
ISSN 1309-1395

SAYI 22 E-BÜLTEN 2022 EKİM

Veteriner Hekimler Derneği Sahipsiz Sokak Hayvanları Raporu

Hayvan Haklarının Perde Arkasından Bir Kesit

Hayvan Refahı (Gönenci) Neden Olmazsa Olmaz

Antimikrobiyal Direnç İzlemesinde Güncel Durum

İklim Krizi ve Veteriner Hekimlik





VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ

SAYI 22 3

K
Ü

N
Y

E

Veteriner Hekimler Derneği Bülteni
Yıl: 2022 • Sayı: 22

Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın 
www.veteriner.org.tr 

ISSN: 1309-1395 
Veteriner Hekimler Derneği Adına Sahibi

Dr. Gülay ERTÜRK

Yazı İşleri Müdürü
Doç. Dr. Nüket BILGEN

Editör
Prof. Dr. Şükrü GÜRLER 

Gümüşhane Üniversitesi Şiran Mustafa Beyaz MYO
Şiran / Gümüşhane  

gurler@harran.edu.tr

Yardımcı Editörler
Prof. Dr. Ali Yiğit

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji A.D. 

aliyigit@kafkas.edu.tr

Doç. Dr. Ahmet Cumhur AKIN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve Işletmeciliği A.D. 
a.cumhurakin@gmail.com

Doç. Dr. Nüket BILGEN 
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Genetik A.D. 
nbilgen@ankara.edu.tr

Dr. Can ÇOKÇALIŞKAN
Tarım ve Orman Bakanlığı Şap Enstitüsü Müdürlüğü 

Teşhis Bölümü 
cancokcaliskan@gmail.com

Vet. Hek. Elif ÇETIN
Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 

elffok11@gmail.com

Vet. Hek. Hüsniye DIRICAN
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel 

Müdürlüğü 
husniyedirican.06@gmail.com

Vet. Hek. Tunca UZUN
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü 
tuncauzun@yahoo.com

Vet. Hek. Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi A.D. 

Tezli Yüksek Lisans 
vethekimdilruba@gmail.com

Mali işler ve Dağıtım
Vet. Hek. Mehmet BÜLBÜL

Reklam Koordinatörü
Vet. Hek. Mücteba BINICI

İletişim sorumlusu 
Vet. Hek. Elif ÇETIN

Kapak Tasarım
Batuhan YURDAKUL

batuhanyurdakul@live.com

Dijital Medya
Eliz Yazılım A. Ş.

Basım
Elma Teknik Basım Matbaacılık Ltd. Şti.

Ivedik OSB Matbaacılar Sitesi 1516 / 1 Sok.
No: 35  Yenimahalle / Ankara
www.elmateknikbasim.com

Yönetim Yeri
VETERINER HEKIMLER DERNEĞI

Ziya Gökalp Cd. No: 16/7, Çankaya/Ankara 
Tel: +90 312 431 62 74

Faks: +90 312 435 79 14
e-ileti: info@veteriner.org.tr

Derneğin Kuruluş Tarihi
6 Şubat 1930 

Bültenin İlk Yayın Tarihi
7 Eylül 2009

vhdbulten@gmail.com adresine göndereceğiniz yazılarınız editör 
grubunun onayının ardından dergimizde yayınlanacaktır.

Tüm hakları saklıdır. Bu bültenin tamamı ya da Bültende yer alan 
bilimsel çalışmaların bir kısmı ya da tamamı 5648 sayılı yasanın 

hükümlerine göre Veteriner Hekimler Derneği’nin yazılı izni olmaksızın 
elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle 

çoğaltılamaz, yayınlamaz. Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen 
yazı içeriklerinin ve görsellerin bilimsel / etik sorumluluğu yazara aittir.



4 EKİM 2022

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ



VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ

SAYI 22 5

İÇ
İN

D
E

K
İLE

R

EDİTÖRDEN Prof. Dr. Şükrü GÜRLER 6

BAŞYAZI Dr. Gülay ERTÜRK 7

ÇALIŞMALARIMIZ 72. DÖNEM YÖNETİM KURULU 8

Veteriner Hekimler Derneği Sahipsiz Sokak Hayvanları Raporu 72. DÖNEM YÖNETİM KURULU 14

Yangınlar ve Yaban Hayatı Biyolog Ulaş KİPER 18

Hayvan Haklarının Perde Arkasından Bir Kesit Veteriner Hekim Sinan OKÇUOĞLU 25

Hayvan Refahı (Gönenci) Neden Olmazsa Olmaz Uzman Veteriner Hekim Duygu KOÇAK 28

Antimikrobiyal Direnç İzlemesinde Güncel Durum
Doç. Dr. H. Kaan MÜŞTAK, Tansu 
BIÇAKCIOĞLU, Şimal YÖRÜK 32

Bağırsak Mikrobiyatası ve Yaşam Doç. Dr. Nüket BİLGEN 35

İklim Krizi ve Veteriner Hekimlik Dr. Can ÇOKÇALIŞKAN 39

Coccidiosis Bir Organik Asit Olan Bütirik Asidin Etkisi Doç. Dr. Özge SIZMAZ 42

Van Gölünde Balıkçılık: İnci Kefali Avcılığı Ömer GEZGİNÇ 45

Sığırlarda Görülen Kompleks Vertebral Malformasyon Bilge TABAK 51

Bull Teriyerlerde Letal Akrodermatit Hastalığı Furkan KUTLU 55

RNA Terapötikleri, Kişiselleştirilmiş Tıpta Nerelerdeyiz? Doç. Dr. Nüket BİLGEN 61

Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Söyleşi Veteriner Hekim Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ 65

İçimizden Biri
Veteriner Hekim Atilla CAN / Türk Süsleme 
Sanatları Sanatçısı 73

Siz Sokak Köpeklerini Bilmezsiniz Oyuncu Elif BAYSAL 77

Kuş Cıvıltıları Veteriner Hekim Velican ÇELİK 81

Hayvan Sevgisini Konu Alan Film Önerileri ve İncelemeleri Veteriner Hekim Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ 84

BASINDA BİZ 72. DÖNEM YÖNETİM KURULU 89

BASIN BİLDİRİLERİ 72. DÖNEM YÖNETİM KURULU 98

ZİYARETLER 72. DÖNEM YÖNETİM KURULU 99



EKİM 2022

VETERINER HEKIMLER DERNEĞI BÜLTENİ

Yeniden merhaba,

Burası bir meslek örgütü, burada sadece mes-
lekle ilgili sorunları (mı?) yazmalıyız.

Çatı meslek örgütümüz Türk Veteriner Hekim-
ler Birliği Merkez Konsey (TVHBMK) seçimleri 
öncesi meslek odalarımızın yönetim kurulları ve 
Konsey delegelerini seçtiğimiz şu günlerde oda 
genel kurullarında acaba meslek meseleleri mi 
tartışılıyor yoksa kimin hangi koltuğa nasıl otu-
racağı mı? Memleket meselelerini acaba biz mi 
abartıyoruz yoksa bizi eleştirenler mi bu konuya 
duyarsız? Doğruluk, düzen, sistem parçadan mı 
bütüne gider yoksa bütün mü parçaları belirler? 
Sistemi düzeltmeden sorunlarımızı nasıl çözece-
ğiz? Sorular, sorular, sorular. 

Kapatalım algılarımızı ve kendi işimize bakalım. 
Işimizi gereği gibi yapalım. Küçük parçalarda 
başlayan tertip düzen yavaş da olsa bütüne 
teşmil olur. Motivasyonla başlıyoruz. Evet, ka-
patın perdeleri, işimize bakıyoruz… Tam da baş-
lamışken küçücük bir ışık sızıyor perdenin kena-
rından; despot bir sistem saçının telleri göründü 
diye “iffetsiz” yaftası yapıştırıp kıyıyor gencecik 
bir kadına. Adı Masha Amini ve o benim kızım, 
kız kardeşim, sevgilim, anam, ablam, kuzenim, 
kadına dair her şeyim. Tüm dünya gibi komşu-
muz Iran’ın da ayağa kalkıyor vicdanı. Yüz binler 
yürüyor. Diğer benzer örneklerde de olduğu gibi 
aynı “resmi” açıklamayı duyuyoruz sistem tem-
silcilerinden: dış güçler, ülkeyi karıştırmak isteyen 
yabancı odaklar, … Sanki kadın ölmemiş, sanki 
kadın sırf saçını doğru bağlamadı diye “ahlak” 
polisinin elinde ölmemiş, sanki saçının teli gö-
rünen bir kadının linç edilmesi o sistemde caiz 
değilmiş gibi. Sanki. Sanki. Sanki. 

Gel de düzelt tarım ve hayvancılığı, gel de dü-
zelt et, süt ve yumurtayı. Belki haberdar oldu-
nuz; Konya Büyükşehir Belediye’si 40 gün sabah 
namazına katılan 40 bin çocuğa bisiklet hediye 
etti. Hediye edilen bisikletlerin bazılarının daha 
açılmadan e-ticaret siteleri üzerinden satışa 
çıkarılması malum medya organlarında “çok 
ayıp ettiler” şeklinde verildi. Yanlış okumadınız, 

geçim derdindeki ailelerin çaresizlikten çocuk-
larının hediye bisikletlerini bile satmak zorunda 
kalmaları böyle görüldü birileri tarafından ve 
“etik” bulunmadı! Evet, kara kış geliyor. Üstelik 
göstere göstere geliyor. Uzun zaman önce bir 
bildirge yayınladı Derneğimiz. Bu gidişle yiyecek 
et, içecek süt bulamayacağız minvalinde ve aci-
len alınması gereken önlemleri sıraladı. Tıpkı di-
ğer bütün alanlarda olduğu gibi yine ulaşmadı 
menzile sesimiz. Ve buradayız işte. Yarın kuvvetli 
bir zam gelecek maaşlarımıza, emin olun. Belki 
aldığımız paradan utanacak kimilerimiz. Ama 
kısa zaman sonra, daha önce alabildiklerimizi 
bu zamlı maaşlarla bile alamaz olduğumuzu 
göreceğiz. Küçücük cüzdanlarımız büyüyecek; 
önce 500’lük sonra 1000’lik kâğıt paralar gire-
cek cüzdanlara. Enflasyon acımasızdır, sonunda 
sıfır atanlara yeni sıfırlar ekletir ulusal paramıza. 
Bu filmi görmüştük. Doksanlı yılların ilk yarısında 
bize iki anahtar vaat etti bir hanım efendi, üs-
telik o gerçekten “ekonomist”ti, üstelik akademik 
unvanı (Prof. Dr.) bile vardı. Gittiğinde değil iki 
anahtar anahtarlık bile gitmişti. Gecelik faizleri 
hatırlıyorum. Elindeki para enflasyon karşısında 
erimesin diye gecelik repo peşinde koşuyordu 
varsıllar. Halk acı içinde kıvranırken paradan 
para kazanıyorlardı yani… Devlet toplumdan 
vergiler yoluyla topladığı paraları ucuza (düşük 
faizle) bankalara satıyor, bankalar karlarını ko-
yarak o paraları (bizim paramız) kimi yandaş-
lara veriyor, ama sıradan vatandaş ucuz kredi-
ye ulaşamıyordu. Aynı hanım efendi, aynı plan, 
aynı sonuç. Yine AYNI kuyunun başındayız. Sev-
gili Albert Einstein’in “sürekli aynı şeyi yapıp fark-
lı bir sonuç umanlara ahmak denir” sözü çınlıyor 
kulaklarımda.  

Tüm despotik sistemler bir “öteki” üzerinden işler. 
Değişir bu öteki, kimi zaman siyah, kimi zaman 
azınlık bir grup ve kimi zaman da kadın olur. Işte 
tam da bu yüzden ötekileştirmeye hayır demeli, 
bir arada durmalı ve dayanışma halinde olma-
lıyız. Bir arada durabilirsek ısınabiliriz de, belki… 

Yine de UMUTLA, INATLA, DOSTLUKLA, MU-
HABBETLE ve SAYGIYLA.

Prof. Dr. Şükrü GÜRLER
Gümüşhane Üniversitesi Siran Mustafa Beyaz 
MYO Şiran/Gümüşhane
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Değerli Meslektaşlarım; 

Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumların dışın-
da kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan 
kuruluşlardır. Politik, sosyal, kültürel,  hukuki ve 
çevresel amaçlar doğrultusunda çalışıp, lobi 
çalışmaları yaparlar. Gelirlerini, üyelik ödeme-
leri ve bağışlarla sağlarlar. Üyelikler,  gönüllülük 
esasına dayanır. Veteriner Hekimler Derneğimiz, 
mesleğimizin ulu çınarı olarak çok özel bir öne-
me sahip sivil toplum kuruluşudur. 

Özel yasa ile kurulmuş, yarı kamu kurumu nite-
liği taşıyan meslek odaları ise sivil toplum kuru-
luşu  değildir. Çünkü üyelik gönüllükle değil  zo-
runluluk olarak gerçekleşir. 

Meslek odaları, üyelerinin gereksinimlerini kar-
şılamak, mesleğin çıkarlarını korumak, meslek-
taşların iletişim ve dayanışmasını sağlamak için 
kurulmuşlardır. 

Hepinizin bildiği üzere  Eylül ayı, mesleğimiz açı-
sından, meslek odaları yönetim kurullarının be-
lirlendiği önemli bir ay. Veteriner hekimliği mes-
leğinin icrasına ve TVHB ile odalarının teşekkül  
tarzına  ve göreceği işlere dair kanun olan 6343 
sayılı kanun şöyle diyor:

“Oda umumi heyeti, iki yılda bir defa Eylül ayın-
da odaya kayıtlı üye tam sayısının yarısından 
bir fazlasının katılması ile toplanır. Ilk toplantıda 
çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir 
hafta sonraya bırakılır. Bu toplantıda mevcut 
üye ile yetinilir.”

2022 yılı Eylül ayı itibariyle meslek odalarımız, 
Genel Kurul’larını ve akabinde seçimlerini ger-
çekleştirdiler. 

Genel Kurul toplantılarında ve daha sonra ya-
pılan seçimlerde ne yazık ki katılım yüzdesi çok 
düşük. Meslektaşlarımız direkt kendilerini-mes-
leklerini ilgilendiren konularda yeterli duyarlılıkta 

değil. Daha doğrusu hemen herkesin, mesleği-
mizin içinde bulunduğu durum ile ilgili şikâyetleri 
var, herkes   sorunların  çözümlenmesini istiyor  
ancak oy kullanma sorumluluğunu  bile üstlen-
mekten geri duruyor. 

Meslek odalarımızın güçlü olması, üyelerinin 
katkılarıyla mümkündür. Mesleğimizin duru-
muna ilişkin sosyal etki yaratmaktan tutun da, 
mağdur edildiğimiz haklarımızın geri kazanımı, 
toplumda farkındalık yaratmak gibi her konuda,  
meslek odası toplumda ses getirir, yankı bulur. 
Ancak bunun için ilgisiz veya seyirci değil, katı-
lımcı ve aktif üyeler gerekir. Haklarımız için mü-
cadele eden, bizlere destek olan, yardım eden, 
gerektiğinde sığınılacak bir liman olan meslek 
odamız olsun istiyorsak, öncelikle o odaları, üye-
ler olarak bizler güçlü kılmalıyız. Odalarımıza sa-
hip çıkmalıyız. Yönetim statüsüne seçilmiş mes-
lektaşlarımızı görevlerinde başarılı bulmuyorsak 
sorgulayabilmeliyiz. Biz üyeler olarak görevleri-
mizi yerine getirmeliyiz, sorumluluklarımızı üst-
lenmeliyiz ki, sonrasında da gerektiğinde hesap 
sorabilelim. Ne yazık ki bizde “ben hiçbir şey yap-
masam da sen benim için gerekli her şeyi yap” 
kültürü egemen. Üzgünüm ki, böyle bir dünya  
yok değerli meslektaşlarım. Bu meslekte varız 
diyorsak hepimiz, payımıza düşen görevi yerine 
getirmeliyiz. Her olayda suçlamak yerine, biraz 
da sorumluluk almalıyız. Gücümüzü birleştirme-
liyiz. Hiç bir şey yapmıyorsak, en azından Genel 
Kurul ve seçimleri önemsemeliyiz. Çünkü önem-
semezseniz, önemsenmezsiniz. Iki asıra yakın 
geçmişi olan yüce bir meslek, önemsizleştiriliyor, 
değersizleştiriliyor ise, sorumluluk hepimizde. Bu 
farkındalık ile mesleğimize sahip çıkalım.  Biz 
paradigmasıyla, empati duygusuyla, demokrat 
kültürle, sorumluluk bilinciyle davranırsak, hiçbi-
rimiz ne incitir ne de inciniriz. Artık kolektif daya-
nışma zamanı.

Dr. Gülay ERTÜRK
Veteriner Hekimler Derneği 

Genel Başkanı
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15.06.2022 tarihinde. Milletvekili, Veteriner He-
kim Sayın Mehdi Eker’i TBMM’de ziyaret ettik. 
TBMM’ye sunulan sağlık çalışanlarının özlük 
haklarını düzenleyen yasa teklifinde, veteriner 
hekimlere yer verilmemesine ilişkin mağduriye-
timizi dile getirdik. Meslektaşımız Sayın Eker’in 
refakatiyle AK Parti Grup Başkanı Sayın Ismet 
Yılmaz’ı ziyaret edip, kendilerine özlük hakları-
mız ve hak kayıplarımız ile ilgili Veteriner Hekim-
ler Derneği raporumuzu sunduk. 

16.06.2022 tarihinde, Bilkent Otel ve Konferans 
Merkezinde, SETBIR ve AB Sivil Toplum Diya-
logu VI. Programı kapsamında yürütülen “Süt 
Değerlidir; Tek Ihtiyacımız Kaliteli Süt” Projesinin 
kapanış etkinliğine, Veteriner Hekimler Derneği 
başkanı ve genel sekreteri olarak katıldık. Top-
lantıda SETBIR Başkanı Isa Coşkun, TC Dışişleri 
Bakanlığı AB Başkanlığı Mali Işler ve Proje Uy-
gulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Tarım ve 
Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü 
Salih Çelik’in konuşmalarının ardından, Anka-
ra Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojileri 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barbaros Özer’in sunu-
mu ile projeye ilişkin politika belgesi paylaşıldı. 

16.06.2022 tarihinde Ankara Üniversitesi Cebeci 
Yerleşkesinde Kapalı Spor Salonunda 2021-2022 
Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet törenine katıldık. 
Ingilizce ve Türkçe programda ayrı ayrı olmak 
üzere ilk 3’e giren 6 başarılı öğrenciye Veteriner 
Hekimler Derneği olarak altın armağan ettik.

21.06.2022 tarihinde Veteriner Hekimler Derne-
ği olarak, Ankara Ticaret Odasını ziyaret ettik. 
Başta, Başkan Gürsel Baran olmak üzere, ATO 
Sağlık Komitesi Başkanı Raşit Mandıroğlu, ATO 
Sağlık Komitesi Başkan Yardımcısı Ekrem Akdo-
ğan ve Sevinç Erdem çok yakın ilgi gösterdiler. 
Beraber ortak çalışmalar yapma kararı aldık.

22.06.2022 tarihinde Grand Dora Otel’de, Ta-
rihçi Ilber Ortaylı ile küçük şeyler bizi birleştirir 
etkinliği yaptık.

23.06.2022 tarihinde, AÜVF’ nin Dış Danışma 
Kurulu zoom toplantısına katıldık. Toplantıda, 

72. DÖNEM 
YÖNETİM KURULU
ÇALIŞMALARIMIZ
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SEYHAN VETERİNER 
ECZA DEPOSU

SEYMEN ECZA 
DEPOSU

EGE ECZA 
DEPOSU

İSTANBUL ACAR 
ECZA DEPOSU

ACAR ECZA 
DEPOSU

yıl

TÜRKIYE’NIN HER 
YERINE KALITELI VE 

GÜVENLI HIZMET

1988 YILINDAN BUGÜNE SIZLERE HIZMET 
VERMEKTEN GURUR DUYUYORUZ

Güvenli ilaç ve biyolojik ürünler dağıtım zincirinde, uluslar 

arası depolama ve dağıtım kurallarını uygulayarak, 

alanında lider olmanın bilinci ile, istikrarlı bir şekilde 

büyümek ve üstün hizmet anlayışı, başarma arzusu, 

sonuç ve çözüm odaklı bir bakışla müşterilerimizin ve 

çalışanlarımızın yanında olmaya devam etmekteyiz.



10 EKİM 2022

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ

Sayın Dekan Prof. Dr. Ender Yarsan, fakülteye giren 
öğrenci yüzdesi, fakültedeki öğrenci toplulukları ve 
yürüttükleri faaliyetleri, fakülte hastanesi, klinik beceri 
laboratuvarı, anatomi sanal müzesi, sanal gerçeklik 
laboratuvarı, bilgisayarlı tomografi ünitesi, gezici kli-
nik gibi fakültede yürütülen faaliyetler ve imkanlar 
hakkında bilgi aktardı. Danışma kuruluna katılan di-
ğer meslek paydaşlarının temsilcileri, eğitimin daha 
da iyileştirilmesi adına görüş ve önerilerini dile getirdi-
ler. Veteriner Hekimler Derneği adına söz alan Genel 
Başkanımız, özellikle klinisyen veteriner hekimler için 
fakülte hastanesinin referans hastane olması, kan 
bankasının kurulması, katarakt gibi özel operasyon-
lar için sahadaki klinisyen veteriner hekimlerin fakülte 
hastanesine hasta sevk edebilmesi ve örneğin to-
mografi gibi bazı tanı araç ve yöntemlerinin kullanı-
labilmesinin sağlanması önerilerinde bulundu. Ayrıca 
Başkanımız, derneğimizin üzerine düşecek her göreve 
hazır olduğunu da sözlerine ekledi. 

23.06.2022 tarihinde, Iyi Parti Doğa ve Çevre Politika-
ları Başkanlığı Hayvan Haklarından Sorumlu Başkanı 
meslektaşımız Prof. Dr. Kürşat Özer’in derneğimizi zi-
yaretinden çok mutlu olduk. 

23.06.2022 tarihinde Burdur Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı, meslektaşımız, Sayın Ömer Faruk 
GÜNDÜZALP, derneğimizi ziyaret etti. 

01.07.2022 tarihinde, Farmavet International Genel 
Müdürü, değerli meslektaşımız Sn. Dr.Ercan Petekka-
ya ve Dış Ticaret Koordinatörü,  Sn. Deniz Petekkaya 
derneğimizi ziyaret ettiler.

08.07.2022 tarihinde, VHD üyemiz Prof. Dr. Hakan 
Yardımc’nın Cumhuriyet Gazetesinde 6 Temmuz 
Dünya Zoonozlar Günü nedeniyle zoonozlar konulu 
yazısı yayınlandı. 

09.07.2022 tarihinde, Yönetim Kurulu üyemiz Hüseyin 
Dede’nin Mezbaha Dışı Kurban Kesimleri yazısı Cum-
huriyet Gazetesinde yayınlandı.

15.07.2022 tarihinde, Halk Tv Haber kuşağında kedi 
mamalarına kimyasal karışması konusunda Genel 
Başkanımız Dr. Gülay Ertürk’ün açıklaması yer aldı. 

20.07.2022 tarihinde, Cumhuriyet Gazetesi Olaylar ve 
Insanlar köşesinde Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Nasıf 
Aldemir’in sokak hayvanları konulu yazısı yayınlandı. 

21.07.2022 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 
CHP Genel Merkezindeki makamında ziyaret ettik. 
Kendilerine veteriner hekimlerin özlük haklarının gaspı 
ile ilgili hazırladığımız dosyayı verdik. Ayrıca Veteriner 
Fakültesi son sınıf öğrencilerinin, tıp ve diş hekimliği 
fakültesi son sınıf öğrencilerine tanınan ödeme hak-
kından yararlanması talebimizi de ilettik.

28.07.2022 tarihinde Iyi Parti yetkilileri ile yaptığımız 
görüşmelerden sonra mesleki sorunlarımıza ilişkin 
gönderdiğimiz dosyalar neticesinde, 01.08.2022 tari-
hinde Iyi Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, katkıla-
rımızla faydalı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ka-
bukçuoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 
veteriner hekimlerin daha önceki yıllarda her yıl için 2 
ay fiili hizmet zammı aldığını, ancak Anayasa Mah-
kemesinin 2006 yılında bu düzenlemeyi, sağlık per-
sonelinin de aynı risklerle karşı karşıya olduğu halde 
herhangi bir risk primi almadığı gerekçesiyle iptal etti-
ğini hatırlattı. Kabukçuoğlu, 2018 yılında sağlık perso-
nelinin özlük hakları düzeltilirken veteriner hekimlerin 
özlük haklarında hiçbir düzeltme yapılmadığını, konu-
nun TBMM gündemine alınması ve veteriner hekim-
lerin uğradıkları hak kaybının düzeltilmesi gerektiğini 
söyledi.

04.08.2022 tarihinde, AÜVF Dekanı Sayın Prof. Dr. 
Ender Yarsan ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Program-
ları ve YÖK nezdinde, mesleğimizin ve anabilim dal-
larımızın isminin önüne getirilen veteriner(lik) ekinin, 
mesleğimiz üzerinde yaratacağı sonuçları değerlen-
dirdiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik. Bununla ilgili 
yapılması gereken girişimleri konuştuk.  

10.08.2022 tarihinde, Şubat 2023’te yapılacak Ikinci 
Yüzyılın Iktisat Kongresi için, birinci safha toplantıla-
rından olan Paydaş Toplantılarının ilkine katıldık. Top-
lantıda VHD Genel Başkanı olarak söz alıp, ülke hay-
vancılığı, tarımsal destekte hayvancılığa ayrılan payın 
yetersizliği, hayvansal üretim konularında VHD olarak 
düşüncelerimizi aktarıp, hayvancılık konusunda çalış-
ma raporlarımızın hazır olduğunu anlattık. 
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15.08.2022 tarihinde, Mat Medya Genel Müdürü Ba-
rış Kolgu ile Petinfo ve Ingovet dergileri için röportaj 
gerçekleştirdik.

16.08.2022 tarihinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin’i makamında zi-
yaret ettik.

22.08.2022 tarihinde, Çankaya Belediye Başkanı Al-
per Taşdelen’i ziyaret ettik. 4 Ekim’de yapacağımız 
etkinliği ve Süreyya Tahsin Aygün’ün adının bir parka 
verilmesini konuştuk. 

24.08.2022 tarihinde, ATO Sağlık Hizmetleri Meslek 
Komitesi ile Sahipsiz Sokak Hayvanları Sorunu ve Çö-
zümü konusunda, ATO’da toplantı gerçekleştirdik. 

01.09.2022 tarihinde, sahipsiz sokak hayvanları soru-
nu ve çözüm önerilerinde veteriner hekimlerin ortak 
dilini oluşturmak için Serbest Veteriner Hekimler Der-
neği, Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Derneği, Be-
lediye Veteriner Hekimleri Derneği, Ankara Veteriner 
Hekimler Odası ve Klinisyen Veteriner Hekimler Der-
neği ile toplantı yapıldı. 

09.09.2022 tarihinde, AÜVF emekli öğretim üyelerin-
den Prof. Dr. Burhanettin Olcay’ın Veteriner Fakülte-
si Satı Baran Konferans Salonundaki anma törenine 
VHD olarak katılım sağladık. Genel Başkanımız Gülay 
Ertürk, Burhanettin Olcay’ı anan bir konuşma gerçek-
leştirdi. 

10.09.2022 tarihinde, 49. AVHO Olağan Genel Kuru-
lunda divan başkanlığına seçilen Genel Sekreterimiz 
Mücteba BINICI Genel Kurulu başarıyla yönetti. 

15.09.2022 tarihinde, Tarım ve Orman Bakanlığı 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ya-
ban Hayatı Dairesi Başkanı Veteriner Hekim H. Gökçe 
Meşe’yi, VHD olarak ziyaret ettik. 

21.09.2022 tarihinde, Genel Başkanımız Dr. Gülay 
Ertürk, Iyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ka-
tılımıyla, Çankaya Kanaat Önderleri ve Iş Insanları 
Buluşmasına iştirak etti. Yaklaşık 600 kişinin katıldı-
ğı toplantıda Dernek Başkanımız söz alarak, sağlık 
çalışanı olan veteriner hekimlerin sağlık çalışanlarına 

tanınan haklardan faydalandırılmaması konusunu 
dile getirip, siyaseten ilgililerden gereğinin yapılması 
talebini dile getirdi. 

21.09.2022 tarihinde AÜVF 2022-2023 Eğitim Öğ-
retim Yılı Uyum Programı çerçevesinde derneğimizi 
temsilen yönetim kurulu üyemiz Doç. Dr. Nüket Bilgen 
açılış konuşması ile öğrencilere başarılar diledi. 

28.09.2022 tarihinde, Genel Başkanımız Dr. Gülay Er-
türk’ün “Dünya Kuduz Günü“ başlıklı yazısı Cumhuriyet 
gazetesinin olaylar ve görüşler bölümünde yer aldı.

Sosyal medya hesaplarımızdan 
bizleri takip etmeyi unutmayın.

Twitter 
Vethekdernegi

Instagram 
Veteriner_Hekimler_Dernegi

Facebook 
Veteriner Hekimler Derneği

Youtube 
Veteriner Hekimler Derneği
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DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE’DEKİ DURUM

Sahipsiz sokak hayvanlarının sayısı hızla art-
makta, yaşadıkları ve yaşattıkları  sorunlar her 
geçen gün daha ciddi boyutlara ulaşmaktadır. 

Alman merkezli istatistik şirketi Statista, dün-
yada her yıl yaklaşık 35.000 insanın köpek sal-

dırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Şirket 
raporuna göre sivrisinek, insan ve yılandan son-
ra dünyadaki en ölümcül canlı köpektir. Her yıl 
dünya çapında on milyonlarca köpek saldırısı ve 
ısırığı vakası meydana gelmektedir

Buna paralel bir şekilde ülkemizde de  köpek 
sayısı sürekli bir artış göstermektedir. Tahmini 

Veteriner Hekimler Derneği tarafından 
düzenlenen Sokak Hayvanları Sahip(siz) 
mi? başlıklı panel öncesinde Belediye 
Veteriner Hekimler Derneği, Ankara Böl-
gesi Veteriner Hekimleri Odası, Klinisyen 
Veteriner Hekimler Derneği, Serbest Ve-
teriner Hekimler Derneği temsilcileri ile 
Veteriner Hekimler Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Gülay Ertürk, Ge-
nel Sekreter Mücteba Binici ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Hüseyin Dede ve Dr. Na-
sıf Aldemir'in bulunduğu VHD Hayvan 

Hakları ve Refahı Çalışma Grubu VHD 
Sahipsiz Sokak Hayvanları Raporu'nu 
oluşturmuştur. Rapora katkı sağlayan 
tüm paydaşlarımıza teşekkürlerle...

Raporda sokak hayvanlarının Dünya-
daki ve Türkiye'deki durumu, Sahipsiz 
sokak hayvanları konusunda Veteriner 
Hekimin yeri ve önemi, sokak hayvanları 
sorununun tanımlansı ve uzun ve kısa 
vadeli çözüm önerileri ile yapılacaklar 
derlenmiştir. 

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 
SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI 

RAPORU

72. DÖNEM 
YÖNETİM KURULU
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olarak ülkemizde 5 milyon civarında kuş, kemirgen ve 
akvaryum sahibi vardır. Kedi, köpek ile beraber kaba-
ca 10 -12 milyon kişi evinde kuş, kedi, köpek vs. ev hay-
vanına bakmaktadır. 

Türkiye’de hayvan  sevgisi ve koruma bilinci gelişmiş 
insan oranı kabaca %20 civarındadır. 

Sokaklarda yaşayan  köpek sayısı, Dünya Sağlık Ör-
gütüne göre insan nüfusunun %10’na karşılık gelmek-
tedir. Bu sayının %75’nin sahipsiz olduğu düşünül-
mektedir. Bugün dünyada (bazı kaynaklara göre 900 
milyon) 600 milyondan fazla köpek bulunduğu tah-
min edilmekte, bunun büyük çoğunluğu sokaklarda 
yaşamaktadır. Türkiye’de ise, 6,5 milyon civarı sahipsiz 
köpek varlığı tahmin edilmektedir.

TBMM Meclis Araştırma Komisyonu tarafından ya-
yınlanan raporda, yerel yönetimler tarafından 2004-
2019 arası sahiplendirilen hayvan sayısı 363.358 ol-
masına rağmen, sokaklar köpeklerle doludur.

Türkiye’de tüm yerel yönetimler tarafından kurulmuş 
toplam 91.955 hayvan kapasiteli 254 adet  hayvan 
bakım evi bulunmaktadır. Birçok belediyede ‘Veteriner 
Işleri Müdürlükleri’ bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlı-
ğı verilerine göre, ülkemizde  yılda yaklaşık 250.000 
kuduz riskli temas bildirimi yapılmakta olup yılda or-
talama 1-2 kuduz vakası görülmektedir. Kısaca, Türki-
ye’de her yıl, 200 binden fazla insan, sokak köpekleri 
tarafından saldırıya uğrayıp, ısırılmaktadır.

VETERİNER HEKİMİN ÖNEMİ

Sahipsiz sokak hayvanlarından  direkt temasla, dış-
kı-idrar temasıyla, pire-kene-sinek gibi vektörler ara-
cılığıyla geçen çok sayıda hastalık vardır. Isırık-tırma-
lamaya bağlı  yara enfeksiyonları, Kedi Tırmalama 
Hastalığı, Tularemi, deride ya da sistemik gelişen 
mantar, uyuz, Kampilobakter, E.coli, Salmonella, Yer-
sinia, Ekinokok, Toksoplasma, Kancalı kurt, Toksokara, 
Giardia, Bordetella, Klamidya, Brusella, Lyme, Erlişya, 
Anaplasma, Leishmania, Tüberküloz, kedi köpekler-
den geçen sayısız hastalıkların başlıcalarıdır.

Sahipsiz köpekler toplumda herkesin sağlığını riske 
atmaktadırlar. Örnek olarak ülkemizde küçümsen-
meyecek oranda görülen kist hydatik hastalığının  en 
çok topraktan bulaştığı ortaya konmuştur. Çünkü kö-
pek dışkısı ile atılan bu parazitin  yumurtaları toprak-
ta ve soğukta 1 yıl gibi bir süre canlı kalabilmektedir. 
Rüzgârla,  yağmurla yayılıp gıda olarak tükettiğimiz 
sebzelere kontamine olmakta ve  iyi yıkanmamış bu 
ürünleri tüketmek suretiyle insanları enfekte etmek-
tedirler. 

Tüm bu hastalıklar göz önünde bulundurulduğunda, 
sahipsiz sokak hayvanları konusunda veteriner heki-
min öneminin sadece kısırlaştırıma ve üremenin kont-
rolü  ile sınırlı olmadığı  ortaya çıkmaktadır. 

Veteriner hekim; tüm hayvan türlerinin sağlık ve re-
fahı, hayvanlardan geçen hastalıkların önlenmesi, 
hayvansal gıdaların güvenirliği ve kontrolü için  tıb-
bi bilgi ve yasal yetkiye haiz kişidir. Zoonozlarla mü-
cadele, hastalık taşıyan vektörlerle mücadele, çevre 
sağlığı, insan sağlığı, hayvan sağlığı, hayvansal üre-
tim, gıda güvenliği, hayvan refahı, hayvan ıslahı gibi 
direkt sorumluluk alanları dışında, pet hayvanlarının 
sağlığa olumlu etkisiyle insan ruh sağlığının iyileşti-
rilmesi, çocuk gelişimi, yaşam hakkına saygılı toplum 
şekillendirilmesi gibi  görev alanları da vardır. Çoğu ki-
şinin “hayvan tedavi eden kişi “ olarak sınırlı bir alanda 
tanımladığı Veteriner Hekim, objesi hayvan olsa da 
insan sağlığının kilit noktasıdır. 

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SAHİPSİZ SOKAK 
HAYVANI SORUNUNA YAKLAŞIM

Dünyada, 1850’lerden  1990’lara kadar,  sokakları kö-
peksizleştirmek için yakala-öldür politikası uygulan-
mıştır. Geçmişten günümüze sahipsiz sokak hayvan-
larının kontrolü için kullanılan    yöntemler  arasında 
dikkat çekenler şunlardır: 

1. Avrupa’da özellikle popülâsyon az olduğu ülkeler-
de uygulanmış olan ancak günümüzde şiddetle 
karşı çıkılan kitlesel itlaf. 

2. Günümüzde yine şiddetle karşı çıkılan ve aynı za-
manda etkisizliği ortaya konmuş olan yerel itlaf. 

3. Popülâsyonun az olduğu ülkelerde ve çoğunlukla 
gelişmiş ülkelerde uygulanan barınağa al sahip-
lendir, sahiplendiremiyorsan uyut yöntemi.

4. Popülâsyonun  yoğun olduğu ülkeler için önerilen 
kısırlaştır ve aldığın yere bırak yöntemi.

TÜRKİYE’DE HAYVANLARI KORUMA KANUNU 
İLE İLGİLİ KURUMLAR

1. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı  Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü  altında 7 ayrı 
Daire Başkanlığından biri olan Yaban Hayat Daire 
Başkanlığına ait 6 farklı Şube Müdürlüğünden biri 
olan Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü

2. Belediyeler

3. Sivil Toplum Kuruluşları, gönüllü dernekler

4. Hayvan sever kişiler
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Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü’nün görevi; 5199 
sayılı kanun kapsamındaki hayvanların korunmasına 
yönelik bakanlık, kurum-kuruluşlar ve STK’lar ile iş-
birliği çerçevesinde faaliyet yapmak, desteklemek ve 
denetlemektir. Valilik, kaymakamlık, belediye ve il hay-
van koruma kurulları ile çalışmalar yürütülür.

Belediyelerin görevi; sokaktaki sahipsiz hayvanların 
toplanıp yakalanması, tedavisi, aşılanması, kısırlaştı-
rılması, barındırılması, alındıkları yere geri bırakılması, 
sahiplendirilmesi, hayvan sevgisinin yaygınlaştırılma-
sını sağlamak için toplumda bilinçliliğin arttırılması 
faaliyetlerinin düzenlenmesidir.

Sivil toplum kuruluşları olan dernekler; toplumda hay-
van sevgisini yaygınlaştırmak, hayvan haklarına ihlal-
lere müdahale etmek, belediyeler ile işbirliği içerisin-
de, hayvan hakları konusunda kamuoyu oluşturmak, 
mevzuat düzenlemelerine müdahil olmak ve görüş 
hazırlamak şeklinde görev üstlenirler.

ÇÖZÜM

Problemin çözümünde, hukuki olmaktan ziyade, sos-
yo-kültürel-ekonomik ve yönetsel engeller vardır. 

1. Sahipsiz sokak hayvanı popülâsyonunu kontrol al-
tında tutmak için kısırlaştırma şarttır. Ancak, kısır-
laştırma programları tek bir yönetim merkezinden 
idare edilmediği takdirde, başarısızlıkla sonuçlan-
maktadır. Bir belediye sınırları içerisindeki hayvan-
lar kısırlaştırılsa bile, diğer belediye sınırlarından o 
bölgeye hayvanlar yeniden taşınmakta ve üreme-
ye devam etmektedirler. Kırlaştırma tek merkez-
den yapılamıyorsa serbest veteriner hekimlerden 
hizmet alma yoluna gidilmelidir. 

2. Hayvanlar  kısırlaştırılıp alındıkları yerlere bırakıl-
sa da bu kez herhangi bir kişinin sorumluluğunda 
olmadıklarından, içgüdüleriyle davranan bu hay-
vanların sürüleşip vahşileşerek insanlara saldırma-
ları söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla, köpeklerin 
kanunda ve yönetmelikte belirtilen yerel hayvan 
koruma görevlilerinin zimmetli sorumluluğuna ve-
rilmesi çözüm sağlayacaktır. 

3. Ülkemizdeki sahipsiz sokak hayvanları olaylarının 
sorumluluğu sadece belediyelere yüklenilmekte-
dir. Birçok belediyede Veteriner Işleri Müdürlükleri 
bulunmamaktadır. Belediyelerde hayvanlardan 

geçen hastalıklar için Veteriner Işleri Müdürlükleri 
olması zorunluluktur. Zoonozlarla mücadele, gıda 
güvenliği denetimi, vektör ve haşerelerle mücadele 
ve çevre sağlığı konuları, Veteriner Işleri Müdürlük-
lerinin en temel sorumluluk alanıdır. Sahipsiz hay-
vanların kısırlaştırılması, belediyelerin sınırlı bütçe-
leri göz önüne alındığında,  bu hizmetin serbest 
veteriner hekimlerden sağlanması mümkündür.

4. Sahipsiz sokak hayvanları problemi büyük bir so-
run olup, Tarım Bakanlığı teşkilatı açısından Şube 
Müdürlüğü nezdinde ele alınması sorunun çözü-
münde güçlüğe sebep olmaktadır. Ülkemizdeki 
tüm hayvanlar ve onlardan geçebilecek tüm has-
talıklar için AB müktesebatına uygun olarak, Tarım 
ve Orman Bakanlığında, tek bir Genel Müdürlük 
altında Veteriner Işleri Genel Müdürlüğü kurulma-
sı, işleyişin başarısı ve sorumluluk sahibi olanların 
sorgulanması açısından gereklidir. 

5. Sokak hayvanlarının korunmasına dair kanun ve 
uygulama yönetmeliği çerçevesinde rolü olan 
herkes, ölçme ve değerlendirmeye dayalı bir ta-
kip sistemi içersinde değerlendirilmeli, randomize 
denetimler gerçekleştirilerek sorumluluğunu yeri-
ne getirmeyen sorumlular cezalandırılmalı, başarı 
gösterenler ise vergi muafiyeti gibi uygulamalarla 
ödüllendirilmeli ve sistemin sürdürülebilirliği müm-
kün kılınmalıdır. 

YAPILACAKLAR

Sahipsiz sokak hayvanları sorununun çözümü top-
lumsal, yönetsel-uygulamasal, idari, bütçesel açıdan 
şu şekilde sıralanabilir. 

Toplumsal:

1. Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak ilko-
kul öğrencilerine hayvan sevgisi, bakımı, yaklaşımı 
dersleri verilmelidir.

2. Yerel yönetimler; hayvan davranışı, beden dili, ba-
kım ve beslenmesini öğreten ücretsiz kurslar ver-
meli, hayvanlardan geçen hastalıklar konusunda 
toplumu bilgilendirmelidir.

3. Sahipsiz Sokak hayvanı sorununun çözümü için 
uzman kişilerin doğru argümanları ile kamuoyu 
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yaratılmalı, medya ve basın organları doğru kulla-
nılmalıdır. Toplum doğru bilinçlendirilmelidir.

4. Sahipsiz hayvanlar, isteyenin istediği şekilde bak-
tığı hayvanlar şeklinde olmamalıdır. Hayvan ko-
ruma gönüllüleri, sorumluluklarını yerine getirip 
getirmedikleri konusunda üç ayda bir Il Hayvan 
Koruma Kurulu tarafından denetlenmelidir.

5. Sahipsiz hayvanlar için, hayvan sever olarak yar-
dım paraları toplanması engellenmeli, bu şekilde 
davrananlara yasal işlem başlatılmalıdır.

6. Merdiven altı üretim ve kayıt dışı kazanç engellen-
melidir.

7. Köpek sahipleri köpeklerini gezdirmeye çıkarttık-
larında, sahibinin kontrolü altında tutabileceği 
mesafede bir uzatma takarak  ve sosyal uyumu 
yoksa bir ağızlık ile  köpeğini  gezdirmeli, sokakta 
dışkı bırakmamalı ve  bunlara uymayanlara ceza-
lar uygulanmalıdır.

Yönetsel-Uygulamasal:

1. Hayvan sayısı, aşı durumları, kısırlaştırma durum-
ları yerel yönetimler tarafından bilinmelidir. Bu 
bilgiler; bölgedeki veteriner kliniklerinden, muhtar-
lardan, il ya da ilçe tarım müdürlüklerinden öğre-
nilmelidir.

2. Kısırlaştırma işlemi için hastane açmak mali külfet 
getirecektir. Bunun için belediyeler hastane açmak 
yerine bölgede serbest çalışan veteriner klinik ve 
hastaneleri ile meslek odaları vasıtasıyla protokol 
yaparak; kısırlaştır, aşıla, çip tak ve aldığın yere bı-
rak formülü ile sorunu gecikmeden çözmelidirler. 

3. Yerel yönetimler, Veteriner Işleri Müdürlüklerini 
kurmalı ve zoonozlar, çevre sağlığı, sinek-böcek 
mücadelesi, gıda güvenliği işlerini üstlenmelidirler. 
Ayrıca sokakta hayvan gönüllerince zimmetli hay-
vanların, barınma beslenme gibi ihtiyaçlarını karşı-
lamakla sorumlu olmalıdırlar. 

4. Belediyeler; güçten düşmüş hayvanlar için, tehlike 
arz eden ırklar için, hizmet alımı yoluyla kısırlaştır-
ma ameliyatlarını  yaptırdıkları hayvanların post 
operatif süreçlerini geçirebilmesi için, bakım evleri 
yapmalıdırlar.

5. Belediyeler, sokağa terk edilen sahipli hayvanların 
takibinin yapılması ve hayvanları koruma kanu-
nunda belirtilen cezai işleme  tabi tutulabilmesinin 
sağlanması için çip okuma  sistemine sahip olma-
lıdırlar.

6. Sokaklarda, asla sahipsiz hayvan olarak köpekler 
bırakılmamalıdır. Bu amaçla Il  Hayvan Koruma 
Kurulu, her üç ayda bir, hayvan koruma gönüllü-
lerine tahsis edilen hayvanlar için,  sorumlu kişiler-
den  hayvanların bilgisi alıp, aksaklıkları gidermeli 
ve   görevleri ile ilgili denetimi sağlamalıdır. 

7. Belediyeler,  serbest veteriner hekimlerden kısır-
laştırma hizmetini  alamayacak ise, tek merkezde 
kısırlaştırma gerçekleştirilmeli ve bir belediye sınır-
larından diğerine hayvan bırakılmasının önüne ge-
çilmesi bu şekilde önlenmelidir. 

8. Sahipsiz Sokak hayvanlarının trafik kazası ya da 
hastalıklarında tedavinin trafik sigortasından sağ-
landığı bilgisi dikkat çekecek şekilde yazılarak, sü-
rücüler bilgilendirilmelidir.

Idari:

1. Belediyelerin tümünde Veteriner Işleri Müdürlüğü 
oluşturulmalıdır.

2. Tarım ve Orman Bakanlığında Veteriner  Işleri Ge-
nel  Müdürlüğü oluşturulmalıdır.  Doğa Koruma ve 
Milli Parklar  Genel Müdürlüğü’ne bağlı Şube Mü-
dürlüğü nezdinde değil daha üst makamlarda bu 
örgütlenmeye dair çalışmalar yapılmalıdır. 

3. Sağlık Bakanlığı bünyesinde Veteriner Halk Sağlığı 
dairesi oluşturulmalıdır. 

Bütçesel: 

1. Avrupa Birliği destek fonlarından faydalanılmalı-
dır.

2. Hayvan severlere bağış yapmalarını  özendirecek 
vergi indirimi, ücretsiz bazı hizmetler sunmak   gibi 
kolaylıklar sağlanmalıdır.

3. Birden fazla kedi köpek sahibi olanlardan ya da 
yavrulatanlardan vergi alımı gerçekleştirilmelidir.  
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Ulaş KİPER
Uzman Biyolog,  
Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği

Geçirdiğimiz birkaç yıl hem Türkiye için hem de 
Dünya için sıcaklığın arttığı, küresel ısınmanın 
sonuçlarıyla yüzleşmeye başladığımız bir dö-
nem oldu. Avustralya, Ispanya, Yunanistan, Rus-
ya, ABD, Italya, Portekiz, Tunus, Romanya, Çin, 
Hindistan ve Türkiye gibi farklı coğrafyalardan, 
büyük yangın haberlerinin geldiği birkaç yaz ge-
çirdik hep beraber. 

Türümüz için yeni bir döneme girdiğimiz açık. 
Artık yaşam alanımız olan yeryüzünde, bundan 
yüz yıl önceki kadar rahat yazlar geçiremeyece-
ğiz ne yazık ki. Işin ilginç tarafı bu iklim değişi-
minde türümüz başrolde. Yazının ana konusu 
olmasa da başlangıcı yerküre ve onun ateşle 
imtihanına ayırmakta yarar görüyorum.

Yeryüzü Yangın Yeri

Dünya yaklaşık 4,5 milyar yaşında. Bilimin ışı-
ğında, Dünya’nın oluşumunun yaklaşık bir mil-
yar yılının canlı varlığı olmaksızın sıcak bir kütle 
olarak ve yanardağ patlamalarıyla geçirdiğini 
biliyoruz. Bu dönemi belki de şöyle tarif etmek 
mümkün “yaşamın var olmadığı ürkütücü bir 
yangın çağı”. 

Dünyamız, bir milyar yıl süren bu cansız döne-
min sonunda yeryüzünün soğuma dönemine 
girmesiyle birlikte yaşamın başlangıcına izin ve-
recek, ilk tek hücrelilerin var olabilmesini sağla-
yacak optimum koşullara ulaşabiliyor.

Yaşamın basit aminoasitlerle başlayan mace-
rası, daha komplike hale gelebilmek için yine 
çok uzun bir süre; milyon yılların geçmesini bek-
leyecek ve bu uzun sürenin büyük kısmını yine 
sıcaklığın ve yanardağ patlamalarının oluştur-
duğu yangınlarla geçirecek. Kozmosun “şimdilik” 
bilinen tek canlılık barındıran yeri olan yeryüzü, 
yangından doğdu. O kadar uzun süre yandı ki 

Dünya, halen o dönemden günümüze kalan az 
sayıdaki aktif yanardağlardan; örneğin Vezüv, 
Etna gibi yanardağların, aktif hale geçtiği anları 
yakın tarihimizden hatırlıyoruz. Üzerinden mil-
yon yıllar geçse de ateş ve yangın; yeryüzünün 
hem doğal hem de önemli bir parçası olmaya 
devam ediyor.

Geçen bunca milyar yılın sonunda büyük koz-
mosta, canlılığın en üst mertebesinde kendine 
yer bulan insanın sahneye çıkışıyla ateş bam-
başka bir maceraya adım attı. Artık ateş; her 
an yakılabilir ve her an yakabilir hale geldi. In-
sanın ateşi kontrollü bir biçimde kullanmaya 
başlaması farklı bilim adamlarınca farklı dö-
nemlere tarihleniyor olsa da genel kanı, ateşin 
yakın akrabalarımız olan Homo erectus, Homo 
neanderthalensis ile birlikte bizim türümüz olan 
Homo sapiens’in hemen hemen 300-400 bin 
yıl önce günlük hayatlarında kullandığı yönün-
de.

Bu uzun girizgâh özetle; yaşam alanımız olan 
yeryüzünün, 4,5 milyar yıldır soğumaya uğraş-
tığını anlatmak, bir yandan da insanın ateşi bi-
linçli olarak kullanmaya başlaması ile başlayan 
yeni bir maceranın özüne inmek içindi.

YANGINLAR VE YABAN HAYATI
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Artık milyar yıllarla ölçülen o ürkütücü dönem son 
bulmuş, yeryüzü büyük oranda soğumuşken ne oldu 
da küre tekrar ısınmaya başladı?

Yerleşik Yaşam ve Yabanın Kaybolmaya Başlaması

Türümüzün, son bulgularla 14 bin yıl önce yerleşik 
hayata geçerek yabandan vazgeçtiğini biliyoruz. Bu 
vazgeçiş aynı zamanda kendi türü dışında kalan diğer 
canlıların da yaşamlarını etkiliyor. Ilk yerleşik yaşama 
geçiş, az nüfuslu ve belli oranda yabanla ilişkisini sür-
düren insan topluluklarının kurduğu “görece” küçük 

yerleşimlerden oluşuyor. Ateşi günlük yaşamında kul-
lanmaya başlayan insan, aynı zamanda yaban haya-
tında da değişikliklere neden oluyor. Bu değişikliklerin 
yaşandığı dönem, günümüzdeki küresel etkilerimiz 
düşünüldüğünde hayli minimal düzeydeydi. Ta ki, 250 
yıl öncesine kadar. 4,5 milyar yıldır soğumaya çalışan 
yerküreyi tekrar ısıtmaya başlıyoruz. Bu ısınmayı, ya-
kın dönemde yapılan bilimsel çalışmalarla özetleme-
ye çalışırsak, şöyle bir sonuca ulaşıyoruz: 

Son yüzyılda küresel olarak 0,5°C’lik bir sıcaklık artı-
şı oldu, deniz seviyesi ise geçtiğimiz yüzyıl boyunca 
20 santim arttı. Bilim insanlarının öngörüsüne göre; 
2100 yılında beklenen sıcaklık artışı 3 °C, deniz ise 70 
santimetre daha yükselecek.

Bir tür gelecek distopyası olarak dillendirdiğimiz bu 
küresel değişim öngörüleri ne yazık ki, çok hızlı bir şe-
kilde yaşamımızın parçası olmaya başladı. Örneğin, 
90’larda, iklim krizinin gelecek olduğunu konuşurken, 
32 yıl sonra artık iklim krizinin içindeyiz ve hep beraber 
yaşıyoruz.

Çam Ormanları

Dünya'da büyük yangınlar yaşanırken ek bir tartışma 
açıldı ülkemizde. Çam ağaçlarının ülkemiz coğrafya-
sına sonradan ekildiği, hatta tam tarifiyle Marshall 
yardımlarıyla, yani 40'lı yıllarda yaşanan ikinci dünya 
savaşı koşullarında, zeytin ağaçlarının (Olea euro-
paea) sökülerek yerlerine çam ağaçları dikildiği ve 
bunun milli bir meselenin parçası olduğu iddiası. Bu 
tartışmaya dair “yangınlar ve yaban hayatı” üzerine 
yazacak isek bu konuya yer vermek iyi olacaktır. Pro-
fesör Doktor Ünal Akkemik Hocanın, Orman Mühen-
disleri Odası Yayın Organı'nda kaleme aldığı, “Jeolojik 
Çağlardan Günümüze Çamların Anadolu'daki Varlığı” 
başlıklı makaleye bakmanızı öneririm. (* “Jeolojik Çağ-
lardan Günümüze Çamların Anadolu'daki Varlığı”; 
Prof. Dr. Akkemik, Ü.; 2019; Yeşil Dünya, Orman Mü-
hendisleri Odası Yayın Organı,Sayı: 10-11-12; Sayfa: 
26-35.) 

Makaleden bazı alıntılarla, ülkemizdeki çam ağacı 
varlığına dair pek çok tartışma konusuna cevap bu-
labiliyoruz. Çam ağaçları, Myosen Dönemi'nden yani 
aşağı yukarı 23 milyon yıl önceden beri buradalar. 
Hatta fosil araştırmalarında Oligosen katmanların-
da, Trakya Bölgesi'nden elde edilen kayıtlar, fıstık çamı 
(Pinus pinea) ve karaçam (Pinus nigra)'ın has Anadolu 
türleri olduğunu gösteriyor. 

Çam türlerinin, Akdeniz Havzası'nın yerli türleri oldu-
ğunu ve doğal yangınlara karşı birtakım stratejiler 
geliştirdiğini artık biliyoruz. Örneğin kozalaklarının her 
yangında, hem bir ateş topu olarak metrelerce uzağa 
ulaşıp yangını büyüttüğünü hem de aynı yöntemle 
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yangın bölgesinden çok uzağa yeniden yeşerecek to-
humlarını da gönderebildiğini biliyoruz. Bu stratejinin, 
biz insanların algı dünyasından hayli farklı olduğunu 
ve bizim dışımızdaki canlıların, yangın gibi çaresizce 
bakakaldığımız felaketlerde dahi, Dünya’yı bizim yo-
rumladığımızdan çok daha fazla deneyimle yorumla-
dıklarını gösterir nitelikte. 

Yaban Hayatı ve Yangın

Bizim dışımızdaki yaşam, büyük felaketlerde bizim 
beklediğimizden farklı reaksiyonlar veriyor. Konumuz 
yangın olduğuna göre, büyük bir yangından kim, ne 
kadar ve nasıl etkileniyor ona bakmaya çalışalım.

Yangının etkileri, süresine, şiddetine ve ortaya çıktığı 
dönemdeki iklim olaylarına bağlı olarak değişkendir. 
Örneğin yazın kavurucu sıcaklıklarında meydana gel-
mesi ya da çok şiddetli rüzgârların olduğu döneme 
denk gelmesi hem yayılımını hem de etkilerini arttı-
racaktır. Hele uzun süren kuraklık dönemleri, felaketin 
dozunu iyice arttıracak şartları çok önceden hazırla-
mış durumdadır. 

Popüler kültürde, orman yangınlarının, yaşam üze-
rine etkileri çoğu kez ağaçların ortadan kalktığı ve 
çıplak arazilerin ortaya çıktığı şeklinde yorumlanır. Bu 
bakış açısı, ağaçların yok olmasını açıklarken orman 
ekosistemini oluşturan diğer canlıları görmezden geli-
yor gibidir. Oysa ormanlar, elbet başta bölgenin bitki 
varlığını tanımlar ancak aynı zamanda bir ekosistemi, 
besin zincirini yani ağaçlarla birlikte kurulan karşılıklı 
ilişkilere dayanan doğal yaşam alanlarını da içinde 
barındıran geniş bir tanımlamayı hak eder.

Orman yangınları elbette en büyük tahribatı hareket 
etmeleri mümkün olmayan ağaç, çalı ve otsu bitkilere 
verecektir. Ancak orman ekosisteminin diğer unsurları 

olan canlılar da bu felaketten paylarına düşeni alırlar. 
Yangın esnasında doğrudan veya sonrasında orta-
ya çıkan dolaylı etkilerin orman örtüsünü oluşturan 
ağaçların dışında kalan yaban hayatı nasıl etkilediği-
ne bir göz atmaya çalışalım.

Orman ekosisteminin, ağaçlar dışında kalan yaban 
hayatının en göze çarpan üyeleri, kuşlar, memeliler ve 
sürüngenlerdir. Bu hayvan grupları yangın sırasında 
ve sonrasında ortaya çıkan şartlardan farklı şekiller-
de etkilenirler. Hareket kabiliyetleri nedeniyle kuşlar, 
yangın sırasında bölgeden en çabuk uzaklaşabilecek 
hayvan grubunu oluşturur. Büyük memeliler de aynı 
şekilde hızlı bir şekilde yangın bölgesinden uzaklaş-
maları mümkün olan canlılardır. Ancak küçük memeli 
türleri için durum o kadar da kolay değildir. Hem hız 
konusundaki dezavantajları hem de içgüdüsel olarak 
çoğu kez yer altında olan yuvalarına sığınma içgüdü-
leri onları yangın sırasında dezavantajlı hale getirir. 
Sürüngenler için durum çok daha zordur. Hem yavaş 
hareket etmeleri hem de soğukkanlı oluşları nedeniy-
le gece yakalandıkları yangınlar bölgeden kaçışlarını 
zorlaştırmaktadır. 

Hareket yetenekleri nedeniyle yangın bölgesinden 
hızla uzaklaşabilen türlerin bireyleri, ilk aşamada kur-
tulabilirken, diğer türler için yangından kaçış neredey-
se yok gibidir. Ancak yangın bittikten sonra ortaya 
çıkan manzara, ne yazık ki yangın sırasında bölgeden 
kaçarak kurtulabilen türler için bile ikincil problemleri 
ortaya çıkaracaktır. Örneğin çoğu kez yangın bölge-
sinden uzaklaşabilen kuşların habitat kaybının yanı 
sıra; yuva, yumurta ve yavru kayıpları türün bölgedeki 
popülasyonu için önemli bir kayıptır. Bu tür kayıpların 
telafisi ise kimi zaman mümkün olmayabilir. 

Yangın ve sonrasında ortaya çıkan habitat kayıpla-
rının olumsuz etkileri, endemik ve birey sayısı düşük 
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türlerde çok daha uzun sürelere yayılabilmektedir. Ör-
neklemek gerekirse, geçtiğimiz yıllarda ülkemizin gü-
ney ve batı bölgelerinde gerçekleşen büyük yangın-
lar, Karakulak (Caracal caracal) gibi birey sayısı düşük 
ve özel habitatlara sıkışmış türler için uzun süreli bir 
yaşam mücadelesinin başlangıcı gibidir. Yangından 
kurtulabilen bireylerin tekrar uygun yaşam alanlarına 
yerleşmesi ve çiftleşmek için kullandıkları geniş alan-
lar nedeniyle tekrar karşılaşmaları oldukça zorlaşacak 
hem beslenme olanaklarının azalmış olması hem de 
düşük birey sayısı nedeniyle türün devamlılığı ciddi bir 
dar boğaza girecektir. Yine aynı yangın bölgelerinde 
yaşayan endemik türlerimizden Likya Kara Semende-
ri (10 tür ve 3 alt türden oluşan iki yaşamlılar grubu) 
türlerinin hemen hepsi yangınlardan olumsuz etki-
lenecek dar yayılış gösteren türlerdir. Bunlardan biri 
olan Göynük semenderi (Lyciasalamandra irfani) sa-
dece Antalya'da yaşar. Bugüne kadar yapılan bilimsel 
çalışmalarda 5 km² karelik çok dar bir alanda yaşadığı 
tespit edilmiştir. Bu örnekte olduğu gibi, küçük ve özel 
bölgelerde yayılım gösteren türlerin, yangınlar ve son-
rasında ortaya çıkan habitat kayıplarından etkilenme 
şekilleri diğer türlerden çok daha büyük sorunlara yol 
açabilir, hatta türün yeryüzünden kalkmasıyla sonuç-
lanabilecek olasılıkları da barındırır.

Yangınların yaban hayatı üzerindeki bir diğer görün-
mez etkisi ise omurgasız türleri üzerindeki etkileridir. 
Felaket bölgesinden gelen haberlerde çoğu kez me-
meli, sürüngen ve kuşların görüntüleri kullanılır. Bu da 
yangından etkilenen türlerin hangileri olduğu konu-
sunda eksik bir algıya neden olur. Orman ekosisteminin 

önemli parçalarından biri olan, tür sayısı ve birey sayı-
sıyla görünür canlılardan çok daha fazla olan eklem-
bacaklılar, salyangozlar gibi omurgasız hayvan grup-
larının yangın bölgesinde hemen hemen tamamının 
ortadan kalkmasıyla sonuçlanır. Bu büyük kayıp aynı 
zamanda yangın sonrası kurulacak besin zincirinin de 
uzun süreler sağlıksız işleyeceğinin sinyallerini verir. 

Yangından Sonra 

Yangın bölgesinde canlılığın bir süre görülmeyeceği 
gibi üzücü bir gerçeğin yanında, doğanın kendi halin-
de yaralarını tekrar saracağı gerçeği de duruyor. Fe-
laket bölgesi görüntüleri çok can sıkıcı olsa da büyük 
olasılıkları da içinde barındırır. Yeryüzünün yangınla 
imtihanı çok eskilere dayandığından, canlılar bu fe-
laketleri atlatma konusunda evrimsel stratejilere sa-
hiptir. Örneğin çam türlerinin kozalakları, çok yüksek 
ısılarda bile tekrar çimlenme potansiyeli taşıyan to-
humlara sahiptir. Bu durum çok değil belki de bir yıl 
sonra, aynı bölgede yeni çamların filizlenmeye baş-
layacağının habercisidir. Yangın bölgesi dışında kalan 
canlıların bir kısmı için, felaket bölgesi yeni fırsatlar 
sunar. Büyük ağaçlar gibi önemli rakipleri olmayan 
tek yıllık bitkiler tohumlarını hiçbir engele takılmadan 
çıplak arazi boyunca yayarak, kısa bir sürede toprağın 
üzerinde yeni bir yaban hayatının kurulacağı zemini 
hazırlarlar. Bitkilerin varlığı ile artık yangından sonraki 
felaket bölgesi yavaş yavaş yaralarını sarmaya, kay-
bolan besin zincirini tekrar kurmaya başlayacaktır.

Yaban hayatın, doğal dinamiklerle yeniden şekillen-
diği felaket bölgesi için hiç kuşkusuz uzun süreli bir 
yenilenme dönemi gerekecektir. Kaybettiğimiz yaban 
hayatını tekrar sağlıklı bir şekilde sürekliliğini koruya-
bilmesi için bu alanları mümkün olduğunca doğal 
haline bırakmak önem arz etmektedir. Ancak düşün-
meden edemiyoruz, hem küresel iklim değişiminin 
hem de geçtiğimiz yıllarda ciğerlerimizi yakan orman 
yangınlarının baş aktörü olan türümüz rahat durabi-
lecek mi? Yangın felaketlerinden sonra umutla bek-
lediğimiz çamların filizlerinin yerine beton filizleri mi 
yükselecek? Hep birlikte göreceğiz. 
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2004 yılında çıkartılan 5199 sayılı Hayvanları 
Koruma Kanunu 4. maddesinde hayvanların 
korunması ve rahat yaşamalarına ilişkin temel 
ilkeler belirtilmektedir. Bu ilkeler kabaca özet-
lenecek olunursa; her hayvanın eşit doğduğu, 
yaşama hakkına sahip olduğu, türüne özgü ya-
şam ortamlarında özgürce yaşamaları gerek-
tiği, kötü muamelenin yasak olduğu ve yaban 
hayvanlarının yaşadığı ortamdan koparılması-
nın, yakalanmasının veya özgürlükten yoksun 
bırakılmasının uygun olmadığından bahsedil-
mektedir. 

Aynı yasanın, 3. maddesinde hayvanlarla ilgi-
li tanımlamalarda bulunulmuş ve bu tanımlar 
uyarınca da vatandaşların ve kurumların so-
rumlulukları belirtilmiştir. Örneğin yaban hay-
vanı, evcil hayvan, deney hayvanı, kontrollü 
hayvan, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvan, 
kesim hayvanı ve ev hayvanı gibi tanımlar ya-
pılmıştır. Yerel yönetimlere (belediyelere)  gö-
nüllü kuruluşlarla işbirliği içinde sahipsiz ve 
güçten düşmüş hayvanların korunması için 
bakımevleri açarak, tedavisini yapmak ve üre-
mesini engelleyerek popülasyonu kontrol altın-
da tutma görevi verilmiştir. Ayrıca konuyla ilgili 
eğitim çalışmaları yapılması da ikincil bir görev 
olarak isnat edilmiştir. 

Kanuna göre;

“Sahipsiz hayvan: Barınacak yeri olmayan veya 
sahibinin ya da koruyucusunun ev ve arazisinin 
sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip 
veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan 
denetimi altında bulunmayan evcil hayvanları,”

“Güçten düşmüş hayvan: Bulaşıcı ve salgın 

hayvan hastalıkları haricinde yaşlanma, sakat-
lanma, yaralanma ve hastalanma gibi çeşitli 
nedenlerle fizikî olarak iş yapabilme yeteneğini 
kaybetmiş binek ve yük hayvanlarını” şeklinde 
ifade edilmektedir. 

Kısacası belediyeler bu iki tanıma uygun hay-
vanlara bakmakla mükelleftir. Diğer canlılar 
belediyelerin sorumluluğunda değildir. Evcil-
leştirilmemiş omurgalı-omurgasız yaban hay-
vanları devletin, kurum ve kişiler tarafından 
sahiplenilmiş, sağlık bakımları onlar tarafın-
dan yapılan kontrollü hayvanlarla ilgili sorum-
luluklar ise hayvan sahiplerinindir. Durumun 
böyle olmasına rağmen belediye bakımevleri 
yöneticilerin yanlış inisiyatifleri ile bu hayvan-
ların hepsine bakmakta ve asli görevinden 
uzaklaştırılmaktadır. Oysa yerel yönetimler 
tüm imkânlarını sahipsiz ve güçten düşmüş 
hayvanlara yöneltmek durumundadır. Bunlar 
rehabilitasyon çalışmalarını olumsuz etkileyen 
faktörlerin başında gelmektedir. Zaten bele-
diyeler de bu işe önem vermedikleri için günü 
kurtaracak işler yapmaktadır.

Belediyelerin sahipsiz hayvanlarla ilgili görev-
leri nasıl yapacağı, veteriner hekimlerin karar 
verirken nelere dikkat edeceği ise Hayvanların 
Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinde 
belirtilmektedir. Yönetmeliğin Madde 1, amaç 
kısmında “..sahipsiz hayvanların çevreye ve-
rebilecek olumsuz etkileri gidermeye yönelik 
alınacak tedbirleri, … , insan ve çevre sağlığına 
yönelen önlenemez tehditler” olduğunda neler 
yapılacağını veya yapılmayacağını belirtmek-
tedir. Yönetmeliğin en kritik bölümü ise 7.mad-
denin e fıkrasıdır. Bu maddede; “Geçici bakı-
mevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî 

Sinan OKÇUOĞLU
Belediye Veteriner Hekimler Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı

HAYVAN HAKLARININ PERDE 
ARKASINDAN BİR KESİT
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istisnalar ile bulaşıcı, tedavi 
edilemez veya tedavi sonrası 
iyileşme ihtimali olmayan bir 
hastalığa sahip olduğuna, 
alındığı ortama bırakıldığında 
insan ve çevre sağlığını önle-
nemez derecede tehdit ede-
ceğine geçici bakımevi vete-
riner hekimince karar verilerek 
rapor tutulan hayvanların en 
az acı veren ve en hızlı şekilde 
ölümünü sağlayan yöntem-
lerle öldürülmesiyle,” ifadesi 
yer almaktadır. Işte bu ibare, 
çoğu zaman vatandaşla ve-
teriner hekimi karşı karşıya 
getiren, çok geniş kapsamlı ve 
yoruma açık ifadedir.

Örneğin “bulaşıcı hastalık” 
kavramı çok geniş bir kavramdır. Parvoviral enterit 
bakımevi ortamında çok hızlı yayılan, kontrolü müm-
kün olmayan bulaşıcı bir hastalıktır. Tüm yavruların 
ölümü ile sonuçlanmaktadır. Ama sahipli hayvanlar-
da ve klinik ortamda uygun koşullarda %50 iyileştiri-
lebilir bir hastalıktır. Keza distemper benzer bir bula-
şıcı hastalık durumundadır. 

Yine Yönetmelik’te geçen “tehdit” tanımı da muğlak 
bir ifadedir. Bakımevinde kaldığı süre zarfında saldır-
gan özellik göstermeyen, birbirinden bağımsız 10 kö-
pek, sokaklarda sürü oluşturduğunda içgüdüsel ag-
resif davranışlar sergileyebilmektedir. Ya da insanlar 
anksiyete nedeniyle onları tehdit olarak görebilmek-
tedir. Bazı köpekler dört ya da iki tekerlekli araçlara 
agresif davranışlar gösterebilmektedir. Bazen taksir-
le kazalara da sebep olmaktadırlar. Bu hayvanların 
rehabilitasyonu ile ilgili bakımevlerinde yapılabilecek 
hiçbir uygulama bulunmamaktadır. Ama şahsi gös-
terilecek çabalar ve uzun uğraşlarla eğitmenler veya 
diğer insanlar tarafından uyumlu hale getirilmeleri 
mümkündür.

Omurga travmaları gibi bazı durumlar ise “tedavi-
si mümkün olmayan” ifadesi için farklı yorumlana-
bilecek başka bir örnektir. Teori ve pratikte şirurjikal, 
ilaç ve fizyoterapi ile iyileşmesi mümkün olduğu du-
rumlar mevcuttur. Büyük çabalar, özel bakımlar ve 
imkânlar varsa bu hayvanlar yaşatılabilir. Ama bakı-
mevlerinde bu türden imkânlar ve şartlar yoktur. 

Yukarıda değindim durumlar bakımevleri veteriner 
hekimlerinin en çok karşılaştıkları sorunlardır. Yönet-
meliğin 7. Maddesinin e fıkrası uyarınca karar alın-
ması gereken durumlardır. Öldürme kararı vermek 
de vermemek de sıkıntılıdır. Bulaşıcı hastalıkları ekar-
te edemediğiniz bakımevlerinde ölümleri durdura-

mazsınız. Iyileştirme gibi iyi niyetli bir çaba yüzlerce 
ölüme neden olmaktadır. Diğer yandan zaten amacı 
dışında kullanımlar ile kapasiteleri doldurulan bakı-
mevleri, hayvanların ömür boyu yaşayacağı alanlar 
değildir. Mevzuat da buna uygun değildir. Agresif 
hayvanları senelerce bakımevlerine kapatarak onla-
rı esarete mahkûm etmek, aşırı yoğun popülasyona 
neden olacak ve getireceği diğer sıkıntılar (kaniba-
lizm gibi) ise başka hayvan hakları ihlallerini doğura-
caktır. Keza omurga travmalı hayvanların da duru-
mu çok farklı olmayacaktır. 

Veteriner hekimler bakımevlerinde karar alırken hay-
van sevgisi ile halk sağlığı ve güvenliği arasında kala-
rak iş yapmak zorundadırlar. Bunların üzerine baskı-
lar, dedikodular, gayrı ciddi suçlamalar, karalamalar, 
davalar soruşturmalar hekimlerin sağlıklı karar alma 
ortamlarını yok ederek hayvan hakları ihlallerinin 
başka bir boyutuna neden olmaktadır. Bu konuda 
karar veren hekim olsa bile perde arkası kalabalık-
tır ve asıl suçlu kesim ise arkada kalan o güruhtur.  
Ülke olarak bunların önüne geçemediğimiz takdirde, 
görünürde bir hayvana vurulan tekmeden çok daha 
büyük hayvan hakları ihlalleri çözümsüz kalmaya 
devam edecektir.

Bu durum mevzuat hazırlanırken sahadaki tek mes-
lek grubu olan veteriner hekimlere danışılmasının ne 
kadar önem arz ettiğinin bir delilidir. Yukarıda değin-
diğim sorunun çözümünün ise tek bir yolu vardır. Ve-
teriner hekimine gerekli değeri verecek, aldıkları ka-
rarlar doğrultusunda koruyacak güçlü bir yapılanma 
ve destek mekanizması yaratmaktır. Güçlü ve ba-
ğımsız bir veteriner hizmetleri teşkilatının kurulması 
hem hayvan, hem çevre, hem de halk sağlığı açısın-
dan mutlak bir ihtiyaçtır. Yakın zamanda kurulması 
temennimizdir.
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Geçmişten günümüze, insanlar ve hayvanlar 
arasındaki ilişkilerin artış göstermesiyle birlikte 
insanlar hayvanları daha fazla gözlemlemeye 
başlamıştır. Ilk olarak evcilleştirmeyle başlayan 
bu yakınlık, daha sonra hayvanların ev ortamla-
rına da girmeye başlamasıyla araştırma konusu 
haline gelmiştir. Bu süreçte bazı insanlar birlik-
te yaşadığı hayvan dostlarının da insanlar gibi 
bir yaşam sürmesi gerektiğine inanırken, diğer 
kesim ise daha çok miktarda ve daha kaliteli 
hayvan ya da hayvansal ürün üretmeyi amaç 
edinmiştir. 

Insan tüketimine sunulan hayvansal ürünler 
penceresinden bakıldığında, dünya üzerinde 
artık pek çok ülkede üretilen hayvansal gıda-
ların, hayvanların fiziksel ve ruhsal ihtiyaçları 
göz önüne alınarak planlandığı görülmektedir. 
Bu tarz planlamalar, hem vicdani koşulları sağ-
lamış hem de kaliteli üretime katkı sunmuştur. 
Insanların, tüketim amacıyla hayvan haklarına 
saygılı firmaları özellikle tercih etmeleri, firmala-
rın hayvan gönencine entegre olmuş işletmele-
re yönelmeleri sonucunu doğurmuştur.

Hayvan gönenci en temel anlamda, hayvanla-
rın tüm doğal davranışlarını rahatlıkla göstere-
bilmesi olarak tanımladığımız için, hayvanlarda 
gönenç göstergesinin temeli hayvan davra-
nışlarına dayanır. Bu nedenle bu göstergeleri 
değerlendirmek için hayvan davranışlarına tü-
müyle hâkim olmak gerekmektedir. Gönencin 
değerlendirilmesinde hayvan davranışları kadar 
hayvanın sağlığı, verimi, psikolojisi ve biyokim-
yası da önemlidir. Hayvan gönenci ile alakalı 
problemler tüm bu konuları kapsar. Hastalık ve 
sakatlıklar düşük gönenç düzeyine yol açar. Üre-
tim amaçlı yetiştirilen hayvanların verim düzey-
leri de refah için önemli bir kriterdir. 

Bin yıl kadar önce Thomas Aquinas adlı bir aziz, 
hayvanlara acımasızca kötü davranışların ya-
saklanması gerektiğini, çünkü bunun insanlarda 
duygusuzluğa yol açabileceğini dile getirmiştir. 
Bu ifade hayvan gönenci ile ilgili karşımıza çıkan 
ilk betimlemelerdendir. Daha yakın zamanlara 
baktığımızda, 18. yüzyılda yaşamış olan filozof 
Jeremy Bentham ise “sorun, konuşabilmeleri 
ya da düşünebilmeleri değil acı hissedip hisset-

HAYVAN REFAHI (GÖNENCİ)  
NEDEN OLMAZSA OLMAZ

Uzman Veteriner Hekim Duygu KOÇAK
Polatlı Tarım ve Orman Ilçe Müdürlüğü
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medikleridir.” diyerek konuya farklı bir bakış açısı ka-
zandırmıştır. Günümüzde ise, insanların kendilerine 
sormaları gereken sorunun “hayvanların hakları var 
mıdır?” şeklinde değil, “ bizim onlara karşı sorumlu-
luklarımız var mıdır?” şeklinde olması gerektiği görüşü 
ağırlık kazanmaktadır. 

Hayvan gönenci terimi, ilk defa 1964’te hayvanların 
kötü yaşam şartlarına tepki olarak oluşturulan Ingiliz 
Komitesi tarafından yayınlanan Brambell Raporu’n-
da belirtilmiştir. Brambell Raporu ile birlikte refahın 
ölçümü ve refah göstergeleri uluslararası düzeyde 
tartışmaya başlanmıştır. Raporda bulunan 5 temel 
özgürlük şu şekildedir:

1. Hayvanlar açlık ve susuzluk çekmemeli, temiz suya 
ve sağlıklı uygun yeme ulaşabilmelidir.

2. Hayvanlar, rahatsızlık durumunda olmamalı, vic-
dani şekilde korunmalı ve rahat bir dinlenme ala-
nına sahip olmalıdır. Önlem ya da hızlı tedavi ile 
birlikte ağrı, yaralanma ve hastalıklardan uzak ol-
malıdır.

3. Hayvanlar, yeterli alan ile olanaklara sahip olmalı 
ve kendi türündeki hayvanlarla birlikte olmalıdır. 

4. Hayvanlar korku ve endişe duygusundan arındırıl-
malıdır.

Bu beş temel özgürlük, hayvanların etkilendiği kötü 
refah koşullarını yok etmek amacıyla ortaya atılmış 
ve konunun önemine dikkat çekmiştir.

Türkiye’de hayvan gönenci ile ilgili ilk çalışmalar an-
cak 21.yy’ın başında gerçekleşmiştir. Bu çalışmalar re-
fah mevzuatları ve uygulamalarına yönelik olmuştur. 
Hayvan gönencinin ekonomik anlamda ve sürdürü-

lebilirlik açısından değerlendirilmesine yönelik çalış-
malar oldukça az sayıdadır. Hayvan refahı ile ilgili en 
önemli yasal düzenleme 5199 sayılı Hayvanları Ko-
ruma Kanunu‘dur. Bu kanun 2004 yılında yürürlüğe 
girmiştir. Bu hayvan refahı için en önemli yasal düzen-
lemedir. Bu kanunun amacı, hayvanlara iyi ve uygun 
muameleyi temin etmek ve hayvanların rahat ya-
şamlarının, hayvanların acı, ızdırap ve eziyet çekme-
lerine karşı en iyi şekilde korunmalarının ve her türlü 
mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin sağlanmasıdır. 

Türkiye’de hayvancılık işletmelerinin sıklıkla küçük 
yapılı olması nedeniyle gönenç yönünden önemli bir 
sorun bulunmaktadır. Yetiştiriciler zor koşullarda hay-
vancılık yapmakta, bilhassa ekonomik zorluklar nede-
niyle barınak, beslenme ve bakım koşullarını istenen 
düzeye getirememektedirler. Ayrıca, köylerden kente 
göçlerin artması ve köylerdeki genç nüfusun azalması 
nedeniyle hayvancılıkla uğraşanların yaş ortalaması 
yükselmektedir. Çobanlık mesleği neredeyse tama-
men yabancı iş gücüne bırakılmış ve yerli iş gücü açı-
sından yok olmaya yüz tutmuştur. Türkiye’de hayvan 
gönenci uygulamalarının yetersizliğinde en önemli 
payı eğitim seviyesinin düşüklüğü almaktadır. Pek çok 
yetiştirici hayvan refahının önemini bilmemekte ve bu 
sebeple gelişigüzel yetiştiricilik yapmaktadır. Ataları-
mızdan bu yana, babadan oğula aktarılan doğru bi-
linen yanlışlar, hayvanın yaşam kalitesini etkilemekte 
ve refah düzeyini yüksek oranda düşürmektedir.

Hayvan refahı ile ilgili Ankara’nın Polatlı ilçesinde 
2020 yılında yapılan çalışmada, küçükbaş ve büyük-
baş hayvan işletmelerinin barınma sistemleri hayvan 
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refahı açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen bul-
gular ışığında işletmelerin büyük çoğunluğunun de-
deden atadan kalma geleneksel yapılardan oluştuğu 
ya da çevreden gördüklerine bakarak kendi tecrübe-
leriyle yaptıkları görülmüştür. Bu durum, çalışmaya 
dâhil olan işletmelerin, hayvan refahı yönünden iyileş-
tirilmeye ihtiyaç duyulan barınaklar olduğunu göster-
mektedir. Yapılan anket çalışmasının bulgularından 
elde edilen çıkarımlardan biri de yetiştiricilerin eğitim 
düzeylerinin düşük, hayvancılık konusundaki bilgi biri-
kimlerinin eksik olduğu yönündedir. Çalışmaya katılan 
yetiştiricilerin, hayvan bakım ve besleme konusunda 
yeterli donanıma sahip olmadığı sonucuna varılan 
çalışmada, bu durumun hayvan refahına olumsuz 
etkiler yarattığı da ortaya konulmuştur. Hayvan re-
fahını iyileştirmeye yönelik kaynakların (destekleme, 
mera, ürün satış fiyatı, vs) yetersizliği veya bu kaynak-
ları yetiştiricinin doğru bir şekilde kullanamayışı, kü-

çükbaş ve büyükbaş işletmelerinde hayvan refahı uy-
gulamalarının yeterince uygulanamamasına ekstra 
katkı sağlamaktadır. Sonuç olarak Polatlı’da yapılan 
çalışma, hayvan barınakları, hayvan besleme, kaynak 
aktarımı, kaynakların yerinde ve doğru kullanımı gibi 
konularda yetiştiricilerin bilgi dağarcığının geliştiril-
mesine ihtiyaç olduğunu, hayvan refahı ile ilgili çalış-
malara daha fazla kaynak ayrılması ve ülke çapında 
örnek teşkil edecek, refah koşullarına uygun işletme-
lerin kurulmasının desteklenmesi gerektiğini ortaya 
koymuştur.

Son zamanlarda ülkemizde hayvancılık ile ilgili so-
runlar gün be gün artmaktadır. Gerek ülke ekonomisi 
gerek vicdani sorumluluk açısından bakıldığında bu 
sorunların içerisindeki hayvan gönenci ile ilgili olan-
lar azımsanmayacak niteliktedir. Hayvancılığın temel 

taşlarından biri olan hayvan gönenci ile ilgili uygula-
malar, ne yazık ki ülkemizdeki yetiştiriciler tarafından 
yeteri kadar bilinmemektedir. Hayvanlara ne kadar 
iyi koşullarda bakılırsa doğan yavrular, elde edilen 
hayvansal ürünler o kadar kaliteli ve sağlıklı olacaktır. 
Bu bilincin yetiştiricilere aşılanması, hayvan refahının 
gelişmesine olumlu katkı sağlayacağı gibi, yetiştirilen 
hayvanların daha sağlıklı olmasına ve daha yüksek 
kalitede ürün elde edilmesini sağlayacak ve ülke eko-
nomisine de katkı sunacaktır.

Huzurlu ve mutlu hayvan; yüksek et/süt kalitesi, yük-
sek ekonomik kazanç, sürdürülebilir gıda güvenliği, iş 
güvenliğinde minimum risk, optimum iş gücü ve ra-
hat bir vicdan anlamına gelir. “Hayvan refahı neden 
olmazsa olmaz?” sorusunun cevabı “huzurlu ve mutlu 
hayvan” tanımında yatmaktadır. Hayvanların insan 
yararı için kullanımında, bu yaklaşım daha iyi/doğru, 
dolayısıyla daha etik olacaktır.

“ONLAR NE KADAR IYIYSE BIZ DE O KADAR IYIYIZ!”
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Antimikrobiyal direnç (AMD); bakteri, virüs, 
mantar ve parazitlerin genellikle genetik deği-
şiklikler yoluyla ilaçlara yanıt vermelerinin en-
gellenerek dirençli hale gelme durumlarını ifade 
eder. Günümüzde halk sağlığı açısından büyük 
bir tehdit olarak kabul edilen antimikrobiyal di-
rençte gözlenen artış küresel bir soruna dönüş-
müştür. Antimikrobiyal direnç üzerine yapılan 
çalışmalar enfeksiyöz hastalıkların tedavisinin 
yakın gelecekte oldukça zorlaşacağını bildir-
mektedir. Insan önemli bakteriyel patojenlerinin 
antimikrobiyal ilaçlara karşı geliştirdiği direnç 
ile bu patojenlerin yayılımı ve hastalıklara bağ-
lı kayıplar artmaktadır. Antimikrobiyal direncin 
yalnızca Avrupa Birliği'nde yılda 25.000 ölüm-
den ve küresel olarak yılda 700.000 ölümden 
sorumlu olduğu ve eğer önlem alınmazsa küre-
sel olarak 2050 yılına kadar AMD'nin kanserden 
daha fazla ölüme neden olabileceği tahmin 
edilmektedir.

Antimikrobiyal dirençli organizmalar insanlar-
da, hayvanlarda, yiyeceklerde, bitkilerde ve çev-
rede bulunur. Hayvansal kaynaklı gıdalar da 
dâhil olmak üzere insandan insana, insanlarla 
hayvanlar arasında ya da çevresel kaynaklar-
dan yayılabilir. Antimikrobiyal direnç gelişimi 
antimikrobiyallerin yanlış ve aşırı kullanımı hem 
insan hem de hayvanların temiz suya, sanitas-
yona ve hijyene erişim eksikliği; sağlık tesisleri ve 
çiftliklerde hastalıkların önlenmesi ve kontrolün-
de olan yetersizlikler; kaliteli, uygun fiyatlı ilaçla-
ra ve aşılara ulaşımın zor olması; mevzuatların 
doğru şekilde uygulanmaması; farkındalık ve 

bilgi eksikliği gibi nedenlerle daha da artmak-
tadır. Antimikrobiyal direncin önlenmesinde “Tek 
Sağlık” konseptinin iyice anlaşılması gerekmek-
tedir. Tek sağlık, insan sağlığının hayvan sağlığı 
ve ortak çevre ile yakından bağlı olduğunu kabul 
eden yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde 
çalışan multisektörel ve disiplinler arası bir yak-
laşımdır. Hayvansal gıda üretiminde antibiyotik 
kullanımının azaltılması, mümkünse değiştiril-
mesi ve hayvancılık üretim sisteminin Tek Sağlık 
yaklaşımıyla yeniden düşünülmesi, hayvan ve 
halk sağlığının geleceği için elzemdir. 

Antimikrobiyal direncin artan prevalansı, ortaya 
çıkan yeni direnç mekanizmaları ve çoklu ilaca 
dirençli patojenler enfeksiyöz hastalıkların te-
davisini tehlikeye attığından, küresel halk sağ-
lığı için bir tehdittir. Dünya Sağlık Örgütü 2015 
yılında AMD üzerine küresel bir aksiyon planı 
sunmuştur. Buna göre yakın gelecekte antimik-
robiyal dirençli patojenlere bağlı hastane enfek-
siyonları, artan morbitide, erken ölüm, hastalık-
ların sağaltımının zorlaşmasına bağlı kayıpların 
artması gibi doğrudan halk sağlığını etkileyen 
sonuçlarla karşılaşılması ve buna karşı önlem 
alınmadığı takdirde küresel ekonomi için büyük 
bir tehdit haline gelmesi öngörülmektedir. Bu 
sebeplerle ulusal ve uluslararası sürdürülebi-
lir antimikrobiyal direnç izleme programlarının 
oluşturulması oldukça önemlidir. 

Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Hayvan Sağlığı 
Örgütü (OIE) delegelerinin katılımıyla Dünya 

ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ 
İZLEMESİNDE GÜNCEL DURUM

H. Kaan MÜŞTAK, Tansu BIÇAKCIOĞLU, Şimal YÖRÜK
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
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Sağlık Örgütü tarafından Antimikrobiyal Direnç Kü-
resel Eylem Planı’nın tüm üye ülkeler tarafından ka-
bul edildiği 2015 yılında açıklanmıştır. Böylece katılım 
gösteren tüm ülkeler, AMD hakkında Küresel Eylem 
Planı ile tutarlı bir ulusal eylem planına sahip olma-
yı, AMD'yi önlemek, kontrol etmek ve izlemek için ilgili 
politika ve planları uygulamayı kabul etmiştir. 

Antimikrobiyal direncin saptanması için fenotipik ve 
genotipik testler kullanılabilmektedir. Fenotipik testler 
özellikle klinik olarak hastalıkların tedavisinde doğru 
sağaltım yöntemi ve doğru antimikrobiyal ajanın se-
çiminde kullanılmaktadır. Çoğu antimikrobiyal duyar-
lılık testi disk difüzyon testi, broth dilüsyon testi, gra-
diyent difüzyon testi ve yarı otomatik antibiyogram 
kitleri ile fenotipik olarak manuel ve/veya otomatize 
sistemler ile gerçekleştirilebilmektedir. Fenotipik test-
lerin uygulanmasında sıcaklık, pH, atmosferik basınç, 
kültür ortamının iyon konsantrasyonu gibi değişkenle-
rin standardizasyonu Klinik ve Laboratuvar Standart-
ları Enstitüsü (CLSI) ve Avrupa Antimikrobiyal Duyar-
lılık Testi Komitesi (EUCAST) gibi uluslararası standart 
geliştirme kuruluşları tarafından belirlenmektedir. 
Böylece farklı laboratuvar ortamlarında gerçekleşti-
rilen testlerin yorumlanmasındaki farklılıkların önlen-
mesi amaçlanmaktadır. 

Antimikrobiyal direncin izlenmesinde kullanılan geno-
tiplendirme çalışmalarında PCR ve DNA dizi analizi 
tabanlı yöntemler bilinen direnç genleri ve mutasyon-
ların belirlenmesinde kullanılabilmektedir. Yeni nesil 
DNA dizileme yöntemleri ise yüksek kaliteli ve daha 
kapsamlı veriler sağlaması nedeniyle günümüzde 
daha çok tercih edilmektedir. AMD araştırmalarında 
tüm genom veya parsiyel gen dizileme ile bir orga-
nizmanın DNA’sının tamamı ya da tamamına yakın 
kısmı dizilenebilmektedir. Genomik dizileme ile elde 
edilen veriler dijital ortama aktarıldığı için fenotipik 
yöntemlere göre standardizasyonu ve laboratuvarlar 
arası sonuçların karşılaştırılması açısından daha ko-
laydır. 

Patojenlerin izlenmesi ve halk sağlığı için bir mikro-
organizmanın DNA dizisinin belirlenmesi, AMD ve 
virülens faktörleri gibi özelliklerinin fenotipik özellik-
lerle karşılaştırılmasına da olanak sağlamaktadır. An-
timikrobiyal direnç izlemede bilinen direnç genlerinin 
dışında yeni direnç genlerinin ve mekanizmalarının 
ortaya çıkışının da anlaşılması gerekmektedir. Ayrıca 
bu dizilerin uluslararası gen bankalarına erişime açık 
şekilde yüklenmesi, tüm dünyada eş zamanlı olarak 
patojenlerin, antimikrobiyal direncin ve olası salgın 
hastalıkların izlemesine olanak sağlamaktadır. Ge-

nomik dizilemeden elde edilen verilerle birlikte bu 
sistemlere klinik, epidemiyolojik veriler ve mikroorga-
nizmaların fenotipik AMD verileri gibi meta veriler de 
eklenebilmektedir. AMD izleme programlarında ge-
notipik ve fenotipik veriler ile epidemiyolojik verilerin 
birleştirilmesi sonucunda daha anlamlı çıkarımlar ya-
pılabilmektedir. 

Antimikrobiyal direncin izlenmesi için ulusal veya 
uluslararası düzeyde veri tabanı sistemleri bulunmak-
tadır. Bu sistemlerin en büyüğü Küresel Antimikro-
biyal Direnç ve Kullanım Sürveyans Sistemi (GLASS: 
Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance 
System)’dir. Dünya Sağlık Örgütü liderliğinde oluştu-
rulmuş GLASS programı kapsamında Orta Asya ve 
Doğu Avrupa Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Ağı 
(CAESAR: Central Asian and European Surveillance 
of Antimicrobial Resistance), Avrupa Antimikrobi-
yal Direnç Sürveyans Ağı (EARS-Net: The Europe-
an Antimicrobial Resistance Surveillance Network), 
Latin Amerika Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Ağı 
(ReLAVRA: Rede Latinoamericana de Vigilancia de 
la Resistencia a los Antimicrobianos) ve Batı Pasifik 
Bölgesel Antimikrobiyal Tüketim Sürveyans Sistemi 
(WPRACSS: Western Pacific Regional Antimicrobial 
Consumption Surveillance System) gibi bölgesel sür-
veyans programları ile iş birliği yürütülmektedir. Ayrı-
ca Dünya Sağlık Örgütü Antimikrobiyal Direnç Sürve-
yansı Işbirliği Merkezi tarafından bulaşıcı hastalıkların 
ve antimikrobiyal direncin laboratuvar tabanlı sürve-
yansının ulusal ve uluslararası veri aktarımı yoluyla 
geliştirilmesi için ücretsiz olarak kullanıma sunulan 
WHONET programı ile AMD sürveyans programının 
kapsamının artırılması planlanmıştır. 

Ülkemizde ise antimikrobiyal direncin izlenmesine 
yönelik olarak gerçekleştirilmiş olan ‘Ulusal Veteriner 
Antibiyotik Direnç Izleme Projesi’ Tek Sağlık Yaklaşımı 
çerçevesinde 01.05.2017-01.11.2021 tarihleri arasında 
yürütülmüştür. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ta-
rımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından destek-
lenmiştir. Projeye Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi; Ankara Üniversitesi Veteriner Fa-
kültesi; Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü; Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü; Pendik, Bornova, Konya, Sam-
sun, Erzurum, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Mü-
dürlükleri; Ankara ve Izmir Gıda Kontrol Laboratuvar 
Müdürlükleri katkı sağlamışlardır.
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Bağırsakların barındırdığı, birbirleriyle sürek-
li etkileşim halinde bulunan trilyonlarca çe-
şit bakteri ve bunlardan kaynaklanan sınırsız 
etkiler son yıllarda moleküler biyologların ilgi 
alanı haline gelmiştir. Yapılan araştırmalar in-
san bağırsağında bulunan bakterilerin evrimi, 
moleküler mekanizmaları, ilaç-mikrobiyom ve 
konak-patojen etkileşimleri ile ilgili yeni bakış 
açıları sunmuştur.

Bağırsak mikrobiyotası olarak bilinen, insan 
bağırsak sisteminde yaşayan bakteri, arke, 
virüs, mantar topluluğu, fizyolojik anlamda 
bireyler arası farklılığa katkıda bulunan en 
önemli özelliklerden birini temsil eder. Geliş-

mekte olan bağırsak mikrobiyotası, yaşamın 
erken döneminde endokrin, bağışıklık ve me-
tabolik yolların eşzamanlı olgunlaşmasında 
ayrılmaz ve birbirine bağımlı bir şekilde yer 
alır. Obezite, diabetes mellitus ve alkole bağlı 
olmayan yağlı karaciğer hastalığı dâhil olmak 
üzere metabolizma ve bağışıklık sistemi temel-
li yaygın hastalıklar büyük oranda mikrobiyo-
ta ile ilişkilendirilmiştir. Bu hastalıklar yaşamın 
ilerleyen yıllarında kendini gösterirken, yaşamın 
erken döneminde meydana gelen metabolik 
programlamadan etkilenirler ve bu nedenle 
risk faktörlerinin erken düzeltilmesi yoluyla ha-
fifletilebilir veya önlenebilir özelliktedirler. Buna 
göre, konakçı hastalık fenotipinin mikrobiyata-

BAĞIRSAK MİKROBİYATASI  
VE YAŞAM

Doç. Dr. Nüket BİLGEN
Ankara Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi Genetik AD.

G
Ü

N
C

E
L



EKİM 2022

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ

ya bağlı bulaşabilirliğini gösteren deneysel modeller-
de yapılan araştırmalar, var olan bakteri kolonilerinin 
yaş ile farklılaşan gelişimsel yörüngelerin ve erken 
bağırsak mikrobiyatasındaki rahatsızlığın, yaşamın 
sonraki dönemlerinde metabolik sağlık ile ilişkili oldu-
ğuna dair bazı bulgular sunmaktadır. Bugüne kadar, 
insanlarda yapılan birkaç prospektif çalışma, erken 
yaşam mikrobiyatasındaki sapmalar ile pediatrik aşırı 
kilo ve obezite arasındaki bağlantıları göstermiştir. Bu 
nedenle, kritik gelişim penceresi sırasında mikrobiyal 
dengedeki değişimlere katkıda bulunan temel ekolo-
jik sürücüleri ve çevresel faktörleri anlayarak, normal 
gelişimden daha fazla sapma önlenebilir. 

Bağırsak mikrobiyotasının zaman içinde değiştiği, 
farklı coğrafyalarda yaşayan insanlarda farklı bak-
terilerin baskın olduğu, kimi bakterilerin dirençli olup 
bir ömür varlığını sürdürdüğü, kimilerinin yaş grup-
larına göre farklılık gösterdiği ortaya konmuştur. Bu 
da her probiyotiğin her yaşta tüketiminin uygun olup 
olmadığı şeklinde sorular oluşturmuş ve yaşa göre 
sağlıklı bağırsak mikrobiyatası nasıl olmalı yönünde 
araştırmaların önünü açmıştır. 

Yaşam boyu kullanılan ilaçların bağırsak bakterile-
rinde birikebildiği ve bakterilerin metabolizmasını 
değiştirebildiği hatta ve hatta kullanılan ilacın bile 
etkinliğini etkileyebildiği ortaya konulmuştur. Bağır-
sak mikrobiyatasının kişiselleştirilmiş tıp, kişiden kişi-
ye farklılaşan ilaç duyarlılığı ve oluşan yan etkilerde 
bile etkili olduğu genomik, proteomik ve matabolo-
mik çalışmalarla anlaşılmıştır. 

Bağırsak mikrobiyatasını baskılayabilen ve en sık 
görülen gıda kaynaklı patojenlerden olan Salmo-
nelle enterica bakterisinin bağışıklık sistemini nasıl 
kandırdığı ve bağırsakları kendisi için yaşanabilir, ço-
ğalabilir konforu nasıl sağladığı ortaya konmuştur. 
Bakterinin hayatta kalma başarısıyla ilgili yapılan 
araştırmalar enfekte hücrelerin patojenin büyümesi 
ve çoğalması için uygun proteinleri ürettiğini, çeşitli 
moleküler mekanizmaları ve hücre-hücre etkileşim-
lerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda değiştirdiğini 
göstermiştir. 

Içinde bulunduğumuz pandemiye neden olan Co-
vid-19 etkeni için de bağırsaklardaki etkisinin ortaya 
konması için mini bağırsak modellerinde enfeksiyon 
oluşum mekanizması araştırılmaktadır. Covid-19’un 
patogenezi, bağırsakta enfeksiyonun nasıl ilerlediği 
ve yayıldığı konusundaki bilgi açıklarının kapatılması 
hedeflenmektedir. 

Balıktan sığıra hayvanlar aleminde ise mikrobiyota 
çalışmaları gelişmekte olan bir alan olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Uzun yıllardır çalışılan mikrobiyata son 
yıllarda biyoinformatik ve metodolojik ilerlemeler ile 
veteriner hekimlik alanında da yeni kapılar açılmasını 
sağlamıştır. Örneğin; okyanus koşullarındaki değişik-
liklerin genellikle karasal ortamlardakileri geride bı-
rakması nedeniyle, dayanıklılığı incelemek için deniz 
hayvanlarını model olarak kullanması, okyanustaki 
hayvanların genetik ilişkisi ve çok çeşitli okyanus or-
tamları göz önüne alındığında, okyanustaki konak-
çı-mikrobiyom etkileşimlerini incelemek için kesinlikle 
çok sayıda araştırma alanı sunmaktadır. 

Mikrobiyata çalışmalarının özellikle hayvan sağlığı 
ve dolayısıyla yetiştirici ekonomisi üzerine etkisi göz 
önüne alındığında bu alanda yapılan çalışmaların 
desteklenmesi ve veteriner hekimlerin bu alana yö-
nelmesi gerekmektedir. 
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Merhabalar

Iklim krizinin etkilerinin yakıcı olarak hissedildi-

ği bir yaz daha yaşadık. Avrupa, Kuzey Ameri-

ka ve Çin’de benzeri uzun süredir görülmemiş 

bir kuraklık ve geniş alanları etkileyen orman 

yangınları, Pakistan’da ülkenin neredeyse üçte 

birini etkileyen sel felaketleri yaşandı. Bütün 

bulgular küresel iklim değişimini işaret ediyor. 

Tahmin edebileceğiniz gibi, iklim değişikliği ile 

veteriner hekimlik ilişkisi kolaylıkla özetlenebile-

cek bir konu değil. Yine de konuyu gündemde 

tutmak gibi vicdani bir sorumluluğumuz var. 

Bu nedenle konuyla ilgili yazıları çevirip derle-

yerek ilginize sunuyoruz.  

Dünyanın iklimi; çağlar boyunca sürekli bir de-

ğişim içinde olmuştur. Son 300 yıldır bu deği-

şim ısınma olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğal 

olarak oluşan ısınma ve soğumalardan farklı 

olarak, yerküredeki son ısınma, insan etkisine 

bağlanmakta ve özellikle fosil yakıtların kulla-

nımından kaynaklandığı düşünülmektedir. Sera 

etkisiyle ısınmaya neden olan gazların başında 

su buharı gelmektedir. Ancak; ilgi neredeyse 

tüm canlılığın temeli olan karbondioksit üze-

rinde yoğunlaşmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısın-

dan itibaren tarım alanı açmak için ormanların 

yok edilmesi ve kömür, petrol, doğalgaz gibi 

fosil yakıtların kullanımı atmosferdeki karbon-

dioksit miktarını %0.029’dan %0.041 (2021) 

düzeyine getirmiştir. Bu %30’dan fazla artış 

diğer insan kaynaklı gazlarla birlikte bugün ya-

şadığımız küresel ısınma ve iklim krizinin temel 

sebebi olarak kabul edilmektedir. Genel olarak 

tarım, özellikle hayvancılık, diğer sera gazları 

olan metan ve azot gazları ile küresel ısınmaya 

azımsanamayacak bir katkıda bulunmaktadır. 

Bu konuda hızla önleyici ve hatta geri dönüş-

türecek eyleme geçilmesi gerekmektedir. Insan 

nüfusundaki artış, hayvansal verimliliğin artışı-

nı ve her birim ürün için salınan gazlarda azal-

tımı gerektirmektedir.  

Dünyanın pek çok yerinde insanlar, aşırı hava 

olaylarının sonucu olarak şiddetli açlık tehlikesi 

ile karşı karşıyadır. Sadece son 6 yılda kuraklık, 

seller, şiddetli fırtınalar ve diğer hava olayları 

şiddetli açlık olaylarını iki kat arttırmıştır. Bir 

diğer sorun hastalıklardır. Tropiklerde bugün 

var olan, sıtma, sarı humma ve deng ateşi gibi 

pek çok insan hastalığı sivrisineklerden bulaş-

maktadır. Bu hastalıkların yayılımını iklimin 

belirlediği düşünülmekte ve ısınan yerküre ile 

birlikte bu hastalıkların daha geniş coğrafya-

lara yayılacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’de 

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalık insiden-

sinin iklim verileri ile karşılaştırıldığı bir çalışma 

yapılmıştır, Bu çalışmaya göre hastalığın en 

çok görüldüğü yer olan Tokat’ta on yıl öncesine 

oranla nisan ayı hava sıcaklığının 5 santigrad 

derece daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ay-

Dr. Can ÇOKÇALIŞKAN 
Şap Enstitüsü

İKLİM KRİZİ VE VETERİNER 
HEKİMLİK
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rıca hasta sayısının daha yüksek olduğu dönemle-

ri önceleyen aylarda havadaki nemin daha yüksek 

olduğu da görülmüştür. Benzer biçimde Ingiltere’de 

kenelerde Lyme hastalığı ile yapılan bir çalışmada 

hastalık insidensini, hastalıktan önceki iki yılın nem 

oranının belirlediği gösterilmiştir. Ilık geçen kışların 

ve nemli baharların hastalığın insidensini arttıracağı 

öngörülmektedir.  

Iklim değişikliğinin; insan sağlığına etkisine benzer 

olarak hayvan sağlığına da etkileri olacaktır. Bunlar; 

çevresel koşullardaki değişime ve dalgalanmalara 

bağlı olarak hayvanların fizyolojisini ve bağışıklığını 

etkileyen doğrudan ya da hayvan hastalıklarının in-

sidensini ve yayılışını etkileyen dolaylı etkilerdir. Bili-

nen hayvan hastalıklarının iklim değişikliği ile nasıl 

bir evrim geçireceği tam olarak tahmin edilememek-

le birlikte, özellikle veteriner alanda önem taşıyan altı 

hastalığın iklim değişikliği ile birlikte önem kazana-

cağı öngörülmektedir. Bunlar: Rift Vadisi Humması, 

Batı Nil Virüs enfeksiyonu, Leptospira ve Leishmania 

enfeksiyonları, Mavi Dil hastalığı ve Afrika At Veba-

sıdır. Hastalıkların sadece yeni yerlere bulaşmasıyla 

sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda hâlihazırda bu-

lundukları yerlerde şiddetinin artacağı da düşünül-

mektedir. Çünkü iklim değişikliği böceklerin sadece 

üreme, gelişme ve hayatta kalma oranlarını arttır-

makla kalmamakta, aynı zamanda taşıdıkları has-

talık etkenlerinin de daha hızlı çoğalmasına olanak 

sağlamaktadır. Bundan başka azalan su kaynakları 

daha fazla hayvanın aynı yerden su içmesine sebep 

olarak hastalıkların yayılmasını kolaylaştıracaktır. 

Iklim değişikliğine bağlı hayvanlar üzerinde oluşan 

baskı, hastalıkların daha ağır geçirilmesine yol aça-

bilir.   

Öte yandan, hayvanların sağlığında oluşabilecek bo-

zulmalar, çeşitli yollarla sera gazı salınımını arttırabi-

lir. Enfeksiyonla savaşan hayvan, daha fazla enerjiye 

ihtiyaç duyar, bu durumda metabolik ve davranışsal 

değişiklikler oluşabilir. Yakınlarda Ingiltere’de yapılan 

bir çalışmada sığır sağlığının iyileştirilmesi ile sera 

gazı salınımının azaltılabileceği gösterilmiştir.  Bu 

çalışmalar sığır hastalıklarının üretilen her birim süt 

için sera gazı salınımını %24’e, her birim et için %113’e 

kadar arttırabileceğini ortaya koymuştur. Bir hasta-

lık aynı zamanda hayvanın gelişiminde yavaşlama-

ya ve böylelikle hedeflenen gelişime ulaşabilmesi için 

daha fazla zaman ve enerjiye gereksinim oluşturur.   

Hayvan sağlığı alanında ise iklim değişikliği konusu 

yaygın olarak bilinmekle birlikte, sürdürülebilir hay-

van sağlığı ve iklim değişikliğine uyum çalışmaları 

alanında yapılan yatırım yok denecek kadar azdır. 

Veteriner fakültesi öğrencileriyle Amerika’da yapılan 

bir çalışma, öğrencilerin iklim değişikliğinin gerçek-

leştiğinin farkında oldukları ve hem insan hem de 

hayvan sağlığına etkisi olacağının bilincinde olduk-

larını, ancak bu konuda bir eğitim almadıklarını gös-

termiştir. Veteriner hekimlerin büyük katkı verebile-

cekleri bu derece önemli bir konuda girişimden uzak 

kalmaları gelecek açısından düşündürücüdür. Çün-

kü iklim değişikliği sağlıkla ilgili var olan problemleri 

arttıracak, küresel gıda üretim ve tüketim biçimlerini 

değiştirecek, salgınlar, yangınlar, kuraklık ve türlerin 

göçü gibi pek çok soruna neden olacaktır.

Hayvan sağlığı ile ilgili tüm kişiler, bu konuyu etkile-

yen tüm yerel, bölgesel ve ulusal politik tartışmanın 

ve uygulamanın içerisinde olmalı ve bu konudaki uz-

manlıklarını ortaya koymalıdır. Bu konuda ziraat, in-

san sağlığı, balıkçılık ve doğa koruma gibi diğer dal-

lar ile işbirliği yapmalıdır. Sektörler arası kolektif bir 

anlayışla tek sağlık kavramından hareketle, kendimi-

zi, hayvanları ve ekosistemi korumak mümkün ola-

bilir. Veteriner fakülteleri, meslek örgütleri ve meslek 

ileri gelenleri iklim değişikliği söylemini güçlendirmeli 

ve veteriner hekimler, hayvan sahipleri ve yöneticile-

rin farkındalıklarını arttırmalıdır. Bunun için meslek 

dışına seslenme ve sektörler arası iletişimin sağlan-

ması gerekmektedir. Yeni kuşağın liderlerinin bilgisel 

altyapısı da okullarda lisans ve yüksek lisans çalış-

malarıyla desteklenmelidir. Veteriner fakültesi öğ-

rencileri ve yeni mezunlar sürdürülebilir gıda güven-

liği, ekosistem sağlığı ve hastalıkların önlenmesine 

kadar veteriner hekimleri ilgilendiren tüm konularda, 

iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın arttırılabilmesi 

için ortaya çıkacak fırsatlar yönünden cesaretlendi-

rilmelidir.   
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Eimeria türlerinin neden olduğu kontrolsüz 
koksidiyoz salgınları yüksek oranda morbidite 
ve mortaliteye sebep olurken, ciddi ekonomik 
kayıplar oluşmaktadır. Koksidiyoz enfeksiyonu 
klinik belirtilerle ortaya çıkabildiği gibi subklinik 
olarak da gözlenmektedir ve broylerlerde özellik-
le canlı ağırlık kaybı ve yem dönüşüm oranında 
kötüleşmeye sebep olarak, hastalığı ekonomik 
açıdan önemli kılmaktadır. Dünya genelinde 
ciddi sorun teşkil eden bu hastalığın yıllık mali-
yetinin 4 milyar dolar düzeylerinde olduğu söy-
lenmektedir. Farklı Eimeria türleri broylerlerin 
bağırsaklarındaki farklı karakteristiğe bağlı böl-
gelerde enfeksiyon oluştururlar. Bu da, bağırsak 
bütünlüğünün korunmasının hayvanların en-
feksiyondan korunma, iyileşme ve performansın 
artması için ne kadar önemli olduğunu ortaya 
koymaktadır.  Bağırsak bütünlüğü dediğimiz; 
epitel hücreler, mikrobiyata ve bağışıklık sistem-
lerinin güçlü olması, enfeksiyonlara karşı bir di-
rencin oluşması anlamına gelmektedir. Eimeria 
protozoonları bağırsak epitel hücrelerini istila 
ettikleri için, hasarı burada gerçekleştirmekte-
dirler ve kullanılacak olan yem katkı maddesinin 
de bağırsak bütünlüğünü korumasına yönelik 
olması beklenmektedir.2006 yılı itibari ile an-
tibiyotiklerin büyütme faktörü olarak yemler-
de kullanılmasının yasaklanması, bu konunun 
günümüzde en çok konuşulan konulardan biri 
olmasına sebep olmuştur. Bu nedenledir ki, an-
tibiyotiğe alternatif yem katkı maddeleri uzun 
yıllardır çalışılmış, çalışılmaya da devam edecek-
tir. Bu amaçla kullanılan birçok yem katkı mad-
desi bulunmaktadır ki, bunlardan bir tanesi de 
bir organik asit olan bütirik asittir.

Bütirik Asit

Butirik asit, anaerobik mikrobiyal fermantasyo-
nun son ürünü olan kısa zincirli bir yağ asididir. 
Birçok organik asit gibi butirat, sodyum butirat 
veya kalsiyum butiratın tuz formunda kullanıl-
maktadır. Kısa zincirli yağ asitleri arasında büti-
rat, E. coli ve Salmonella'ya karşı en yüksek bak-
terisit etkiye sahip olanıdır. Bu serbest formda 
beslendiğinde, bütirik asit üst gastrointestinal 
(GI) kanalda kolayca emilir ve erken absorpsi-
yon nedeniyle, bütirik asit konsantrasyonları, 
ince bağırsakta ve sekumda patojen koloni-
zasyonunu önlemek için yetersiz kalmaktadır. 
Butirik asidin üst GI kanalda emilimini ve ince 
bağırsakta koruyucu fonksiyon kaybını önlemek 
için palm stearin veya hindistancevizi yağı gibi 
bazı bitkisel yağ kaynakları ile kapsüllenmesi 
gerekmektedir. Kapsülleme üst GI yolundan bü-
tirik asit kaybını önler, böylece ince bağırsakta 
olumlu etkiler göstererek, bağırsak bütünlüğünü 
sağlamaya yardımcı olur. Bu nedenle kaplan-
mış bütirik asit, özellikle koksidiyoz durumların-
da, antibiyotiğe alternatif önemli bir yem katkı 
maddesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bütirik Asidin Koksidiyoz Enfeksiyonuna Karşı 
Etkisi

Bütirik asit, diğer tüm organik asitler gibi suyun 
pH’sını düşürme, yemin tamponlama kapasi-
tesini azaltma gibi özellikleri ile antibakteriyel 
etkiye sahiptir ve daha sonrasında kursak ve 
ön midenin fizyolojisini değiştirmektedir. Orga-
nik asitlerin antibakteriyel etkileri bazı kimyasal 
özelliklerine göre değiştiği için, her bir organik 

KOKSİDİYOZ:  
BİR ORGANİK ASİT OLAN  
BÜTİRİK ASİDİN ETKİSİ

Doç. Dr. Özge SIZMAZ
Ankara Üniversitesi Hayvan Besleme ve 
Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
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asidin etkisi de farklı olmaktadır. Butirik asit ayrıca, 
bağırsak epitel hücrelerinin çoğalmasını ve farklı-
laşmasını da sağlayarak, bağırsak histomorfolojisini 
olumlu yönde etkilemektedir. Korunmuş ya da korun-
mamış formda olan bütiratların bağırsak bütünlüğü-
nü sağlayıcı etkileri olduğuna dair yapılmış çalışma-
lar bulunmaktadır. Özellikle enfeksiyon durumunda 
korunmuş bütiratın broylerlerin performansını olumlu 
etkilediği, hastalık etkeninin olumsuzluklarını ortadan 
kaldırdığı bilinmektedir. Bu konuda yapılan bir meta 
analiz çalışmasına göre organik asitler arasında en 
etkili olanının bütirik asit olduğu belirtilmiştir. Farklı 
konsantrasyona sahip mikroenkapsüle bütirik asit ila-
ve edilen rasyonlarla beslenen broylerlerin, koksidiyoz 
enfeksiyonu varlığında, canlı ağırlık artışları ve yem 
dönüşüm oranları iyileşmiştir. Farklı dozlarda ve farklı 
formlarda bütirik asitin kullanıldığı pek çok araştırma 
neticesinde, doğal veya deneysel enfeksiyon model-
lerinde, broylerlerin büyüme performanslarının arttığı 
görülmektedir. Tüm bu verilere rağmen rasyonlar-
da kullanılması gereken kesin dozun ortaya konma-
sı mümkün olmamıştır, bu yönde çalışmalar devam 
etmektedir. Ancak, broyler rasyonlarına 200 ile 2000 
ppm arasında değişen konsantrasyonlarda bütirik 

asit ilaveleri gerçekleştirilmiştir ve olumlu etkileri göz-
lemlenmiştir. Bunların yanı sıra bağırsak lezyon skor-
larının ve oosit miktarının azalması da bütirik asidin 
olumlu etkileri arasında yer almaktadır. Bu durum da 
besin maddelerinin sindirim ve emilimini doğrudan 
etkilemektedir. Azaltılmış amino asitler broylerlerde 
yağsız dokuda azalmaya ve yağ dokusunda artışa 
neden olduğundan, besin sindirimi ve emiliminde-
ki değişiklikler karkas bileşimi değişikliklerine neden 
olabilir. Broyler yemlerine ilave edilen bütirik asit ile 
karkas yağ oranının azaldığı ve kas kütlesinin arttı-
ğı ortaya konmuştur. Yağ doku kütlesinin azalması 
özellikle akut koksidiyoz durumlarında enerji ve yağ 
sindirim ve emilim mekanizmasındaki değişikliklerden 
kaynaklanmaktadır.

Sonuç olarak, koksidiyoz enfeksiyonu durumlarında, 
broyler rasyonlarına bütirik asit ilavesi hastalık seyrini 
ve hayvanların performansını iyileştirmektedir. Özel-
likle kaplanmış formda kullanılmasının daha etkili 
olabileceği belirtilmektedir, ancak ideal dozun ortaya 
konması için daha çok çalışmaların gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir.
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Van gölü, yüzey alanı 3712 km2, ortalama 171 m 
ve maksimum 451 m derinliğe sahip olan Tür-
kiye’nin en büyük gölüdür. Sahip olduğu 9,7-9,9 
pH ve yaklaşık %22 tuzluluk oranıyla Dünya’nın 
en büyük sodalı gölü olduğu bilinmektedir. Bu 
sıradışı özellikteki suya sahip olan Van gölünde 
yaşayabilen, ekonomik öneme sahip ve avcılığı 
yapılan tek tür inci kefalidir.

Sazangiller familyasında olan inci kefali, yöre hal-
kı tarafından "Van balığı" olarak anılmakta, taze 
ve tuzlanarak tüketilmektedir. Inci kefali, vücudu 
küçük pullarla kaplı olup baş kısmı pulsuzdur; 
karın bölgesi gümüşi sırt kısmı gri-yeşil renkte, 
ince, uzun ve oval yapıda bir fiziksel görünüme 
sahiptir. Van gölünün tuzlu-sodalı suyunda ya-
şayabilen endemik bir tür olan inci kefali sürü 

halinde yaşar ve üreme zamanı tatlı sulara göç 
eder. Inci kefalleri iki yaşının sonunda üreme ye-
teneğine sahip olmakta ve her yıl Nisan ayının 
ortalarından itibaren göle dökülen akarsuların su 
sıcaklıkları 13°C dolayında olduğunda akarsulara 
girer ve yumurtalarını bıraktıktan sonra geri göle 
dönerler. 

Türkiye’de 2021 yılında içsularda avlanan su 
ürünleri toplam miktarı 33 140 ton, inci kefali 
av miktarı ise 9 925 ton olarak gerçekleşmiştir. 
Bu verilere göre Türkiye’de içsulardaki avcılığın 
%30’u inci kefali avcılığından karşılanmaktadır. 
Bu yönüyle inci kefali avcılığı, gölün kıyısındaki 
kırsal bölgelerde yaşayan insanlar için önemli bir 
geçim kaynağı olmaktadır ve inci kefali üreme 
biyolojisinin gerekliliği olarak tatlı sulara yaptığı 
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göç esnasında oluşturduğu görsel şölen ile de turistik 
ve ekolojik öneme sahiptir. Inci kefali sahip olduğu bu 
özellikler ile Van gölü havzasında ciddi bir ekonomik 
potansiyel oluşturmaktadır. 

Bitlis ve Van Il Tarım ve Orman Müdürlüklerince dü-
zenlenmiş Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, Van 
gölünde aktif ve ticari olarak inci kefali balığı avcılığı fa-

aliyetinde bulunan Bitlis’te 11, Van ilinde 61 olmak üzere 
toplamda 72 adet balıkçı tekne sahibinin olduğu bilin-
mektedir. Inci kefali avcılık faaliyeti daha çok Van gölü 
kıyısındaki yerleşim yerlerinde yaşayan kişilerce yapıl-
maktadır. Bu kırsal alanlarda yaşayan insanlar için gelir 
kaynağı olan inci kefali avcılığı, kırsaldan kente göç ve 
genç nüfus için işsizlik gibi sorunların önüne geçilmesi-
ne katkı sağlamaktadır.

Van gölündeki inci kefali avcılığının Van ve Türkiye 
ekonomisine olan katkısının 2020 yılında yaklaşık 59 
milyon TL civarında gerçekleştiği ve Türkiye’deki avla-
nan türlerin toplam parasal değeri içerisinde %2,1’lik bir 
paya sahip olduğu Tablo 1’de görülmektedir. 

Van gölünde avcılık teknik olarak; donanımsal açıdan 
zayıf olan sac teknelerin, kış balıkçılığı döneminde fan-
yalı ağlar ve yaz balıkçılığı döneminde misina ağların 
kullanıldığı, yasal olarak av yasağının olduğu 15 Ni-
san-15 Temmuz tarih aralığının dışında kalan zaman-

Tablo 1. Inci Kefali Balığı Üretim Miktarı ve Değerine Ilişkin Veriler (2005=100)

Yıllar İnci Kefali 
(ton) İndeks

İç sulardaki 
Avlanma 
Oranı (%)

İç sulardaki 
Toplam Üre-
tim İçerisin-

deki Payı (%)

Değer (₺)

Toplam Av-
cılık Değeri 
İçerisindeki 

Payı (%)

2005 14103 100 30,6 3,3 ₺28 206 000 1,8

2016 9950 70,6 29,4 3,0 ₺33 830 000 2,5

2017 9830 69,7 30,6 2,8 ₺36 862 500 2,4

2018 9945 70,5 33,0 3,2 ₺39 780 000 1,9

2019 9970 70,7 31,6 2,2 ₺54 535 900 2,3

2020 9734 69,0 29,4 2,7 ₺58 988 040 2,1

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı
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larda yapılan bir ekonomik faaliyet olarak görünmek-
tedir. 

Van gölünde avcılık ekonomik olarak; iş olanaklarının 
kısıtlı olduğu kırsal alanlarda, maliyet unsurları içerisin-
de büyük bir paya sahip olan mazot fiyatlarının yüksek 
olduğu,  aktif bir örgütlenmenin olmadığı, çoğunlukla 
yeşil kart uygulamasının olduğu zayıf bir sosyal gü-
venceli iş gücü yapısının hakim olduğu, sezon başında 
komisyonculara borçlanan tekne sahiplerinin fiyatlar 
konusunda söz sahibi olamadıkları bir ortamda ger-
çekleştirilmektedir. 

Inci kefali avcılığı, bazı teknik ve ekonomik sorunlarla 
birlikte yürütülmektedir. Bu sorunların başlıcaları: Iklim 
değişikliği-kuraklık, fiyatlardaki düşüklük ve istikrarsızlık, 
balıkçı barınağı, balıkların üreme döneminde yasa dışı 
yapılan avcılık ve aşırı avcılıktır.

Iklim değişikliği ve kuraklık, Van gölünde balıkçıların 
maliyetlerinde artışa yol açmaktadır. Göl suyunun çe-
kilmesiyle Çitören gibi bazı balıkçı barınakları kullanıla-
maz hale gelmiş ve taşlık zemin ortaya çıkmıştır. Taşlık 
zemin, teknelerin pervanelerinin zarar görmesine do-
layısıyla tekne-bakım onarım masraflarının artmasına 
sebep olmaktadır. Yok olan balıkçı barınaklarındaki 
tekne sahiplerinin ise uzaktaki barınakları kullanma-
sı ile yakıt masrafları artmaktadır. Öte yandan tekne 
sahipleri hiçbir destek olmadan kendi imkanları ile yok 
olan balıkçı barınağının düzeltilmesi için iş makineleri-
ne de masraf etmektedirler. Bu sorun, balıkçıların kendi 
çabalarıyla baş edebilecekleri bir sorun olmadığı için 
yetkili otoritelerin konu ile yakından ilgilenmeleri gerek-
mektedir. 

Iklim değişikliği ve kuraklıktan dolayı Van gölünde su-
yun çekilmesiyle balıkçı teknelerinin yanaşamadığı Çi-
tören balıkçı barınağı.

Av sezonu başlamadan önce tekne sahipleri, tekne ba-
kım-onarım, ağ masrafları gibi bazı giderler için komis-
yonculara borçlanmaktadırlar. Tekne sahipleri, komis-
yonculara olan borçlarından dolayı fiyatlar konusunda 
söz sahibi değildirler. Bu nedenle fiyatlarda düşüklük 
ve istikrarsızlık baş göstermektedir. Avcıların kârlılığı 
olumsuz etkilenmektedir. Van ve Bitlis illerinde bir balık 
halinin kurulması ve balıkçıların ortak hareket etmeleri 
ile bu sorunun çözümüne olumlu katkı sağlanabilir.

Van gölündeki balıkçı barınakları işlevsellik açısından 
yetersiz kalmaktadır. Barınaklarda uygun çekek yerle-
rinin olmamasından dolayı teknelerin bakım-onarımı 
için tekneler çekilirken vinç gibi iş makinelerinin kullanıl-
ması maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. Uygun 
çekek yerlerin inşa edilerek barınakların daha işlevsel 
hale getirilmesi tekne bakım-onarım masraflarının 
düşmesi için faydalı olacaktır.

Van gölünde aşırı ve bilinçsiz avcılık yapılmaktadır. 
Inci kefali üreme döneminde tatlı sulara göç etmekte 
ve yöre halkı bu göç yollarına ağlar atarak yumurtalı 
balıkları bilinçsiz bir şekilde avlamaktadırlar. Yine resmi 
olarak avcılığa yetkisi olmayan kişiler tarafında da yasa 
dışı avcılık yapılmakta ve bu yetkisiz avcılık, ruhsat tez-
keresine sahip balıkçıların av miktarını ve kârını olum-
suz etkilemektedir. Diğer yandan yaz balıkçılığı döne-
minde misina ağlarının kullanılması gölde mikroplastik 
yükünü artırmakta ve hayalet (ghost) avcılığa neden 
olarak hem balık stokuna hem de göldeki diğer canlı-
lara zarar vermektedir. Bahsedilen bu bilinçsiz ve aşırı 
avcılık Van gölünde, nesli yakın tehdit altında olan inci 
kefali stokuna zarar vermektedir.  International Union 
for Conservation of Nature - Dünya Doğa ve Doğal 
Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)’nin kırmızı listesinde 
popülasyon trendi düşüşte olan inci kefali balığının av-
lanan miktarının düşüşte olduğu Tablo 1’de de görül-
mektedir. Aşırı ve bilinçsiz avcılığın önüne geçilmesi ve 
sürdürülebilir balıkçılık için yetkililerin yöre halkını bilinç-
lendirmesi, yasak dönemde denetimlerin artırılması ve 
misina ağların kullanımının tekrar gözden geçirilmesi 
faydalı olacaktır.

Van gölünde sürdürülebilir balıkçılık için uygulanan ba-
lıkçılık yönetiminin geliştirilmesi ve bölge halkının bilinç-
lendirilmesi gerekmektedir. Her şeyden önce en elzem 
nokta; Türkiye ve Van yöresine balıkçılık, turizm, ekolojik 
ve ekonomik açıdan katkı sağlayan bu değerin en iyi 
şekilde korunmasıdır.
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Hayvanlarda görülen hastalıklara dair yapılan 
çalışmalarda genetik ilişkilendirme çalışma-
ları da yürütülmektedir ve çalışılan hastalığın 
genetik ilişkilendirme sonuçları, halka açık eri-
şim izni olan Online MendelianInheritance in 
Animals (OMIA)’ ta bildirilmiştir. Farklı hayvan 
türlerinde görülen kalıtsal hastalıkların ulaşıla-
bildiği bu veri tabanında, 2022 yılında sığır tü-
ründe bildirilen 613 hastalık vardır ve bunlardan 
288 tanesinin Mendel kalıtımı gösterdiği, 194 
tanesinin ise nedensel mutasyonu bildirilmiştir.

Holstein ırkı inekler, sütçü bir inek ırkıdır ve dün-
yada süt ve süt ürünleri için en çok kullanılan 
ineklerdir. Holstein ırkı sığırlarda görülen ka-
lıtsal hastalıklar, abort, verimi düşüklüğü gibi 
etkileriyle üreticiyi ekonomik açıdan zarara 
uğratmaktadır. Sığır lökosit bağlanma eksikliği 
(BovineLeukocyteAdhesionDeficiency, BLAD), 
faktör XI eksikliği (Factor XI Deficiency, FXID) 
ve kompleksvertebralmalformasyona (Comp-
lexVertebralMalformation, CVM) sebep olan 
mutant alleller dünyada çeşitli ülkelerin sığır 
popülasyonlarında bildirilmiş ve Türkiye’deki 
Holstein sığır ırkı popülasyonunda da belirlen-
miştir. Bu hastalıklara ek olarak Holstein sığır 
ırklarında Brachyspina sendromu (BS), üridin-
monofosfatsentaz eksikliği (Deficiency of Uri-
dineMonophosphateSynthase, DUMPS), sitrü-
lin birikimi, katır tırnaklılık, aborta sebep olan 
Holstein haplotipleri gibi kalıtsal hastalıklar da 
bildirilmiştir.

Kompleks Vertebral Malformasyon (CVM), oto-
zomal çekinik kalıtım modeliyle Holstein-Frie-
sian sığır ırklarının kalıtsal hastalığı olarak 
bildirilmiştir. Hastalık, sığır 3. kromozomunun 
43,294,662-43,248,939 aralığında bulunup bu 

lokasyondaki SLC35A3 geni ile ilişkilendiril-
miştir. Mutasyon, guanin nükleotidinin timin 
nükleotidine değişmesiyle oluşan bir nokta 
mutasyonudur ve protein düzeyinde valin ami-
no asitinin fenilalanine dönüşmesine neden 
olmaktadır. Holstein-Friesian sığır ırkının yanı 
sıra Montbeliarde ırkı sığırlarda da yine aynı 
gende guaninin timine değiştiği nokta mu-
tasyonu bildirilmiştir. Hastalıktan etkilenen 
homozigot fetüslerin, yaklaşık %80’ i gebeliğin 
260. gününden önce aborta uğramaktadır. 
Hastalığın en önemli klinik bulguları büyüme 
geriliği, vertebral malformasyon, karpal ve me-
takarpofalangeal eklemlerin bilateral simetrik 
artrogripozisidir. Yapılan pedigri çalışmaları ile 
hastalığın 1963 yılında doğmuş olan Amerikan 
Holstein-Friesian ırkı sığır Penstate Ivanhoe 
Bell ve onun dünya çapında damızlık olarak 
kullanılan 1974 doğumlu oğlu Carlin-M Ivan-
hoe Bell tarafından Holstein-Friesian sığır ırkı 
popülasyonlarına dağıldığı belirlenmiştir. 

CVM’nin ilişkilendirildiği mutasyonun bulun-
duğu gen, hücre zarı taşıyıcı proteinlerinden 
olan solutecarrier (SLC) ailesinin üyesidir. Bu 
gen tarafından sentezlenen taşıyıcı, sitozolde 
bulunan nükleotid-şeker donörü UDP-N-ase-
tilglukozamini golgi cisimciğine taşımaktadır 
ve “Golgi-resident” glikoziltransferaz enziminin 
aktivasyonu sağlamasıyla, Notch reseptörleri-
ne bağlanır. Hücre zarı transmembran prote-
inleri olarak görev alan Notch reseptörleri ve 
ligandları, komşu hücreler arasında sinyalleri 
ileterek hücreler arası iletişimi sağlar. Notch-
signaling olarak da bilinen bu transdüksiyon 
sonucu UDP-N-asetilglikozaminin golgi lüme-
nine alınması ve çeşitli karbohidrat-protein ya-
pılarının oluşması için glikolizasyonun sağlan-
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ması ile embriyonik süreçte vertebra ve kostaların 
oluşmasında önemli rol oynamaktadır.

Nokta mutasyonunun sebep olduğu protein düze-
yindeki dönüşüm SLC35A3 protein yapısını değiştir-
mekte ve taşıyıcının yetersizliği ile sonuçlanmaktadır. 
Bu nedenle moleküler modifikasyonların gerçekleş-
mesinde donör olarak bulunan UDP-N-asetilgliko-
zamin Golgi lümenine taşınamamakta ve glikolizas-
yon reaksiyonları aksamaktadır.

Hastalığın en belirgin klinik bulguları bitişik hemi-
vertebralardan kaynaklı vertebral malformasyondur. 
Malforme olmuş vertebralardan kaynak alan kosta-
lar arasında genişliğin arttığı gözlemlenmiştir. Ön 
bacaklardaki lezyonlar bilateral simetrik ve karpal 
eklemlerde 10-45˚ fleksür, metakarpofalangeal ek-
lemlerde 30-90˚ fleksür şeklindedir. Arka bacaklarda 
lezyonlar tarsal ve metatarsofalangeal eklemlerde 
bilateral simetrik olarak görülmektedir. Bu eklemler-
de ya fleksiyon ya da ekstansiyon şeklinde kontraksi-
yonlar görülebilir. Diffüz konjenital atelektazi ve aor-
tikostium’un bitişiğindeki interventriküler septumda 
bozukluk görülebilmektedir.

Holstein sığır ırklarında süt verimi, canlı ağırlık gibi 
kantitatif karakterleri etkileyen haplotipler, homozi-
got çekinik bir kalıtım modeline sahiptir ve abort ve 
ölü doğum gibi kayıplarla sonuçlanmaktadır. Günü-

müze kadar 17 adet Holstein haplotipi belirlenmiştir 
ve bunlardan HH5 ve HH6, CVM ile ilişkilendirilmiş 
ve bu haptotiplerin CVM’yi fenokopi ettiği bildiril-
miştir. Fenokopi, genetik temeli olan hastalıkların 
farklı nedenlerle ortaya çıkmasıdır. Dolayısıyla HH5 
ve HH6’da CVM’ye neden olduğu bildirilen SLC35A3 
mutasyonu yoktur ve haplotip oluşturan diğer mu-
tasyonlar bu fenotipin oluşmasına neden olmakta-
dır. Fransız sığır populasyonunda genotiplendirilen 
boğalardan %2’sinin CVM taşıyıcısı olduğu, bu %2’lik 
popülasyonun %86’sının HH5 mutasyonlarını da ta-
şıdığı bildirilmiştir.

Dünyada; Danimarka, Polonya, Japonya, Isveç ve 
Almanya başta olmak üzere pek çok ülkede CVM 
vakalarına rastlanmıştır. Yapılan çalışmalarda, 
2000’li yıllara kadar CVM’nin Türkiye’deki allel fre-
kansı %0.017, taşıyıcı sığırların prevalansı %3.4 olarak 
bildirilmiştir. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Genetik Anabilim Dalı Moleküler Genetik Labora-
tuvarı’nda TÜBITAK 2209-A Üniversite Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamın-
da desteklenen ve Doç. Dr. Nüket Bilgen danışman-
lığında, Ingilizce program veteriner hekimliği lisans 
öğrencisi Bilge Tabak tarafından yürütülen projede, 
Kastamonu ilinden gönderilmiş CVM’nin fenotipik 
bulgularını gösteren ölü doğmuş buzağı ile ilgili ça-
lışmalar yürütülmektedir. 
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Bull Terrier ve Minyatür Bull Terrier ırkı köpekler-
de görülen Letal Akrodermatit (LAD) otozomal 
ve resesif karakter ile nesiller arasında aktarılan 
bir hastalıktır. Yapılan çalışmalar ışığında, net 
bir rakam verilemese de Bull Terrier popülas-
yonunun yaklaşık %12’sinde aktif ya da taşıyıcı 
olarak bulunduğu tahmin edilmektedir.

Hastalık Pennsylvania Üniversitesi Veteriner 
Okulu Genetik Kliniği tarafından 1982 yılında 
belirlenmiştir. Hastalığın ortaya konduğu ilk 
yıllarda, incelenen vakaların tamamının Bull 
Terrier ırkı köpekler olması sebebiyle genetik te-
melinin olabileceği önerilmiş, ilerleyen yıllarda 
hastalığın kalıtsal temeli hakkında fikir birliği 
oluşmuş ancak hastalığın genetik temeli konu-
sundada herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

LAD’ın belirlenen semptomları arasında büyü-
me geriliği, paronişi (tırnak iltihaplanmaları), 
diare, bronkopnömoni ve zamanla kötüleşen 
deri lezyonları bulunmaktadır. Hastalıktan et-
kilenmiş köpek yavruları ortalama 8 haftaya 
ulaştıklarında, kendileriyle aynı anda doğan di-
ğer sağlıklı yavrulara göre daha küçüktür. Bazı 
LAD’lı yavruların derilerinde ise sağlıklı yavru-
lara kıyasla daha açık bir pigmentasyon oldu-
ğu da gözlemlenmiştir. Hastalıktan etkilenen 
yavrular ortalama 6 ile 8 haftalık olduklarında 
hastalığın karakteristik deri lezyonları uzuvlar-
da ve yüzde görülmeye başlar. Bu semptom-
lar ile anormal dağınık yapıdaki parmaklar, 
eritema, interdigital pyoderma, paronişi, pati 
tabanı derisinde kalınlaşma (hiperkeratozis) 
gibi deri lezyonlarının tamamı LAD’lı yavru-
larda gözlemlenebilir. Ayrıca LAD’lı köpeklerde 
normalden daha fazla kavise sahip olan sert 
bir damak yapısı şekillendiği için etkilenen hay-

vanların katı besinleri tüketmede zorlandıkları 
ve hatta bu besinlerin sert damaklarına sıkıştığı 
da gözlemlenmiştir. Yavrular büyüyüp hastalık 
ilerledikçe çevresel uyarılara verilen tepkilerde 
azalma, uyuşukluk ve diare gibi semptomlar da 
görülmeye başlar. Hastalığın ayırt edici özellik-
lerinden biri de 1 yaşındaki bireylerin büyüklük 
ve ağırlık bakımından sağlıklı olan kardeşlerinin 
yarısı kadar olmasıdır. Ayrıca klinik ve laboratu-
vardan elde edilen veriler ışığında yapılan ça-
lışmalarda LAD’lı köpeklerin immunoglobulin A 
eksikliği ve kusurlu T hücrelerine sahip oldukları 
ortaya konulmuştur. Bu sebeple, zayıf bir ba-
ğışıklık sistemine sahip olan hastalar sindirim 
ve solunum yolu ile deri kaynaklı enfeksiyonlara 
karşı duyarlıdırlar. Bu yüzden henüz herhangi 
bir tedavisi bulunamamış olan LAD hastaları 
şiddetli semptomlar sebebiyle veteriner hekim 
önerisi ve hasta sahibinin onayı ile ötenazi ya-
pılmamaları durumunda ortalama 1.5 yaşına 
ulaştıklarında en yaygını bronkopnömoni ol-
mak üzere, çeşitli nedenlerle hayatlarını kay-
betmektedir. 

LAD, fenotipik semptomları bakımından insan-
larda görülen akrodermatit enteropatika, sığır-
ların kalıtsal çinko eksikliği (letal karakter a46) 
ve özellikle köpeklerin çinkoya bağlı deri hasta-
lığı ile benzerlik göstermektedir. Bu yüzden has-
talığın keşfinden sonra araştırmacılar, benzer 
semptomlardan dolayı LAD’ın da çinko emilimi 
ile ilişkilendirilebileceğini öne sürmüşlerdir. An-
cak söz konusu hastalıklarda ağız ya da damar 
içi yolla çinko takviyesi yapılması durumunda 
hastada belirgin bir iyileşme gözlemlenirken; 
aynı tedavi LAD’lı hastalara uygulandığında 
kayda değer bir ilerleme gözlenmemektedir. 
Bu nedenle LAD’ın çinko emiliminden çok, çin-
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ko metabolizması ile ilişkilendirilmesi gerektiği öne 
sürülmüş olsa da, bu karmaşık yolağın nasıl işlediği 
henüz keşfedilememiştir. Fakat 2021 yılında yapılan 
bir çalışmada hastaya ağız ya da damar içi yolla çin-
ko takviyesinin yanında, ağız yoluyla omega ve vita-
min kompleksleri ile bakır takviyesinin yapılmasıyla, 
hastanın deri lezyonlarında %80’e varan iyileşme 
gözlemlendiği rapor edilmiştir. Deri lezyonlarında 
gözlemlenen iyileşmelere hastalığın çinko metabo-
lizması ile ilişkili olduğu önerisini güçlendirmiş ancak 
ciddi kilo kaybı ve diğer LAD semptomlarının şiddet-
lenmesi nedeniyle rapor edilen bu hastaya ötena-
zi uygulanmıştır. 2017 yılında 22’si LAD hastası 48’i 
kontrol olan 78 Bull Terrier ve Minyatür Bull Terrier 
ile yapılan bir çalışmada hastalığın genetik kaynağı 
araştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda LAD’ın, 14. kro-
mozomda bulunan MKLN1 geninde, bir adenin bazı-
nın sitozin bazına dönüştüğü ve bu mutasyonu ho-
mozigot taşıyan köpeklerde hastalığın ortaya çıktığı 

görülmüştür. Bu keşif ile LAD taşıyıcısı olan bireylerin 
de tanımlanabilmesi için genetik testlerin kullanıla-
bilmesinin önü açılmıştır.

Türkiye ve yurt dışında Bull Terrierlerin ticari ya da 
kişisel nedenler ile üretiminin devam ettiği bilinen bir 
gerçektir. Ancak üretimleri hakkındaki kayıtlar, varsa 
bile erişime açık değildir. Bu sebeple sahibi olduğu 
hayvandan yavru almayı ya da ticari amaçla üre-
tim yapmayı amaçlayanların; Bull Terrier popülasyo-
nunda LAD’ın, tedavisi olmayan kalıtsal bir hastalık 
olduğunun farkına varması gerekmektedir. Damızlık 
olarak kullanılacak hayvanlarda mutasyonun olup 
olmadığının anlaşılabilmesi için genetik testlerden 
yararlanılması gerekmektedir. Mutasyonun tespit 
edilmesi durumunda, hastalığın gelecek nesillere ak-
tarımının engellenmesi ve popülasyondan eradikas-
yonu için taşıyıcı köpeklerin damızlık olarak kullanımı 
durdurulmalıdır. 
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RHücrelerimizde bulunan RNA moleküllerinin 
bir türü olan ve mesajcı RNA olarak bilinen 
mRNA’lar 60 yıl önce keşfedilmiştir. Ardından 
RNA’lar üzerine yapılan çalışmalar kodlanan 
ve kodlanmayan RNA moleküllerinin hücre 

içindeki düzenleyici etkisinin olduğunu ortaya 
koymuş, akabinde de RNA’ların hastalıkların 
tedavisinde kullanılabilirliğinin araştırılmasıyla 
geçtiğimiz 20 yıl içinde RNA terapötikleri yani 
RNA temelli tedavi yöntemleri geliştirilmiştir.

RNA TERAPÖTİKLERİ, 
KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIPTA 

NERELERDEYİZ?

Doç. Dr. Nüket BİLGEN
Ankara Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi Genetik AD.
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RNA terapötikleri çeşitli alt kategorilerde incelen-
mektedir. Örneğin hedef nükleik asidin DNA ya da 
RNA olmasına göre, ardından kullanılan RNA’nın 
tek zincirli ya da çift zincirli olmasına göre gruplan-
dırılmaktadır. Mipomersen adında FDA tarafından 
da onaylanmış RNA ilacı, lipid metabolizmasında 
görevli olan Apolipoprotein B (ApoB) mRNA’sını yı-
kımlayarak ailesel hiperkolesterolü tedavi etmede 
kullanılmaktadır. Inotersen isimli bir diğer ilaç ise 
transtiretin RNA’sının proteine dönüşmesini engel-
leyerek kalıtsal transtiretin amiloidoz tedavisinde 
kullanılmaktadır. Bu iki ilaç tek zincirli Antisens RNA 
tedavisinin yani RNA molekülünü yıkımlayan ya da 
proteine dönüşmesini engelleyen tedavilerin başarılı 
örnekleridir. Ayrıca çocuklarda görülen spinal muskü-
ler atrofi ve Duchenne musküler distrofi gibi kalıtsal 
nöromusküler hastalıklar için de yine antisens RNA 
temelli tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Hücreleri-
mizde bulunan RNA çeşitlerinden “Small interfering 
RNA” çift zincirli RNA tedavi uygulaması amacıyla 
kullanılmaktadır. Sadece iki hastalık için FDA tara-
fından onaylanmış siRNA temelli tedavi bulunmak-
tadır. Bunlardan Patisiran, transtiretin amiloidoz te-
davisi için geliştirilmiştir. Givosiran ise akut hepatik 
porfiri adında çok nadir görülen bir hastalığın teda-

visinde kullanılmaktadır. Ailesel hiperkolesterol için 
geliştirilen inclisiran adında yeni bir ilaç ise FDA’den 
onay alma aşamasına gelmiştir. 

Mesajcı RNA temelli ilaçlar ise kanser hastaları için 
umut oluşturmakta ve kullanılmaktadır. Bu yöntem-
de kanser hastası bir bireyin kanı ya da kanserli do-
kudan alınan numuneler karşılaştırmalı olarak geno-
mik dizilemeye tabi tutulmakta ve kanserli dokuya 
özgü mutasyonlar belirlenerek antijen üretimi için 
kullanılabilecek olası diziler seçilerek ve bu öngörüye 
göre mRNA'lar sentezlenmektedir. Sentezlenen mR-
NA’lar kanserli dokuya enjekte edilerek antijene özgü 
bağışıklık hücrelerinin tümör hücrelerini yok edilmesi 
sağlanabilmektedir. Bu prosedürün büyük potansi-
yeli, kişiselleştirilmiş immünoterapinin nispeten kısa 
birsüre içinde mümkün olmasıdır. 

Özetle, RNA terapötikleri alanında gerçekleşen iler-
lemeler, geleneksel olmayan bu tip ilaçlara karşı olan 
yargıların değişmesini sağlamıştır. Küçük molekül 
veya antikor bazlı ilaçlar alanında artık yeni bir RNA 
bazlı ilaç sınıfı gelişmiştir. Yakın gelecekte, çeşitli te-
rapötiklerin birlikte geliştirilerek, henüz hiçbir tedavi 
yöntemi olmayan hastalıkların tedavisinde kullanıl-
ması mümkün gözükmektedir.
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Veteriner Hekimler Derneği adına düzenle-
diğimiz Sayın Prof. Dr. Ilber Ortaylı hocamız 
ile söyleşimiz, 22.06.2022 Çarşamba günü, 
saat 14:00’de, Ankara’da Grand Dora Otel’de 
önemli konuklarımızın, değerli meslektaşlarımı-
zın ve akademisyen hocalarımızın katılımları ile 
gerçekleştirildi.

Ilk olarak, Veteriner Hekimler Derneği Başkanı-
mız Dr. Gülay Ertürk açılış konuşmasını yaptı. 

Dr. Gülay Ertürk: “Sayın hocalarım, çok de-
ğerli meslektaşlarım, Veteriner Hekimler Der-
neği’nin her ay bir konuğu oluyor. Bugün çok 
değerli bir konuğumuz var. Hocanın sohbetini 
dinlemek adına rezervasyon yaptırdığınız, Sa-
yın Prof. Dr. Ilber Ortaylı Hocam, bizimle birlik-
te olacak. Ünlü Türk tarihçisi, ünlü yazar, ünlü 
akademisyen, o kadar çok sıfatı var ki hocamın. 
Biz veteriner hekimleri kırmadan yoğun prog-
ramına rağmen, yanımızda oldular.”

Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Çok teşekkür ediyorum, 
davet ettiğiniz için. Toplum veteriner hekim de-
yince belirli bir kesim, kedi köpek bakan, ame-
liyat eden bir azınlıktan söz eder. Veteriner he-
kimlik mesleği insanoğlunun en eski mesleğidir. 
Hayvan ne yer, ne içer bilmek gerekir. Veteriner 
hekimin belirli hastalıkları tedavi etmesi ve an-
laması önemlidir. Hayvanın yediği ottan, çıkar-
dığı gaitadan anlamak lazımdır.  Bu bir pratik 
veteriner hekimliktir. Insanlar toprağı bile ek-
meden önce, hayvancılık yaptıklarına göre, bir 
şekilde bu meslek eski bir meslek oluyor.  Türki-
ye’de veteriner hekimlik mesleği bir sürü adam-
ların beğenmediği, askerlerin işidir. 

Türk milleti hiç tarih bilmediği için, veteriner 
hekimin rolünü anlamazlar. Hâlbuki bir sürü 
saha gibi veteriner hekimlik mesleğini de ilmi 
hale getiren askerlerdir. Osmanlı ordusu se-
fer-i hümayuna çıkıyor. Seferde iyi veteriner 
hekimlerin olmaması mümkün değildir. Mut-
laka attan, katırdan anlayan veteriner hekim-
ler vardı o zamanlar. Ciddi anlamda veteriner 
hekimliğin çıkışı 18. asırdır. Tıpla birlikte aşağı 
yukarı 200 küsür yıllık bir meslektir. O yüzden 
de kendine göre sağlamlıkları vardır. Buluşlar 
vardır. Serum ve aşı bulmaya çalışanlar vardır. 
Ilk veteriner hekimliğin Sultanahmet’teki yerini 
bilen var mı? Sultanahmet’te çarşıdan geçince 
veteriner fakültesi vardır. Bu mektebin mezunu 
olan, edebi yönü yüksek olan Veteriner Hekim 
Mehmet Akif Ersoy’dur. Yine edebi yönden güç-
lü, felsefeci, sosyolog, şair ve yazar Veteriner 
Hekim Ziya Gökalp vardır.” Sayın Ilber Hocamız 

TARİHÇİ VE YAZAR  
PROF. DR. İLBER ORTAYLI 
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Veteriner Hekim Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ
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bu konulara da değindikten sonra, konuşmalarını 
sürdürdüler.” Köylünün köyde kalması ve köyde eği-
tilmesi bakımından Bulgaristan öncülerdendir. Bize 
de bu durum örnek olmuştur. Fakat bizde köy ensti-
tüleri çıktı. Onlar kendi öğretmenini kendi yetiştirdi. 
Hâlbuki ana amaç köylünün kendi işini görmesi idi. 
Bunlar pek yapılamadı.  

Cumhuriyet devrinde Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Enstitüsünde o zamanlar Refik Saydam Bey onba-
şılara test yapmayı öğretiyor. Köye gidip her sene 
test yapıp, numune alıyorlar. Refik Saydam Bey on-
başıya o zamanlar demiş ki, anket taraması yapa-
caksın, sana iki sene müddet veriyorum demiş. 1934 
yıllarında insanlık farklı bir durumdaydı. Penisilin ve 
sülfonamidler yok, aspirin var. Böyle bir dünyada 
beslenme meselesi almış başını gidiyor. Bırakın Af-
rika’yı, Asya’yı, Macaristan’da bile beslenme sorunu 
ve açlık var. Bazı testler yapılıyor, numuneler alınıyor, 
neticeler şaşılacak derecede olumlu çıkıyor. 1970’ler-
de hatırladığım kadarıyla, veterinerlik aşırı derecede 
önemli bir dal haline gelmişti. Eski bir daldır veteri-
ner hekimlik mesleği, önemli adamlar çıkmıştır. Tür-
kiye hayvancılığında da önemli gelişmeler olmuştur. 
Yeni damızlıklar gelmiş, suni tohumlama yapılmaya 
başlanmıştır. Bir devrimdir 1970’ler.  Size bir anekdot 
aktarayım. 1982 yılında ayağım ağrıyordu. Doktora 
gitmeye kalktım, doktor hemen MR çekilsin dedi. Si-
nirlendim açıkçası. Zaman kaybedeceğim testlerle, 
vaktim yok. Daha sonra evin alt katında bir veteriner 
hekim komşum vardı, o bana bir ilaç verdi, ayağım 
iyileşti. Konuşamayan hayvanları iyileştiren tedavi 
eden veteriner hekim, beni mi iyileştiremeyecek.” de-
dikten sonra tüm meslektaşlarımız ve katılımcılar bu 
güzel hikâyeye gülümsediler. Ilber Hocamız sözlerine 
devam ederek “Türkiye’de 32’ye yakın veteriner fa-
kültesi varmış. Türkiye’de 10 tane bile hukuk fakültesi 

olamaz. Ben hocasıyım. Roma hukuku, hukuk tarihi 
gibi branşlar var. Bunu kaldırmaya kalktılar. Bu konu-
ları anlatacak hoca yok üniversitede. Türkiye’de tıp 
fakültesi 50 tane açılabilir. Belki veteriner fakültesi 
de açılabilir. Ama bir takım tıbbi aletleri getirmekle 
ilgili bir şey değil fakülte kurmak ya da açmak. Hay-
van ve mera gerekli. Bir sürü kişi mezun oluyor, vete-
riner hekimlikte, ama iş yok. Eskiden Etlik’te Bakanlı-
ğa bağlı, Veteriner Enstitüsü vardı.  Orası çok önemli 
bir yerdi, tetkikler yapılırdı, kuduz aşısı üretilirdi. Ciddi 
âlimler vardı enstitüde. Bunlar ucuz çalışmalar de-
ğil kesinlikle. Türkiye’de ne yazık ki veteriner hekimlik 
mesleğinin bazı problemleri vardır. Her canı isteyen 
veteriner hekim bıçaklar, hekim döver. Bunlar önem-
lidir. Veteriner hekim grubunun, meslek kuruluşlarının 
sesleri duyulmuyor. Kaderlerine razı oluyorlar. Dün-
yada böyle olmaz. Yurt dışında hekimlerle ilgili kötü 
bir söylemde bulunsalar dahi, o kişiler mahkemeye 
verilir, adalet yerini bulur. Yurt dışında böyle saygın 
mesleğiniz. Fakülte eğitimlerini kısmanız lazım, seç-
kin talebe yetiştirilirse, iş büyür. Her yere de veteriner 
hekimler yetişemez ve koşamaz. Bazı problemlerde, 
özellikle köylerde, ulaşım olanakları kısıtlı olduğun-
dan, köyde ebe kadın gibi 2. ve 3. derecedeki kişiler, 
başkaları bakar hayvanlara. Veteriner hekimler ağır 
sorumluluk taşıyan, ciddi ameliyat yapan ve teda-
vi eden insanlardır. Bu yüzden Türkiye çok açık bir 
şekilde, her dalda aslında, insan enerjisi ve uzman 
enerjisi törpüleyen bir memlekettir. Insanların orga-
nizasyonunu ve üretme kapasitesini düşürüyor. Hay-
vancılığımızı kaybediyoruz. Et pahalı. Insanlar artık 
et yiyemiyor. Ben de yemiyorum. Ziraat ne durum-
da ortada. Bunun en kötü sonuçlarından biri, kanser 
oranı artıyor. Daha da kötüsü obezite artıyor. Hatta 
Türkiye şu anda obezitede sıra başı durumda. Coğ-
rafyası bize yakın olan yerlerden Özbekistan’da bile 
obeziteli çocuklar görmedim. Iran’da aynı şekilde, 
ince insanlardan oluşuyor. Düzgün et, sebze ve mey-
ve yiyorlar memleketlerinde. Türkiye’de ABD’de oldu-
ğu gibi alt sınıf insanlarına ait bir hastalıktır obezite. 
Çünkü kötü besleniyorlar ve gıda sanayinin ürünle-
rini yiyorlar. Gıda sanayi ne yazık ki hiç iyi durumda 
değil. Şeker ve şurup katıyorlar gıda ürünlerine. Kim-
se bunu protesto etmiyor. 

Ingiltere II. Dünya Savaşı’nda iken, Lord Beveridge 
Ingiliz refah devletinin tasarımında merkezi rol oy-
nayan biriydi ve 1942’de Beveridge raporunu yazdı. 
Ingiltere, 1950 ve 1960’lı yıllarda, tıp eğitiminin en 
iyi olduğu yerdi. Eskiden Ingiltere Türkler için iyi bir 
tedavi yeri olmuştur. Şimdi tam tersi. Ingiltere’den 
Türkiye’ye tedavi olmaya geliyorlar. Hiçbir meslek 
grubunun milli tavra tahammülü yoktur. Bunu arz 
etmek istiyorum. Bunu yaparsanız işler fevkalade 
yürümeye başlayacaktır. Türkiye’de iyi ziraatçılar, iyi 
arıcılar, iyi veteriner hekimler buradan gidebilirler. 
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Gittiği anda ne yapacağınızı ben bilemiyorum, onu 
siz sonra düşünürsünüz.” diyerek sözlerini bitirdiler Il-
ber Hocamız ve sorular sorulmaya başlandı. 

Sayın Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanımız 
Dr. Gülay Ertürk “Sorular için Sayın Ilber Hocama 
katkıda bulunmak isteyen, bir anısıyla zenginlik kat-
mak isteyen var mı? Sayın hocalarım, akademisyen 
hocalarım buradalar. Soru sormak isteyen var mı?” 
diye sorduktan sonra Sayın meslektaşımız Ressam 
Veteriner Hekim Memik Kibarkaya söz aldılar.

Veteriner Hekim Memik Kibarkaya: “Sayın Ilber 
Hocam, mikrobiyolog Prof. Dr. Aykut Özdarendeli 
Covid-19 aşısını bulan bir veteriner hekimdir. Sormak 
istediğim kartal, aslan, şahin, atmaca, köpek balığı, 
sırtlan gibi et yiyen hayvanlar ot yiyen hayvanlara 
örneğin gergedanlara hükmediyor. Sizce de öyle 
mi?” diyerek sorularını sordular. 

Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Hindular tıpkı Müslüman ku-
rallarını taklit ederek 17. asırdan itibaren et yiyorlar. 
Mevlâna, Ebul Kelam Azad, Hintli Müslümandır, et 
yiyordu. Mahatma Gandi, iflah olmaz bir etyemezdi. 
Belirli bir yaştan sonra insanlar et yiyemiyor. Et yi-
yen hayvanlar 3 günde bir et bulsa yeter. Yatar, uyur 
sonrasında, her gün et yiyemez. Insanlar artık bol bol 
et yiyemiyor. Belirli bir yaştaki çocuğa et yedirmek 
gerekir. Et işi Türkiye’de ne yazık ki skandala dönüş-
tü. Tavuk bile hormonlu oldu. Tavuklar yem aramıyor, 
yürümüyor. Inek, koyun kalmadı. Türkiye’de besleme-

yi bilmiyorlar. Bu yüzden kanser, obezite gibi pek çok 
hastalıklar artıyor. Bunları halletmeniz gerekiyor.” di-
yerek konuşmalarını sonlandırdı.  Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme 
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Gültekin Yıldız Hocamız soru sordular.

Prof. Dr. Gültekin Yıldız: “Sayın Ilber Hocam, gele-
neksel bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Hatta popü-
ler bir yanlıştan bahsetmek isterim. Tavuklar kafeste 
yetiştiriliyor. Hormonla beslenme gibi bir olay yoktur. 
Pis maddeler yedirilmiyor tavuklara, hepsi sterildir. 
Besin maddelerini biz yurt dışından satın alıyoruz. 
Biz diyoruz ki, tavukları böcekle beslemek istiyoruz, 
ama buna da ilgili makamlar karşı çıkıyor.” diyerek 
sözlerini tamamladılar.

Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Fransızların TOEFL benzeri 
Fransızca bir sınavı vardır. 8 sene okuyorlar. Benim 
yakın arkadaşlarım bu sınav için Fransa’da kala-
caklardı, orada Islami usul üzeri tavuk arıyorlarmış. 
Yahudi kasabına gidersin, Kosher (Kaşer) yazıyor 
üzerinde, hem de ahbaplık edersiniz kasapta. Bazı 
zihniyetlerle sizin baş etmeniz mümkün değildir. 
Ama çocukken yediğim tavukla, şimdi yediğim tavuk 
arasında fark var ne yazık ki. Lezzet farkı var. Böcek-
le beslenen, mezbaha atıkları ve tabi malzemelerle 
beslenen tavuklar malumunuz çok daha lezzetli olu-
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yor. Daha esmer çıkıyor, kaynıyor, kemiklerine kadar 
sıyırıyorsunuz. Yerinden kalkmayan tavuk, hormonlu 
oluyor, lezzetli olmuyor. Müslümanca et satıyor, ama 
domuz çıkıyor. Domuz yemem diyorlar, ama yaban 
domuzu organik diye yiyorlar. Yaban domuzunun eti 
daha lezzetli imiş. Yatmadığı için yaban domuzunu 
yiyorlar. Kosher hikâyesi girdiği zaman Yahudiler için 
de bu böyledir. Israil’de bu işten delirenler vardır. Isra-
illi biri ile tanıştım. Bana dedi ki “Yemek istemeyenler 
yemesin, yiyenlerinkine de karışmasın.” Bana ilk ta-
nışmada bunu söylüyor. O toplum nasıl beslenecek. 
Bu önemlidir. Yahudilikte domuz yasaktır. Bütün kanı 
temizleyeceğim diye, defalarca tuzluyorlar. Et etlik-
ten çıkıyor o zamanda. Bizde akıtılır kan, akan kanla 
iş biter. Pek çok farklılıklar var. Örneğin domuz ka-
sabının kestiğinden şüphelenilen bir adamın kestiği 
et helâl olmaz, mühür atarlar. Artık tavuğun Islami 
usulde kesilmesi diye bir şey aranmaz. Şurası burası 
yenmez diye bir şey yok bence.  Orada pençesine ka-
dar yiyorlar tavuğu. O bakımdan nasıl halledersiniz 
bilemedim. Sizin meslek çok zor, onun farkındayım.” 

Daha sonra Sayın meslektaşımız Veteriner Hekim Is-
mail Hakkı Korkut söz isteyerek, soru sordular.

Veteriner Hekim İsmail Hakkı Korkut: “Mutlaka 
hayvanların bir şekilde kesim öncesi stresten uzak 
olması gerekiyor. Avrupa’da bu metot uygulanıyor. 
Hayvan kanının vücuttan atılması için, anestezi ile 
uyutulması gerekiyor. Hayvanın kanının tamamının 
vücuttan akıtılması lazım. Çünkü mikrop kandadır. 
Bizim ülkemizde bu şekilde uygulanıyor. Avrupa’da 
Museviler, Yahudiler kendi dinlerine göre kestiriyor. 
Müslümanların kestiği hayvanı yemezler. Yahudi 
Kosherinde bu nasıl oluyor Ilber Hocam?” diyerek 
sözlerine son verdiler.

Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Yahudiler Türkiye’ye gelince 
Kosher kesilirler. Yahudiler kendi etini kendileri keser-
ler. Pulsuz balığı yemezler. Bizde öyle balık pek bilin-
mez. Yılan balığı yemezler. Çünkü bu balık her şeyi 
yer. Avlanma usulleri de kötüdür. Kendilerine göre 
kuralları vardır. Yahudi Kosheri bir “preventive medi-
cine” yani önleyici tıp örneğidir. Yahudi Kosheri, sizin 
dediğiniz gibi, tuzu içeriden basar hayvana, kalan 
kanı çekiyor biliyorsunuz, daha sonra hortumla su-
larlar, üç partiden geçer bu işlem. 

Çok lezzetli bulmam, yemem gerçekten. Kalkan ba-
lığı yemiyorlar. Tuna’dan çıkan balığa patates sebze 
koyarak yerler. Yahudi Kosherler soğanın beyaz kıs-
mını yemezler, yeşil kısmını yerler. Etle sütü karıştır-
mıyorlar. 

Nedeni yavrunun kaynağını kestiklerini düşünmeleri-
dir. Kimya bakımından doğrudur.

Sütün laktik asidi ya da laktozu ile etin yan yana 
bulunmasını doğru bulmuyorlar. Tereyağı ile et yap-
maya da izin vermiyorlar. Yahudi Kosherler genellikle 
Izmir mutfağını tatbik ederler. Türkiye’nin Yahudileri 
zeytinyağı ile yapar yemekleri. Kosher kuralıdır, süt ve 
tereyağını karıştırmazlar. Zeytinyağı ile et, ciğer, pilav 
ve sarma yerler.

Salyangoz, deniz mahsulü ve yılan balığı yemezler. 
Bu bir kuraldır.” 

Veteriner Hekim İsmail Hakkı Korkut: “Bir veteri-
ner hekim olarak, bilimsel olarak söylemek isterim 
ki, mutlaka hayvanın kesim esnasında stres altında 
olmaması gerekiyor. Sayın Ilber Hocam sizin et, süt 
ve yumurta ile aranız nasıl acaba?” diyerek sorularını 
tamamladılar.  

Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Yumurta ile aram çok kötü, 
çok az tüketiyorum. Sizin gıdalara ben kötü bir müş-
teriyim. Et yemiyorum. Iyi sucuk hediye ediyorlar 
bazen bana. Kastamonu’nun pastırmasını beğeni-
yorum. Ama kasaplarda hiç işim olmuyor. Sebzele-
rimizin çok kötü olduğunu siz de biliyorsunuz. Mem-
leketin herhangi bir yerinde yetiştirilen domatesleri 
paketleyerek, ambalajlayarak götürüyorlar. Iktisadi 
ilimde, paranın zenginlik getirmesi, piyasaya dönüp 
ortada dolaşmasıdır. Herkesin elinde bölüşülmesidir. 
Benim Anadolu buğdayım yurt dışına gidiyor. Neden 
ben Ukrayna’dan döküntü buğday alıyorum. Türki-
ye’nin benim buğdayımı dışarı satarak, bana Ukray-
na, Rusya buğdayı yedirmesi olmaz. Domates bula-
mıyoruz. Niye güzeli Türkiye’de değil. Güzel domates 
yurt dışına gidiyor.” diyerek düşüncelerini paylaştılar.
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Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Gü-
lay Ertürk: “Sayın Ilber Hocam, veteriner hekimlerin 
de yardımcı sağlık personelleri var. Onların isimleri 
1983 yılına kadar sağlık memuru idi. Daha sonra ve-
teriner sağlık teknisyeni oldular. Lise mezunu olanlar 
veteriner sağlık teknisyenleri. Bir de ön lisans progra-
mı ile 2 yıllık eğitim sonrası veteriner sağlık teknikerleri 
çıktı. Biz 5 yıllık yüksek lisans diploması ile mezun olup, 
veteriner hekim olarak varız. Dolayısıyla Ilber Hocam, 
teknisyen, tekniker, hekim, açıkçası hepsi birbirine giri-
yor. Siz dediniz ki, kendinizi iyi ifade edin. Kamuoyu ile 
paylaşın dediniz. Biz veteriner hekim diye sürekli mes-
leğimizi bu şekilde isimlendiriyoruz. Sanırım bu konu-
da başarısızız. Konu hakkındaki çabalarımız devam 
ediyor.” diyerek sözlerini tamamladılar. 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana-
bilim Dalı emekli Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Ba-
hattin Koç Hocamız söz aldılar.

Prof. Dr. Bahattin Koç: “Söyleşi için çok teşekkür edi-
yorum. Sizi televizyondan, medyadan, tarih bilginiz 
yönünden ilgi ile izliyorum. Konuyu biraz değiştirmek 
istiyorum. Yahudiler selamlaşırken Şalom Aleichem, 
Müslümanlar selamlaşırken Selamın Aleyküm diyor. 

Bir tarihçi olarak, ikisi benzer mi, farklı mıdır acaba?” 
diyerek Bahattin Hocamız sorularını sordular.

Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Salom, Şalom barış demek, 
selam demektir. Selâm, salim, sükûnet, huzur üzerini-
ze olsun demektir. Aynen Selamın Aleyküm’dür. Baş-
ka bir tabiri yoktur.” diyerek soruyu cevaplandırdılar.

Özel Hayvan Hastaneleri Derneği Başkanı Dr. Tar-
kan Özçetin Ilber Hocamıza soru sormak için söz 
aldılar.

Dr. Tarkan Özçetin: “Ilk olarak sormak isterim size 
Ilber Hocamın hayatında şimdi ya da gelecekte evcil 
hayvanı oldu mu?”

Prof. Dr. İlber Ortaylı: ”Annem ve babam çocukluk-
ta alerjim olduğu için, eve aldırmadılar. Şu an evde 
oturamadığım için bakamıyorum. Ama bahçeli bir 
evde kedi, köpek, eşek, oğlak gibi hayvanlara bak-
mayı çok isterdim.”

Dr. Tarkan Özçetin: “Ikinci olarak sormak istediğim 
Ilber Hocam, Osmanlı’da evcil hayvan sevgisi ile ilgili, 
Osmanlının günlük hayatında mancacılık vardı, böy-
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le bir meslek vardı o zamanlar. Bu konu hakkındaki 
fikirleriniz nelerdir?”

Prof. Dr. İlber Ortaylı: ”Şimdi de şefkat var, ama ah-
laksızlık da var. Romanlar köpek dövüştürüyorlar. Is-
panya’da boğa güreşleri var. Endülüs’te meralar var. 
Ispanyollar çok öküz kullanıyorlar. Daha çok boğa 
ve tosun bakıyorlar. Tosunu 5 sene kadar besliyorlar, 
günlerce kapalı yerde oluyor. Tosunlar matadoru kız-
dırıyor. Bazen tosun matadora sinirlenip, matadoru 
kaldırıp atıyorlar. Ispanyollar Akdeniz halkı olmasına 
rağmen, bizim kadar deli dolu değiller. Boğa güreşi 
onları sakinleştiriyor. Sizlere naçizane tavsiyem boğa 
üzerindeki sempatinizi arttırmanızdır.” diyerek ko-
nuşmalarını bitirdiler.

Sayın VHD Başkanı Dr. Gülay Ertürk herkesi selam-
layarak Ilber Hocamıza çiçek takdim ettiler. VHD Yö-
netim Kurulu adına ve tüm meslektaşlarımız adına 
VHD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nüket Bilgen 
Hocamız Sayın Ressam Veteriner Hekim Memik Ki-
barkaya’nın Ilber Hocamızı resimlediği tabloyu Ilber 
Hocaya sundular. 

Ayrıca Ilber Hocamıza Özel Hayvan Hastanele-
ri Derneği Başkanı Dr. Tarkan Özçetin genel yayın 
yönetmeni olduğu Kedici dergisini hediye ettiler. 

Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu, Veteri-
ner Hekimler Derneği Bülten dergimizi tüm meslek-
taşlarımız adına Ilber Hocamıza takdim ettiler. Son 
olarak, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Sayın 
Dekanımız Prof. Dr. Ender Yarsan Hocamız Ankara 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi rozetini hediye etme-
si ile söyleşimiz sonlanmıştır.
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Atilla Can, 1969 yılında Dünya’ya geldi. Babası-
nın memuriyet görevi nedeniyle, eğitim hayatı-
nı, birkaç şehirde tamamlayabildi. Sanata düş-
künlüğü çocukluk yıllarından itibaren başladı.

Atatürk Üniversitesi’ne bağlı Kars Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi’nden 1992 yılında mezun 
olmuş, uzun yıllar klinik veteriner hekimliği hiz-
metini yürütmüştür. Kültürel diplomasiye katkı 
sağlayan, öğrenci yetiştiren, kültür miras taşıyı-
cısı da olan, aynı zamanda Kültürel Diplomasi 
Akademisi mezunu olan, halen Akdeniz Üni-
versitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde 
yüksek lisans yapan Atilla Can, 30 yıllık bir he-
kim olup, evli ve bir kız babasıdır. 

Sanatçı, bu yaşama herkesin bir geliş amacı 
olduğunu, yaşamda hep hoşgörülü, tutarlı ve 
tevazu ile hareket edilmesi gerektiğine inan-
dı. Yaşamının her dakikasını dolduran sanatın, 
yaratıcılığın ve hayal gücünün özgür irade ile 
oluştuğunu savundu.

Atilla Can, Kültür Bakanlığı envanterine kayıt-
lı, Türk süsleme sanatları sanatçısı olup, branşı 
ebru sanatıdır. Her daim bu sanata, değer ve 
yenilikler katmaya, birçok yurt dışı ve yurt içi 
sergi, organizasyon ve sosyal sorumluluk proje-

lerinde sanatını başarılı bir şekilde temsil etme-
ye, kültür elçiliği yapmaya, kültürel diplomasiye 
katkı sağlamaya devam ediyor.

Atilla Can’ın yaşamının her anında hep resim 
vardı. Karakalem, sulu boya ve yağlı boya gibi 
resim tekniklerini uygulamaya çalışan sanatçı, 
gördüğü ve etkilendiği ebru sanatının cazibesi-
ne kapıldı. Onu cezbeden, ebru sanatının farklı 
bir yapılış tarzı oluşuydu.

Ebru sanatının Dünya’da tuvali su olan tek sa-
nat oluşu, onun nazarında ebru sanatını, eşsiz 
bir sanat yapıyordu. Uzun süreler, gördüğü, âşık 

Veteriner Hekim Atilla CAN  
Türk Süsleme Sanatları Sanatçısı
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olduğu bu sanatı öğrenebilme adına, sanatın icracı-
larını araştırmaya, ebru sanatı ile ilgili sergiler gez-
meye başladı. Sanatın başkenti Istanbul'da bir gün 
tesadüf değil dediği bir günde, ebru üstadı, hocası ile 
tanıştı ve ilk ebru dersini bir 29 Mayıs'ta, Zal Mahmut 
Paşa külliyesinde almaya başlayarak, ebru sanatı-
na olan yolculuğuna başladı. Aldığı bu dersler, katı 
geleneksel tarzda, usta-çırak yöntemi ile yaklaşık 5 
yıl sürdü ve nihayete erdi. Atilla Can’ın, Istanbul'un 
doğum gününde öğrendiği bu sanat ile irtibatı hiç 
kesilmedi ve halen büyük bir aşkla devam etmekte.

Atilla Can, Türk sanat tarihi adına anlamlı işler yaptı 
ve tarihi başarılara imza attı. UNESCO Paris’te, ya-
şamımdaki en anlamlı günlerinden birini yaşadı. Atil-
la Can, kadim geçmişi olan ebru sanatının, UNESCO 
tarafından, somut olmayan kültürel miras listesine 
alınarak, koruma altına alınmasının fikir mimarlığını 
yaptı. Bu başarısı, Türkiye sanat tarihinde bir milat-
tır. Çünkü Dünya’da ilk kez bir Türk sanatı, UNESCO 
tarafından koruma altına alınarak, Dünya’nın ortak 
mirası haline geldi. Açtığı bu kapıdan, sonraki yıllar-
da çini, hat, minyatür sanatı da geçti.

Atilla Can “Sanat bir yüreğe dokunabiliyorsa anlam-
lıdır. Yaptığımız her iş bu düsturda olmalı, sanatımla 
yüreklere dokunabilmek benim haz kaynaklarımdan 
biri” diyerek, anlamlı çalışmalarına devam ediyor. Bu 
anlamlı çalışmalarından biri de Birleşmiş Milletler’de 
sergi açmış olmasıydı. Sergi konusu olarak, göçmen 
çocukları ele aldı. “Dünya’da çeşitli sebeplerle göçe 
zorlanmış çocukları hatırlatmak, çocukların yarının 
geleceği olduğunu vurgulamak, hangi tene, ırka, 
dine ait olurlarsa olsunlar, tüm çocukların Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları sözleşmesine göre, eşit hak-
lara sahip olduğunu Dünya’ya haykırmak istedim’’ 
diyerek büyük bir alkış topladı. Atilla Can’ın iki eseri, 
Birleşmiş Milletler’in talebi doğrultusunda, Birleşmiş 
Milletler binasına asıldı.

Sanat hayatı halen aktif olan sanatçının, yaptığı 
eserler 60'a yakın ülkede, önemli yerlerde, müzeler-
de bulunmaktadır. Yurt dışında ve yurt içinde birçok 
kurumda, kuruluşlarda, üniversitelerde ebru dersleri 
verdi, ebru konusunda atölye çalışmaları yapıp, farklı 
ebru tekniklerini anlattı. Yine, çok sayıda sempozyu-
ma, çalıştaya katıldı. 
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Atilla Can’ın adı, birçok uluslararası makalede geç-
mekte olup, lisans ve yüksek lisans tezlerinde yaptık-
larından, sanatından bahsedildi. Yurt dışında önemli 
üniversiteler tarafından hazırlanan araştırma konu-
larına, makalelere konu oldu, sanatı, sanat görüşü, 
çalışmaları ve eserleri yer aldı. Dünya’nın en prestij-
li, çok satan dergilerinde, gazetelerinde röportajları 
yayınlandı. 

Başlangıç kitabım dediği Ebru Art adlı branş kitabı, 
40'tan fazla ülkeye, çok önemli üniversitelere, kütüp-
hanelere, sanatçılara gitti. Yurt dışında önemli gale-
ri ve sanat mekânlarında kişisel sergiler açtı. Birçok 
festivalde, etkinlikte ülkesini temsil etti.

Sanat hayatındaki ilk kişisel sergisinin tüm gelirini 
UNICEF’e, çocuklara bıraktı. UNICEF ve Birleşmiş 
Milletler destekli, Türkiye’nin en büyük açık hava ser-
gisi “Stars of Istanbul” proje sanatçısı oldu. Dünya’da 
ilk kez uluslararası çocuk ebru sergisini gerçekleştirdi. 
Kimsesiz ve mağdur çocuklar ile ilgili sosyal sorumlu-
luk projelerine gönüllü olarak katıldı. Yıllardır yaptığı 
etkinliklerde, sanatın iyileştirici gücü “Art Terapi” ko-
nusunda farkındalıklar yaptı.

Atilla Can’ın yapacakları bitti mi? 

Elbette bitmedi. Daha yapacak çok işinin olduğunu 
söyleyen Atilla Can, Türkiye ve sanat tarihi için, an-
lamlı ve prestijli bu projelere, aralıksız olarak çalışma-
ya devam ediyor.

Yine ebru sanatı ile ilgili çalışmalara devam eden, bir 
kitap taslağı hazır olan sanatçı, baskı için son düzen-
lemeleri yapmakta.

Üretmeye, faydalı olmaya, anlatmaya, paylaşmaya 
devam eden, yaşarken adına müze kararı alınmış 
ender sanatçılardan biri. 

 

  

Kendini, Dünya’nın en naif, sınırları olmayan sonsuz 
bir sanatın icracısı, kültürel miras taşıyıcısı olmaktan 
dolayı, çok şanslı görüyor. Atilla “Ömür vademin ya-
rısını, tamamladım. Ne kadar çok çalışsam da halen 
yapmak istediğim, asla bitiremeyeceğim sonsuz ha-
yallerim, işlerim var.’’ diyen Atilla Can’a çok teşekkür 
ediyor, bu sonsuz sanatı icra etme yolunda, adının 
ve eserlerinin çoktan sonsuzluk yolculuğuna çıktığını 
görüyoruz.
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Siz sokak köpeklerini bilmezsiniz. Evlerde telaş-
la sofraların kurulduğu, lüks lokantalarda kah-
kahaların çınladığı, karanlığın ve hüznün şehrin 
üstüne ağır bir kadife perde gibi indiği saatler-
de, onlar gün boyu saklandıkları kovuklardan 
dışarı çıkarlar.

Siz sokak köpeklerini bilmezsiniz. Uyku kara bir 
çarşaf gibi bedenleri sarıp sarmalarken, on-

lar gün ışıyana dek süren amansız bir ekmek 
maratonuna başlarlar. Tehlikelerle dolu bu bin 
çehreli kentte, nasır bağlamış patileriyle çöp 
yığınlarının bulunduğu sokakları arşınlarlarken, 
düşlerini süsleyen tek bir şey vardır. Bir parçacık 
kemik bulabilmek.

Siz sokak köpeklerini bilmezsiniz. Tanrının hey-
besinden paylarına düşen 15 yıllık ömürlerini, 
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asla tamamlayamazlar. Itile kakıla, horlana taşlana 
geçen kısacık bir zaman diliminin ardından bir gün-
cük bile köpek tadında yaşayamadan, göç edip gidi-
verirler bu acımasız dünyadan.

Siz sokak köpeklerini bilmezsiniz. Duygulu, sadık ve 
sevecendirler. Bir lokma ekmek uğruna kulunuz, kö-
leniz olurlar. Dövseniz de sövseniz de uğruna her 
şeyinizi verdiğiniz hayırsız insan evladı gibi terk edip 
gitmezler.

Siz sokak köpeklerini bilmezsiniz. Tek bir suçları vardır, 
köpek olmak. Bu suçu da asla isteyerek işlememiş-
lerdir. O sıcacık, kebap kestanelere benzeyen hüzün 
dolu gözleriyle, özür diler gibi bakmaları işte bu yüz-

dendir. Eğer ta içine bakmasını bilirseniz o gözlerin, 
ısınıverir içinizin bütün üşümüşlükleri.

   Siz sokak köpeklerini bilmezsiniz, bilseydiniz çok se-
verdiniz onları…
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Nisan yağmurları başladı işte. Birbirine bakan 
iki yüzün bereketle birbirini çoğalttığı aydayız. 
Her yağmur sonrası şu tarla kuşlarının bahar 
sevinci yok mu, doğrusu görülmeye değer. Te-
laşe kuşları. Her şeyi haber veriyorlar. Yaşama-
nın adını telaş koymuşlar. Uçuyorlar sürekli. Pır-
pır da pırpır.

O sabah kuş cıvıltıları içinde uyandım. Doğruca 
pencere önüne koştum. Bahçenin içi cıvıl cıvıl. 
Köylük yerin evlerinin içi dar, avluları geniş olur. 
Köyün belki de en geniş avlusu bizim evimizde-
dir. Tavuklar, pek neşeli, güneşin tadını çıkarı-
yor, çalımlı çalımlı yürüyorlar. Buralarda yazda 
da kışta da güneş ilkin bizim avluya dolar, gün 
batımında da serincek olur bahçemiz. Ahırın 
kapısı arkada kuzeye bakar. Üstümü başımı gi-
yinip evin dış kapısına yöneldim, avluya çıktım. 

Herkescikler uyanmış, ben ise yeni uyanıyorum. 
Dedemin tek erkek torunuyum, olacak o kadar! 
Keyfime göre kalkarım. Sarman miskin miskin 
dedemin kahve keyfi saatinde oturduğu min-
derin üzerine kıvrılmış uyuyor, güneşin keyfini 
çıkarıyor. Dedemle rekabet içinde sanki. Iyice 
mayışmış. Keyfine diyecek yok hınzırın. Dedem 
gelip bastonuyla dürtmedikçe kalkacağını san-
mam. Eli kulağındadır ama dedemde birazdan 
çıkar ahırdan. Bir yorgunluk kahvesini hak et-
miştir çoktan. Emme onun kahvesinin telaşına 
düşecek boşta kimsecikler yok. Ateşin başın-
da analığım var. Sacın üzerinde ekmek pişirir. 
Anam beni doğururken ölmüş, babam da ana-
lığımla evlenmiş. Analığımın benden başka iki 
kızı var, babamdan ama beni onlardan daha 
mökkem sever. Ateşin kıyıcığında çay demle-
mek için güğüm her zamanki yerine konmuş. 

Velican ÇELİK 
Veteriner Hekim

KUŞ CIVILTILARI
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Içindeki su henüz kaynamamış. Inceden bir buharı 
süzülüyor, ha kaynadı ha kaynayacak. Ekmek işi biter 
bitmez çay demlenecek. Dedem hala kendi gücün-
ce iş yapma telaşında. Avlunun içindeki telaş bit-
medikçe oda bilir kahveyi tellendiremeyeceğini. Hoş 
kimsenin ondan bir iş güç beklediği de yoktur ama 
bilir; duran saatin hep göze batacağını, ağır aksak 
da olsa işler gösterir kendini. Hem hareket de iyi gelir 
sağlığına, durup kendini dinlese daha mı iyi? Onun 
için elinden geldiğince işlerin kulağından tutar, gü-
cünce ahırı kürer, sağıldıktan sonra inekleri köy mey-
danına götürüp köyün ortak celebine katar. 

Yağmur yeni yağmış, durmuş sanki yerler ıslak. Ama 
güneş pek kuvvetli ışıldıyor bugün. Inekler avlu içine 
doluşmuş, gün ışığının vurduğu yerlerde hayvanların 
sırtlarında ve ıslak yerciklerde bir sıcağın buharı var, 
yeri, teni terk eden. Gökyüzü berrak, uçsuz bucaksız, 
pürüzsüz bir mavi. Bir tek bulut yok. Nenem bahçede 
inek sağıyor. Sarı kızın avunduna kurmuş tezgâhı, me-
melerini çift çift kavrayıp sırayla sürdürerek sağıyor, pek 
bereketli sütü var. Inek sağmak müthiş zevkli iş. Geçen 
yaz köye geldiğimde öğrenmiştim nenemden. Belki 
ona sıkıcı geliyordur. O sıcacık memelerden sıcacık sütü 
olabildiğince tazyikli sağmak çok müthiş çok zevkli bir 
iş. Sarı kızı bitirdi nenem. Seneme yanaştı. Senem pek 
süt toplamamış. Memeleri o kadar taşkın değil. Nenem 
de bilir onun az süt verdiğini. Bir tek onu mu, avluda ki 
bütün kızların hepiciğinin hikâyesini bilir. Ellerine doğ-
dular. Senem geçen yaz ölü yavruladıydı. Iştahı kesik. 
Hayata küskün, yarım bakar. Bir nenemi sever, nenem-

den başkasını yanaştırmaz kendine, huysuzlanır, kolay 
sağdırmaz kendini, tepiği vurdu mu kovadaki tüm sütü 
boca ediverir yere. Gözü karadır. Nenemde onu ayrı 
sever sağmadan önce sağrısından okşar onu daki-
kalarca. Anca gevşetir kendini senem, sütünü salıverir 
indirir memelere. Bu yaz gene boğaya çekecekler, döl 
tutmazsa Azrail boynundadır Senem'in.

Nenemin döl tutmaz kızı Neşe'nin kaderi de farklı 
değildir Senem’den. Avludaki kızlarla, köydeki kadın-
ların kaderi ortaktır sanki. Hepsi sağılıyorlar meme-
lerinden. Döl tutmayanların hali fena. Ağzı yağlı Ka-
dir'in iştahı kabarmış, döl tutacağından eminmiş gibi 
Kadriye'yi kendine ikinci eş almak ister. Evliliklerinin 
dördüncü yılı. Daha karnı şuncacık büyümedi neşesiz 
Neşe'nin. Adını her kim Neşe koyduysa bu kızın. Bir 
gün yüzünün gülmüşlüğü yoktur. Dedem minderinin 
üzerine oturmuş nihayet, sigarasını içiyor. Kedi onun 
ayaklarına sürtünüyor, telaşe kuşları feryat figan 
içinde ötüşüyorlar, köpekler yalını bekliyor, inekler sa-
ğılmış olmanın rahatlığı ile bahçe kapısına yönelmiş-
ler çoktan. Her şey olağan seyrindeymiş gibi görü-
nüyor. Nenem elinde süt kovalarıyla ahıra doğru yol 
alıyor. Ahırın kapısı ardına kadar açık. Varır varmaz 
çığlığı koy veriyor. Sütler boca oluyor yerlere. Ayakları 
yerden kesiktir Neşe'nin. Yerin çekimine kayıtsız öyle-
ce boynu bükük sonsuza kadar askıdadır.

Nenem kucaklamaya gayret eder emme yetişemez 
ne kızlara ne zamana. Zaman öğütür her şeyi tik tak 
da tik tak.
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1931’den bu yana her yıl 4 Ekim Dünya’da Hay-
vanları Koruma Günü olarak kutlanır. Kutla-
manın amacı, evlerimizdeki, sokaklarımızdaki, 
çiftliklerimizdeki ve doğal yaşam alanlarındaki 
hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek, onları 
korumak ve onların toplum için ne kadar önemli 
olduğunu benimsetmektir. Bu bağlamda hay-
vanlara karşı ciddi sorumluluklarımız olduğunu 
bilmekteyiz. Hayvan sevgisini topluma aktar-
mak, sokağımızda bulunan hayvanların yaşam 
alanlarının kalitesini artırmak, sosyal medyadan 
birtakım paylaşımlarda bulunmak, farkındalığın 
artırılmasına katkı sağlayabilir. Değerli hayvan 
sever dostlarım, bu yazımızda güzel sanatların 
içinde yer alan, dramatik sanatların (insanların 
eyleme dönüşmüş ifadelerle kendini veya bir ola-
yı, bir olguyu anlattığı sanatlardır: tiyatro, opera, 
müzikal oyunu, kukla gibi sahne sanatları, sine-
ma, gölge oyunları vb) bir dalı olan sinema sana-
tında can dostlarımızı betimleyen filmleri kendi 
beğeni veya bakış açımla sizlere aktarmaya ça-
lışacağım. Sizlere hayvan sevgisini, insan ve hay-
van arasındaki güçlü bağı konu alan film önerileri 
ve tavsiyelerimi aktarmak istiyorum. 

Yapacağım ilk film önerisi, 1992 yılı yapımı, ABD 
filmi, bize hayvan sevgisini aşılayan muhteşem 
film bir Saint Bernard köpeğin canlandırdığı, ko-
medi ve aile filmi, Afacan Köpek Beethoven’dır. 
Ilk eve alındığında yavru olan Beethoven, köpek 
bakmak hakkında hiç fikirleri olmayan ailenin 
göz bebeği olacaktır. Aile bu koca yürekli güzel 
köpeği çok sevecektir. 

Ikinci önerim, 1994 yılı yapımı Amerikan filmi Las-
sie’dir. Turner ailesi yeni bir hayata başlamak için 
şehir yaşamından vazgeçip Virginia’nın kırsal ke-
simlerindeki bir bölgeye taşınırlar. Bu yeni düzen 
ailede farklı problemlerin doğmasına neden olur. 
Yeni hayata alışmakta zorluk çeken ailenin oğlu 
13 yaşındaki Matt, Lassie isimli Collie ırkı bu güzel 

köpeğin aileye dâhil olması ile uyum sorunlarını 
aşmaya başlar. Lassie Matt’in hem en yakın ar-
kadaşı hem de en büyük kurtarıcısı olacaktır.

                          
Yine önemli film önerilerimden bir tanesi, Eddie 
Murphy’nin başrol oynadığı 1998 yapımı ABD 
filmidir (Dr.Dolittle Filmleri 1,2,3). Kariyerinin zir-
vesinde bir doktor olan bir adamın, daha sonra 
hayvanların dilini de konuşma olarak anlayabil-
diği için veteriner hekim olmaya karar veren ve 
her iki mesleği de icra etmesini konu alan bir film-
dir. Dr. Dolittle hayvanların konuşmasını duydu-
ğunu fark eder, daha çocukluğundan başlayan 
bu yetenekten kaçmak isteyecek, fakat kendini 
bir sirk kaplanını ameliyat ederken bulacaktır. 
Sonunda bu yeteneğini benimseyen Dr. Dolittle, 
artık hayvanları anladığı için mutlu olacak, onları 
tedavi etmekten keyif alacaktır. Bu esnada Lu-
cky ismini verdiği bir sokak köpeğini sahiplenerek, 
kızı Maya’yı sevindirecektir. Aslında babasındaki 
yetenek Maya’da da vardır, o da hayvanlarla ko-
nuşabilmekte ve onları anlayabilmektedir. Baba-

HAYVAN SEVGİSİNİ KONU ALAN 
FİLM ÖNERİLERİ VE  İNCELEMELERİ
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Veteriner Hekim Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ
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sının izinden giderek Maya da veteriner hekim olmaya 
karar vermiştir.

Diğer bir film önerim, 2019 yılı yapımı Amerikan tarihi 
ve macera drama filmi Togo’dur. Film kasabayı etkisi 
altına alan salgının tedavi edilebilmesi için, yola çıkan 
köpek eğitmeni Leonhard Seppela ile Sibirya kurdu 
olan Togo adlı köpeğin hikâyesini konu alıyor. 1925 yıl-
larının zorlu koşullarını anlatan bu filmde Togo, cesareti 
ve sadakati ile sahibi arasındaki kuvvetli sevgi bağı sa-
yesinde tüm güçlükleri aşarak, Alaska’nın zorlu kış şart-
larında -70°C’de kasabaya panzehiri ulaştırma çalışır. 

Beni derinden etkileyen diğer bir film önerim de hikâ-
yesi gerçek bir yaşam öyküsünden alınan Huchiko (A 
Dog’s Story)’dur. Film 2009 yılı ABD yapımıdır. Hac-
hiko’nun sahibi olan sanat profesörünü Richard Gere 
canlandırmıştır. Profesör evine aldığı küçük bir Akita ırkı 
köpek olan Hachiko ile ilgilenir, onunla özel bir dostluk 
kurar. Birbirlerini çok severler. Her sabah profesöre tren 
istasyonuna kadar eşlik eden Hachiko, her akşam aynı 

saatte onu istasyondan alır ve birlikte eve dönerler. 
Fakat bir gün profesör geri dönemez. Hachiko elbette 
bunu bilemez, profesör üniversitede kalp krizi geçirip 
ölmüştür. Hachiko usanmadan her akşam sahibinin 
metrodan gelmesini bekler. Haftalar, aylar boyunca, 
her akşam Tokyo metrosunun Shibiya istasyonunun 
kapısına gider. Hachiko tam 9 yıl boyunca sahibinin 
gelmesini beklemiş, 1935’te 11 yaşındayken metronun 
kapısında ölmüştür. Japonlar, insanla hayvan sevgi-
sinin sembolü olarak ölümünden hemen sonra, 9 yıl 
boyunca sahibini beklediği yere Hachiko’nun heykelini 
dikmişlerdir. Hachiko’nun mezarı çok sevdiği sahibi ile 
yan yanadır. 70 yıl önce yaşamış Hachiko’nun hikâyesi 
gerçek bir yaşam öyküsü olup, A Dog’s Story filminin 
çıkış nedenidir. 

Başka bir film önerim, 2015 çıkışlı Türk filmi olan, Ata 
Demirer’in oynadığı Prof. Dr. Niyazi Gül isimli bir vete-
riner hekimin, bilim insanının sıradışı hikâyesidir. Filmin 
ismi “Niyazi Gül Dörtnala”. Prof. Dr. Niyazi Gül çocuklu-
ğundan beri hayvanları hep sevmiştir. Tüm hayvanla-
rın dilinden anlıyordur. Insanların zevki için hayvanlara 
eziyet etmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonu-
na kadar karşıdır. Yıllardır üzerinde çalıştığı gizli formü-
lü, elinden almaya çalışan kişilerle mücadele edecektir.
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Önereceğim bir diğer film belgesel türü olan 2016 yapı-
mı “Kedi”dir. Bu belgesel filmin Istanbul Uluslararası Ba-
ğımsız Film Festivali’nde prömiyeri gerçekleştirilmiştir. 
Film, ABD’de Seattle Uluslararası Bağımsız Filmler Fes-
tivali, Avusturalya’da Melbourne Uluslararası Film Fes-
tivali ve Kanada’da Vancouver Uluslararası Film Festi-
vali’nde gösterime girmiştir. Kedi belgeseli Istanbul’da 
yaşayan Sarı, Duman, Bengü, Aslan Parçası, Gamsız, 
Psikopat ve Deniz adındaki kedilerin gözünden görülen 
antik bir kentin ve oradaki insanların gerçek hikâyesini 
ele alıyor. Film kedi ve Istanbul arasındaki özel bağı an-
latıyor. Filmde ünlü yazar Mine Söğüt kedilerin insana 
verdiği güven duygusundan bahsediyor. Ayrıca kedi ile 
birbirimizin dilini bilmediğimiz halde, ortak bir dilimizin 
oluştuğundan, kedilerle iletişim kurabildiğimizi anlatı-
yor. Mine Söğüt bu belgeselde ne form, ne akıl, ne de 
yetenek olarak bize hiç benzemeyen kedilerle özel bir 
bağ kurabildiğimizden söz etmektedir.  Kötü Kedi Şera-
fettin karakterinin çizeri olarak tanıdığımız Bülent Üs-
tün de “Kedi” belgeselinde oynayanlardandır.  Bülent 
Üstün çocukluğunun her zaman kedilerle geçtiğinden 
bahsederek, eğer kedilerle bağ kurmasaydı, çok sıkıcı 
bir dönem geçireceğini anlatmıştır. Belgeselde motive 
kaynağının kâğıt kokusu, ayrıca yanında ve çekmecede 
uyuyan kediler olduğundan söz etmiştir. Ünlü karika-
türist kedisiz bir sokak düşünemediğini söylemektedir.

Tavsiye edeceğim bir başka film ise, 2004 Fransız-Ingi-
liz yapımı “Two Brothers“dır. Film iki kaplan kardeşin bir-
birlerine olan kuvvetli bağları ve insanlara besledikleri 
sevgiden bahseder. Kaplan kardeşler kendilerine zarar 
vermeye çalışan kişilerin eziyetine rağmen, insanları ve 
birbirlerini sevmekten asla vazgeçmezler. Annelerinden 
sevgiyi öğrendikleri için, bu güzel duyguları hep devam 
edecek, tüm hayatları bunun üzerine kurulacaktır.

Diğer bir film önerim, Savaş Atı (War Horse). Ingiliz ya-
zar tarafından Micheal Morpurgo tarafından kaleme 
alınan film, 2011 yapımı savaş dram filmidir. Ingiltere 
kırsalı ve Avrupa’da geçen film, 1. Dünya Savaşı sırasın-
da Jeremy Irvıne’ın canlandırdığı Albert’ın ve onun çok 
sevdiği atı Joey’ın öyküsünü anlatmaktadır. Evcilleşti-
rip eğittiği atının satılıp, savaşta cepheye gönderilmesi 
iki dostu ayırsa da yaşadıkları olaylar pek çok hayatı 
değiştirecek, aynı zamanda bir maceraya dönüşecek-
tir. At ve sahibi arasındaki sadakati, dostluğu anlatan 
film, arka planda savaşın olduğu, aslında serüven dolu 
bir yol filmidir.

Beni derinden etkileyen uzun bir liste var, fakat size bu 
yazımda sadece başlıklarını yazabileceğim. Ben daha 
çok eski yapım filmlerden etkileniyorum, yeni çekilen, 
animasyon filmlerinden tutun da sayısız güzel film var 
tabii ki. 

Bunlardan bazıları: Flipper, Maymunlar Cehennemi 
Başlangıç, Şafak Vakti ve Savaş serisi, Marley ve Ben, 
A Dog’s Purpose, A Street Cat Named Bob, Megan 
Leavey, A Dog’s Way Home, Benji, The Legend of Tar-
zan, Ratatouille (animasyon filmi), Old Yeller, Secreta-
riat, Aristocats (animasyon filmi), My Dog Skip, Gorillas 
in the Mist, Storm Boy, Babe (animasyon), Free Willy, 
Alpha, Kung fu Panda, Dr.Dolittle ( 2020) gibi daha 
pek çok can dostlarımıza olan sevgimizi anlatan film 
bulunmaktadır. 

Bu yazımda sinema filmlerinde hayvanları başrolde 
konu alan yapımların içeriği; sevginin, şefkatin dost-
luk ve arkadaşlığın anlamı, aile olmanın sadece insani 
bir duygu olmadığını, hayvanların da benzer duyguya 
sahip olduğunu, can dostlarımızın ailemizin bireyi ola-
rak kabul gördüğüne güzel örneklerdendir. Ancak can 
dostlarımıza karşı yapılan kötü muamele, onlara karşı 
işlenen suçların da göz ardı edilemeyeceği film önerile-
rimi de ekledim.

Hayvan sevgisini konu alan, resim, müzik, heykel, fo-
toğraf, sinema gibi birçok farklı alanda bunun vur-
gulanması önem arz etmektedir. Toplumda hayvan 
sevgisi farkındalığını yaratmak, sadece bizim bu Dün-
ya’da yaşamadığımızı, onların da var olduğunu kabul 
etmemiz gerekmektedir. Umarım can dostlarımıza 
olan ilgi giderek artar, bu sevgi yayılır ve hayvanlar hak 
ettikleri saygı ve muameleyi görürler. Sözlerimi son bir 
alıntı cümle ile bitirmek istiyorum. “Hayvanların Yaşam 
Haklarının Savunulması Sosyal Etkinlikten Öte Herke-
sin Sorumluluğunda Olan Toplumsal Bir Gerekliliktir.” 
Sevgiler…

Kaynaklar yazardan temin edilebilir.   
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KEDİNİZ VE KÖPEĞİNİZ İÇİN 
YENİ NESİL BESLENME

Kediler ve köpekler, temel iç güdülerinin 
rehberliğinde besinsel ihtiyaçlarının 
tamamını karşılayacak besinlere ihtiyaç 
duyan birer etoburdurlar. Bu yüzden, Veterinary 
HPM mama serisi Düşük Karbonhidrat-Yüksek 
Protein formülasyonuna sahiptir. Ayrıca titizlikle 
seçilen fonksiyonel içerikleri sayesinde kediler 
ve köpeklerin fizyolojik durumunu koruyarak, 
tamamen sağlıklı kalmalarını sağlar.

FAOLA.
5 YAŞINDA

30.000
NESİLDİR
ETOBUR

KOŞU HIZI
Saniyede 10 metre

FREKANS
ARALIĞI
40 - 60,000 Hz

GÖRÜŞ AÇISI
250 derece

ÇENE KUVVETİ
150kg/cm2

NAZAL KAVİTE
İnsanlardan 30
kat daha geniş

JANGO.
2 YAŞINDA

30.000
NESİLDİR
ETOBUR

ÇEVİKLİK
Kendi boyunun 6
katı kadar yükseğe
zıplayabilir

KOŞU HIZI
Saniyede
10 metre

DENGE DUYUSU
Baş pozisyonunun
mutlak ve sürekli
mekansal
farkındalığı

İŞİTME YETENEĞİ
Sesleri yüksek
hassasiyetle seçebilir ve
yerlerini tayin edebilir

TAT ALGISI
250 tat alma
cisimciği

hpm-kedikopek-ilan.indd   1 13.10.2021   13:01
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9/30/22, 8:42 PM Mesleki değer kazanımı mücadeleci bir ruhla olur

https://infovetdergi.com/mesleki-deger-kazanimi-mucadeleci-bir-ruhla-olur/ 1/5

Mesleki değer kazanımı mücadeleci bir
ruhla olur
Veteriner Hekimler Derneği yönetimi, hep birlikte kol kola girerek ve talepleri duyurarak sorunların çözebileceğine inanıyor!

TEMMUZ 2022
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https://infovetdergi.com/mesleki-deger-kazanimi-mucadeleci-bir-ruhla-olur/ 2/5

Genel Müdürümüz Barış Kolgu, geçtiğimiz günlerde Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr.

Gülay Ertürk ve dernek yönetim kurulu ile bir araya gelerek derneğin mevcut faaliyetlerini ve

mesleki değerlerin yeniden inşası için mücadeleci ruh ile yürüttükleri çalışmaları masaya yatırdı. 

Veteriner Hekimler Derneği 1930 yılında kuruldu. Bu durumda mesleki

anlamda Türkiye’nin en eski sivil toplum kuruluşu olduğunu

söylememiz mümkün mü?

Gülay Ertürk: Evet, doğru. 1954 yılına kadar, yani 24 yıl boyunca bu mesleği temsil eden tek

örgüttük. 1954 yılında dernek yöneticilerimiz, Türk Veteriner Hekimler Birliği’nin kurulması adına

çalışmalar yaptılar. Tüm mesleki örgütlerin mayası, Veteriner Hekimler Derneği’dir.

Dr. Gülay Ertürk Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı
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Mevcut yönetim, 72. Dönem seçimlerinde hangi farklılıklar ile

yönetime talip olunmuştu?

Gülay Ertürk: Yönetime aday olurken derneğimize üye olan meslektaşlarımıza; şeffaf olacağımıza,

ortak sorunlarını beraber çözeceğimize, demokrasiye inanan Atatürkçü veteriner hekimler

olacağımıza dair söz verdik. Farkımızı ortaya koyan en önemli husus, Atatürk devrimlerine inanan

ilerici bir yapıda olmamızdır. Zaman zaman mesleki haklarımızı elde etmek adına farklı siyasi

görüşlerle görüşmeler yapıyoruz. Ancak Atatürkçü olmanın dışındaki hiçbir düşüncenin arka

bahçesi değiliz. Veteriner Hekimler Derneği olarak “hiçbirimiz, hepimiz kadar güçlü değiliz”

mottosuna inanıyoruz. Yönetime geldiğimiz ilk günden bugüne kadar meslektaşlarımızı bir araya

getirmeye çalıştık. Birebir yaptığımız görüşmeler ile veteriner hekimlerin varlığını ve onların

sorunlarını görünür kıldık. 

Saha ile iletişiminiz nasıl?

Gülay Ertürk: Ankara Merkezli olmamızla beraber, birçok farklı ilde temasta olduğumuz

temsilcilerimiz var. Temsilcilerimiz, kendi illerindeki veteriner hekimler ile görüşerek onlardan

aldıkları paylaşımları bizlere iletiyorlar. Bu kanaldan sahaya başarılı bir şekilde ulaşıyoruz.

Peki, dernek hangi sorunlarla mücadelede zorlanıyor?

Mücteba İnci: Haklarımızı elde etmekte zorlanıyoruz. Çıkan yönetmeliklerde veteriner hekimlerin

yer almaması, bizler sorunlarla boğuşurken sağlık sektörünün mensubu olarak görülmememiz ve

Sağlıkta Şiddet Yasası içerisinde yer almamamız en büyük yaramız. 

90 yıllık bu süreçte veteriner hekimlerin görülmemesi sorunu neden

değişmiyor?

Gülay Ertürk: O noktada veteriner hekimlerin özeleştiri yapması gerekiyor. Değişimi ancak yine

veteriner hekimler olarak biz mümkün kılabiliriz. Tüm veteriner hekimlerin hep beraber elini taşın

altına koyması gerekiyor. 

Meslektaşlarınız sizi neden takip etmeli?
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Gülay Ertürk: “Veteriner hekimlerin hakkı olan ve bu zamana kadar elinden alınmış olan birçok

mesleki değerin tekrar elde edilmesi, ancak mücadeleci bir ruhla mümkün olur. Veteriner Hekimler

Derneği olarak elbette kavgacı bir yapıda değiliz, ancak meslekteki hakların kazanımı adına aykırı

söz söyleme gücüne sahibiz. Bu nedenle meslektaşlarımızın bizi desteklemesini bekliyoruz.”

Tek Sağlık konseptine dahil olmak ve özlük haklarımızı kazanmak

için hangi konuların üzerine gitmek istiyorsunuz?

Gülay Ertürk: Zoonotik hastalıkların önlenerek insan sağlığının olması gereken optimum seviyeye

çekilmesinde kilit nokta veteriner hekimlerdir. Odak hayvan olmakla beraber, hedef insandır.

Veteriner hekimler bu konuda göz ardı ediliyor. Sağlık Bakanlığı’nda Veteriner Halk Sağlığı Dairesi

olmaması, halk sağlığı denildiğinde veteriner hekimlerin akla gelmemesi büyük bir sorundur.

Sağlık bilimleri enstitülerinde, tıp fakültelerinde anabilim dallarının ön isminin “tıbbi”, veteriner

fakültelerinde “veterinerlik” olacağına dair karar alınacağını duyduk. Bu konuda çalışmalar

yapmaktayız, randevu taleplerimizi oluşturduk. Temel tıp bilimleri veteriner ya da beşeri diye

ayrıştırılamaz. Örneğin, biyokimya dediğinizde bunun veteriner ve tıbbi şekilde ayrı bilim dalları

gibi tanımlarsanız bu yanlış olur. Üstelik bu durum, multidisipliner çalışmanın öneminin

vurgulandığı günümüz sağlık anlayışına da tamamen ters bir uygulamadır.

Mesleğin kalkınması ve gelişmesi açısından derneğinizin planları

nedir?

Hakların ve taleplerin savunucusu…

Veteriner Hekimler Derneği’nin ana vizyonu; Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda veteriner hekimler
arasında ve ülke genelinde toplumsal dayanışmayı sağlayarak ve mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel
etkinlik göstererek; bir yanda veteriner hekimlerin özlük haklarının savunuculuğunu yapmak, diğer yandan
ise ülke hayvancılığının gelişmesini sağlamak, hayvan sağlığı ve buna bağlı olarak insan sağlığının
koruyuculuğunu yapmak ve hayvan refahınının savunucusu olmaktır.
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Gülay Ertürk: Veteriner hekimliğin her alanında sorunlar mevcut. Ancak veteriner hekimler

uzmanlaştıkları alanda çalışırken diğer meslektaşlarının sorunlarını görmezden gelebiliyor.

Veteriner Hekimler Derneği olarak, toparlayıcı olma misyonumuz her alandaki meslektaşlarımızı

bir araya getirmek içindir. Hep birlikte sesimizi yükselterek, kol kola girerek, taleplerimizi

duyurarak sorunlarımızı çözebileceğimizi düşünüyoruz. 

Dr. Nasıf Aldemir: Misyonlarımızdan bir diğeri ise 5199 sayılı yasayı inceleyerek bunu topluma

iletmek, veteriner hekimler olarak özeleştiri yapmak ve toplumu bilinçlendirmektir. Bu konuda 4

Ekim’de Dünya Hayvanları Korumu Günü için panel düzenleyeceğiz. 

Mücteba İnci: Sahipsiz sokak hayvanı ve ithal hayvan sorunu da aynı şekilde karşımızda…

Derneğimiz, siyaset ve otorite ile görüşerek bu sorunları çözecek projeleri ortaya koyuyor.

Gülay Ertürk: Son olarak meslektaşlarıma şunu söylemek isterim ki biz mesleğin kutup yıldızıyız.

Bizi takip etsinler…
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KATKIMIZ BÜYÜK

dünyanın hayvan besleme uzmanı

Kaliteli yemden sofradaki et, süt, balık, tavuk ve
yumurtaya kadar besin zincirini iyileştirerek   

geleceğimizi koruyoruz.



96 EKİM 2022

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ







VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ

SAYI 22 99



100 EKİM 2022

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ



VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ

SAYI 22 101



102 EKİM 2022

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ



ÇUKUROVA
Veteriner Ecza Deposu Ltd. Şti. 

Belediyeevleri Mah. T. Özal B. Uğur Apt. Zemin Kat No.271 Çukurova  / Adana
Tel: 0(322) 359 61 62 Fax: 0(322) 359 61 63 İnfo@cukurovaeczadeposu.com

www.cukurovaeczadeposu.com




