmiştir (3, 6). Bu anlamda, büyükbaş kliniklerinin kuruluş yeri seçiminde etkili
olan faktörler, pet klinisyenliği üzerine yürütülen
çalışmalardan farklı bulunmuştur.
Araştırma sonuçlarına göre, aylık ortalama olarak
elde edilen net kar düzeyi, Aral ve ark. (3)’a yakın,
Özen ve ark. (9)’dan yüksek bulunmuştur. Özen ve
ark. (9)’nın çalışmasının 5 yıl önce yapılmış olması, bu farklılığın nedeni olarak düşünülmüştür.
Yapılan çalışmada, klinisyenlerin veteriner hekimlik eğitiminden sonra yüksek lisans veya doktora
eğitimi alma oranı, Aral ve ark. (3) ile uyumlu bulunurken, mesleki eğitim kapsamında düzenlenen
kurs ve seminerlere katılan hekimlerin oranı aynı
literatürden düşük, ilave herhangi bir eğitim almayan hekimlerin oranı ise daha yüksek bulunmuştur.
Bu durum, pet hayvancılığı üzerine çalışan veteriner hekimlerin eğitim konusunda daha ilgili ve istekli olduğu şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca, pet
kliniklerinin çoğunlukla büyük şehirlerde ya da şehir merkezlerinde bulunması, bu alanda hizmet
veren veteriner hekimlerin lisans üstü düzeyde
eğitim almasına neden olan faktörlerden biri olarak
değerlendirilmiştir. Özellikle mesleki eğitim kapsamında düzenlenen kurs ve seminerlere katılan
hekimlerin daha yüksek net kar elde etmesi, bu
konuda eğitim almayan hekimleri de teşvik etmelidir. Kanada’da yapılan bir çalışmada, veteriner
kliniklerinde yıllık brüt gelirinin ortalama %1-2’sinin
mesleki eğitim amacıyla kullanıldığı ifade edilmiştir
(7). Ayrıca, araştırmada, yüksek lisans/doktora
yapanların daha az kar elde etmesi sorgulanması
gereken durum olarak değerlendirilmiştir.
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Araştırmada, daha önceki çalışmalarda da (3) kuruluş aşamasında yaşanan sorunların başında
bildirilen kredi ve sermaye yetersizliği sorunu ilk
sırada yer almıştır.
Veteriner klinik işletmelerinin kuruluş döneminde,
yatırımın geri dönüş süresi de dikkate alınarak en
azından 2 yıl geri ödemesiz ve düşük faizli kredi
temin edilmesi, yeni mezun veteriner hekimlerin
klinik açmasına yardımcı olacak ve teşvik edecektir. Bu sayede hem kamuda sınırlı olan veteriner
hekim istihdamına katkı sağlanmış olacak, hem de
açılacak olan kliniklerde çalışacak olan yardımcı
personele de istihdam ortamı yaratılmış olacaktır.
İşletme sahiplerinin kuruluş aşamasında toplam
yatırım finansmanının %72.7’sini öz sermaye ile
karşılaması, geri kalan %27.3’ünün ise borç ve
kredi ile yapılması sonucu, Aral ve ark. (3) ile paralellik göstermektedir. Kaygısız ve Akdağ (6)’ın yaptığı çalışmada öz sermaye kullanım oranı (%92.7)
araştırmadan daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca,
22.308 TL olan ortalama kuruluş maliyeti, Aral ve
ark. (3)’dan düşük, yatırımın geri dönüş süresi ise
aynı literatürden yüksek bulunmuştur. Bu durum,
pet hekimliğinde daha fazla yatırım sermayesine
ihtiyaç olduğunu ancak işletme döneminde yatırımın daha kısa sürede geri döndüğünü göstermektedir.
Klinik işletmelerinde veteriner hekimlerin %
84.6’sının verilen hizmetlerin ücretine kendilerinin
karar vermeleri, klinikler arasında haksız rekabete
yol açacak bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir.
Bu haksız rekabetin önlenebilmesi için veteriner
hekimler odasının belirlediği ücret tarifesine uyulması konusunda denetim ve kontrollere ihtiyaç
olduğu anlaşılmaktadır.
Veteriner hekimlerin %30.8’inin klinisyenliği bırakmayı düşündüğü ve %23.1’inin kararsız olduğu
dikkate alınırsa, incelenen veteriner hekimlerin
yarıdan fazlasının işinden memnun olmağı anlaşılmaktadır.
Araştırmada toplam giderlerin %5.6’sını oluşturan
kira gideri, Salzsieder (11)’e yakın, Aral ve ark.
(3)’dan düşük bulunmuştur. Kira giderinin Aral ve
ark. (3)’dan düşük bulunması, Nevşehir ve ilçelerinde kiraların Aral ve ark. (3)’nın çalıştığı bölge
olan Ankara’dan daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır.
Klinisyenlerin %41.9’luk oranla en yüksek geliri
suni tohumlama hizmetlerinden sağladığı tespit
edilmiştir. Bu durum, suni tohumlama hizmetinin
klinisyen veteriner hekimlerin gelirini artıran önemli
bir uygulama olduğunu ortaya koymaktadır.

A. İ. ERDOĞAN, S. SARIÖZKAN

Sonuç olarak, Nevşehir ilinde faaliyet gösteren
veteriner klinik işletmelerinin gerek kuruluş aşamasında gerekse işletme döneminde bir takım sorunlarla karşılaştıkları anlaşılmıştır. Yaşanan sorunlar
arasında, hayvan sahiplerinin düşük gelirli olması
nedeniyle verilen hizmetin karşılığının alınamaması, klinikler arasında yaşanan haksız rekabet ve
etik ihlallerinin ön plana çıktığı görülmüştür. Çözüm önerisi olarak, veteriner hekimlerin farklı fiyat
uygulamalarından vazgeçmelerinin sağlanması ve
mezuniyet sonrası mesleki eğitim (kurs, seminer
vs) almaları önerilmektedir.
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