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EDİTÖRDEN

Prof. Dr. Şükrü GÜRLER
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Zootekni A.D.
Merhaba dostlar,
Kötü şeyler yaşıyoruz, iyilikler umarken…
Bir yandan bitmeyen salgın, bir yandan derinleşen/
yaygınlaşan yoksulluk ve şimdi bir de savaş felâketi.
Büyük insanlık (!) ne kapitalizmin sömürü açlığını ve
ne de “oligarkların” emperyal heveslerini durduramıyor. Kimi, neyi suçlamalıyız? Neden hiçbir şey yapamıyoruz? Ve belki de en önemlisi “ne” ve “nasıl” yapmalıyız? Neden düşünürken, yazarken, konuşurken
yanıttan çok soru geliyor aklımıza?
Ekşisözlük’te “letterbomb” isimli kullanıcı antroposentrik ifadesini “insan kibrinin ve bencilliğinin literatürdeki cafcaflı ismi” olarak tanımlıyor. Eğer biz (insan)
yaratılmışların en şereflisi isek ve diğer her şey sırf bizim için varsa, bizim için var olan o diğer her şey bize
helâl midir? Bütün doğanın (bitkiler, hayvanlar, canlı
ve cansız her şey) sadece insan ve insanların çıkarları
ile ilgili olarak bir 'değer'e sahip olduğu antroposentrik bakış açısı acaba tüm kötülüklerin temel kaynağı
mı? Antropolog bir dostum, kötülükleri açıklarken sık
sık “medeni insan, ilkel insanın yanında daha dünkü çocuk sayılır.” der. O’na göre, binlerce yıl “biz= iyi”
ve “onlar= kötü” kodlamasına göre yaşayan insanın
evrensel düşünebilmesi için daha çok fırın ekmek yemesi gerekir. En modern toplumlarda bile tekrar tekrar hortlayan saldırganlığın temelinde de bu mu var
acaba? Önce bir “biz” tanımla ve o bize dâhil olmayan herkesi düşman ilan edip, aslında onların ayrı bir
varlık olmadıklarını, olmaya haklarının da olmadığını,
onların olmalarına rıza gösterilemeyeceğini, eğer rıza
gösterilirse bunun kendilerinin sonu olacağını… falan
ileri sür, sonra da milyonların mahvolmasına sebep
ol. Savaş, sadece insani değil ekolojik felaketleri de
içeren bir insanlık suçudur ve büyük resme bakıldığında kazananı bellidir. Rus ve Ukrayna halkları kaybederken emperyalist güçler keyiflidir. Nasıl olmasınlar
ki; uzun zamandır hasım gördükleri Rusya’nın savaş
kapasitesini bizzat savaşmadan test etmiş, Rusya’ya
karşı kendi silahlarının etkinliğini ise Ukraynalı “fedailer” aracılığıyla sınamışlardır. Sadece bu da değil,
savaşın neden olduğu insani dram, en sert kutuplaşma dönemlerinde (soğuk savaş dönemi) bile tarafsız
kalmış pek çok devleti NATO’ya yaklaştırmıştır. Öyle
görünüyor ki, amaç hasıl olmuş, ekonomik altyapısı
çökertilmiş Rusya ve her açıdan yıkıma uğramış Ukrayna yakın bir zamanda savaşın kazananları tarafından bir masa etrafında buluşturulacaklar ve kendi
aralarında “aslında kimin daha az kaybettiğini” tartışacaklardır. Aferin Putin! Aferin Zelenski!
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Şimdi gelelim bizim savaşımıza. Kıtlık ve yoksulluk
koşullarında hayatta kalma savaşı veriyoruz. Her ne
kadar meslektaş profilimiz (ne yer, ne içer, ortalama
geliri nedir, cinsiyet profili, çocuk sayısı, çocuklarının
eğitim durumu, eş durumu vb.) bilimsel bir araştırma
ile henüz ortaya konulmamış olsa da, sosyologların
“orta sınıf” veya “beyaz yakalı” diye tabir ettiği gruba
dâhil olduğumuz söylenebilir. Muhtemelen pek çoğumuz, mezuniyetten birkaç yıl sonra “orta” denebilecek gelir yaratan bir işe sahip olduk ve yine büyük
çoğunluğumuz çocuklarımızı nitelikli eğitim alabilecekleri okullarda okuttuk. Şimdi kötü haber geliyor,
uygulanan ekonomi politikaları orta sınıfları hızla alt
sınıflara doğru yaklaştırıyor. Ekonomik gelir ile oy verme davranışları arasındaki ilişki göz önüne alındığında, uygulanan politika anlaşılır oluyor; hükümet, akıl
dışı ekonomik politikalarının neden olduğu faturanın
mümkün olan en düşük kısmını en sadık seçmenine (alt gelir grubu), büyük kısmını ise sadık olmayan
seçmene (beyaz yakalılar) yansıtmayı tercih ediyor.
Bunun kaçınılmaz sonucu olarak da bizim de dâhil olduğumuz orta sınıflar hızla yoksullaşıyor. Başta doktorlar olmak üzere, bu ülkenin kaynakları ile eğitilmiş,
nitelikli iş gücü üreten beyaz yakalılar hızla ülkeyi terk
ediyor. Daha da acı olanı gidenlerin ardından “giderlerse gitsinler” denilebiliyor.
Peki ya hayvancılık? Durum gerçekten vahim. Pek çok
uzman kişi ve kurum (ve bu arada Veteriner Hekimler
Derneği de) uyardı, önlemler sıraladı ve/fakat sistemimiz akıl dışı ekonomi politikalarını sürdürmekte ısrarcı.
Maliyeti ne olursa olsun desteklenmesi, devam ettirilmesi gereken bir alan olan tarım ve hayvancılık, ısrarlı
uyarılara rağmen, sözde “piyasa koşulları” ile idare edilmek istenmektedir. Üretenin mutlu olmadığı bir yerde
tüketenin mutlu olması mümkün müdür? Hayvansal
üretimde kârlılığın artık neredeyse imkânsız olduğu
mevcut koşullarda, kesime sevk edilen her bir damızlık
ineğin uzun vadeli maliyetini hep birlikte acı acı ödeyeceğiz. Bu noktada toplum lehine politika üretmeli ve
bu yolda ilerleyenlerle güçlerimizi birleştirmeliyiz.
Umutsuz olmak, insan olmaktan vazgeçmek demek.
Hayır, umudumuz var, yarınlar daha güzel olacak ve
o güzelliği kendi ellerimizle yaratacağız.
Görmüyor musun? “Dağlarına bahar gelmiş memleketimin.”
Not: Bültenimizi “https://veteriner.org.tr” internet sitemizden okumanızı tavsiye ederiz. Bu sayede içeriği zenginleştiren internet bağlantılarına bir tıkla ulaşabilirsiniz.
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Değerli Meslektaşlarım,
Hayat inanılmaz bir hızla akıyor. Zamanı yönetebilmek
mümkün değilse de, akışa uyum sağlamak için, doğru yerde doğru zamanda, doğru yöne kürek çekmek gerekiyor.
Biz de bu felsefeyle, hayatı kaçırmamaya, mesleğimizle ilgili
hiçbir gelişmeyi es geçmemeye çalışıyoruz.
Prof. Dr. Calvin W.Schwabe, 1927 - 2006 arasında yaşamış
Epidemiyolog ve Parazitolog; “Dünyada hiçbir mesleğin sahip olmadığı Tıp Bilimi ile Tarım Bilimi arasında köprü vazifesi
gören tek meslek: Veteriner Hekimlik’tir.” diyor. Tam da bu
sebeple, biz de; ülkemizin tarım politikalarının hayati önem
arz ettiği, tarım ve gıda sektörlerinin kamu yararını ve toplum çıkarını esas alarak ekolojiye duyarlı olması gerektiği düşüncesiyle kurulan, “Tarım Platformu”nun içerisinde olmazsak olmazdı. Doğayı ve tarımı korumayı amaçlayan meslek
örgütleri olarak, zeytinliklerimizi korumak yerine enerji amaçlı
kömür ve jeotermal faaliyetler için zeytinliklerin yok edilmesine izin veren yönetmeliğe karşı, ortak basın açıklaması
düzenledik. Tarım Platformunun kurulduğunu, 03.04.2022
tarihinde yaptığımız basın açıklaması ile duyurduk.
Prof. Dr. Calvin W.Schwabe’ın dediği gibi, Tarım ve Tıp Bilimi arasında köprü olduğumuza göre, sağlık kuruluşları
içerisinde de olmalıydık. Nitekim 3 Şubat’ta, yirmi kadar
sağlık-emek meslek örgütünün, Sağlık Emek Platformu
(SEP) olarak bir araya geldiği ve geçmişi birkaç yıl olan birliğe, biz de Veteriner Hekimler Derneği olarak dahil olduk.
Türk Tabipler Birliği'nin “Haklarımız İçin Beyaz Nöbetteyiz”
eylemine destek olup, 4 Şubat’ta Meclis Dikmen Kapısında
ve 8 Şubat’ta Hacettepe Hastanesi Heykel önünde tüm
sağlık emekçileri ile birlikte yapılan basın açıklamalarında
Veteriner Hekimler Derneği olarak biz de bulunduk. Sağlık Emekçilerinin, basın açıklaması içeriğine, mesleğimiz
ile ilgili maddeleri ekleterek, tüm illerde okunulan basın
açıklamalarında yer aldık. Veteriner Hekimler Derneği olarak imza attığımız basın açıklamasıyla; veteriner hekimler
olarak bizlerin, sağlık çalışanlarına yapılan hiçbir iyileştirme uygulamalarından faydalandırılmadığımızı, kanunlara
göre sağlık alanında görev yaptığımız halde sağlık çalışanı
olarak görmezden gelindiğimizi, sağlık çalışanlarına yapılacak yasal düzenleme ve maaş iyileştirmelerinden bizim
de faydalanmamız gerektiğini bildirdik. Sadece basın açıklamasında yer almakla yetinmeyip, Ek gösterge artışından
faydalanmak için, gerekçeli talep dilekçemizi hazırlayıp, bizimle birlikte hareket eden tüm meslektaşlarımızla beraber
çalışma sosyal güvenlik bakanlığına gönderdik. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Lütfihak Alpkan’ı
ve Op. Dr. Ertuğrul Soysal’ı makamlarında ziyaret edip, ek
gösterge talep dosyalarımızı sunduk. TBMM ziyaretlerimizi,
22.03.2022 tarihinde, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal
ve CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’yi makamlarında ziyaret ederek sürdürdük. Ziyaretlerimizin ana
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konusu, mesleğimiz ve mağdur edildiğimiz haklarımızın
geri alınması talebi olmakla birlikte, hayvancılıkta son dönemlerde yaşanan kriz hakkında da konuştuk.

BAŞYAZI

Dr. Gülay ERTÜRK
Veteriner Hekimler Derneği
Genel Başkanı

Meslektaşlarım, mesleğimiz öyle bir meslek ki, hayatın her
alanında stratejik öneme sahip. Hayvancılık bu konulardan
biri. Üretim girdilerindeki inanılmaz artışlar nedeniyle kesilen damızlık inekler, kapatılan işletmeler, öte yandan hayat
pahalılığı ve hayvansal gıda tüketimindeki yetersizlik nedeniyle acil eylem planı hazırlamaya, Veteriner Hekimler Derneği olarak, kendimizi adeta zorunlu hissettik. Hayvansal
gıdada kıtlık uyarısı diyerek acil alınması gerekli önlemleri
sıralayıp, basına servis ettik. Uyarımız dikkat çekti. Gazetelerde yer buldu. Bu konuda röportaj yaptık. Ancak yönetici
erke etki sağlayamadığımız sürece çok fazla anlam ifade
etmiyor. Bu maksatla, hayvancılık ile ilgili kısa, orta ve uzun
vadede yapılacaklar ile ilgili raporlarımızı hazırlayıp, siyasi
partilerin yolunu tutmaya karar verdik. Randevuları almaya başladık. Olasılıkla, sizler bu yeni sayıyı okurken biz de
hayvancılığımızın sorun ve çözümleri adına yeni görüşmeleri yapıyor olacağız.
Geçirdiğimiz süreçte sanat ve kültürü de esirgemedik. Ressam meslektaşımız Memik Kibarkaya’nın TESK sergi salonundaki kişisel resim sergisi açılışı, edebiyatımızın başarılı
ve ünlü kalemi Ayla Kutlu ile derneğimizin ilk kadın Genel
Başkanı olan Meliha Yılmaz’ı, “Merhaba Sevgi” kitabı ile anmamız, sanat ve edebiyata dair gerçekleştirdiğimiz hayatın renkli aktiviteleriydi.
Günümüzde insan, hayvan ve çevrenin ideal sağlığının
oluşturulup, sürdürülebilmesi için, farklı disiplinlerin işbirliği
içerisinde çalışması şart. Bu düşünceden hareketle, sorunları ve çözüm önerileriyle “Türkiye’de Tek Sağlık” konusunu
masaya yatırıp çevrimiçi bir çalıştay düzenledik. Birbirinden
değerli bilim insanları ile Tek Sağlık enikonu tartışıldı. İzlemek isteyenler için sosyal medya hesabımızdan gerçekleştirdiğimiz canlı yayın sonrasında, çalıştayı erişime mümkün
kılıp, ilgi duyan herkesin faydalanışına sunduk.
Usta Şair Cemal Süreyya’nın dediği gibi; “hayat kısa, kuşlar
uçuyor”. Hayatın içinde eğlenceye de yer ayıralım diyerek,
24.02.2022 tarihinde Grand Dora otelde derneğimizin 92.
yaşını kutladık. Katılan meslektaşlarımızla doyasıya eğlendik.
Üstte de dediğim gibi, hayat akıyor. Biz de mesleğimizi daha iyi, en iyilere taşıyabilmek adına kürek çekmeye
devam ediyoruz. Hep birlikte olduğumuzu hissetmenin
verdiği güçle ve gücümüzün farkındalığıyla ve “biz” olarak
ilerliyoruz. Çünkü hep diyoruz ya, hiçbirimiz hepimiz kadar
güçlü değiliz.
Keyifli okumalar.
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ÇALIŞMALARIMIZ

72. DÖNEM
YÖNETİM KURULU
ÇALIŞMALARIMIZ

Değerli Meslektaşlarımız;
Bültenimizin yeni bir sayısında yine beraberiz.
Etkinliklerle dolu bir süre geçti. Tarihleriyle beraber neler yaptığımızı paylaşıyoruz. Ayrıntıları
ilerleyen sayfalarda görebilirsiniz.
23.01.2022 tarihinde, Cumhuriyet Gazetesinde,
Adalet ve Demokrasi haftasında etkinlik yapacak 50 civarındaki örgüt ve sivil toplum örgütü ile beraber derneğimizin adı da yayınlandı.
Etkinlik haftasında, 28 Ocak Cuma günü, Saat
18.00’ de, Cumhuriyet Gazetesinin Değerli Yazarı, Işık Kansu ile Uğur Mumcu’yu andık.
28.01.2022 tarihinde, TMMOB ( Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Kimya
Mühendisleri Odası), KESK, TZD, TARGEV’den
oluşan 7 farklı örgüt ile Tarım Platformu olarak
bir araya geldik.
03.02.2022 tarihinde, yirmi adet sağlık-emek
meslek örgütünden oluşan Sağlık Emek Platformu (SEP)’na mesleğimizi temsil eden tek kurum
olarak dâhil olduk.
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03.02.2022 tarihinde, Ankara ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve Veteriner Hekimler Derneği olarak, Türk Tabipler Birliği'nin “Haklarımız
İçin Beyaz Nöbetteyiz” eylemine destek ziyaretini gerçekleştirdik. Sağlık çalışanları olarak birrlikte olduğumuzu kendilerine ilettik.
04.02.2022 tarihinde, Meclis Dikmen Kapısında
“Beyaz Nöbet” ile ilgili yapılan toplu basın açıklamasında biz de Veteriner Hekimler Derneği
olarak bulunduk.
06.02.2022 tarihinde, tüm sosyal medya hesaplarımızdan yayınladığımız bir VTR’le, Hipokratın dediği gibi “meslektaşım kardeşimdir” diyerek, Veteriner Hekimler Derneğimizin 92. Yaşını
kutladık.
08.02.2022 tarihinde Hacettepe Hastanesi
Heykel önünde tüm sağlık emekçileri ile birlikte
basın açıklamasında bulunduk. Sağlık Emekçileri basın açıklamasının içeriğine, mesleğimizle
ilgili maddelerin de konulmasını sağladık. Merkezden tüm illere gönderilen basın açıklamasında, biz de, VHD olarak, mesleğimizle ilgili hak
taleplerimize, basın açıklamasında, yer verdirNİSAN 2022
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miş olduk. Sağlık emekçileri basın açıklamasında yer
almasını istediğimiz, veteriner hekimlik ile ilgili maddeler:
• Sağlık emekçileri arasında ayrımcılık yapılmaktadır.
Pandemi sürecinde her türlü çalışma riskini göze
alarak, hayvan hastalıkları ile mücadeleden, gıda
güvenliğine kadar her alanda canla başla çalışan
Veteriner Hekimler, sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu güç koşullara fazlasıyla muhatap olup
yıpratıcı işlerde çalışıp, hasta sahibinin şiddetine
maruz kalıp, hastalarını iyileştirirken zoonoz hastalıklara yakalandıkları halde, sağlık çalışanlarına
yapılan hiçbir iyileştirme uygulamalarından faydalandırılmamaktadırlar.

Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri sekretarya görevi bize verildi. Toplantıda, hayvancılığın tarım
içerisindeki, özellikle hayvansal üretimin yerinin altını
çizdik.

• 657, 992, 1593, 5199, 5216, 5393, 5996, 6343 Sayılı Kanunlara göre sağlık alanında görev yaptıkları
halde, sağlık çalışanı olarak görmezden gelinen veteriner hekimlerin de, tüm sağlık çalışanlarına yapılacak yasal düzenleme ve maaş iyileştirmelerinden
faydalandırılması gerekmektedir.

13.02.2022 tarihinde, Sağlık Emek Platformunun düzenlemiş olduğu zoom toplantısına katıldık. Toplantıda, 14 Mart Haftası’nda tıp hekimleri ve diğer sağlık
çalışanlarının yapacakları eylem planı, her örgüt tarafından sınırları çizilerek anlatıldı. VHD olarak biz, bu
eyleme destek olacağımızı ve sağlık çalışanı olarak
yanlarında olduğumuzu belirttik. Ayrıca, toplantıda
alınan “Sağlık Emekçilerinin Birlik Ve Beraberliğine Yönelik Sağlık Meslek Örgütleri Basın Açıklaması” kararında, açıklamaya “hayvan sağlığı ve çevre sağlığının,
insan sağlığı için olmazsa olmaz” olduğu konusunun
eklenmesini sağladık. 22.02.2022 tarihinde yayınlanan basın açıklamasında, çevre ve hayvan sağlığı ve
gıda güvenliğine vurgu yapıcı katkı sağlayarak, sağlık hizmeti götürülen canlı fark etmeksizin tüm sağlık
emekçilerinin sorunlarının çözülmesini ve yaşam hakkına saygı ifadesini ekletmiş olduk.

09.02.2022 tarihinde, VHD olarak TBB ‘ni ziyarete
gittik. Cenevre Sözleşmesine uyulmaması ve Veteriner Otoritesi boşluğunun hukuksal çözümü ile ilgili
sorunlarımızı kendilerine aktarıp, bu konuyla ilgili bir
dosya sunduk.

19.02.2022 tarihinde, ek gösterge artışından faydalanmak için, gerekçeli talep dilekçemizi hazırlayıp,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmek
üzere, 56 odayla ve Whatsaap-Facebook gibi sosyal
medya gruplarında paylaştık.

09.02.2022 tarihinde, Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi öğrenci topluluklarından Atlı Spor Öğrenci Topluluğu ziyaretimize geldi ve düzenleyecekleri
kongre ile ilgili bilgi verdiler.

19.02.2022 tarihinde, diken.com.tr’ de, Genel Başkanımız Dr.Gülay Ertürk ile yapılan, Hayvancılık konulu
röportaj yayınlandı.

09.02.2022 tarihinde, Cumhuriyet gazetesinde, Genel
Başkanımız Dr. Gülay Ertürk’e ait “Hayvancılık ve Veteriner Hekimlik” adlı haberimiz yayınlandı.
12.02.2022 tarihinde, Üyemiz Veteriner Hekim Sevinç
Türker’in kardeşi Turan Türker anısına yapılan 2022
Turan Türker ödül törenine derneğimizi temsilen Saymanımız Mehmet Bülbül katıldı.
12.02.2022 tarihinde Tarım Platformu’nun ilk toplantısına katıldık. Birlikte neler yapılabileceğimizi konuştuk. Tarımsal ekonomideki durumun bilinciyle, tüm
örgütler platformda nasıl bir strateji uygulanması gerektiğini kendi meslek grubunun gözüyle dile getirdi.
Tarım ve hayvancılık konusunda acil makro politikalar geliştirilmesi adına yapılacak çalışmalarda, Ziraat
Mühendisleri Odası, Türkiye Ziraatçılar Derneği, Gıda
SAYI 20

21.02.2022 tarihinde, VHD Hayvancılık Politikaları
Çalışma Grubu olarak zoom üzerinden ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda, hayvancılıkta yaşanan
son olumsuzluklar, özellikle büyükbaş hayvancılıkla ilgili acil eylem planı hazırlanmasının gerektiği hakkında konuşuldu. Toplantı sonucunda ilk önce acil eylem
planı olmak üzere büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla ilgili kısa-orta-uzun vadeli planlar oluşturulması
kararı alındı. Daha sonra belli aralıklarla devam eden
toplantılarda, kanatlı, arı ve su ürünleri ile ilgili de benzer çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.
22.02.2022 tarihinde TVHB’nin özlük haklarında iyileştirme ve ek gösterge konulu Twitter etkinliğini, üyelerimizle paylaşıp destek olduk.
23.02.2022 tarihinde, VHD olarak Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan’ı ziyaret
9
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edip ek gösterge talep dosyamızı kendilerine sunduk.
Aynı gün kendilerini yerinde bulamadığımız diğer Bakan Yardımcısı Op.Dr. Ertuğrul Soysal’ı da 25.02.2022
tarihinde randevu alarak ziyaret ettik ve dosyalarımızı kendilerine sunduk. Yaptığımız görüşmelerde ek
gösterge konusunda yapılacak düzenlemelerin hakkaniyet çerçevesinde olması gerektiğini, fiili hizmet
zammından sağlıkta şiddete kadar tüm mağduriyetlrimizin giderilmesini, sağlık çalışanı olarak değerlendirilmemiz için gerekenlerin acilen yapılmasını kendilerine defaten söyledik.
24.02.2022 tarihinde, Grand Dora otelde, derneğimizin 92. Yaşını, küçükşeylerbizibirleştirir etkinliğimiz
kapsamında meslektaşlarımızla birlikte kutladık. Meslektaşımız da olan müzisyen Alper Doğan ve ekibi ile
birlikte coşup doyasıya eğlendik.
25.02.2022 tarihinde, Cumhuriyet Gazetesini yeni binasında ziyaret ettik.
26.02.2022 tarihinde, Tüketici Hakları Derneği’nin Sakarya Caddesinde düzenlediği, zamlara karşı basın
açıklamasına, Yönetim Kurulu üyemiz, Mehmet Bülbül katıldı.
28.02.2022 tarihinde, davet edildiğimiz ve Bilkent
Otelde gerçekleştirilen “Güçlendirilmiş Parlamenter
Sistem Sunum ve İmza” törenine, Genel Başkanımız
Dr. Gülay Ertürk ve Genel Sekreterimiz Mücteba binici
katıldılar.
03.03.2022 tarihinde, ‘diğer örgütlerle kaynaşma ve
fikir alış verişinde bulunup birlikte hareket edebilme
yetisi kazanma’ düsturumuz gereği sürdürdüğümüz
ziyaretler kapsamında, Türk Diş Hekimleri Birliğini ziyarete gittik.
04.03.2022 tarihinde, Tarım Platformu olarak, 1 Mart
2022 tarih ve 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikle eklenen, zeytinliklerimizi korumak yerine, enerji amaçlı kömür ve jeotermal faaliyetler için
yok edilmesine olanak sağlanması şeklinde özetleyebileceğimiz kanuni maddeye karşı, ortak basın açıklamasında bulunduk. Gazete Duvar, Muhalif Yazar,
Mezopotamya Ajansı, Haber Özel, Karar, zmg.org,
t24, penceretv, ankahaber, radyosputnik, egedesonsöz gibi önemli İnternet gazetelerinde haber olduk.
5.03.2022 tarihinde CHP’nin Ankara’da düzenlemiş
olduğu “Türkiye Sağlık Forumu”na Dernek olarak ka10

tılım sağladık. Yaklaşık 10 saat süren forumda, sağlıkla ilgili 10 komisyon oluşturuldu. Bu komisyonların
aralarında yaptıkları toplantılar sonucu ortaya çıkan
raporlar genel kurula sunuldu. Bu raporların daha
sonra kitap haline gelmesi kararlaştırıldı. Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Uzman Veteriner
Hekim Hüseyin Dede’nin katıldığı foruma, mesleğimizi temsilen, Prof. Dr. Murat Arslan, Melike Baysal, Sevtap Kutbek ve Necati Bozkurt da katıldılar. Tarım ve
sağlık bakanlıklarında veteriner hekimlik hizmetleri örgütlenmesi, sağlık sınıfının ana unsurlarından olduğumuz, özlük hakları (fiili hizmet, emeklilikte ek ödeme,
ek gösterge), sağlıkta şiddete veteriner hekimlerin de
dâhil edilmesi gibi sorunlar dile getirildi ve kayıtlara
geçirilmesi sağlandı.
08.03.2022 tarihinde, Tarih Kültür Öğrenci Topluluğu
ve Atatürkçü Düşünce Topluluğunun ortak düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldık.
Genel Başkanımız Dr. Gülay Ertürk, yaptığı konuşma
ile derneğimizi öğrencilere anlattı.
08.03.2022 tarihinde, AVHO’nun Dünya Kadınlar
Günü etkinliği kapsamında organize ettiği, Ressam
Veteriner Hekim Beyza Başar Resim sergisi açılışına
da katıldık.
09.03.2022 tarihinde, Atlı Spor Öğrenci Topluluğunun
2. Uluslararası ve 4. Ulusal At Hekimliği Kongresine
katıldık. Genel Başkanımız Dr.Ertürk, 9-12 Mart tarihleri arasında sürecek kongrede, öğrenci topluluğunu
yaptığı konuşma ile selamladı.
11.03.2022 tarihinde, Sağlık Emekçilerinin Birlik ve Beraberliklerine yönelik, Sağlık Emek Meslek Örgütleri
olarak ortaklaşa hazırladığımız ve altına imzamızı attığımız Basın Açıklamasını tüm sosyal medya hesaplarımızda paylaştık.
12.03.2022 tarihinde, Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesinde, Milli Şairimiz Veteriner Hekim M. Akif
Ersoy’u anma etkinliğinde, Yönetim Kurulu üyemiz Dr.
Nüket Bilgen, derneğimizi temsilen katılım sağladı.
14.03.2022 tarihinde Türk Veteriner Hekimler Birliği’ni
ziyaret ettik. Son gelişmeleri ve gündemi konuştuk.
14.03.2022 tarihinde, Sağlık Meslek örgütlerinin Hacettepe’deki 14 Mart eylemine Saymanımız Mehmet
Bülbül nezdinde katılım sağladık.
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15.03.2022 tarihinde, Gelecek Partisinin “sağlıkta
şiddetin önlenmesi ve sağlık çalışanlarının geleceği”
konulu çalıştayına Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Nasıf
Aldemir ile katılım sağladık.

Uzm. Vet.Hekim Elif Çetin, derneğimizi anlatan bir konuşma ile katıldı. Seminer sonrası öğrencilerle sohbet
imkânı da bulan Çetin, öğrencilerimizi Derneğimize
de davet etti.

15.03.2022 tarihinde, TESK Sergi Salonunda, Ressam
Veteriner Hekim Memik Kibarkaya’nın, “Parmak İzlerim” isimli kişisel resim sergisinin açılışını yaptık. TBMM
Basın Danışmanı ve CHP geçmiş dönem Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş konuşmaları ile açılışa katıldılar.

30.03.2022 tarihinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Şap
Enstitüsü’ nde yapılan toplantıya, Veteriner Hekim
Muayenehane Poliklinik ve Hastane Yönetmeliklerinin
yeniden düzenlenmesi hakkındaki taslak yönetmelikle ilgili görüş bildirmek üzere, Türk Veteriner Hekimler
Birliği’nin davetiyle, Derneğimizi temsilen Genel Başkan Dr. Ertürk ve Yönetim Kurulu Üyemiz Uzman Veteriner Hekim Hüseyin Dede katıldılar.

17.03.2022 tarihinde, Cumhuriyet Gazetesinde, süt
krizi ve hayvancılıkta acil eylem planı konulu haberimiz ilk sayfadan haber yapıldı. Fox TV’ den İsmail Küçükkaya, haberimize programında yer verdi.
18.03.2022 tarihinde, Youtube kanalı olan Medya tava’da, Genel Başkanımız Dr. Gülay Ertürk, ‘’et ve sütte
korkutan uyarı’’ konusunda, program konuğu oldu.
Ayrıca Medyatava, internet gazetesinde aynı konuyu
haber olarak yayınladı.
19.03.2022 tarihinde Genel Sekreterimiz Mücteba
Binici Vatandaşın Vergisini Koruma Derneğinin (VAVEK) Genel Kuruluna katıldı.
19.03.2022 tarihinde, TMMOB Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası 48. Olağan Genel Kuruluna katıldık.
Genel Başkan Dr. Ertürk Veteriner Hekimler Derneği
adına konuşma yaptı.
22.03.2022 tarihinde, TBMM’de, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve CHP İstanbul Milletvekili Gamze
Akkuş İlgezdi’yi makamlarında ziyaret ettik. Mesleğimizle ilgili istişarelerde bulunduk. Sağlık çalışanları ve
hayvancılık politikaları ile ilgili görüşlerimizi ilettik.
24.03.2022 tarihinde, Türk Edebiyatının ünlü Yazarı Ayla Kutlu’yu konuk ettik. Eski başkanlarımızdan,
hayvanseverler tarafından çok sevilen ve adına vakıf
kurulmuş bir meslektaşımız olan Meliha Yılmaz’ı andık. Her ay gerçekleştirdiğimiz küçükşeylerbizibirleştirir etkinliğimiz kapsamında yaptığımız bu toplantıya
katılan meslektaşlarımızdan Meliha Yılmaz ile ilgili
anılarını dinledik.

31.03.2022 tarihinde, Cumhuriyet Gazetesinde, Yönetim Kurulu Üyemiz Uzman Veteriner Hekim Hüseyin
Dede’nin “İnsanların Sağlığını Niçin Koruyamıyoruz”
başlıklı yazısı, ikinci sayfada haber olarak yayınlandı.
Sosyal medya hesaplarımızdan
bizleri takip etmeyi unutmayın.

Twitter
Vethekdernegi

Instagram
Veteriner_Hekimler_Dernegi

Facebook
Veteriner Hekimler Derneği

Youtube
Veteriner Hekimler Derneği

25.03.2022 tarihinde, Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin
Aygün anısına, Tarih- Kültür Topluluğu ve Vetanka
Öğrenci Topluluğunun birlikte düzenlediği, Aşı ve Kök
Hücre Çalışmaları seminerine Yönetim Kurulu Üyemiz
SAYI 20
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#KÜÇÜKŞEYLERBİZİBİRLEŞTİRİR
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#KÜÇÜKŞEYLERBİZİBİRLEŞTİRİR

Veteriner hekimler derneği 72.dönem yönetimi olarak 2021
yılı Ekim ayından beri düzenlemekte olduğumuz #küçükşeylerbizibirleştirir etkinliklerimize devam ediyoruz. Her ay yeni
bir konu ve içerik ile devam ettiğimiz etkinliklerimizi sosyal
medya hesaplarından canlı olarak da yayınlıyoruz. Etkinliklere katılımın giderek artması ve artık merakla bekleniyor
olması, yönetim olarak bizleri mutlu kılıyor. Yuvarlanan bir
kar topu misali büyüyen “biz” olabilme halini sevinçle gözlemliyoruz.
Beşinci #küçükşeylerbizibirleştirir etkinliğimizi Şubat ayında
düzenledik.
Veteriner Hekimler Derneğinin 92. Yılını kutlamak
amacıyla, 6 Şubat 2022 tarihinde sosyal medya
hesaplarımızdan yayınlamış olduğumuz kutlama videosuna ek olarak, 24 Şubat günü biz bize
bir eğlence tertip ettik. Hayatın akışı sırasında,
özellikle de bu pandemi sürecinde düşen motivasyonumuzu geri kazanmak için biraz da eğlenelim dedik. Meslektaşımız da olan müzisyen
Alper Doğan ve ekibi Grup Feggari ile canlı müzik
eşliğinde 92. Kuruluş yıldönümümüzü kutladık.
Grand Dora Otel’de yapılan kutlamaya pek çok
meslektaşımız da katıldı. Özellikle gençlerimizin
coştuğu kutlamada doyasıya eğlendik. Birlikte
olup eğlenmek hepimize çok iyi geldi. Nice güzel
günlerde tekrar buluşmak üzere, yüzümüze yayılan tatlı bir tebessümle geceyi noktaladık.
12
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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

FAOLA.
5 YAŞINDA
30.000
NESİLDİR
ETOBUR
GÖRÜŞ AÇISI
250 derece
ÇENE KUVVETİ
150kg/cm2

JANGO.
2 YAŞINDA
30.000
NESİLDİR
ETOBUR

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.

FREKANS
ARALIĞI
40 - 60,000 Hz
KOŞU HIZI
Saniyede 10 metre

NAZAL KAVİTE
İnsanlardan 30
kat daha geniş
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Altıncı etkinliğimizi Mart ayında düzenledik.
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Bu ay, ömrünü canlılara adamış, hayvan severler tarafından çok sevilen bir veteriner hekim ve Derneğimizin
ilk kadın başkanı olan Meliha Yılmaz’ı andık. “Merhaba
Sevgi” adlı çocuk romanında Meliha Yılmaz’ı anlatan,
edebiyat dünyasının değerli yazarlarından Ayla Kutlu, bizlere Meliha Hanım’la tanışma hikâyesini anlattı.
Meliha Yılmaz’ın, kıymetli bir veteriner hekim olduğu
kadar insani ve yardımsever yönüyle de yeri doldurulamaz bir değer olduğunu hatırlatan Ayla Kutlu, onu
kitabına konu edecek kadar kendisinden etkilendiğini
de belirtti. Ayrıca, etkinliğimize katılan, Meliha Yılmaz
Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın Başkanı Avukat Mine
Eren de vakfın kuruluş hikâyesini paylaşarak katkıda
bulundu. Vakfın değerli yönetim kurulu üyeleri de Meliha Yılmaz ve vakıf ile ilgili anılarını paylaştılar. Etkinliğimize katılan değerli konuklarımız arasında Meliha
Yılmaz’ın sınıf ve çalışma arkadaşları da vardı. Onlar
da sırayla söz alarak Meliha Yılmaz’la ilgili anılarını
anlatıp etkinliğimize renk kattılar. Anma etkinliğinde,
katılımcılara Ayla Kutlu’nun “Merhaba Sevgi” adlı kitabı hediye edildi. Ayla Hanım, kitabını dileyen katılımcılara bizzat imzalayarak her biriyle ayrı ayrı sohbet
etti. Değerli bir meslektaşımızı andığımız etkinliğimizden, biraz hüzün ve çokça minnet duyguları eşliğinde
ayrıldık.
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GÜNCEL

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü TAŞTAN
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

TEK SAĞLIK DÜŞÜNCESİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE ‘DİSİPLİNLERARASI KÖPRÜ’ ve ANTROPOSEN ÇAĞINDA ‘KARMAŞIK
SAĞLIK SORUNLARINI’ AZALTMANIN BÜTÜNCÜL YOLU-I
			

"İnsanın önemli gereksinimleri arasında hastalıklarla mücadele, yeterli gıda,
yeterli çevre kalitesi ve insani değerlerin hâkim olduğu bir toplum yer alır."
Dr. Calvin Schwabe, DVM, MPH

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları 1948’de
sağlığı şöyle tanımlamışlardı: “Sağlık sadece
hastalık ve sakatlığın olmayışı değil bedensel,
ruhsal ve sosyal yönden ‘tam iyilik’ halidir.” Bugünden geçmişe bakıldığında bu tanımın yazılması ve sağlığı yalnızca “insan merkezli” düşünmenin üzerinden yaklaşık üç çeyrek yüzyıl (74
yıl) geçmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında
yapılmış bu tanımı kullanarak sağlık sorunlarına
farklı yönlerden ve bütüncül yaklaşım penceresinden bakıldığında, sağlığı belirleyici faktörlerde ve yaşanılagelen süreçte “sosyal yönden tam
iyilik hali” gerçek anlamda sağlanabilmiş midir?
sorusunu sormak gerekmektedir. İçinde birçok
çelişkiler, gelgitler barındırarak yaşanıla gelen
üç çeyrek asırlık süreçte “tam iyilik hali” sağlandıysa eğer, nasıl ve hangi düzeylerde gerçekleşti? Sanayileşme süreciyle başlayarak insanlık
hayatına giren ve “ekolojik sorunlar” olarak 100
yılı aşkın zamandır süregelen, özellikle enfeksiyöz olmayan sağlık risk veya tehlikelerini içinde barındıran çevresel tehditler ortadan kalktı
mı? Bu soruların yanıtı “Hayır, tam bir iyilik hali
sağlanamamıştır” ise o zaman “neden?” sorusunu sormak gerekmez mi? Yine bu bağlamda
düşünüldüğünde, “küreselleşme fenomeninin”
egemen olduğu son yarım yüzyıl boyunca ve
özellikle varlığı, çok yönlü yaşamsal tehditleri,
her açıdan güçlü hissedilen 21. yüzyılda –Karmaşık Sağlık Sorunlarının (KSS) zirve yaptığı
bugünlerde- yalnızca “insan sağlığı bağlamında” bile olsa tam bir iyilik halinden söz edilebilir
mi? Konuyla ilişkili olarak, bir kısmını sıraladığımız soruların yanıtlarına iyimserlik, duygudaşlık
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(empati) ve gönül rahatlığı ile “evet” diyebilmek
mümkün mü? Yoksa siz de mi yanıtınızdan kuşku duymaya başladınız? Sanki bir an için yanıtınızın doğru olup olmadığını kontrol ettiğinizi ve
içinizden gelen sağduyu ve vicdanınızın sesiyle
yeniden düşünmeye başladığınızı duyar ve görür gibiyim!
Kuşkusuz, KSS’ları bunlarla sınırlı değildir. Yeni
soruları sormaya, bilgi ve düşüncelerimizi
“sağduyu” ile kontrol etmeye, biyo-tehditleri,
eko-toksikolojik sorunları akıl süzgecinden geçirerek sorgulamaya devam edelim. Eğer üççeyrek yüzyıl boyunca, olması gereken ‘tam iyilik
hali’ vardı ve yeterli idiyse, KSS’ları diye tanımlanan çok yönlü sağlık tehditleri; küresel ısınma
ve iklim değişikliği (son yılların vurgusuyla Küresel İklim Krizi), giderek artış eğilimindeki kuraklık
riski, yanlış arazi kullanımı, ormansızlaştırma, biyoçeşitliliğin azalması ve pek çok canlı türünün
yok olma süreci neden yaşanmaktadır? Bunlara
ek olarak, KSS’ları kapsamında ve özellikle son
yarım yüzyılda (1970-2022) tanık olduğumuz
yeni çıkan patojenlerin (yeryüzünde daha önce
hiç görülmemiş ve 1975’den beri bilinen mikroorganizmaların) birincil etken olduğu Yeniçıkan
Enfeksiyon Hastalıkları –YEH- ve/veya Yeniçıkan Zoonotik Hastalıklar –YZH’lar- gibi sürekli
artış eğiliminde olan yeni biyotehditler… Bütün bunlar, hala niçin var? Hazırlayıcı faktörleri
20. yüzyılın son çeyreğinde artmaya başlayan
SARS (Şiddetli Akut Solunumyolu Sendromu),
Kuş Gribi (H5N1), Pandemik İnfluenza (H1N1)
gibi salgınlar 21. Yüzyılda neden yaşandı? KoroNİSAN 2022
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navirüslerin hayvanlardaki varlığı 1931’den beri bilinmektedir. Buna karşın Koronavirüsler ailesinden olup
zoonotik özellik taşıyan SARS-CoV-2’nin etkeni olduğu COVID-19 gibi pandemik (küresel ölçekli) salgınlar
neden meydana geldi? Neden bu salgınlar son çeyrek yüzyılda arttı ve bir süreklilik içinde yaşamı tehdit
ediyorlar? Son yarım yüzyılda bunca ekolojik (çevre
kaynaklı) ve antropojenik (insan kaynaklı) değişimler
ve bozulmalar var iken, sizce COVID-19 son “küresel
salgın” olabilir mi?
Yoksa Antroposen Çağında (insanın doğa, çevre üzerinde %95 oranda zararlı etkilere yol açtığı süreçte) artış gösteren ve hala yanlış giden, eksik olan, bir şeyler
yok mu sizce? Acaba insanoğlu bunca gelişmiş bilgi
ve bilişim teknolojilerine sahipken, devasa sel baskınları, deniz taşkınları veya antimikrobiyal direnç -AMD/
AMR- gibi “Küresel kâbusa” dönüşen Mikrobiyal tehditler niçin durdurulamıyor? Üstelik disiplinlerarası
veya mesleklerarası işbirliği kültürüne yatkın gelişmiş
ülke bilim insanlarının 1992’de “Patojen mikroplar
dayanıklı, tehlikeli düşmanlar olabilir. Onların tek tek
ortaya çıkmasının zaman ve yerini tahmin etmek imkânsız olsa da, biz yeni mikrobiyal hastalıkların ortaya
çıkacaklarından emin olabiliriz.” öngörüsünde bulunmasına karşın, Ocak 2020’de COVID-19 “Zoonotik
Pandemik Salgını” niçin çıkageldi?
Eğer, DSÖ’nün bu “insan merkezli tanımı” yeterli idiyse, son yarım yüzyılda yaşamı tehdit potansiyelleri
süregelen; epidemik ve/veya Pandemik özellikte seyir
gösteren ve üstelik %75’den “çok daha fazla” oranda
YZH salgınları ve onların arkasında bıraktığı “sosyoekonomik, sosyopsikolojik” yeni sağlık sorunları neden
var? Yoksa etkisi ve sayıları artan sağlık tehditlerinin
oluşumu, sağlık yönetim stratejilerinde veya sağlık
yönetiminde tehdit algısında, işbirliği yaklaşımlarında
eksik giden bir şey mi var?
Yaşanılagelen süreç öyle gösteriyor ki; “Aynı yaklaşım
veya yöntemleri tekrar tekrar uygulayıp, farklı sonuçlar beklemek…” “tutuculuğundan” ya da “alışılan görüşlerin dışında düşünememe tutsaklığından” kurtulmadıkça daha çok KSS’ları ile karşılaşılacak ve “risk
potansiyelleri öngörülemeyen” yeni sağlık sorunları
yaşanacaktır. Konuyu bu bağlamda irdelediğimizde,
altını çizdiğimiz bütün bu sorulara yanıt üretilirken
veya devasa KSS’larına gerçekçi, önleyici (proaktif)
ve öngörülü çözümler aranırken, elde edilen tespitler
“Paradigma –Bakışaçısı” değişimini işaret etmektedir. Bu değişim, hava, su kadar elzemdir. Ulusal sağlık literatüründe son 2-3 yıla kadar henüz, yeterince
üzerinde durulmayan, yeterince veri yokken; yaklaşık
son yarım yüzyılda üretilen uluslararası sağlık literatür
verileri, Türkiye’de bu konuda geç kalındığını ve yetersizliklerin olduğunu vurgular niteliktedir.
SAYI 20

Şimdi, Antroposen Çağının son yarım yüzyılında, yeni
paradigmayı –Tek Sağlık Düşünce Sistemini- zorunlu
kılan KSS’larına yakından bakalım. Önce bir noktayı
vurgulamakta yarar var. Sistematik bilimsel düşüncede, sosyal bilimlerde olduğu gibi, sağlık bilimleri alanında da (hekimlik, veteriner hekimlik, diş hekimliği ve
sağlık ile ilgili diğer alanları) karşılaşılan iş ve mesleki
sorunların, olay ve olguların yansımaları yaşanılan
dönem ve süreç içinde düşünülmelidir. Olay, olgular
ve özellikle hazırlayıcı faktörlerin çeşitliliği, sürekliliği
ve faktörlerin etki yelpazesi dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla, sağlık bilimleri alanında yapılan veya sürdürülen uygulamaların bu bağlamda düşünülmesi daha
gerçekçi ve çözümleyici, riskleri azaltıcı mantıksal yöntemler olacağını göstermektedir. Tıpkı 19. yüzyılın son
yarısında -1855’lerde- modern patolojinin kurucusu,
halk sağlığının öncüsü Dr. Rudolf Virchow’un literatüre “zoonoz” terimini kazandırması sürecinde yaşandığı
gibi. Tıpkı 20. yüzyılın son çeyreğinde, yaşamsal dinamikleri ve var olan sağlık sorunlarını dikkate alan Modern Veteriner Epidemiyolog Dr. Calvin Schwabe’nin
“Veteriner Hekimliği ve İnsan Sağlığı-1984“ kitabında
zoonotik enfeksiyonların ve diğer sağlık sorunlarının
karmaşıklığından söz etmesi gibi. Devamında, Dr.
Calvin Schwabe’nin sahip olduğu Halk sağlığı Yüksek
Lisans Eğitimi (MPH) ve Veteriner Halk Sağlığı birikim
ve deneyiminin bir sentezi olan “One Medicine-Tek
Tıp” kavramını yine bu süreçte literatüre kazandırması ve bunun zorunluluk olduğunun altını çizmesi
gibi. İkinci Dünya Savaşından sonra, sağlık yönetimi
ve risk algıları hala, 1948’de kurulan DSÖ’nün tanımlarıyla yönetilmektedir. Buna karşılık, insanlık büyük
umutlar bağladığı 21. yüzyıla yeni sağlık sorunlarıyla
(risk potansiyelleri önceden kestirilemeyen, ne zaman
ve nerede olacağı öngörülemeyen yeni patojenlerle
veya yeni salgınlarla savaşmak zorunda kalarak) girmiştir. İnsanlık 1980’lerin başında tespit edilen AIDS
(Kazanılmış Bağışıklık Yetmezliği Sendromu), 1996’larda patlak veren BSE (Sığırların Süngerimsi Beyin
Hastalığı) namı diğer Deli İnek Hastalığı (Mad Cow
Disease) gibi beklenmeyen YEH’ları ile yüzleşmek
zorunda kaldı. Bu süreçte çok fazla “sosyoekonomik,
sosyopsikolojik” ciddi sağlık tehditleri ve önemli sağlık
diplomasisi sorunları yaşandı. Doğada “değişim”, dönüşüm süreci süredursun, KSS’larının bileşenleri değişiyor, sorunlar ve/veya tehditler “yelpazesine” yenileri
ekleniyor… Buna karşılık, sağlık yönetim stratejileri,
sağlık hizmetleri ve hekimlik yaklaşımları büyük ölçüde ve hala “insan merkezli” ve “kliniklerde, çoğunlukla
tanıya dayalı” reaktif olarak yürütülüyor. Günümüzde
bilimsel ve mesleki paylaşımlar bağlamında, ne yazık
ki hala her meslek ve/veya bilim dalı “kendi ofisinde
veya laboratuvarında“ izole olmuş biçimde çalışmaktadır. Kendilerinin yaptığı, saydam olmayan “silolarda”
yaşamakta ve çalışma üretmekte, elde edilen verileri
“fazlaca dallanmış -branşlaşmış–“ bilimsel dergilerde
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ve platformlarda yayımlanmakta ve herkes “kendi bilimsel dergilerindeki yazıları” okumaktadır. Bu gidiş 21.
yüzyılın ilk çeyreğinde bile hala “disiplinlerarası işbirliğinden” veya disiplinlerötesi yaklaşım ve paylaşımlardan henüz oldukça uzaktır.
Özellikle Sağlık Bilimleri -Tıp ve Veteriner bilimleri,
Sağlık Bilişimi teknolojileri- alanında dünyada son
10-15 yıllık, Türkiye’de ise 3-5 yıllık süreç dikkate alınmadan düşünülürse; gerçek anlamda veya olması
gerektiği gibi “disiplinlerarası” ve/veya “mesleklerarası” bilimsel işbirliği ve bilgi üretimi, paylaşımından söz
etmek, hemen hemen olanaksızdır. Bilimsel yaklaşımlarda, mesleki bilgi paylaşım ortamlarında (kongre,
sempozyum, çalıştay, panel, açıkoturum vb.) hala geleneksel ve “branşlaşmış-dallanmış” tutum ve düşünce ağır basmakta, bilgi aktarımları “tekil yaklaşımlar
penceresinden” sunulmaktadır. Fakat bu yanlış gidişin
sürdürülebilir olma olasılığı yoktur. Ne yazık ki bu gidiş “bir bilim insanının, bilim dalının, bir mesleğin, bir
ülkenin veya bir bölgenin yalnız başına çözüm üretemeyeceğine, KSS’larına yönelik çabalarda başarı sağlamanın olanaksız olduğunun” farkına varana kadar
sürebilir. Tam da bu sürece damgasını vuran Antroposen Çağının ivme kazandırdığı devasa ekolojik, antropojenik sorun, olgu veya kontrol edilmesi zor durumlar
(AMR, yeniçıkan salgınlar, iklimsel afetler vb.) varken,
yeni “paradigmanın” gündeme gelmemesi düşünülemezdi. Bilimsel keşifler, sağlık teknolojileri ve iletişim
olanakları, deneyimler, sürekli yeni özelliklere bürünen
KSS’larını “disiplinlerarası” ve/veya “mesleklerarası” bilimsel işbirliği anlayışı ile çözmeyi zorunlu kılmıştır. Bu
durumun son yarım yüzyılda artış eğilimindeki KSS’ları ile başladığını ve 2000’li yılların başında yeni bir
aşamaya evrildiğini görüyor ve ‘Zoonotik Pandemiler
Çağının’ tehditlerine tanık oluyoruz. Sağlık alanında
süregiden bu süreçle birlikte, 20. yüzyılın son yarısında
“Tek Tıp/One Medicine” olarak öne çıkan düşünce yaklaşımı, 2003-2004’de geniş bir “mesleklerarası işbirliğine“ diğer adıyla “Tek Sağlık/One Health” aşamasına
evrilmiştir. Bu gelişmeler, küreselleşen enfeksiyonların
ve diğer KSS’larının sağlık alanında çözümleyici düşüncenin Tek Sağlığa evrilmesinin temel itici gücü
olmuştur. Son yarım yüzyılda “tekil düşünce ve geleneksel yaklaşımın” artık Antroposen Çağının ekolojik
ve antropojenik tehditler “sinerjisi” karşısında yetersiz
kalmış, bilim insanları yeni arayışlara yönelmiştir. Şimdi dilerseniz “Tek Sağlık Düşüncesi-TSD-’nin” neden
yaşamsal önemde olduğuna ve KSS’larının çözümüne nasıl katkı sağladığına/sağlayacağına bakalım.

çıkan ekolojik ve antropojenik faktörlerin “sinerjik tehditlerine” karşı doğan “Tek Sağlık Düşüncesi-TSD”
veya “Tek Sağlık Yaklaşımı-TSY” neden yaşamsal
önemdedir? Neden bu bütüncül sağlık yaklaşımının öncü düşünsel kökleri ve gelişim tarihi 1855’lerde
başlamıştır? Acaba o tarihlerde Dr. Rudolf Virchow’u
“Hayvan Hekimliği ile İnsan Hekimliği arasında ayırıcı bir çizgi yoktur -olmamalıdır da.” Üzerinde çalışılan
nesneler farklı olsa da, elde edilen deneyimler bütün
hekimliğin temelini oluşturur.” düşüncesine götüren
süreç hangi sosyoekonomik, sosyokültürel ve stratejik
koşullar altında ve nasıl gelişti? Neden 20. yüzyılın son
çeyreğinde, bu düşünsel yaklaşımın adı “Tek Tıp” olmuştur? İnsan, hayvan ve çevre (İHÇ) üçlüsünün “kesişim noktası” olarak tanımlanan “İHÇ-arayüzündeki”
dinamik ve karmaşık etkileşimlerin ayrı ayrı veya birlikte “sinerjik zararları” bu bütüncül yaklaşımı -TSD’ni
-tetiklemiş olabilir mi? Neden Tek Sağlık Düşüncesi
son çeyrek yüzyılda ivmelenmiş ve 21. yüzyılda “Tek
Dünya - Tek Tıp’” anlayışından “Tek Sağlığa” evrilmiştir? Hangi iç ve dış yaşamsal dinamikler bu bütüncül
yaklaşımın sürdürülebilir ve işlevsel olması için disiplinler arası ve/veya meslekler arası işbirliğini zorunlu
kılmıştır?

‘Tek Sağlık Düşüncesinin’ Gelişimi ve Yansımaları

Yirmi birinci yüzyılın hemen başında, 2003’de SARS,
2004-2005’de Kuş Gribi vb. küresel ölçekli salgınların,
sosyoekonomik, sosyopsikolojik travmalar kaynaklı
üretim kayıplarının olması büyük sorun olmuştur. Türkiye’de Kuş Gribine bağlı maliyetler 34 milyar TL’den
fazla olmuştur. Bu salgınlar sürecinde kitlelerde yaygın gözlenen “protein yetersizlikleri” ve dengesiz beslenme gibi biyotehditlerin gündeme gelmesi ayrı bir
sorun olmuştur. İlk defa, 1980’lerde başlayıp süregelen
ve “çağın vebası” olarak anılan, o yıllarda sağlık hizmetlerini derinden etkileyen ve sosyoekonomik, sosyopsikolojik sorunlara yol açan AIDS epidemisi hala
tehdit olmaya devam ediyor. Daha sonra gündem
olan SARS, KKKA, MERS vb. YEH’ları, mücadele stratejilerinde “paradigma değişimini” zorlayan “yeniçıkan
zoonotik tehditler” olarak etkilerini sürdürmektedir.
Bu süreçte, Antropolojik, sosyodemografik ve iklimsel,
değişimler kaynaklı KSS’larına çözüm arayışı, yeniden
ulusal ve uluslararası ölçekte ortak aklı kullanmayı
tetiklemiştir. Aynı dönemdeki -2004-2005’ler- “sağlık
alanyazınına” ve bilimsel, mesleki toplantılara baktığımızda, kurumsal düzeyde, sağlık meslek örgütleri
arasında disiplinlerarası işbirliği temelinde Tek Sağlık Düşüncesini geliştirme çalışmalarının arttığını ve
2006’dan itibaren hızlandığını görüyoruz. Şimdi, burada Tek Sağlık Düşüncesi–TSD’nin- karşılaştırmalı
tanımlarını vermekte yarar var.

Son 100-150 yıllık süreçte, “sessiz, derin dip dalgalarının kıyıya vurmasına benzer” potansiyeldeki zararlı
etkilerle süregelen Antroposen Çağında gün yüzüne

İlk defa 15 Temmuz 2008’de AMA (Amerikan Tabipler
Birliği) ve AVMA (Amerikan Veteriner Hekimleri Birliği) arasında yapılan çalışmada “Tek Sağlık; İnsanlar,
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Hayvanlar ve Çevremiz için en uygun sağlık elde etmek amacıyla yerel, ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte
çalışılan çoklu-disiplinlerarası anlayış, ortak çabadır.”
şeklinde tanımlanmıştır. Sağlık bilimleri ve tıp literatüründe uzunca bir süre bu tanıma atıf yapıldığını görmekteyiz. Fakat daha sonra, her ne kadar “standart”
veya ortak bir “Tek Sağlık” tanımı henüz yok ise de
çeşitli bilimsel araştırmalarda veya kitaplarda, sağlık
kurum ve kuruluşları arasında veya sağlık meslekleri
örgütlerince geliştirilen aşağıdaki tanımlar da kullanıma girmiştir.
Merkezi ABD’de bulunan ve 1946’dan beri uluslararası
ölçekte sağlık hizmeti sunan CDC (Hastalık Kontrol
ve Önleme Merkezi- https://www.cdc.gov/onehealth/
index.html) Tek Sağlığı “insanlar, hayvanlar, bitkiler
ve ortak çevreleri arasındaki bağlantıyı kabul ederek
optimum sağlık sonuçlarına ulaşma hedefiyle yerel,
bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde işbirliği ile çalışan, çok sektörlü ve disiplinlerarası bir yaklaşımdır.”
biçiminde tanımlamıştır. ABD merkezli diğer bir tanım
ise, 2009’da kurulan Tek Sağlık Komisyonu (TSK) https://www.onehealthcommission.org/en/why_one_
health/what_is_one_health/ tarafından yapılmıştır.
Buna göre “Tek Sağlık: insanlar, hayvanlar, bitkiler ve
ortak çevreleri arasındaki bağlantıları kabul ederek en
uygun sağlık ve gönenç sonuçlarına ulaşmak için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde işbirliği içinde
çalışan, çok sektörlü ve disiplinlerötesi bir yaklaşımdır.”
TSK (https://www.who.int/news/item/01-12-2021-tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-ofone-health) son bilimsel gelişmelerden esinlenerek,
Kasım 2021’de aşağıda ki yeni tanıma yer vermiştir
(Şekil-1).

TSK, “Tek Sağlık, insanların, hayvanların ve ekosistemlerin sağlığını sürdürülebilir bir şekilde dengelemeyi ve optimize etmeyi amaçlayan bütünleşmiş, birleştirici bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, insanların, evcil
ve vahşi hayvanların, bitkilerin ve daha geniş çevrenin
SAYI 20

(ekosistemler dâhil) sağlığının yakından bağlantılı ve
birbirine bağımlı olduğunu kabul eder” demektedir.
Tek Sağlık Komisyonu, daha sonra “TSD için iklim değişiklikleri, sürdürülebilir kalkınma, temiz su, enerji, hava,
güvenli ve besleyici gıda sağlamaya katkıda bulunur,
gönenci teşvik eder, sağlığa ve ekosistemlere yönelik
tehditlerle mücadelede birden fazla sektörü, disiplini,
topluluğu harekete geçirir“ demektedir (Şekil-1).
Yukarıda verilen her dört tanımda ortak anahtar terimlere baktığımızda “insanlar, hayvanlar ve çevre için
en uygun sağlık, çoklu-disiplinlerarası ortak çaba, insanlar, hayvanlar, bitkiler ve ortak çevreleri, çok sektörlü ve disiplinlerötesi yaklaşım, ekosistem sağlığı,
iklim değişiklikleri ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, toplumsal gönenç” gibi yaşamsal önemi olan
ve “paradigmayı değiştirmeye zorlayan” kavramları
görürüz. Bu kavramlar 200 yıllık süreç içinde oluşan
ortak bilimsel aklın süzgecinden geçmiş ve 21. yüzyılın yaşamsal dinamiklerini vurgulamakta, sorumluları
veya paydaşları uyararak, bir an önce bu yeni paradigmayı desteklemeye davet etmektedirler.
Eğer Antroposen Çağında, İHÇ-sağlığını tehdit eden
KSS’lar bu çerçevede dikkate alınırsa; “Tek Sağlık” geleneksel yaklaşım “durağanlığını reddeden”, değişim
ve bütüncül yaklaşım üzerine kurulmuş, dinamik bir
“düşünce sistemidir.” Dolayısıyla TSD, tekil, içe kapanık (kendi bilim dünyasına hapsolmuş) düşünce
kalıplarından çok öte, olguları çok yönlü düşünmeyi,
KSS’larına “farklı açılardan ve bilimsel işbirliği ile bütüncül bakmayı” önemser. Aynı zamanda TSD, ortak
kamu yararını gözetmeyi ve/veya doğal yaşama süreçlerinde insan, canlı haklarını, yaşamsal gönenci
önceler. TSD, etik açıdan sağaltımdan önce koruyucu
hekimliğe önem verir ve bunu stratejik olarak destekler. Burada bir noktayı vurgulamak, tarihe not düşmek
isterim. Hem yukarıdaki TSD tanımları ve hem de Şekil-1’de verilen “iletişim, işbirliği ve eşgüdüm” kavramları ile “disiplinlerarası işbirliği” vurgusu dikkate alındığında düşünsel farklılıkların olması “bilimsel düşünce
ile ters düşmemekle birlikte” stratejik olarak sürdürülebilir olacağını söylemek, yaklaşımların “yanılgılara
açık olduğunu” görmemek anlamına gelir. TSD aynı
zamanda Tıp, Veteriner hekimlik ve sağlık bilimlerinin
diğer alanlarında ‘Tek Sağlık Eğitimi’ yetkinlik, beceri ve yeterliliklerinin eğitim süreçlerine “bütünleşmiş
hale” getirilmesini” ve yaşamsal pratiğe aktarılmasını
21. yüzyılın devasa KSS’ları yönünden kaçınılmaz bir
zorunluluk olarak görür.
Kaynaklar yazardan temin edilebilir.
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VETERİNER İLAÇLARININ
ÜLKEMİZDE GELDİĞİ NOKTA
Sevgili Meslektaşlarım,
Türkiye’deki Veteriner Ecza Depoları hakkında
birçoğumuzun bilmediği bir konuya değinmek
istiyorum. Ülkemizde Veteriner Ecza Deposu
kavramı 2013 yılına kadar yoktu. 2013 yılından
sonra sorumlu müdür veteriner hekim bulunduran depolar oluşmaya başladı. Şu anda Türkiye’de 200’ün üzerinde Veteriner Ecza Deposu
bulunmaktadır.
Veteriner ilaçlarının yoğun olarak satışa başlandığı yıllarda, ecza depoları Sağlık Bakanlığı‘na bağlı mesul müdürü eczacı olan kişilerce kurulmuştur. Bu ecza depoları başlangıçta
sadece veteriner ilaçları satmak üzere Sağlık
Bakanlığı’ndan ruhsat almasına rağmen acil
durumlarda, 5 eczanenin ihtiyacını karşılayacak kadar da ilaç bulundurmak zorundalardı.
Ama bu imkânsız olduğu için sadece antibiyotik, ağrı kesici gibi ilaçları ufak bir ecza dolabında bulundurarak ruhsat alıyorlardı. 1985’ten
sonraki yıllarda, ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın
kontrolü altında pek çok veteriner ilacı satan
depo kuruldu. İlaç satışlarının yanında, 19961997 yıllarından sonra, özel şirketlerce üretime
başlanan ve yurtdışından ithal edilen aşıların
dağıtımı gündeme geldi. İthal aşılar ülkemize
gelene kadar, yerli aşıların üretimi Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, Etlik Veteriner Kontrol
Araştırma Enstitüsü ve Türkiye Şap Enstitüsü
tarafından sağlanmıştır. Buralarda üretilen
aşılar İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından hayvan
sağlığında kullanılmıştır. 1997 yılında Merial,
1998 yılında İnterhas, 2000 yılında Pfizer, ruSAYI 20

minant ve pet aşılarıyla pazara girdi. Bu aşıların pazarlanması için bölgesel pazarlama temsilcilikleri oluşturuldu. Bu temsilcilikler 2006
yılına kadar satışlarına medikal firma olarak
devam ettiler. 2006 yılında Tarım Bakanlığı
kontrolünde bu temsilciliklere, veteriner hekim
sorumluluğunda, “Veteriner Biyolojik Ürünleri
Depolama, Taşıma ve Uygulayıcılara Pazarlama Yapan Firmalar İçin Çalışma İzni” verildi. Bu
ruhsatlar 2013 yılına kadar bu şekilde devam
etti. Daha sonra, 1985’ten beri Sağlık Bakanlığı’ndan, 2006’dan beri Tarım Bakanlığı’ndan
ruhsatlı depolar, yeni yönetmelikle Tarım Bakanlığı’ndan ruhsatlı hale getirildi.
Bu depolara aşağıdaki maddelere göre sınıflandırma yapıldı:
- Ruminant ilaç ve aşısı satan depolar
- Ruminant ilaçları satan depolar
- Pet ilaçları ve aşıları satan depolar
- Biyolojik ürün ve aşı satan depolar
Tedavide kullanacağımız ilaçların kliniğimizde
bulunması ve bunların tedavi sürecinde kullanılması mesleğimiz için büyük bir kazançtır. 1994 öncesi tüm meslektaşlarımız ilaçları
bulmak için çeşitli uğraşlar veriyorlardı. Bazı
meslektaşlarımız ecza deposu, bazıları il ve ilçe
merkezinden en yakın eczaneye 10 km uzakta
bulunan belde ya da köylerde ecza dolabı aça21
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rak tedavide kullanacakları ilaçlara ulaşıyorlardı. İlaç
bulundurma ve satma ruhsatı öncesi, meslektaşlarımız kliniklerinde ilaç bulundurdukları için, eczacıların
şikâyet etmesi üzerine, kliniklerinde bulunan ilaçlar
mahkeme kararı ile yediemine veriliyordu. Mahkeme
sonuçlanınca, tüm ilaçlar tekrar meslektaşlarımıza
“Tedavide kullanılmak üzere” teslim ediliyordu. Ne
günlerden ne günlere geldik…
İlaç bulundurma ve satış ruhsatından sonra, elden
ilaç satışlarımızı arttırdık. Asıl işimiz olan hekimlikten
vazgeçerek, anamneze göre ilaç ve aşı satan kişiler
olduk. Madem ilaç satacağız o halde bölgesel veteriner eczaneleri oluşturalım. Sadece veteriner hekim
meslektaşlarımızın yazdığı reçeteler karşılığı bu eczanelerden hasta sahipleri ilaç temin edebilsin. Bu
veteriner eczanelerinin ve meslektaşlarımızın oluşturduğu aşı uygulama ekipleri tarafından da aşılamalar yapılsın.
İlaç dağıtımında zincirin parçaları sırasıyla şu şekildedir: İlaç firması, veteriner ecza deposu, hayvan
hastanesi, veteriner muayenehane, küçük ve büyükbaş çiftlikleri (Veteriner hekim bulunduran ve Bakanlıktan izinli), nihai tüketici. Firmaların en büyük
destekçileri olan depolar, bu zincirin kırılmaz halkasıdır. Firmalardan teminat mektubu - teminat çeki
karşılığı ve belirlenen vadelerde aldıkları ürünleri,
klinik, hastane ve çiftliklere hangi şartlarda verdikleri tartışma konusudur. Her depoda ayrı fiyat, ayrı
vade… Durum böyle olunca fiyatta da istikrar olmuyor. Aslında en güzelinin, beşeri ilaçlardaki gibi karekod sistemiyle veteriner ilaçlarının satılması olduğunu düşünüyorum.
Bunlara ilave bir de firmalar, muayenehane ve hastaneler ile yıl içi ciro anlaşması imzalayıp ilaç tüketimini hızlandırıyorlar. Ama bunun neticesi olarak da
ciro primi ilaç fiyatlarının daha da aşağıya inmesine sebep oluyor. Yani ciro anlaşmaları alım gücüne
bağlı olarak muayenehaneler arasında fiyat dengesizlikleri oluşturuyor. Bir nevi bu duruma firmalar ön
ayak oluyor. 1994 öncesi veteriner hekim arkadaşlarımız “hastalığa göre ilaç” uygularken, şimdilerde ise
bunu yapmaları zorlaştı.
İlaç bulundurma ve satma ruhsatı sonrası, başta
belli eczanelerde belli ürünler “spot”tan satılmaya
başlandı. O yıllarda %20+9 iskonto ile peşin satılan
ürünlere bir de firma MF (mal fazlası) ilave edilince
üzerinde yazılı fiyattan yaklaşık %35-50 civarında
düşüş oldu. Bunun üzerine eczaneler, %5 gibi bir kar
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koyarak satış yapmaya başladı. Eczanelerin bu işten
o yıllarda hiç kaybı olmayıp bilakis kazançları artıyordu. Veteriner ilaçlarını ucuza satıp beşeri müşteri
potansiyelini arttırıyorlardı. Bunu örnek alan meslektaşlarımız, ürünlerin üzerindeki fiyattan ilaç satmaya başlayıp muayene ücreti, araç ücreti almayıp
buralardan para kazanmaya çalıştılar. Zaman içinde ilaç fiyatları artınca meslektaşlarımız rekabetten
dolayı indirim yapmaya başladılar. Bu da “spot ilaç
satışı”nın önünü açtı.
Depolar tüm ilaçlarını, firmalardan fatura karşılığı ve
İTS (ilaç takip sistemi)’ne girişleri yapılarak alıyorlar.
Buraya kadar bir problem yok. Firmalar bazı muayenehanelere ciro iskontosu ve MF vererek ürünü ucuza mal ettirdiler. Bazı kişiler de bu ilaçları internet
üzerinden satmaya başladılar. Bu haksız rekabete
sebep veriyor. Bu, depoların ve muayenehanelerin
en büyük sorunu. Şu anda birçok büyük firmanın
ürünü Çiçeksepeti, Hepsiburada, n11, Trendyol ve
Gittigidiyor vb. sayfalarda satışı yapılıyor. Bu satışlar nereye kadar gidecek? Bu konuda AVHO’nun
yapmış olduğu hukuki çerçevedeki çalışmaları takdire şayan olsa da daha kollektif bir çalışma yapılması
güzel olmaz mı?
Mesleğimizin değerini düşüren bir diğer önemli nokta ise her geçen yıl ülkemizde açılan veteriner fakülteleri ve buna bağlı olarak artan kontenjanlar. Fakülte ve öğrenci sayısı bu kadar artarken mezun olanlar
ne yapacak? Kiralık diplomalar, işyerine gitmeden
ücret alan hekimler, ucuz ilaç satarak, ucuz muayene yaparak geçimini sağlayan meslektaşlar… 1978
yılında, %3 lük dilime girmeyi başararak İstanbul
Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni kazandım. Sınava
girdiğim yıl ülkemizde sadece Ankara, Elazığ, İstanbul ve Bursa’da olmak üzere 4 adet fakülte vardı. Bugün net sayıyı bilmemekle beraber en son 33 adet
fakülte olduğunu tahmin ediyorum. Toplam öğrenci
sayısı bizim girdiğimiz yıla göre en az 10 kat arttı.
Bu yüzden fakülte ve öğrenci sayılarının azaltılarak
daha kaliteli eğitim verilmesi ve mezun olanlara iş
imkânı sağlanması temennimizdir.
Çok bilinen bir söz vardır: “Bazı meslekler vardır insanları yüceltir, bazı insanlar vardır mesleklerini yüceltir.”
“Ben” değil “biz” olmayı sağlayarak, mesleğimizi layık olduğu yere taşımak için uğraş verdiğimiz güzel
günler dileğiyle…
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SERBEST VETERİNER HEKİMLİK VE
BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK
Ülkemizde büyükşehir yasasıyla birlikte her ne kadar kırsal alanda yaşayan nüfus azalmış görünse
de aslında büyük bir kısmı kırsalda yaşamış, çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla hala uğraşan, bu
konuda da oldukça maharetli bir toplumuz. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin insanların beslenmesi şart olduğundan tarım ve hayvancılık hiçbir
zaman değerini kaybetmeyecektir. Bu nedenle de
tarım ve hayvancılığa gereken önem verilmelidir.
Hayvansal gıdaların, yüksek kalitede besleyici değerinin olması hayvancılığın önemini daha da artırmaktadır. İnsanların dengeli beslenebilmesi için
günde 80 gram protein tüketmesi, bunun da 35
gramının hayvansal orijinli esansiyel amino asitleri
içeren proteinlerden oluşması gerekmektedir. Türkiye’de kişi başı günlük hayvansal protein tüketimi
istatistiklerde her ne kadar 34 gram civarı görünse
de, gelir dağılımındaki eşitsizlik gibi temel nedenlerden dolayı 19 grama kadar düşmektedir ki bu
da bizim protein açlığı çektiğimizin göstergesidir.
Hayvansal protein yönünden yeterli beslenemeyen toplumlarda en başta zekânın yeterince gelişememesi durumuyla karşılaşılmakta, ortalama
ömür kısalmakta, boy kısalığı, obezite ve daha
birçok sağlık sorunu ortaya çıkmaktadır. Tarım ve
hayvancılığa bu açıdan baktığımızda geleceğin
stratejik unsuru olmaya hep devam edeceğini ön
görebiliriz. Aynı zamanda, tarım ve hayvancılık,
göçün önlenmesine katkıda bulunarak, demografik yapının fazla değişken olmamasını da sağlar.
Bu katkı, üretim başta olmak üzere gelecek yılların
planlanmasını kolaylaştırır.
Dünyaya baktığımızda refah düzeyi yüksek ülkelerde hayvansal gıda tüketiminin hep üst sıralarda olduğunu görürüz. Refah düzeyi düşük olan ülkelerde
ise tam tersi durum söz konusudur. Bir ülkeyi uzun
vadede bağımsızlığından yoksun bırakmak ve onu
sömürmek veya kendi uydusu haline getirmek iste-
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yen ülkeler, hedef ülkenin hayvancılığını yok etmek,
çökertmek için çalışmaktadırlar. Bu açıdan tarım ve
hayvancılık bir ülkenin vazgeçilmez ve stratejik politikalarının uygulandığı alan olmalıdır.
Ülkemizde büyükbaş hayvancılık yapan işletmelerin yaklaşık %82’sinde hayvan sayısı 10 baş ve
altındadır. Bu da Türkiye’de hayvancılığı çok yüksek oranda küçük aile işletmeleri yapıyor demektir. Ülkemizde hayvancılığın geliştirilmesi, kendine
yeter hale gelmesi ve marka ürünler yaratıp artı
değer oluşturarak fazlasının yurt dışına satılması
için, küçük aile işletmelerinin merkeze alındığı hayvancılık politikalarının geliştirilmesi gerekmektedir.
Fakat ne yazık ki uzun yıllardır bu yapılmadığı gibi,
bu işletmelerin yok edilmesi için ne gerekiyorsa o
yapılmaktadır. Küçük aile işletmeleri bu işi zaten
aileden görerek, çekirdekten yetişerek yapmaktadırlar. Ancak günümüzde bu yeterli olmamaktadır.
Gelişen teknolojilerin ülkemizde uygulanması ve
bu işletme sahiplerinin sürekli bir şekilde Bakanlık
yetkililerince eğitilmesi, geliştirilmesi ve bunun bir
devlet politikası haline gelmesi gerekmektedir. Bu
işletmelerin hayvan sayılarının, zaman içinde, 50100 baş seviyelerine çıkarılması sağlanmalıdır.
Hayvancılık giderlerinin içinde en büyük pay %85’lik
oranla yem giderleridir. Süt hayvancılığının sürdürülebilir bir şekilde yapılabilmesi için gelir gider dengesinin istikrar içinde olması şarttır. Bu istikrarı sağlayan oran (parite), 1 kg süt ile 1,5 kg yem alınabilmesi
şeklindedir. Yani, süt/yem paritesi sistemini oluşturmak ve bunu 1,5 oranına sabitlemek, hayvancılığın
istikrarı için şarttır. Bugün, süt/yem paritesi 0,77’dir
ve olması gerekenin yarısıdır. Bu şekilde hayvancılık yapılamayacağı açıktır ve yıllardır izlenen yanlış
politikaların eseridir. Bu gidişin sonu hayvansal üretimin tamamen bitmesi ve tam ithalatçı durumuna
düşmektir. Bu durum kabul edilebilir bir şey değildir.
Bir üreticinin Tarım Bakanı'na “Kepek bulamıyoruz.”
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dediğinde “Kepek ekin, destek vereyim.”diye cevap vermesi, aslında Bakanlığın ve ülkenin ne kadar ehil ellerde
olduğunu göstermektedir. Bakanlık kendi üreticisinin
ürünlerine vermediği fiyatları, yurtdışındaki üreticilere vermektedir. Enflasyon yükselecek bahanesiyle sütün fiyatını
artırmayarak, ineklerin kesimine neden olmaktadırlar. Her
şey serbest piyasa şartlarıyla belirlenirken, kimseden izin
alınmazken, süt fiyatı için Ulusal Süt Konseyi belirleyici olmaktadır. Onlar fiyatı artırmayınca süt fiyatı artırılamıyor;
bu, akıl alır şey değildir. Besi işletmelerinde de sürekli canlı
hayvan ve karkas et getirilerek işletmelerin zarar etmelerine neden olunmaktadır.
Hayvancılık giderlerinin %7-8’lik oranını ilaçlar ve veteriner hekim giderleri oluşturmaktadır. Ülkemizde GMP
süreciyle birlikte yerli ilaç sanayi tamamen yabancıların
eline geçmiştir. İlaç sanayinde tamamen dışa bağımlı duruma gelinmiştir. Böylece ilaç fiyatlarının katbekat
artmasına, hayvancılık giderlerinin daha da yükselmesine neden olunmuştur. Bu da hayvancılık yapan kesimin
daha çok sömürülmesi demektir. Bakanlığın, ilaç fiyatlarına serbest piyasa koşulları bahanesiyle hiç müdahale
etmemesi sonucu, iş çığırından çıkmıştır. Fakat ilginç bir
şekilde, hayvancılık yapan insanların bir kısmı, ilaçların
fiyatlarındaki artışın sorumlusunu biz veteriner hekimlermişiz gibi görmekte veya toplam ödeyeceği hesabın
içindeki ilacın ederini düşünmeden, alınan ücretin hepsinin veteriner hekimin kendisinde kaldığını düşünmektedirler.
Bahsettiğimiz küçük aile işletmelerinin kendi çabasıyla
kendini geliştirmeleri yanında, işletmeye hizmet veren
serbest veteriner hekimler onların en büyük yardımcısı,
yol göstericisi olmaktadır. Serbest veteriner hekimler,
bugün küçük aile işletmelerinin en büyük bilgi danışmanı ve finansörlerinden birisi durumundadır. Hayvancılık
yapanlar gerçek anlamda kooperatifçilik yapmadıklarından ve örgütlü güç olamadıklarından dolayı emeğinin
karşılığını alamamaktadır. Yem ve ilaç sanayisi karşısında ne denilirse onu yapmak zorunda kalmaktadırlar.
Serbest veteriner hekimler ise bu ortamda küçük aile
işletmelerinin sahibi üreticilerin hem hekimliğini yapmakta hem de onlara bilgi sağlamaktadır. Veteriner
hekimler, hastaya gittiklerinde oda tarafından belirlenen muayene ücretini alırlar. Ancak başka maliyetler
de üstlenirler: Hastalarına giderken kullandıkları özel
aracın yakıt ve bakım masrafları, hastayı tedavi etmek
amacıyla kullandıkları ilaçlar ve bunların idame dozları, hasta sahibinin peşin ödeyemediği durumlarda bile
ödemek zorunda oldukları masraflar. Üreticilerin yem,
ilaç ve süt sanayicileri gibi kurumsal muhataplarla ilişkisi
resmi seviyede kalmakta, örgütlü gücünün yettiği kadar
hakkını savunabilmekte ve ne yazık ki edilgen durumda
kalmaktadırlar. Veteriner hekimler, üreticilerin, karşısında
direkt sorunlarını aktarabildiği, muhatap olabildiği, derman istediğinde bulabildiği, her an danışabildiği, samimi
ilişkiler içerisine girebildiği kişiler olmaktadır. Serbest veteriner hekimler bir süre sonra üreticilerin ailelerinin bir
parçası gibi olduklarını düşünmektedirler. Bu dönüşüm;
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zamanla serbest veteriner hekimlerin çoğalması, rekabetin artmasıyla birlikte ilaç, araç ve hekimlik ücretlerini
veresiye yapma yönünde hızla artmaya başlamaktadır.
Bugün serbest veteriner hekimlerin üreticilerden alacağı
veresiye rakamları 150 bin ile bir milyon TL arasında değişmektedir. Üstelik bu alacaklara herhangi bir faiz işletilmemektedir. Hasta sahiplerinin ödemediği veresiyeler
bir nevi faizsiz ve sınırsız vadeli krediler gibidir. Hayvancılık yapan bu üreticilerin bir kısmının, veteriner hekimden
aldığı hizmetlerin parasını ödemeyenlerin de olduğu bir
gerçektir. Her yıl ortalama %10-15 arasında ödenmeyen
alacaklar, ayrıca geç ödemeden kaynaklanan değer yitimi nedeniyle veteriner hekimlerin ciddi maddi kayıpları
olmakta, motivasyonları düşmektedir. Veteriner hekimlerin bu duruma düşmelerinin başka sebepleri mutlaka
vardır. Veteriner fakültesi sayısının ve kontenjanların fazlalığı nedeniyle, her yıl gereğinden fazla hekimin mezun
olması ve kalitenin düşmesi önemli nedenlerden birisidir.
Kamunun yeterli sayıda veteriner hekimi istihdam etmemesi veya mesleğine uygun şekilde istihdam edilmemesi
de sorunlardan birisidir. Veteriner hekimlerin siyasi lobilerinin olmaması nedeniyle, iş sahalarının hükümetlerce
başka mesleklere verilmesi, giderek büyüyen sorunlarımızdan bir diğeridir. Serbest veteriner hekimlerin sayısının fazla olması nedeniyle rekabetin yoğun olması, rekabetin bilgide değil fiyatta yapılması, ilaç fiyatlarındaki
kâr oranlarının firmalara göre farklılığı nedeniyle spot
ilaç piyasasının oluşması ve hayvancılık yapan insanların
içinde art niyetlilerin olması da dikkate değer sebepler
arasında sayılabilir. Son yıllarda büyükbaş kliniği yapan
veteriner hekimlerin muayenehanelerini pet kliniğine dönüştürerek hayatını buradan idame ettirme yoluna girdiklerini üzülerek görmekteyiz.
Sorunların çözümü aslında çok zor değildir. Ancak çözüme sadece bir açıdan bakmamak gerekmektedir. En
önemlisi, adına yerli ve milli deyip aslında onu yok eden,
ülkesinin üreticisini yabancı devletlerin üreticilerinin sömürmesine neden olan politikalardan derhal vazgeçilmelidir. Esas alınacak politikanın temeli, ATATÜRK’ÜN
gösterdiği yol olmadır. Tarım ve hayvancılıkta yerli üretim desteklenmelidir. Üretimi ve ürün çeşitliliğini artırmanın yanı sıra marka ve coğrafi ürünlerin öne çıkarılması
sağlanmalıdır. Yerli ırklarımızın genetiğini kaybetmeden
seleksiyon ve melezleme yapılmalıdır. Bilim her zaman
rehber alınmalıdır. Üretim maliyetini düşürecek önlemler almak ve üreticiyi gerçek anlamda destekleyerek, sıkışınca onun belini büken ithalat ve gümrük vergilerini
sıfırlayan politikalar yapmamak gerekmektedir. Kamunun, özel sektörün ve üreticinin düşman değil, birbirini
tamamlayan ögeler olmasını sağlayacak politikaların
izlenmesi gerekmektedir. Hayvancılığın ve veteriner halk
sağlığının garantisi olan veteriner hekimlerin, en iyi şekilde eğitim almasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapmak, her ilçeye spor salonu açar gibi veteriner fakülteleri
açmamak gerekmektedir. Veteriner fakültesi sayısının
ve bu fakültelere alınacak kontenjanın mutlaka tespit
edilmesi ve ülkemizin ihtiyacına göre belirlenmesi gerekmektedir.

25

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ

METAGENOMİKS
Enfeksiyöz hastalıkların tanısında yeni nesil
DNA sekans metodu
Son yıllarda, Mikrobiyoloji alanında muazzam
yeniliklerin ortaya çıkışına tanık oluyoruz. Mikroorganizmaların laboratuvar ortamında üremesini sağlayan yeni besi yerlerinin geliştirilmesi,
bakteri kolonilerinin günlerce süren biyokimyasal analizlere gerek kalmadan yarım saat içerisinde tanısını sağlayan MALDI-TOF yöntemi,
PCR ve DNA sekansı gibi metotları içeren moleküler yöntemler bu yenilikler arasında sayılabilir.
Bilindiği üzere, laboratuvarlarda kültürel, serolojik ve immunolojik testler, çeşitli boyama yöntemleri ve dokuların histopatolojik muayeneleri,
enfeksiyöz hastalıkların tanısında geleneksel
olarak kullanılan metotlar arasındadır. Şekil 1’de
görüldüğü üzere, enfekte hayvan, inkübasyon
periyodunu takiben klinik belirtiler göstermeye
başlar ve bu dönemde etkilenen doku/organ
sistemlerine bağlı olarak, enfeksiyöz etkenlerini,
vücut sıvıları ve atıkları ile etrafa saçar. Bu dönem içerisinde, hastanın bağışıklık sistemi de
serolojik testlerle tespit edilebilen etken-spesifik
antikorları, önce IgM ve takiben IgG antikorları
olmak üzere, üretmeye başlar. Hastanın iyileşme aşamasında olduğunu varsaymamız durumunda, klinik belirtiler kaybolur ve serumdaki
antikor düzeyleri de zamanla düşmeye başlar.
Bu birey, ileride aynı enfeksiyöz etkenine (veya
aşısına) maruz kaldığı takdirde, hatırlayıcı lenfositleri vasıtasıyla daha yüksek miktarda etken-spesifik antikor üretir. Bu nedenle ve ucuz
bir yöntem olması sebebiyle serolojik testler,
çok geniş uygulama alanı bulmuş dolaylı tanı
yöntemleri arasındadır. Ancak, dezavantajları
da vardır. Örneğin; pozitif bir serolojik test sonucundan, enfekte bir hayvan ile enfeksiyöz etkene daha önce maruz kalmış bir hayvanı veya
daha önceden bu enfeksiyona karşı aşılanmış
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bir hayvanı ayırt etmek mümkün olmayabilir. Bu
nedenle aynı hayvandan daha sonra tekrar alınacak ikinci serum örneğinin aynı serolojik yöntemle testi yapılır ve hayvanın gerçek aktif bir
enfeksiyon geçirdiğini kanıtlamak için 3-4 misli
daha yüksek oranda bir titre beklenir.
Şekil-1: Hasta bir hayvanda immun yanıtın gelişmesi ve kullanılabilecek tanı yöntemleri

Tanı yöntemlerinden bir diğeri, genellikle “altın
standart” olarak da kabul edilen, mikroorganizmaların uygun besi yerlerinde çoğaltılmasını
sağlayan kültür yöntemleridir. Klinik bulguların
görüldüğü ve enfeksiyöz etkenlerin vücut sıvıları,
dışkı ve atıklarla etrafa saçıldığı dönemde alınan uygun numunelerdeki enfeksiyöz etkenler,
laboratuvar besi yerlerinde saf olarak çoğaltılabilirler. Üretilen etkenlerin morfolojik, biyokimyasal, antijenik (MALDI-TOF), genetik ve benzer
tanı yöntemleriyle kesin teşhisleri (identifikasyon) konulabilir. Ancak laboratuvar kültür yöntemi de bazı dezavantajlara sahiptir. Örneğin;
bazı numuneler, benim de meslek hayatımda
çokça karşılaştığım üzere, hastalık yapıcı etkenlerin kültürde üremesini engelleyecek şekilde kokuşmuş bir vaziyette (putrefiye) olabilirler. Yine
hayvana daha önceden uygulanmış olan antimikrobiyal tedavi nedeniyle numunedeki anti27
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mikrobiyal kalıntılar, esas hastalık etkeninin kültürde
üremesini engelleyebilir. Ayrıca bazı mikroorganizmaları üretecek besi yerleri henüz keşfedilmemiştir. Bu
nedenlerle kültür yöntemleri de bazı durumlarda yetersiz kalabilmektedir. Diğer tanı yöntemlerinden antijen temelli ELISA, immuno-histokimyasal yöntemler
ve doğrudan yapılan floresan testleri de bu ve buna
benzer dezavantajları içerebilir.
Histopatolojik yöntemler, bir patolog tarafından başlı
başına ve etraflıca değerlendirilmesi gereken, hekimlikte son derece önemli olduğuna inandığım tanı yöntemleridir. Bu yöntemde, fikse edilmiş doku örnekleri,
çeşitli boyama metodları ile boyanır ve mikroskop altında incelenir. Bu yöntem, bazı enfeksiyöz etkenleri
mikroskop altında görülür hale getirmesinin yanında,
dokunun, hastalığa karşı vermiş olduğu belirtileri de
tespit edebilmesi nedeniyle ayrıca değerli bir yöntemdir. Histopatolojik tanının başlıca dezavantajı,
yeterince spesifik olmaması nedeniyle, anşillar (mikrobiyolojik, immunolojik, serolojik veya moleküler) tanı
metotlarıyla doğrulanmasına ihtiyaç duymasıdır.
Kary Mullis 1986 yılında, ABD’de bir biyoteknoloji firmasında çok az miktardaki DNA’dan milyonlarca kopya
DNA’nın çoğaltılmasını sağlayan PCR yöntemini keşfettiğinde, yaptığı buluşun büyüklüğünün muhtemelen
farkında değildi. (Dr. Mullis daha sonra 1993 yılında, bu
buluşu nedeniyle Nobel ödülünü kazandı.) PCR test
yöntemi, o günden itibaren çeşitli versiyonları geliştirilerek, bilimsel araştırmalarda ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında enfeksiyöz etkenlerinin tespitinde giderek
artan bir yaygınlıkta kullanılmaktadır. Bir tanı metodu
olarak mikrobiyolojide kullanılan PCR testinin temelinde, sadece hedef mikroorganizmaya kilitlenen (komplementer) primerler (ve problar) ve replikasyonu sağlayan polimeraz enzimi aracılığıyla, numunede olması
muhtemel mikroorganizmaya ait DNA (veya RNA)’ların
küçük bir deney tüpünde çoğaltılması ve bu çoğaltılan
DNA’nın gözle görünürlüğünün sağlanması yatar. Mikrobiyolojide PCR test yöntemi, öncelikle, kültür ortamlarında üremesi zor ve çok zaman alan viruslar ile bazı
bakteriler (Myobacterium spp, Leptospira spp, Mycoplasma spp, Rickettsia spp gibi) için başlamış olmak ile
beraber, daha sonra neredeyse bütün bilinen enfeksiyöz
etkenler için spesifik PCR testleri geliştirilmiştir.
PCR testinin dezavantajlarından biri, sadece spesifik
bir hastalıktan şüphelenilmesi durumunda kullanılabilir olmasıdır. Örneğin; veteriner hekim solunum yolları
belirtileri gösteren kanatlı hayvanların muayenesinde
klinik tanı olarak influenza hastalığından şüpheleniyorsa, kesin teşhis için influenza PCR testi isteyebilir.
Influenza test sonucunun negatif gelmesi durumunda,
hekim, diğer hastalıklar için PCR testlerini de ayrıca istemek zorunda kalabilir. Bu nedenden dolayı, şu anda
pek çok klinik mikrobiyoloji laboratuvarının sistem/
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organ temelli panel PCR testlerini geliştirdiğini söylemeliyim (solunum yolları hastalıkları için PCR paneli,
aborta neden olan hastalıklar için PCR paneli ya da
gastro-intestinal hastalıklar için PCR panelleri gibi).
PCR testinin diğer bir dezavantajı, sadece DNA dizini
ve komplementer primerleri bilinen mikroorganizmalar
için kullanılabilir olmasıdır. Dolayısıyla, henüz keşfedilmemiş veya mutasyona uğramış enfeksiyöz etkenlerin
tespitinde PCR testleri yetersiz kalabilir.
Yeni buluşların kapısını aralayan metod: Yeni Nesil
DNA Sekansı, METAGENOMİKS
2019 yılı sonlarında, Çin’de insanlarda pnömoniye neden olan ve elektron mikroskopta, Coronavirus’lara benzerlik gösteren yeni bir virüs bulundu. Ancak bu virüs,
mevcut serolojik, immunolojik ve molekuler testler (PCR)
ile tespit edilemiyordu. Nihayet bu yeni gizemli virüsün
genetik yapısı, son yıllarda keşfedilmiş olan yeni nesil sekans yöntemi (metagenomiks) ile çözüldü. Daha önce,
sadece kısa DNA dizinlerinin sekansına olanak sağlayan
Sanger sekans metodundan farklı olarak, bu yeni nesil
genetik sekans yöntemi, klinik numunede mevcut olan
bütün mikroorganizmaların DNA’larını (konakçı DNA’sı
dahil), aynı anda çözebilme imkânı sağlıyordu. Böylece analize tabi tutulan bu numunelerdeki milyonlarca
DNA ve RNA dizininin içerisinde, yeni bir korona virüs
çeşidi (COVID-19) olduğu keşfedilmiş oldu.
Kuşkusuz, veteriner hekimliği de kapsayacak şekilde
bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Örneğin, 2020
yılı bahar aylarında dünya safkan atçılık merkezi konumunda olan Kentucky’de, yeni doğan taylarda,
nedeni belirsiz ishaller görülmeye başlanmıştı. Fekal
numuneler, geleneksel tanı yöntemleri ile yapılan
testlerde pek çok enfeksiyöz etkene karşı negatif sonuç veriyordu. Numuneler, PCR testlerinde de Coronavirus, Rotavirus Grup A, Salmonella spp gibi etkenlere karşı negatif sonuç verdi. Ancak numunelerin,
metagenomiks sekans yöntemi ile yapılan DNA ve
RNA dizinlerinin analizi, bizim yeni bir Rotavirus tipini
(Grup B) keşfetmemize imkân sağladı.
Metagenomiks sekans yöntemi, kanatlı sektöründe
de uygulanmaktadır. Örneğin, Macaristan’da muayeneye giden bir veteriner hekim ağır interstitial nefritis geçiren broiler sürülerinde, infeksiyöz bronşitis
virüsünün (IBV) yeni bir varyantından şüphelendi ve
metagenomiks sekans yöntemiyle araştırılması için
numuneleri Dr. Granberg’in İsveç’deki laboratuvarına
gönderdi. Sonuçlar virüsün IBV olmadığını fakat etkenin genetik olarak %100’e yakın benzerlik gösteren
Newcastle virusu aşı suşu olduğunu ortaya çıkardı.
Sığırlarda nedeni belirsiz ensefalitis vakaları üzerinde çalışan Bern Üniversitesinden Dr. Seuberlich, ensefalitisli beyin örneklerinde metagenomiks sekans
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yöntemiyle, Parainfluenza virus 5 (PIV50) ’in varlığını
ortaya koydu. Yaptıkları immuno-histokimyasal test
metotları ile de, PIV50’nin farklı beyin hücrelerini enfekte edebildiklerini ve dolayısıyla sığırlarda nörolojik
hastalığa neden olabileceklerini ortaya koydular.
Kuşkusuz metagenomiks sekans yöntemi ile yeni mikroorganizmaların keşfi yanında, son derece yararlı
epidemiyolojik bilgiler de öğrenildi. Örneğin Columbia
Üniversitesinden Dr. Lipkin ‘in yaptığı çalışmalardan
pek çok bilinen ve bilinmeyen virüsün yarasalarda bulunduğunu öğrenmiş olduk.
Metagenomiks sekansın (shotgun) safhaları:
2000’li yılların başlarında keşfedilmiş olan yeni nesil
DNA sekans yöntemlerinin çeşitli versiyonları geliştirilmiş olmakla beraber, burada sadece tanısı konulamamış vakalarda kullanılan shotgun (fişek saçması)
metagenomiks versiyonu ile ilgili bilgi vereceğim. Şekil-2’de görüleceği üzere, enfeksiyöz etkenlerini içerdiği düşünülen lezyonlu bölgeden alınan numuneler
veya vücut sıvıları, nükleik asitlerin ekstraksiyonundan
önce, bazı işlemlere tabi tutulabilirler. Klinik numunede bulunan DNA/RNA’ların doğal olarak büyük bir
çoğunluğu konakçıya aittir; metagenomiks yönteminde, enfeksiyöz etkenlerinin numunede yüzdesel
olarak çok az oranda olması dolayısıyla, konakçıya ait
nükleik asitlerinin en azından bir kısmının santrifügasyon, filtrasyon ve/veya nükleazlar gibi bazı işlemlere
tabi tutarak azaltılması gerekebilir.

Bu safhadan sonra, numunelerin nükleik asit ekstraksiyonları yapılır (nükleik asitler elde edilir). Bakteri,
ökaryotik patojenler ve bazı virüslerin genetik materyali, DNA ve bazı viruslarin genetik materyalinin RNA
yapısında olması nedeniyle klinik vakaya ait numuneler, DNA ve RNA ayrı ayrı olacak şekilde ekstrakte edilirler. Herhangi bir ön bilgi olmayan vakalarda
hem DNA hem de RNA’yı aynı anda ekstrakte edecek
şekilde, bütün genetik materyalin ekstraksiyonunu
sağlayan yeni kitler de kullanılabilir. Sekans işleminin
DNA üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle, bir sonraki
aşamada, ekstrakte edilmiş RNA’ların, önce cDNA’ya,
daha sonra da çift iplikçikli DNA’ya çevrilmesi (reverse
transcription) gereklidir. Bu aşamadan sonra, numunelerdeki genetik materyal -başka yöntemler de var
olmak üzere- random primerlerle PCR işleminden
geçirilerek çoğaltılır. Daha sonra bu çoğaltılan DNA
parçacıkları, kullanılacak sekans aletine bağlı olarak,
kütüphane işlemine tabi tutulur (Kütüphane: Numunedeki PCR ile çoğaltılmış mevcut DNA parçalarının
tümünün barkodlu DNA parçalarıyla birleştirilmesi).
Şu anda yeni nesil DNA sekans aletlerinden Amerikan Illumina firması, dünya pazarının çok büyük bir
kısmını elinde bulundurmaktadır. Bu firmanın, çeşitli
boylarda ve fonksiyonlarda yeni nesil sekans aletleri
mevcuttur (Şekil-3).
Şekil-3: Illumina firmasına ait yeni nesil sekans cihazlarından bazıları ve uygulama alanları ile özellikleri
(Kaynak: Illumina web sitesi).

Şekil-2: Metagenomiks (Shotgun: fişek saçması) yönteminin ana safhalarını gösteren diyagram

Aynı firmanın, kütüphane oluşturmak için gerekli kimyasalları ve kitleri de mevcuttur. Numunelerin kütüphane işlemi sırasında, index adapters denilen barkodlu kimyasallarla işlenmesinden dolayı, onlarca farklı
numuneyi tek bir küçük laboratuvar tüpünün içinde
olacak şekilde sekans aletine sokmak ve böylece sonuçları da her bir numuneye ait DNA dizinlerini diğer
numunelerin DNA dizinleriyle karıştırmadan elde etmek mümkündür. Böylece giderler de azaltılmış olur.
Kütüphane işleminden sonra numuneler, sekans cihazına konur. Sekans aleti, numunedeki mevcut tüm
DNA dizinlerini bakteri, virüs, mantar vs. ve hatta
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konakçı DNA’sı dahil çözer. Sekans aletinin, otomatik
olarak sekans işlemini tamamlamasını takiben, elde
edilen milyonlarca DNA dizininin analiz edilmesi ve bu
dizinlerin hangi canlı veya mikroorganizmalara ait olduklarının belirlenmesi (biyoinformatik) gereklidir. Bu
amaç için hazırlanmış pek çok program mevcuttur.
Bu programlardan bazıları, internette ücretsiz olmakla beraber, kimi araştırmacılar için anlaşılması zor ve
kullanılması komplike programlar olabilir. Bu nedenle,
bazı laboratuvarlar, ücretli programları satın almak
yoluna giderler. Sekans cihazınızdan almış olduğunuz
DNA dizinlerini, bilgisayarınızdaki bu programa yükledikten sonra, DNA dizinlerinin hangi canlı türlerine
(konakçı) ve hangi mikroorganizmalara ait olduklarını
ve hatta kromozom dizinlerini, istenirse baştan sona
tam dizin olarak öğrenebilirsiniz (Şekil-4). Kullanılan
metotlara, sekans aleti ve biyoinformatik programı ve
yöntemlerine bağlı olarak bütün bu aktardığım işlemler, üç gün ile bir haftalık bir süre içinde sonuçlanabilir.
Şekil-4: Geçtiğimiz yıl, yeni doğan taylarda nedeni
belirsiz ishal vakalarından alınan fekal numunelerin
shutgun metagenomiks yöntemi ile elde edilen DNA
dizinlerinin - pasta şeklindeki - analiz sonucu. Biyoinformatik programı olarak OmicsBox kullanıldı. Yeşil
ile gosterilen %37’lik kısım, “bilinmeyen” (unclassified)
olarak gösterilmektedir. Bu bilinmeyen DNA dizinlerinin daha ileri yapılan araştırılmaları sonucunda bu dizinlerin, atlarda ilk defa görülen Rotavirus Grup B’ye
ait olduğunu ortaya çıkardık.

an önce tedavisinin sağlanmasının hedeflendiği ve
zamanla yarışılan durumlarda, bir tanı metodu olarak metagenomiks, henüz istenilen hızda olmayabilir.
Metagenomiks sekansının kimyasalları ve ekipman fiyatları giderek düşmekle beraber, henüz rutinde kullanılacak seviyede ucuz bir yöntem de değildir ve testin
yapımı ve sonuçların analizi için bilgi sahibi uzmana
gerek duyulur. Ancak çok yoğun bilimsel çalışmaların
yapıldığı göz önüne alınırsa yakın zamanda bütün bu
konulardaki eksikliklere hitap edecek çok daha etkili
ve verimli metagenomiks sekans protokollerinin geliştirileceğine şüphe yoktur.
Sonuç ve Gelecek Planlaması
Veteriner hekimliğin hayvan sağlığı, hayvansal gıda
temini ve insan sağlığı alanları ile yaşamsal ilişkisi vardır. Unutulmamalıdır ki; COVID-19 ve benzeri
hastalıklar, hayvanlarda da vardır ve gelecekte de
olmaya devam edecektir. Üstelik ülkemizin göç yolları üzerinde bulunması, bizleri hayvansal salgınlara
karşı daha da açık bir konumda bırakmaktadır. Bu nedenle biz veteriner hekimler ve klinik mikrobiyologlar,
salgın hastalıklar konusunda her zaman hazırlıklı olmalıyız. Yeni nesil sekans aletlerinin çok pahalı olması
nedeniyle her fakülteye veya enstitüye bir yeni nesil
sekans cihazı satın alınması düşünülemez. Ancak karar vericilerimizin ve araştırıcılarımızın, sadece klinik
mikrobiyoloji disiplininde değil, immunoloji, metabolik
hastalıklar, kanser biyolojisi, ve konakçı-mikrop ilişkileri
gibi daha pek çok alanda uygulama imkanı bulunan
bu teknolojiye önem vermesini ve yukarıda belirttiğim
safhaları derinlemesine öğrenmesini, Türkiye’de (veya
yurt dışında) bu alete sahip merkezlerle işbirliğine giderek projeler hazırlamasını öneririm.
Kaynaklar, ayrıca yazardan temin edilebilir.

Metagenomiks sekansın dezavantajları:
Metagenomiks yönteminin yukarıda bahsettiğim
avantajları yanında, bazı dezavantajları da vardır.
Örneğin, numuneler çeşitli aşamalardan geçerken
(nükleaz muamelesi, cDNA sentezi, kütüphane hazırlanması, PCR, biyoinformatik gibi), sonuçlar üzerinde
etki edebilecek değişikliklere maruz kalabilirler. Yine
bu metodun duyarlılığı, henüz PCR veya diğer tanı
metodları seviyesinde olmayabilir. Hasta bireyin bir
30
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GÜNCEL

Veteriner Hekim Mehmet BÜLBÜL
Veteriner Hekimler Derneği Saymanı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÜZERİNE
Değerli okurlar, bu metin, mesleğimizin eğitim
politikasına çözüm sağlayacak kararlara yol
gösterici olabilmek amacıyla kaleme alınmıştır.
Burada amaç, konu ile ilgili olarak meslektaşımızın veya okuyucunun konu hakkında bilgi eksikliğini karşılayabilmek ve bununla beraber kişinin
bilgi dağarcığına katkıda bulunmaktır.
Öncelikle eğitim ve öğretim kelimelerinin tanımlarının yapılarak her iki kelimenin arasındaki farkı vurgulamak gerekmektedir. Çünkü her iki kelime birbirine eş anlamlı olarak yanlış bir şekilde
kullanılmaktadır. Emile Durkheim’e göre eğitim;
kişi veya çocuğun fiziksel, zihinsel ve ahlaksal
varlığının devletin ve kendi öz çevresinin istekleri
doğrultusunda değişmesini ve gelişmesini sağlamaktır. Başka bir bakış açısı olarak ise; eğitim,
yeni bir anlayış, yeni bir yapılanma, yeni bir metot oluşturmak şeklinde de tanımlanmaktadır.
Bu tanımlamalardan anlaşılacağı gibi eğitim,
sosyal içerikli olup, iktidar erkinin eğitim anlayışı üzerine şekillendiği için de siyasal bir kavram
olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretim ise, toplumun okul gibi örgütlenmiş kurumlarında, öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikler bütünü olup,
planlı ve programlı ilerleyen bir işleyiş biçimidir.
Kişinin yaşamını ve davranışlarını, belli bir amaç
ve plana uygun bir ortamda değiştirme sürecidir. Ayrıca UNESCO’nun Eğitim ve Tarımsal
Kalkınma adlı broşüründe eğitim, insan kaynaklarının gelişiminde büyük bir rol oynayan, tarım,
sanayi ve meslekler için yetenekli ve eğitilmiş
insan gücünü sağladığından dolayı da milli ekonomilerde temel şart haline gelen bir yatırım
olarak bahsedilmektedir. Toplumsal ilerlemede yaratıcı bireyler, gelişmenin itici gücüdürler
ve bu gücün oluşturulmasında eğitim en etkili
ve güvenilir yoldur. Bir ülkenin, bilimsel ve teknik araştırma alanındaki faaliyetlerinin temeli32

ni oluşturan bilim sistemini o ülkenin toplumsal
yapısından, ekonomik gelişiminden, eğitim sisteminden, yaşama standartlarından ve insanların kültürel davranışlarından bağımsız olarak
ele almak mümkün değildir. Eğitim bir kamu
hizmeti olup, ücretsiz ve eşit olmalıdır. Gelişmiş
ülkelerde eğitime ayrılan bütçe toplam bütçenin %12 si dolayında iken geri kalmış ülkelerde
bu oran %3,9 civarındadır.
Veteriner Hekimliği mesleği, hayvan sağlığı ve
yetiştiriciliği, halk sağlığı ve gıda güvenliği gibi
insanlığın geleceğini ilgilendiren konularda çok
önemli sorumluluklar taşımaktadır. Bu nedenle,
veteriner hekimlerin teorik ve pratik bilgiye yeteri düzeyde sahip olabilmeleri için, öğretim kadrosu, laboratuvar alt yapısı ve hayvan hastanesi
gibi kriterlerin standart ve optimize olduğu veteriner fakültelerinde öğretime başlamaları, hayati bir öneme sahiptir. Veteriner Fakültelerinin
sayısının değil niteliğinin arttırılması, daha etkin
ve yetkin veteriner hekimlerin mezun olmasını
sağlayacaktır. Böylece, ülkemizde insan sağlığına hizmet kalitesi yükselecek, nitelikli veteriner
hekimlerin üretimdeki verimliliğe olan etkisi kalkınmamıza katkı koyacaktır. Avrupa ülkelerinden Almanya’da 5, Fransa’da 4, İngiltere’de ise
7 Veteriner Fakültesi mevcut olup ülkemizde ise
34 Veteriner Fakültesi bulunmaktadır. Bu fakültelerden 28’i (Ankara, İstanbul Cerrahpaşa,
İzmir 9 Eylül, Bursa Uludağ, Aydın Adnan Menderes, Kayseri Erciyes, Konya Selçuk, Sivas Cumhuriyet, Erzurum Atatürk, Samsun 19 Mayıs,
Tekirdağ Namık Kemal, Afyon Kocatepe, Kars
Kafkas, Kastamonu, Adana Çukurova Ceyhan,
Yozgat Bozok, Bingöl, Siirt, Kırıkkale, Muğla Sıtkı Koçman, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Balıkesir,
Aksaray, Diyarbakır Dicle, Urfa Harran, Elazığ
Fırat, Hatay Mustafa Kemal, Van 100.Yıl) ve
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yurt dışındaki Kuzey Kıbrıs Yakındoğu, Kırgızistan Manas veteriner fakülteleri olmak üzere, toplam 30 veteriner fakültesi öğrenci almaktadır. Kuruluş kanunu
çıkmış bulunan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Veteriner Fakültesi, Çorum Hitit, Marmara
ve Giresun Üniversitelerine bağlı veteriner fakülteleri
olmak üzere 4 fakülte ise hali hazırda kurulma aşamasındadır.
2015 yılından bu yana Tıp ve Hukuk Fakülteleri’nde uygulanan ve daha sonra Mühendislik, Mimarlık
Fakültelerinde de uygulanması istenen taban puan
sistemi, Veteriner Fakülteleri için de geçerli olmalıdır.
IV. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı’nda konu ile ilgili
olarak Veteriner Fakültelerine tercih için MF-3 puanı
ve ilk 150 bin sıralaması ile sınır getirilmesi yönünde
karar alınmış olup günümüz için bu sınırlamanın ilk
100 bin olması daha gerçekçidir.
Kesinlikle, popülist politikaların gereği olarak uygulanan, yeni veteriner fakültelerinin açılmasından vazgeçilmelidir. İhtiyaç olan fakülte sayısı belirlenip fazla
olanlar derhal kapatılmalıdır. Mevcut öğrenciler, tespit
edilen nitelikli fakültelere aktarılmalıdır. Fakülte kontenjanları, ülkenin gelecek 5 ve 10 yıllık gibi veteriner
hekim ihtiyacı ortaya konulduktan sonra belirlenmelidir. Veteriner Fakültelerinde öğretim için aranacak
kriterler;
-Öğretim binası olarak; derslikler ve öğretim üyeleri
için yeterli ofisler bulunmalı,
-Öğrenci uygulama laboratuar ve donanımı, araştırma laboratuvarları ve donanımı bulunmalı,
-Hayvan hastanesi (çiftlik hayvanları, at ve pet hayvanları için ayrı muayene, operasyon ve doğum üniteleri, hospitalizasyon üniteleri, enfeksiyöz hastalıklar
üniteleri ve nekropsi salonları) bulunmalı,
-Araştırma ve uygulama çiftliği olmalı,
-VEDEK (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)
ve EAEVE (Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği)
kriterlerine uyumlu olmalı (Öğrenci başına laboratuvar alanı, öğrenci başına öğretim alanı, öğrenci başına sosyal donatı alanı vb.),
-Veteriner Fakültesi bulunan üniversitelerde Sağlık
Bilimleri Enstitüsü kurulmuş veya kurulacak olmalı,
-Veteriner Fakülteleri bölgesel ve yöresel ihtiyaçları gözeterek yeni anabilim dalları açabilmeli, şeklinde
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özetlenebilir. Son günlerde yapılan çalışmaların ürünü
olarak, YÖK’ün “Veteriner Hekimliği Programlarında
Eğitime Başlanması ve Eğitimin Sürdürülmesi İçin Asgari Koşullar” adı altında yayınlamış olduğu kriterler
yukarıda belirtilen koşulları içermekte olup sevindirici
bir gelişmedir.
Ayrıca veteriner fakültelerimizde şimdiye dek ihmal
ettiğimiz, Arı yetiştiriciliği ve arı hastalıkları A.D., Su
Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları A.D., Yaban Hayvanları A.D. ve Radyoloji veya değişik isimle Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri Anabilim Dalı ve Veteriner
Halk Sağlığı ve Tek Sağlık Anabilim Dalı açılmalıdır.
2020-2021 Öğretim Dönemi’nde, YÖK’e bağlı 82
üniversitedeki Laborant ve Veteriner Sağlık programlarına kaydolan 8150 öğrenciden yaklaşık 4200’ü,
uzaktan eğitim alarak (Bursa Uludağ, Erzurum Atatürk Ü., Eskişehir Anadolu Ü.) öğretimine devam etmektedir. Bu öğrencilerin başarı sıralaması 454.000
ile 1.641.000 arasında değişmektedir. Bu eğitim şeklinde, 303 taban puanla Bursa Uludağ Üniversitesi
önde olup, en düşük taban puanıyla (195) ise Van
100.Yıl Üniversitesi öğrenci almıştır. Uzaktan eğitim
mezunu bir kişi, Danıştay’a dava açarak, suni tohumlama kursuna katılma hakkı elde etmiştir. Bu kararın
emsal teşkil etme durumu göz önüne alındığında,
suni tohumlama hizmetlerinde kalitenin düşmesinin
kaçınılmaz olacağı aşikârdır. Bunun yanı sıra veteriner
hekimlerin istihdam alanlarının daralması ise ayrı bir
konudur.
Dünyada her geçen gün hızlı bir şekilde gelişen, ülkemizde ise ancak son yıllarda adından söz edilmeye başlanan TEK SAĞLIK düşünce sistemine uygun
olarak, fakültelerimizin, tıp, diş hekimliği ve eczacılık
başta olmak üzere ilgili meslek fakülteleriyle bağlantı
kurması sağlanmalıdır. Bu fakültelerle yapılacak ortak dersler ya da projelerle, Avrupa Birliği normlarında
eğitim verilmesi yönünde çalışmalara gidilmesi gerekmektedir. Bu programlarla, öğrencilerimiz, gitgide
daha da önemli ve güncel hale gelen veteriner halk
sağlığı konusunda, donanımlı bir şekilde fakültelerinden mezun olup meslek hayatına katılabileceklerdir.
Sonuç olarak, yukarıda açıklamaya çalıştığım doğrultuda veteriner hekimliği eğitiminin yeniden dizayn
edilerek düzenlenmesi gerekmektedir. Mesleki eğitimdeki popülist politikalardan bir an önce vazgeçilmeli
ve ülkenin kıt olan kaynakları heba edilmemelidir. Günümüz koşullarına uygun değişiklik ve düzenlemelerle, mesleki birikimi yüksek veteriner hekimlerin yetişmesinin sağlanması, daha akılcı bir eğitim politikası
olacaktır.
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DÜNYA'DAN HABERLER

Dr. Can ÇOKÇALIŞKAN
Şap Enstitüsü

KÜÇÜK ÇİFTÇİLER DÜNYAYI
KURTARABİLİR Mİ?
Gıdanın güvenliğinin ve fiyatlarının, sağlıklı gıdanın ulaşılabilirliğinin, küresel ısınmanın, biyolojik çeşitlilik kaybının ve hayvan refahının çokça
konuşulduğu bu günlerde, söz konusu sorunların
tümüne çözüm oluşturabilecek bir üretim şeklinden söz etmek istiyoruz: Küçük aile işletmeciliği
(küçük çiftçilik). Küçülme kavramının (degrowth)
artık Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli
(IPCC) tarafından da dile getirilmeye başlandığı
bugünlerde, birbirinden farklı, ancak aynı amaca
yönelik uygulamalar olan “küçük aile işletmeleri”
ve “küçük çiftlik hayvanları yetiştiriciliği” ile ilgili
yazıları çevirip, derleyerek ilginize sunuyoruz:
Hükümetler ve uluslararası kuruluşlar; dünyada
en fazla tarım alanının küçük çiftçiler tarafından
kullanıldığını söyleseler de, küçük çiftçileri ve biyolojik çeşitliliği destekleyen gıdalar için çalışan,
kar amacı gütmeyen, uluslararası küçük bir organizasyon olan GRAIN tarafından yayınlanan
yeni bir çalışma, bunun doğru olmadığını göstermektedir. Dünya gıdasının çoğunu üreten küçük çiftçiler, şu anda tarımsal toprakların dörtte
birinden daha az bir alana sıkışmış durumdadır;
hatta Çin ve Hindistan hesaba katılmazsa, bu
oran beşte bire düşmektedir. GRAIN’in koordinatörü Henk Hobbelink, “toprakların zengin ve
güçlü’nün eline geçmesiyle, tarım alanlarını hızla kaybediyoruz. Aile çiftçilerinin çok büyük bir
bölümü iki hektardan daha az bir toprağı kulanmakta ve bu pay giderek küçülmektedir. Eğer
bu gidişe son verecek hiçbir şey yapmazsak,
dünya kendisini besleme yeteneğini kaybedecek” demektedir. Uluslararası bir köylü hareketi
olan “La Via Campesina” ve Brezilya topraksızlar hareketi’nden Marina dos Santos ise: köylülüğün bugün cezalandırıldığını, sistematik bir biçimde topraklarından atıldığını, verimli tarımsal
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alanların her defasında daha az kişinin elinde
biriktiğini ve açlığın bununla bağlantılı olarak
arttığını söylemiştir. GRAIN’in raporu küçük çiftçilerin hala dünya gıdasının çoğunu üretmekte
olduğunu ve sıklıkla büyük tekellerden daha verimli üretim yaptığını göstermektedir. Örneğin
rapora göre, tüm üreticiler küçük çiftçiler kadar
üretebilecek olsa, Kenya’nın üretimi iki katına,
Orta Amerika’nın üretimi üç katına çıkabileceği
bildirilmiştir.
Bugün dünyada 500 milyon küçük çiftlikte çalışan 2.5 milyar insanın, dünyanın gelişmekte
olan kısmında, özellikle Güney Asya ve Sahra-altı Afrika’da tüketilen gıdanın %80’ini ürettikleri
tahmin edilmektedir. Birleşmiş Milletler Çevre
Programı yöneticisi Achim Steiner’a göre; son 20
yılda tarım alanındaki yetersiz yatırımlar, toprak
ve su üzerindeki paylaşım yarışının hızlanması,
yakıt ve gübre fiyatlarındaki artış ve iklim değişikliği, küçük çiftçilerin yoksulluktan kurtulmasını zorlaştırmaktadır. Aynı programın raporuna
göre; kırsal kesimde yaşayan 1.4 milyar insan
aşırı yoksulluk çekmekte ve neredeyse tamamen tarıma bağlı yaşamaktadırlar. Bu konuda
yapılan bir çalışmaya göre çiftlik ürünlerindeki
her %10’luk artış Afrika’da %7, Asya’da %5’den
fazla oranda yoksulluğu azaltmaktadır. Küçük
çiftçiler aynı zamanda, tarımın daha sürdürülebilir ve eşitlikçi temelli olabilmesi için kolektif
deneyim hafızasına sahiptirler. Küçük çiftçilerin
ürettiği ürünler küresel gıda sistemine çok büyük
katkıda bulunmaktadır ki bunun değeri istatistiklerden çok daha fazlasıdır. Çünkü yapılan hesaplamalarda ailenin kendi tüketimi, eşe-dosta
dağıtım, hayvanların beslenmesi dikkate alınmamaktadır. Kırsal gıda güvenliğini destekleyen
küçük çiftçiler ayrıca, kısa nakliye mesafeleri ve
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mevsimlik ürün üretimleri nedeniyle üretimin çevreye
olan olumsuz etkilerini de azaltmaktadır.
Küçük çiftlik hayvanları kavramının evrensel ve belirgin bir tanımı yoktur ancak, Tarımsal Kalkınma için
Uluslararası Fon (IFAD) tarım raporunda bu kavram
içine giren türler; tavuk, kaz, ördek, hindi, gine tavuğu,
güvercin ve bıldırcın gibi kanatlılar, domuz, koyun, keçi,
kobay ve tavşanlar olarak belirtilmiştir. Küçük çiftlik
hayvanları, fakir çiftçilerin yoksulluktan çıkışını sağlayabilecek önemli varlıklardır. Bunlar, zor zamanlarda
nakite çevrilebilecek finansal değerler olarak görülürler ve gıda, ilaç ya da okul harcamaları için kullanılırlar.
Bu küçük hayvanlar, özellikle kanatlılar, büyük çiftlik
hayvanlarına göre, kırsaldaki fakir insanlar tarafından
daha çok tercih edilirler. Çünkü bakım ve besleme için
zaman, arazi ve yem gereksinimleri daha düşüktür.
Ayrıca, bunlar daha verimlidir, daha hızlı ve yüksek
getiri sağlarlar. Çoğunlukla hayvansal varlığın arttırılması için kullanılırlar. Çiftçiler başlangıçta az sayıda
hayvana sahip olsa da sürülerini büyüterek damızlık
ve verim değeri daha yüksek hayvanlar satın alabilir
hale gelirler.
Küçük aile işletmeleri, 689 milyon insanın aşırı yokluk
içinde olduğu ve günde 2 dolardan daha az kazandığı, 690 milyon insanın açlık çektiği, toprakların, tatlı su
kaynaklarının, denizlerin ve ormanların hızla yok olduğu dünyamızın karşılaştığı pek çok sorunun çözümünde rol oynayabilir. Küçük aile işletmeleri kendileri de
birçok sorunla karşı karşıya olsalar da, Covid-19 gibi
sınır aşan ve yeni ortaya çıkan hastalıklar, küresel ısınma, fiyat dengesizlikleri, antimikrobiyal direnç gibi pek
çok konuda sürdürülebilir gelişme hedeflerine katkıda
bulunmaktadır. Küçük aile işletmeleri yeterli, güvenilir,
sağlıklı ve besleyici gıdaları sağlarlar. Gıda zincirine iş
olanakları sağlayarak, kırsaldaki kadınların ve gençlerin güçlenmesini, hanelerin mali, fiziksel ve sosyal
gelişimini desteklerler. Bu işletmeler süt, et, yumurta,
gübre ve yün sağlayarak hane halkının gıda ve maddi güvenliğini sağlamakta, önemli ekonomik, sosyal
ve kültürel rol oynamaktadır. Bunlar, insan tüketimi
için doğrudan, besin değeri yüksek, ucuz gıda sağlamakla kalmayıp, gübre ve tarım zararlılarının kontrolü
yoluyla, dolaylı olarak, ürün miktarında artışı da sağlamaktadırlar. Yüksek kalitede, tam, kolay sindirilebilir
protein yanında, yüksek biyoyararlanıma sahip demir,
kalsiyum, A ve B12 vitaminlerini, kendi ürettikleri ürünler yoluyla sağlayarak ailelerinin ve yakın çevrelerinin
dengeli beslenmelerine katkıda bulunurlar. Küçük aile
işletmeleri her ne kadar çeşitli besin kaynakları sunuyor olsa da, kişi başına tüketim, ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Örneğin bazı ülkelerde kişi başına düşen kırmızı et miktarı yılda 4 kg iken, bazılarında
100 kg’a kadar çıkmaktadır. Küçük aile işletmelerinin
yaşam kaynakları ya da gelirleri, aynı zamanda işlenSAYI 20

miş yani katma değer yaratılmış gıda ürünlerinden de
gelmektedir. Peynir, yoğurt, işlenmiş etler, özellikle zor
zamanlarda gıdanın bulunabilirliğine de olanak sağlamaktadır.
Açlık, çatışmaların hem sebebi hem de sonucudur.
Bugün açlık, Dünya’da 144 milyon çocuğun geleceğini etkilemektedir. Covid-19 salgınının bu sayının artmasına neden olduğu bilinmektedir. Kırsal kesimde
yaşayanlar ve küçük çiftçiler açlık ve fakirlikten en
fazla etkilenen kesimlerdendir. Çocuklarda büyüme
geriliğinin en önemli sebeplerinden biri yetersiz hayvansal protein alınmasıdır. Özellikle ek gıdaya geçildiği 6-24 aylık dönemlerde, yüksek kaliteli hayvansal
protein ve diğer önemli besin ögelerinin düşük düzeyde alınması, boy uzamasını ve kilo alımını olumsuz
yönde etkilemektedir. Küçük ama mucizevi bir gıda
olan yumurta, hem yaşamlarının ilk bin gününde olan
çocukların hem de annelerinin beslenmesini iyileştirebilir. Malawi’de yapılan bir çalışmada gelişme geriliği
gözlenen çocuklarda; temel aminoasitler, yağlar ve
kolin eksikliği saptanmıştır. Yumurta, bu besinlerin
hepsinin kaynağıdır. Yiyeceklerine yumurta eklenen
çocuklarda büyüme belirteçlerinin hepsinin düzeldiği
gözlenmiştir. Bu nedenle kötü beslenmeye karşı yumurta hem pratik hem de ulaşılabilir bir çözüm sağlayabilir. Dünya’nın kırsalda yaşayan fakir insanları için
hem yaşam hem de sağlık kaynağı olabilir. Bu amaçla
Etiyopya, Hindistan, Endonezya ve Malawi’de yumurta üretiminin arttırılması ve yumurtadan hazırlanan
çeşitli ürünlerin geliştirilmesi çalışmaları uygulamaya
konulmaktadır. Yumurta merkezleri ve yumurta tozu
bu çalışmalardan bazılarıdır. Yumurta tozu, pastörize
edilmiş ve püskürtme ile kurutulmuş ve kullanım ömrü
iki yıla kadar uzatılmış bir üründür. Yumurta merkezleri ise küçük ve orta büyüklükteki üreticilerin tedarik
sorunlarını çözmek ve tüketiciye uygun fiyat sağlayabilmek için kurulmuş yapılardır.
Gıda egemenliği, insanların sağlığına ve kültürüne
uygun gıdanın, sürdürülebilir yöntemler ile üretilebilmesi ve kendi gıda ve tarım sistemlerini tanımlama
hakkıdır. Çevrenin ve toplumun yarar sağladığı küçük
ölçekli sürdürülebilir yerel üretim ve tüketimi temel
alır. Gıda egemenliği yerel üretim ve tüketimi önceler,
ülkelerin ucuz ithal ürünlere karşı kendi üretimini koruma ve kontrol etme hakkına sahip olmasını sağlar.
Dünya’nın bugünkü gıda sistemi çok büyük bir onarıma muhtaçtır. Eşitsizlik; çevresel yıkım, iklim krizi, işçi
ve insan hakları ihlalleri Covid salgını ile günyüzüne
çıkmıştır. Üretici ve tüketicilerin sistemin merkezine
alınması şarttır. Küçük çiftçilere yapılacak yatırım bir
milyar insanı yoksulluktan kurtarabilir.
Kaynaklar yazardan elde edilebilir.
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DANİMARKA’DA VETERİNER HEKİMLİK
UYGULAMALARINA BİR BAKIŞ
Danimarka ya da resmi adıyla Danimarka
Krallığı, İskandinav ülkelerinin en güneyinde
yer alan ve büyük bölümü Jylland yarımadası üzerinde kurulu bir Kuzey Avrupa ülkesidir.
Grönland ve Faroe adaları dâhil 2.210.579 km2lik toplam alanı bulunan Danimarka’da yaklaşık 5,83 milyon insan yaşamaktadır. Üniter
parlamenter demokrasi ve anayasal monarşi
ile birlikte yönetilen ülke, 1973’te Avrupa Birliği
üyeliğine geçmiş olmasına rağmen hala kendi para birimi olan kronu kullanmaktadır. 2021
yılı GSYİH yaklaşık 359 milyar dolar (kişi başı 61
478 dolar) olan Danimarka’da yaşam standardı yüksektir. Ülke, eğitimden sağlığa, demokrasiden sivil haklara dek ulusal performans göstergelerinde üst sıralarda yer almaktadır.
Tarım, bir zamanlar Danimarka’da en önemli
iş kolu iken, günümüzde çalışanların %2’sinin
yer aldığı küçük bir ekonomi alanı haline gelmiştir. Tarım, ormancılık ve balıkçılığın toplam
ekonomiye katkı oranı yaklaşık %1,6’ya denk
gelmektedir. Danimarka’da hayvan yetiştiriciliğinde, süt ve et sığırı, domuz, kümes hayvanları ve kürklü hayvan (vizon) üretimi ağırlıktadır.
Bunlar çoğunlukla ihracat için üretilirler. Topraklarının yaklaşık %63’ünü tarımsal alan olarak kullanan Danimarka’da, tarımsal alanların
mülkiyetinin bir kısmı serbesttir, bir kısmı da
ailelere aittir. Ancak gittikçe tarımsal alanda
çalışan sayısı ve mülkiyet sahipleri azalmış, bu
nedenle tarımsal alanlar büyümüştür. Az sayıda ancak daha büyük çiftliklere olan eğilime,
daha az kaynak kullanan hayvansal üretimdeki artış da eşlik etmiştir. Ortalama 300 başlık
işletmelerin yer aldığı süt hayvancılığında, süt
üretiminde kota uygulanmasına rağmen, süt
ürünleri ihracatı toplam tarımsal ihracatın %20
SAYI 20

sini oluşturmaktadır. Ayrıca 36 milyon baş domuz varlığı ve domuz endüstrisi ile dünyanın
en büyük domuz eti ihracatçıları arasında yer
alan Danimarka, üretiminin yaklaşık %90’ını
ihraç etmektedir. 1930’lardan günümüze endüstriyel ölçekte kürk hayvanı yetiştiriciliği yapan Danimarka son zamanlarda ortaya çıkan
Corona virüs pandemisi nedeniyle 1 milyona
yakın vizonu itlaf etmesiyle de gündeme gelmiştir. Küçükbaş hayvancılığın yoğun olmadığı
ülkede kanatlı, balık ve arı ürünleri üretimi de
az sayıda büyük ölçekli işletmeler tarafından
yapılmaktadır.
Toplam ekonomi içinde tarımsal ekonominin
bu kadar az pay almasına rağmen, mutlu ve
yüksek refah seviyesine sahip insanların yaşadığı bu gelişmiş İskandinav ülkesini, 16 yıldır
Danimarka’da yaşayan ve şu anda Danimarka
Veteriner ve Gıda Yönetiminde veteriner hekim
olarak çalışan meslektaşımız Sayın Kemal Altıntaş’tan dinleyelim istedik.

Kemal Altıntaş
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Uzm. Veteriner Hekim Elif ÇETİN
Veteriner Hekimler Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi
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Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden
1993 yılında mezun olduktan kısa bir süre sonra Danimarka’ya gittiğini söyleyen Altıntaş, ilk iki yılının
dil öğrenme süreciyle geçtiğini, Danca ve İngilizce
öğrendikten sonra Kopenhag’ta bulunan Veteriner
Fakültesinden kabul aldığını belirtti. Altıntaş, , Selçuk
Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde aldığı derslerin
ilk iki yılının Kopenhag Veteriner Fakültesi tarafından
ilk iki yıl yerine sayıldığını, okulu da 3,5 yılda bitirdiğini
söyledi. Meslektaşımızla Danimarka’nın hayvancılığı
ve ülkedeki veteriner hekimlik uygulamaları hakkında sohbet ettik. Danimarkalı çiftçilerin durumunu
sorduğumuz Altıntaş, bize şu bilgileri verdi:
“Danimarka çiftçisi, tarım liselerinde konusunda ihtisaslaşarak eğitim alan, hastalık ve sağlık bilgisine
sahip, kitap okuyan, en az iki dil bilen entelektüel
insanlardır. Tiyatroya sinemaya giden, kültür gezileri
düzenleyerek başka ülkeleri tanıma fırsatı yaratan
ve o ülkelerdeki çiftlikleri gezerek ya da fuarlara katılarak ihtisaslaştığı alanda farklı görüşleri araştıran,
dahası bu şekilde kendilerine Pazar imkânı yaratan
çiftçilerdir. Danimarka, kooperatif ve kooperatif şirketlerinin ticareti konusunda gelenekselleşmiş bir yapıya sahiptir. Çiftlik sahipleri aralarında örgütlenerek
aylık toplantılar düzenler, gerekirse danışman bir veteriner hekim ile birlikte hareket ederler.”
Günümüze baktığımızda, Danimarka’da bulunan
Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG), süt üreticisi Arla Foods ve perakende kooperatifi Coop Danmark ve Coop Amba gibi kooperatiflerin, üye sayıları
1.7 milyona ulaşan büyük kooperatif işletmeleri haline geldiği görülmektedir. Danimarka tarımının geldiği nokta, Sayın Veteriner Hekim Kemal Altıntaş’ın
da belirttiği, çiftçilerin kendi aralarında örgütlenme
kabiliyetlerinin kanıtı gibidir.
Sayın Altıntaş, Danimarka’daki veteriner hekimlik
eğitimini de bizlere anlattı:
“Danimarka’da veteriner fakültesi sadece Kopenhag’da bulunmaktadır ve yılda 175 öğrenci kabul etmektedir. Eğitim 11 yarıyıl olmasına rağmen, öğrencilerin %60’ı eğitimlerini daha fazla pratik yapmak ve
daha iyi öğrenebilmek adına 13 döneme dek uzatmayı tercih etmektedirler. Kabul edilen öğrencilerin
%20 ‘si Norveç, İsveç, İzlanda gibi veteriner fakültesi
olmayan ya da kontenjanı yeterli bulunmayan ülkelerden gelmektedir. Öğrencilerin %50’si 85 ve üzeri
lise ortalamasıyla, %50’si ise (lise ortalaması 75 ve
altı olanlar) konu ile ilgili tecrübesi nedeniyle (örneğin
1 yıl hayvan çiftliğinde çalışmış olmak gibi) fakülteye
kabul edilmektedir. Bu nedenle öğrenciler fakülteye
kendi tercihleri nedeniyle, bu işi severek ve isteyerek
yapmak amacıyla gelmekte, eğitimlerini ciddiye alarak ve önemseyerek tamamlamaktadırlar. Veteriner
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fakültesinde uygulamalı eğitim kalitesi yüksek olup,
örneğin öğrenci başına 15-20 operasyon yapmaları
mümkündür. Sene içinde, özellikle alan derslerinde,
kadavrada operasyon, klinikte (önceden teşhisi yapılmış) hayvanlar üzerinde anamnez ve diyagnoz
yönünde sözlü uygulama şeklinde sınavlar yapılmaktadır. Bitirme sınavı uygulaması ve projelerle,
öğrenciler araştırma ve bilime yönlendirilmektedir.
Ülkede tek fakülte olması, öğrencilerin büyük bir kısmının başka ülkelerden gelmesi ve az sayıda öğrenci
mezun olması gibi nedenlerle ülkede veteriner hekim
ihtiyacı vardır.”
Ülkemizde yeni mezun veteriner hekimlerin karşılaştığı sorunlar ve iş imkânlarının zorlukları hepimizce
bilinmektedir. Sayın Altıntaş’a Danimarka’da bu durumun nasıl olduğunu, yeni mezunların nasıl iş bulduklarını da sorduk:
“Yeni mezun olan veteriner hekimler, genellikle daha
önce açılmış olan kliniklerde yaklaşık 3 yıl çalışıp tecrübe edinmeyi tercih etmektedirler. Asistan veteriner
hekim olarak çalıştıkları süre sonunda, arzu ederlerse
iki yıl sürecek uzmanlık eğitimi de alan asistan veteriner hekimlerin uzmanlık eğitim ücretlerini, çalıştıkları klinik sahipleri ödemektedir. Bu ödeme, kliniğin
vergi ödemesinde muaf tutulmaktadır. Uzmanlık
eğitimi at, domuz, büyükbaş alanında olabildiği gibi,
küçük hayvan alanında dermotoloji, göz hastalıkları, endokrinoloji gibi alt dallarda da mevcuttur. Kliniklerde çalışan veteriner hekimlerin %90’ı uzmanlık
lisansı almıştır. Uzmanlığını yapan veteriner hekimlerin neredeyse tamamı asistan olarak çalıştıkları klinikte uzman veteriner hekim olarak çalışmaya
devam etmektedir. Bir klinikte 10- 20 hekim görev
almakta, uzmanlığını yapan ve bir süre aynı klinikte
çalışan hekimlere klinik sahipleri tarafından ortaklık
teklifi de yapılabilmektedir.”
Meslektaşımız Kemal Altıntaş’a, veteriner hekimlik
uygulamaları yönünden, Avrupa Birliği ülkesi olan
Danimarka ile diğer Avrupa ülkeleri arasında bir
benzerlik olup olmadığını, Danimarka’da veteriner
hizmetlerinin nasıl yürütüldüğünü sorduk. Meslektaşımız şu bilgileri aktardı:
“Danimarka’daki veteriner hekimlik uygulamaları
diğer İskandinav ülkelerine benzer olmakla birlikte,
geri kalan Avrupa ülkelerinden ayrışmaktadır. Örneğin Almanya eyalet düzeyinde belediyelere bağlı
yapılarla bu işi yürütürken Danimarka’da Türkiye’dekine benzer merkezi bir bakanlık yapılanması söz
konusudur. Danimarka Krallığı’nda kamu veteriner
hekimleri, Çevre ve Gıda Bakanlığı adı altında görev
yapmaktadır. Çok fazla sayıda ziraat mühendisinin
görev almadığı bakanlıkta 5 farklı bölüm bulunmaktadır. Gıda ve veteriner dairesi aynı çatı altında yer
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almaktadır. Ülkede mezbahalarda daha çok veteriner teknisyenler çalışmaktadır. Son zamanlarda,
veteriner hekim azlığı nedeniyle, kamuda kümesler
hariç sadece inek çiftliklerinde Salmonella dublin
kontrolü ile ilgili saha çalışmaları için, ziraat mühendisleri de işe alınmaya başlanmıştır. Kamuda işe alım
için ortak bir sınav uygulaması yapılmamaktadır. Tarım ve hayvancılık ile ilgili ülke üç bölgeye ayrılmıştır.
Her bölge kendi ihtiyacı için iş ilanlarına çıkar, uygun
olduğunu düşünen kişiler özgeçmiş ve dilekçeleri ile
bölgeye başvurur, uygunsa görüşmeye çağrılarak işe
alım süreci başlatılır. Asıl olan, işe uygunluk ve liyakattir. Aynı şekilde ülkede bulunan yaklaşık 20 mezbaha için de iş ilanı verilir ve aynı süzgeçten geçerek
işe alım yapılır. Bazen, örneğin salgın hastalık gibi
zamanlarda, serbest veteriner hekimler de kamu ile
çalışır. Bunun için de iş ilanı verilir, uygun bulunanlarla sözleşme yapılarak çalışılır. Danimarka’da yeni işe
başlayan bir veteriner hekimin ücreti yaklaşık 3000
Euro kadardır. Veteriner hekimler ayrıca biyomedikal alanda da çalışır. Örneğin dünyaca ünlü Novanordesk firmasında çalışan pek çok veteriner hekim
vardır. Daha önceki yıllarda görülen kamu veteriner
işlerinin kalitesi, emeklilik ve ölüm gibi nedenlerle
boşalan yerlere yeni veteriner hekimleri bulmanın
güçlüğü, mezun veteriner hekimlerin başka ülkelere
gitmesi ve klinik tercihleri sebebiyle ne yazık ki düşüş
göstermektedir. Kamuda, 15 Mart 2022 tarihinde
yeni çıkan AB hayvancılık mevzuatı nedeniyle, balık
ihracatında 72 saat içinde canlı muayene yapılması
zorunluluğu gibi nedenlerle veteriner hekim ihtiyacı
artmıştır. Hayvan hareketlerinin kontrolü, hayvan
refahı, salmonella gibi hayvan hastalıklarının eradikasyonu gibi çalışmalar nedeniyle zaten var olan
iş hacmi son çıkan düzenlemeyle daha da artmıştır. Kamuda çalışan veteriner hekimler haftada 37
saat çalışmakta ve çalıştığı saat üzerinden ücret
almaktadır. Kamu veteriner hekimleri bağlı bulundukları birim amiri genelde sorun çıkarmamakla birlikte, tavsiyesi de dikkate alınarak ve kamu çalışmasını aksatmadan, davet üzerine başka çiftlik ya da
mezbahalarda da çalışabilmekte, buradan normal
çalışma saati ücretinin iki katı kadar saat başı ücret
alabilmektedirler. Kamuda hayvan refahı alanında
çalışan veteriner hekimler, kendi araçlarıyla bağlı bulundukları bölgede alanlarına giren çiftlikleri sağlık
yönünden kontrol etmektedirler. Özellikle son zamanlarda, Danimarka’da ihbari mecburi bir hastalık
olan Salmonella dublin yönünden süt sığırı ve kanatlı çiftliklerindeki kontrollere yoğunlaşılmış durumdadır. Salmonella pozitif çıkan çiftliklerde hayvan hareketlerine kısıt getirilerek (başka yerdeki kendi çiftliği,
kesimhane ve ihracat amaçlı hayvan pazarı hariç)
6 ay karantina süreci işlemekte, karantina sonunda
sığırlardan yılda iki kez, buzağılardan 3 ayda bir kez
olmak üzere numuneler alınarak kontrolleri yapılSAYI 20

maktadır. Sonuçta Danimarka’daki çiftlikler bu şekilde hastalıklardan ari çiftlikler haline getirilmektedir.”
Ülkemizde veteriner hekimler, pek çok örgüt altında
mesleklerini temsil etme, haklarını savunma ve mesleki gelişimlerini yönlendirme çabasına girmektedirler. Danimarka’daki veteriner hekimler kendilerini
temsil için nasıl bir örgütlenme yoluna gitmiş, hangi
örgüt adı altında birleşmişlerdir? Sayın Altıntaş’a bu
soruyu da yönelttik ve bize şu bilgileri iletti:
“Danimarka’da veteriner hekimler dernek altında
örgütlenmektedir. Veteriner hekimler derneğine üye
olmak bir zorunluluk değilse de, mevcut veteriner hekimlerin %90’ı buraya üyedir. Yıllık 1200 Euro ödenen
dernek aidatının yarısı vergiden muaf tutulmuştur.
Dernek, veteriner hekimlerin haklarını korumak için
çalışmaktadır. Örneğin, yaklaşık 4 yıl kadar önce,
kamudaki veteriner hekimlerin maaşlarının iyileştirilmesi konusunda dernek müdahil olmuş, 2 haftalık
grev kararı alınmış ancak greve gerek kalmadan anlaşmaya gidilerek maaşlarda %8,4 iyileşmenin gerçekleşmesini sağlamışlardır.”
Son olarak Sayın Altıntaş’a, Danimarka’ya gelip orada çalışmak ya da eğitim almak isteyen meslektaşlarımız için tavsiyelerinin neler olduğunu da sorduk:
“Danimarka’da, ülkemiz veteriner fakültelerinden
mezun olan ve buraya gelip veteriner hekim olarak
çalışmak isteyenler için iki önemli konu vardır: Birincisi, fakültedeki okuma dili olan İngilizceyi ve iletişim
dili olan Danca’yı öğrenmek. İkincisi ise okuduğunuz
fakültenizin akreditasyon kabulü olmadığı için, sadece ilk iki yılın derslerinden muaf olacağınızı bilmek.
Yani Danimarka’da veteriner hekim olarak çalışabilmek için dil yeterliliğini sağladıktan sonra, Kopenhag
Veteriner Fakültesinde 3,5 yıl daha okuyarak öğrenimlerini tamamlamaları gerekmektedir. Danimarka’nın hali hazırda yürütülen kamu hizmetleri için
veteriner hekimlere elbet ihtiyacı vardır. Ancak, kendi
dilinde kendi kültüründe yaşayıp, sevdiği işi yaparak,
ciddiyetle hizmet vermenin ayrıcalıklı bir unsur olduğu her şeye rağmen unutulmamalıdır.”
Sosyal medyada, “Avrupa’da Veteriner Hekimlik”
adında, sadece veteriner hekimlerin ve veteriner fakültesi öğrencilerinin kabul edildiği bir grubu olan
Sayın Veteriner Hekim Kemal Altıntaş, bu gruptan
vaka paylaşımları ve uygulama alternatiflerini tartışmaya açarak meslektaşlarımızın ve meslektaş
adaylarımızın ufkunu genişletmeye devam etmektedir. Sorduğumuz sorulara cevap vererek bize zaman
ayırdığı ve mesleğimiz adına yaptığı tüm çalışmalarında göstermiş olduğu çaba için Sayın Altıntaş’a
teşekkür ediyoruz.
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UKRAYNA SAVAŞI VE VETERİNER
HEKİM DAYANIŞMASI
WVA Konsey Seçimleri
WVA (Dünya Veteriner Hekimler Birliği)'nin yeni
seçilen Konseyi, iki yıllık (2022 – 2024) görevine
30 Mart 2022'de başlayacaktır. Yapılacak olan
seçimde, Kuzey Amerika, Avrupa, Kuzey Afrika,
Orta Doğu, Güney Amerika, Afrika, Asya, okyanus komşuları ve uluslararası bölgesel organizasyon gruplarını 14 üye temsil edecektir.
(https://worldvet.org/uploads/news/docs/
wva_council_2022_-_2024_rev1.pdf )
2022 Dünya Veteriner Hekimler Günü
30 Nisan 2022'de kutlanacak Dünya Veteriner
Hekimler Gününün teması “veteriner hekimliğin güçlendirilmesi” olarak duyuruldu. Bugünün önemini hatırlatmak için “Dünya Veteriner
Hekimler Günü Ödülü” verilecek. En etkileyici
kampanyaları, halka açık eğitim seminerlerini, yeni araştırmaları ve benzeri etkinlikleri
düzenleyen WVA üyesi birlik bu ödülün sahibi
olacaktır. Kazanan üyeye etkinliklerde, öğrenci
burslarında ve başarılı personeli teşvik koşuluyla kullanabileceği 3500 Amerikan doları ödül
verilecektir.
Ukrayna Savaşı ve Veteriner Hekimler
22 Şubat 2022 yılında Rusya Ukrayna’ya savaş
açtı. Savaş 1. ayını doldurdu ve Ukrayna’nın direnişi devam ediyor. Bu yazımda savaş koşullarında hayvanların sağlık durumu, gıda güvenliğinin devamı ve en önemlisi zorluklara karşı
tüm dünyadaki veteriner hekimlerin dayanışmasını sizlere özetlemek istedim. Tüm dünya
dedim! Gerçekten de savaş Avrupa’da olmaSAYI 20

sına rağmen, Brezilya’dan, Avustralya’dan,
Amerika’dan, Kanada’dan hatta Alaska’dan
veteriner hekimler, meslektaşları için yardım
ve destek organizasyonları düzenliyor. “Veteriner hekimler olarak Ukrayna krizi hakkında
neler yapabiliriz?” ana temasıyla, FVE (Avrupa
Veteriner Hekimler Federasyonu) ve FECAVA
(Evcil Hayvan Veteriner Hekimler Birliği), WVA
(Dünya Veteriner Hekimler Birliği)'nin desteğiyle Ukraynalı veteriner hekimlere, ailelerine
ve evde besledikleri evcil hayvanlarına yardım
etmek için, Avrupalı veteriner hekimlerin yardımını koordine edecek bir internet sitesi kurdu:
Vets4Ukraine
Sitenin 6 ana başlığı var:
1- Ukraynalı veteriner hekimlere ve ailelerine
barınma ve iş imkânı sunan veteriner hekimler
2- Ukrayna Veteriner Fakültesi öğrencilerine
destek
3- Ukrayna’da yaşayan hayvanlar için veteriner hekimlik
4- Ukrayna veteriner hekimlerinin AB'de denklik derecesi ve kabul kriterleri
5- Hastalık Risk Değerlendirmesi
6- Bağış seçenekleri
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DÜNYA'DAN HABERLER

Veteriner Hekim Tunca UZUN
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve
Kontrol Genel Müdürlüğü
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1- Ukraynalı veteriner hekimlere ve ailelerine barınma ve iş imkânı sunan veteriner hekimler:
AB Komisyonu, savaş nedeniyle Ukrayna'dan kaçan
mültecilerin izin başvurusunda bulunmadan tüm AB
üyesi ülkelere giriş izni vereceklerini bildirdi. Farklı ülkelerden veteriner hekimler, Ukraynalı meslektaşları
ve aileleri için geçici konutlar hazırlamaya başladı.
Savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan
Ukraynalı veteriner hekimlere geçici olarak barınma
imkânı sunan veteriner hekimlerin bilgileri bu sayfada
(https://vetsforukraine.com/vets-hosting-vets-families/) listelenmiştir. Ukraynalı veteriner hekimler, tüm
Avrupa veteriner hekimlerinden destek alabiliyor. Bu
samimi ve içten tekliflerden birkaç örneği paylaşmak
isterim. Bu teklifleri sunan işletmeler öyle büyük, devasa işletmeler değil, aksine küçük aile işletmeleri.
Evinde tek bir boş odası bile olsa, az çok demeden,
veteriner klinikleri elindeki imkânları paylaşıyor. Bu
küçük veteriner klinikleri, mesleki dayanışmanın
en büyük örneklerini dünyaya gösteriyor.
Bazı destek mesajları: (Tamamını görmek için tıklayınız: http://balkanvets.com/index.php/2022/03/06/
if-you-are-ucranian-vet-you-can-be-supported-byvets-from-whole-europe/)
“Frankfurt’ta küçük bir hayvan muayenehanesiyiz.
Veteriner hekim olarak bir iş teklif edebilir ve konaklama konusunda yardımcı olabiliriz. Lütfen bizimle
iletişime geçin.”
“Çocuklar ve evcil hayvanlar dâhil 1-2 kişiyi ağırlayabiliriz” (Bavyera-Almanya).
“Bir veteriner hekim ve ailesini ağırlayabilir ve bir veteriner hekime iş imkânı sunabiliriz.”
“Dört kişilik bir aileye ev sahipliği yapabilir, bir araç
ödünç verebilir ve bir veteriner hekime iş imkânı sunabiliriz” (Fransa).
“Evcil hayvan veteriner kliniği olarak Ukraynalı evcil hayvan veya at veteriner hekimleri ve veteriner
teknisyenleri işe alabilir ve güzel bölgemizde yerel
konaklama konusunda yardımcı olabiliriz. Yeni meslektaşımızı Norveç yaşamı ile tanıştırmak için her
şekilde yardımcı olabiliriz. Dil kursuna da yardımcı
olacağız. Lütfen bizimle iletişime geçin” (Norveç).
“Stockholm İsveç'ten merhaba. 2-3 Ukraynalı veteriner hekim ve veteriner teknisyeni için kliniklerimizde
bir pozisyon önerebiliriz. Barınma, 1-2 çocuklu en fazla üç yetişkin, ayrıca evcil hayvanlarınızı da misafir
edebiliriz” (İsveç).

“İngiltere Cambridgeshire'dan merhaba. Hükümetimizin vize konusunda yardımcı olmadığı için çok
üzgünüm. Lütfen buradaki birçok insanın bunu değiştirmek için lobi yaptığını bilin. Ama İngiltere'ye
gelebilirseniz, 1-2 kişi ve bir çocuk ağırlayabilirim” (İngiltere).
“Macaristan'ın kuzeydoğusunda, Ukrayna sınırına
yaklaşık 200 km uzaklıkta küçük bir at kliniğiyiz.
Ukrayna'dan tahliye edilen bir veteriner hekim veya
veteriner fakültesi öğrencisi için konaklama ve barınma hizmeti sunabiliriz. Macarca, İngilizce, Slovakça
ve Romence dillerini konuşabiliyoruz” (Macaristan).
“Ukraynalı veteriner hekimler için memnuniyetle
konaklama ve iş imkânı sunmaktayız. Bir aile işletmesiyiz. Evcil hayvan ve atları tedavi ediyoruz. Kliniğimiz Stuttgart ve Münih arasında yer almaktadır”
(Almanya).
“Merhaba, ben Bergamo'da ikamet eden bir İtalyan
veteriner hekimim. Ukraynalı meslektaşlarım ve evcil
hayvanları için iki oda (bir çift kişilik ve bir tek kişilik)
hazırlayabilirim” (İtalya).
2- Ukrayna Veteriner Fakültesi öğrencilerine destek
IVSA (Uluslararası Veteriner Fakültesi Öğrencileri Birliği) veteriner fakültesi öğrencilerine yarım kalan öğrenimlerine yardım amacıyla gönüllü yardım
teklif ediyor. Zagreb Veteriner Fakültesi, Ukrayna
Veteriner Fakültesi öğrencileri ile büyük bir dayanışma örneği göstererek, Ukrayna Veteriner Fakültesi
öğrencilerinin klinik uygulamalarını ve çalışmalarını
Hırvatistan'da ücretsiz olarak tamamlamaları için
düzenleme yaptı. Ukrayna Veteriner Fakültesi öğrencileri Zagreb Veteriner Fakültesi’nde eğitimlerini
ücretsiz olarak tamamlayabilecekler.
Akademik kadro yönünden bilimsel araştırmalarına
devam etmek isteyenler için #ScienceforUkraine sitesinde geniş imkânlar sunuluyor. Bu sitede tek tek
fakültenin adı, bulunduğu ülke ve şehir, irtibat bilgileri, ihtiyaç duyulan araştırma konusu ve tanımı çok
detaylı bir şekilde listeleniyor. Savaş bölgesine yakın
veya uzak fark etmeksizin Alaska’dan Brezilya’ya kadar dünyanın dört bir yanından akademik destek sunan üniversiteler ilan vermişler. Listede ülkemizden
ODTÜ, İstanbul Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’ne ait 5 ilan var. Örneğin
bu listeyi “veterinary” (veteriner hekimlik) kelimesi ile
taradığımızda karşımıza çıkan birkaç teklif örneğini
paylaşayım:
Brezilya “Temel veya veteriner immünoloji alanında
doktora öğrencisi, doktora sonrası veya akademik
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personelseniz, barış ilan edilene kadar çalışmak için
bir laboratuvara ihtiyacınız varsa, Sao Paulo Üniversitesi'ne gelin. Finansman bulmanıza da yardımcı
olabiliriz.”
İsviçre” Bern Üniversitesi Balık ve Yaban Hayat Sağlığı Enstitüsü'nde sunulan bir yaban hayatı veya balık veteriner patoloğu ve epigenetik araştırmacısı için
İsviçre'de 6 aylık burs.”
3- Ukrayna’da yaşayan hayvanlar için veteriner
hekimlik
Yardıma ihtiyacı olan hayvanların Avrupa Birliği ülkelerine taşınması için izlenecek yöntemler 4 gruba ayrılmış: Evcil hayvanlar, çiftlik hayvanları, vahşi
hayvanlar (hayvanat bahçesi) ve atlar.
Evcil hayvanlar: Ukrayna krizinin başında FVE (Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu), Avrupa Komisyonuna evcil hayvanların Ukrayna'dan Avrupa
Birliğine üye ülkelere girişini ve taşınmasını kolaylaştırma teklifi vermişti. Bunu takiben, Avrupa Komisyonu, Ukrayna’yı terk eden mültecilerin beraberinde
getireceği evcil hayvanlar için geçerli olacak şekilde
ve önceden bireysel başvuru olmaksızın, tüm AB
üyesi ülkelere giriş izni verilmesini kararlaştırdı. Detaylı bilgilerin bulunduğu sayfada (https://vetsforukraine.com/vets-for-animals/) listelenen AB ülkelerinin çoğu beyan sonrası karantinada tutulacak evcil
hayvanların tüm tedavilerinin ve kuduz titrasyon
testinin ücretsiz olacağını belirtiyor.
Çiftlik hayvanları: Ukrayna’da bulunan hayvan çiftliklerine yem temini, mezbahaların işleyişi ve çiftliklerde personel sayısının yeterli olup olmadığı hakkında sağlıklı bilgi bulunmamaktadır.
Vahşi hayvanlar (hayvanat bahçesi): Kiev hayvanat bahçesinde bulunan vahşi hayvanlar Belçika (2
adet aslan), Almanya ve Polonya’ya gönderildi.
Atlar: AB'ye at getirme kurallarını gevşetecek bir karar alınmadı. Karar her ülkenin ulusal otoritesine bırakıldı. (https://helpukrainehorses.eu/) Her ülke atların ülkeye nasıl kabul edileceğini açıklamış. Listede
Portekiz bile var. Örneğin Romanya atların bir pasaporta ve mikroçipe sahip olmasını kural koşuyor.
4- Ukrayna veteriner hekimlerinin AB'de denklik
derecesi ve kabul kriterleri:
Ukrayna üniversitelerinden alınan veteriner hekim
diplomasının denkliği hakkında bilgi verilmiş.
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5- Hastalık risk değerlendirmesi
Ukrayna'daki yıkımdan kaçan milyonlarca insan
beraberinde, önemli sayıda hayvanı da sınırlardan
komşu ülkelere taşıyor. Bu tür hareketler, nakledilen
hayvanların sık rastlanmayan hastalıklara maruz
kalma riskini ve varış ülkelerine hastalık bulaştırma
tehlikesini de arttırıyor.
Ukrayna Gıda Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı, insani yardımın, hayvanlar için toplanan yardımlar ile eş zamanlı bir şekilde, satın alım, tedarik,
işleme, dağıtım ve kontrol süreçlerini yönetmek için
merkezi bir platform oluşturdu. Tarım Politikası ve
Gıda Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak için hayvancılık çiftliklerinin ihtiyaçlarını koordine ediyor.
Almanya Ulusal Referans Laboratuvarından Kuduz Risk değerlendirmesi: Friedrich-Loeffler Enstitüsü Ukrayna'dan kuduz bulaşma riskinin düşük
olduğunu açıkladı. Tilki kuduzu Ukrayna'da halen
endemiktir ve hastalık aşılanmamış köpeklerde ve
kedilerde görülmeye devam etmektedir. Bununla
birlikte, Friedrich Loeffler Enstitüsündeki ulusal ve
WHO/OIE Kuduz Referans Laboratuvarı tarafından
yapılan tahmine göre, aşılanmamış bir köpek veya
kedinin AB'ye giriş sırasında inkubasyon evresinde
olma olasılığı yaklaşık 1:300.000'dir. Enstitü aşılı köpek ve kediler için potansiyel bir kuduz salgını riskinin
ihmal edilebilir olduğunu, bununla birlikte semptomların belirsiz olduğu durumlarda ve hayvanların yakın zamanda Ukrayna'dan ithal edildiğine dair kanıt
varsa, her zaman kuduz riskinin düşünülmesi gerektiğini belirtti.
Hastalık riski taşıyan atlar: FEEVA (Avrupa At Hekimliği Federasyonu) Ukrayna'dan AB'ye taşınan
atlarda en çok EIA (Atların enfeksiyöz anemisi) ve
kuduz’un yayılabileceğini açıkladı.
Değerli meslektaşlarım, örnekleri seçerken onlarca
ilanın arasından dikkat çekici olanları seçtim. Düşünsenize savaş sırasında bombalar patlarken, iki
aslanın Polonya hayvanat bahçesine götürülmesi
veya binlerce kilometre uzaktan Alaska’dan akademik kadro teklifi, Portekiz’den ücretsiz at bakım ilanı
beni çok etkiledi. Yardım etmesi olası ve Ukrayna’ya
coğrafi olarak yakın ülkelerin örneklerini fazla yazmadım, bu ülkelere ait yüzlerce ilan var. Bu yazımda
mesleki dayanışmanın ve meslek örgütlerinin önemini sizlerle paylaşmak istedim. Acaba benzer bir
durum ülkemizde yaşansaydı, bizim meslek örgütlerimiz nasıl bir sınav verirdi?
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-Kalıntı bırakmaz.
-Yanma, batma hissi oluşturmaz ve hayvanların canını yakmaz.
-Bakteri, virüs ve mantar gruplarının tamamına geniş ve hızlı etki sağlar.
-Solunmasında, göz ile temasında herhangi bir problem yaşatmaz.
-Doz aşımı yoktur. Güvenle kullanılır.
- Ağız yaralarında kullanılır, yutulmasında problem yaratmaz.

*Dijital Dermatitis
*Enfektif ve Non enfektif Tırnak Yaralarında

*Subklinik ve Klinik Mastitislerde meme içi uygulamalar ile erken evrede
yakalanan vakalarda kullanılabilir. İlerlemiş vakalarda ise antibiyotik
kullanım süresinin kısaltılması, kalıntı miktarının azaltılması ve tedaviye
yanıtın hızlanmasına katkıda bulunur.

Meme Bakımı

*Cilt Lezyonlarında

*Mantar ve Yaralarda
Tüy
*Kaşıntı, Kızarıklık
veBakımı
Şişkinliklerin giderilmesinde

Göz Bakımı

*Pink Eye (Pembe Göz Hastalığı)
*Konjonktivit
*Blefarit
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KANATLI KORONAVİRUS (AVİAN
CORONAVİRUS) HASTALIKLARI
Günümüzde süre giden COVID-19 (Coronavirus Disease-2019) pandemisinin etkeni olan
SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) ’nin büyük olasılıkla rezervuarının yarasa olduğunun düşünülmesi, daha
önce bilinen SARS-CoV ve MERS-CoV (Middle
East Respiratory Syndrome Coronavirus) salgınlarının ara konakçılarının sırasıyla palmiye
misk kedisi (palm civet) ve develer olduğunun
saptanması, koronavirüslerin çok çabuk konakçı değiştirebilecek şekilde evrilebilen zoonotik
potansiyelde virüsler olduklarını 3 kez üst üste
bize göstermiştir. Bu kapsamda, dünyada ilk
kez saptanan koronavirüs olan Avian Coronavirus Infectious Bronchitis Virusu ile ilgili sektörün doğru bilgilendirilmesi, meslektaşlarımızın
koronavirüsler hakkında entelektüel bir bilgi
birikimine katkı sağlayacağı ve aynı zamanda
kanatlı koronavirüsleriyle mücadeleyi daha bilimsel yaklaşımlarla yapmasına yardım edeceği düşüncesiyle bu yazıyı sizlerle paylaşıyorum.
Koronavirüsler, Coronaviridae ailesi içinde yer
alan 4 adet cins içinde sınıflandırılırlar. Bu bağlamda memeli hayvanlar ve insanlarda önemli
hastalıklardan sorumlu koronavirüsler, alphave beta-coronavirus genuslarında bulunurken,
kanatlı koronavirusları gamma- ve delta-coronavirus cinsi içinde yer alırlar.

virus türü altında tanımlanan IBV (Infectious
Bronchitis Virus) ve TCV (Turkey Coronavirus)
etkenleridir. Bu iki virüs genetik olarak birbirine
çok yakındır. Diğer bir deyişle genom nükleotid
dizileri birbirine çok homoloji gösterir.
Kanatlı koronavirüsler (Avian Coronavirus;
ACoV) morfolojik olarak diğer koronavirüslerle
aynı görünüme sahiptir. Elektron mikroskobik
olarak, polimorfik yuvarlak görünümlü virüslerdir. Koronavirüslerin çevresini onların elektron
mikroskopide kolayca tanımlanmasını sağlayan tipik çıkıntılar sarmıştır (Spike; S) (Resim 1).
Bu virüslerin genom yapıları RNA’dır. Genomlarının üçte ikisini yapısal olmayan proteinleri
kodlayan genler, üçte birini ise yapısal proteinlerini kodlayan genler oluşturur. ACoV’ların yapısal proteinleri en içten dışa doğru sıralarsak
N (nucleocapsid), M (membrane), E (envelope)
ve S’tir.
Resim 1. Koronavirüslerin elektronmikroskopide
morfolojik görünümü.

Bugüne dek evcil ve yabanıl kanatlılardan, birçok kanatlı koronavirüs türü izole edilmiş olmasına rağmen, koronavirüs etiyolojili olarak
tanımlanan iki önemli hastalık bilinmektedir.
Bunlar, tavuklarda görülen İnfeksiyöz Bronşitis
ve hindilerde görülen Hindi Koronavirüs Enteritisi’dir. Her iki hastalığın etkeni de gamma-coronavirus cinsi içinde bulunan ve avian coronaSAYI 20
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S proteini tüm koronavirüslerin olduğu gibi avian coronavirus’ların da en kritik proteinidir. Bu protein iki
alt üniteden oluşur. S1 alt ünitesi molekülün dış ortama doğru uzanan trimerik taç kısmını, S2 alt ünitesi
ise membran protenine saplanmış kısmını oluşturur.
S1 alt ünitesi konak hücrelerinin reseptörlerine bağlanan reseptör-bağlanma bölgeleri (receptor-binding domain veya receptor-binding motif) denen
bölgeleri içerir. Bu bölgeleri kodlayan RNA bölgeleri
çok hızlı mutasyona uğrama kapasitesine sahiptir.
Bu bölgeler değiştikçe, koronavirüslerin infeksiyözitesi (bulaşıcılığı), hücre veya doku spesifitesi ve hatta
enfekte ettiği konakçı türü bile değişebilir. Virüs S1
alt ünitesi ile konakçı hücrelerine bağlanıp enfeksiyon oluşturur. Bu nedenle, S1-bölgesine yönelik oluşacak antikorlar, virüsün konakçıya bağlanmasına
engel olacağı için (nötralizasyon) çok kritik önemdedir. Bu yüzden, S1 bölgesine göre avian coronavirus’ların genotiplendirilmesi, bu virüslerin koruyucu
tiplerinin (protektotip) belirlenmesinde ve saha virüsüne uygun aşı virüsünün seçiminde kritik bir öneme
sahiptir. Hindi ve Tavuk koronavirüslerinin N, M, E
proteinlerini kodlayan genlerinin nukleotit dizileri ve
eşdeğeri proteinlerin amino asit dizileri çok yakın bir
homoloji gösterirken, S protein amino asit ve S geni
nükleotid dizileri yönünden büyük farklar bulunmaktadır. Virüs, TCV ve IBV S genindeki farklılıklar nedeniyle, ayrı iki kanatlı türünü enfekte edebilmekte ve
farlı iki hastalığa neden olabilmektedir, diyebiliriz.
IBV’unun 1936, TCV’un ise 1971 yılında konakçılarından izole edildikleri düşünülürse, TCV’unun IBV’den S
genindeki mutasyonlarla evrildiğini değerlendirmek
yanlış olmaz.

dır. Diğer 7 genotip içindeki genetik hat sayısı birer
adettir (GII-1, GIII-1, GIV-1, GV-1, GVI-1 ve GVII-1). GI
içinde bulunan genetik hatların içinde dünyada yaygın veya bölgesel sınırlı serotipler yer alır. Bizler, bu
serotip adlarına daha aşinayızdır. Ancak yeni nomenklatürde IBV’lar bu yeni sisteme göre adlandırılırlar. Bu şekilde IBV’ların sınıflandırılması daha basit
ve anlaşılır hale getirilmiştir. Bu şekilde hem immunojenik açıdan önemli ve hem de en değişken bölge
olan S1 bölgesine göre yapılan genotiplendirme ile
birbirine karşı çapraz koruma sağlayacak homolog
ve heterolog aşı suşlarının sahada seçimi daha kolay
anlaşılır ve bilimsel bir tabana oturtulmuştur (Tablo
1). GI içindeki genetik hatlardan bazıları tüm dünyada yaygın pandemilere neden olurken, bazı hatlar
içindeki serotipler daha yerel IB vakalarından sorumlu olarak sınırlı kalmışlardır. Bunlara yerel IBV tipleri
denir. Örneğin GI-1 içindeki M41 ilişkili IBV tipleri hemen hemen tüm dünyada yaygınlık göstermiş, daha
sonra zaman zaman yerini tüm dünya genelinde GI13 hattındaki 793B (4/91 veya Morocco) serotipine
bırakırken, günümüzde Ortadoğu ve ülkemizde başlayan GI-23 hattında bulunan ISVar-2 serotipi sorunu Rusya, Kuzey Avrupa ve Orta Avrupa’ya doğru,
diğer taraftan Kuzey Afrika ülkelerine uzanan sorunlar oluşturmaya başlamıştır. Bunun yanında, 4/91 ve
M41 kökenli veya ayrıca sporodik olarak D274 IBV sorunları da zaman zaman karşımıza çıkabilmektedir.
‘Dutch’ (Hollanda) serotiplerinin yanı sıra sporodik
de olsa sırasıyla GI-19 ve GI-16 hatları içinde protektotip serotipler olan QX ve Q1 IBV’ları günümüzde
görülebilmektedir. Bunlar dışında IBV serotiplerinin
bulunduğu genotip ve genetik hatlar ile sorun oldukları ülkeler veya bölgeler Tablo’1 de görülmektedir.

Günümüzde IBV’lar, S1 proteinlerini kodlayan genlerin nükleotid dizileri baz alınarak yapılan gen dizileme (nucleotide seuquencing) genotiplendirilme işlemine göre 6 genotipe (GI, GII, GIII, GIV, GV ve GVI)
ayrılır. Her genotip bir diğerinden S1 gen nükleotid
dizisi ve protein amino asit dizilimi açısından kabaca
sırasıyla %13 ve %14 fark içermektedir. GI içinde 29
adet genetik hat (genetic lineage) bulunmaktadır.
Bunlar GI-1, GI-2, …. GI-29 şeklinde kodlanırlar. Her
genetik hat arasında S1 nükleotid dizi ve amino asit
dizi farkları yaklaşık sırasıyla %30 ve %31 civarında48

Tablo 1. S1 geni nükleotit veya protein amino asit dizilemesi (sequencing) sonucu belirlenen genotipler,
genotiplerin altında bulunan genetik hatlar (genetic
lineage) ve genetik hatların içinde bulunan prototip
IBV serotipleri.
GI
GI-1:M41-like (USA)-H120(the Netherlands),
GI-2: Holte 393336 (USA)-SDW(China),
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GI-3: Gray-JMK (USA),
GI-4: (Holte18988)-GX2-98 (china),
GI-5: N1/62-V2-02 (Australia),
GI-6: J9 (China)-Vic S (Australia),

GVI
GVI-1: SDIB781/2012 (China) - TC07-2 (China)
GVII
GVII-1: GXNN130021 (China) - 10636/16 (China)

GI-7: TP-64 (China),
GI-8: L613-SE17 (USA),
GI-9: Ark99-Ark DPI-Cal99 (USA),
GI-10: K87-T6 (New Zealand),
GI-11: IBV/Brasil351/1984-UMFG1141 (Brasil),
GI-12: D207-D274 (the Netherlands),
GI-13: UK 4/91 (UK)- Moroccon G/83 (Morocco)
GI-14: B1648 (Belgium),
GI-15: K210-02- K620/02 (Korea),
GI-16: Q1-CK/CH/LDL/971-Xindadi (China),
GI-17: AL/6609/98-CV-56b (USA),
GI-18: JP8107 (Japan)- 53XJ/99II (China),
GI-19: QXIBV-LX4 (China),
GI-20: Qu mv-Qu 16 (Canada),
GI-21: Italian 02 (Italy)- Spain/98/313 (Spain),
GI-22: 66GD/98VI (China)- ck/CH/LSH/99I
(China),
GI-23: IS/1494/06- Is Var2 (Israel),
GI-24: IBV506 (India)-V13 (India),
GI-25: GA/10216/2010 (USA)- GA/12274/2012
(USA),
GI-26: NGA/BP61/2007 (Nigeria)-NGA/
N545/2006 (Nigeria),
GI-27: GA/12341/2012 (USA)- Georgia 08 (USA),
GI-28: ck/CH/LGX/111119 (China)- GX-NN-13
(China),
GI-29: 10114/14 (China)- 10118/14 (China)
GII
GII-1: D1466 (Netherlands) - V1397 (Netherlands)
GIII
GIII-1: N1-88 (Australia) - V1891 (Australia)
GIV
GIV-1: AR/6386/97 (USA) - DE/072/92 (USA)
GV
GV-1: 018 (Australia) - N103 (Australia)
SAYI 20

Bu genel etiyolojik ve moleküler epidemiyolojik değerlendirme ve bilgilendirmeden sonra şimdi sizlere ACoV’ların neden olduğu ‘İnfeksiyöz Bronşitis’ ve
‘Hindi Coronavirus Enteritis’ hastalıları hakkında
özet ve önemli bilgiler vereceğim.
İnfeksiyöz Bronşitis (IB)
IB tavuklarda akut bir solunum yolu enfeksiyonudur.
Hastalıkta virüsün patotipine göre ovidukt ve böbrekler de etkilenerek, sırasıyla tavuklarda yumurta
verimi ve kalitesinde düşüş ile mortalite artışı gözlenebilir.
IB virüsünün (IBV) tek doğal konakçısı tavuklardır. IBV’u insanlarda hastalık oluşturmaz. Bulaşma
IBV’unun enfekte tavuklardan sağlıklı olanlara, öksürük ve tıksırıkla saçılan virüslerin hava yoluyla solunarak alınması ile oluşur. Virüs ayrıca enfekte tavukların
dışkılarından ve idrarlarından da bulaşabilmektedir.
Kümesler arası bulaşmada kontamine ekipmanların,
çalışanların rolü çok büyüktür. IBV’larının ülkeler, bölgeler ve çiftlikler arası bulaşında veteriner hekimler
dâhil, özellikle aşı yapanlar rol oynamaktadır. Kanatlı
sektöründe çalışan ve uluslararası seyahatler yapan
bireyler, bir gün içinde IBV’u ile enfekte olarak IBV’unu kıtalar arası yayabilmektedirler.
Hastalığın inkübasyon süresi 15 güne dek çıkabilse
de ortalama 2-3 gündür. Klinik semptomlar ve patolojik tablo IBV’unun etkilediği organ ve dokuya göre
farklılık gösterir. Bulaşma solunum yoluyla olduğu
için IBV’unun ilk enfeksiyonu solunum sistemindeki
belirtilerle ortaya çıkar. Hafif hırıltılı solunum, durgunluk, üşüme gibi semptomlarla başlayan hastalık
bir gecede tüm sürüdeki tavuklarda gözlenir. IBV’unun çok bulaşıcı olduğunu buradan da anlamamız
olanaklıdır. Solunum yolu ile ilgili diğer bulgular, zor
soluma, ağız ve burundan seröz ve seröfibrinöz akın49
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tı gelmesi, konjuktivitis ve sinüzitise bağlı kafa şişlikleri (swollen head) ve göz şişlikleri şeklindedir. Daha
sonra virüsün patotipine bağlı olarak başka semptomları da gözlememiz olanaklıdır. Örneğin M41 ve
ISVar-2 gibi serotipler (GI-1 ve GI-23) aynı zamanda
nefropatojenik olduklarından hayvanlarda önemli
böbrek yetmezliklerine neden olurlar. Bunun sonucu
broyler ve yumurtacı tavuklarda nefropatojeniteye bağlı ölüm artışları şekillenir. Reprodüktif sisteme afinitesi olan IBV serotipleri (M41, QX, ISVar2)
ile hayatlarının ilk 2 haftası, daha civcivken enfekte olan tavuklar yumurtalama dönemine geldiklerinde ovaryumları olmadığı için, ovaryumlarından
çıkan yumurtaları karın içine yumurtlayarak ölürler.
Reprodüktüf sistemi etkileyen bu serotiplerde, erişkin
dönemde enfekte olan yumurtacı tavuklarda kistik
ovaryum oluşumlarına, ovidukt kanalının etkilenmesiyle kabuksuz veya kötü kabuklu yumurta üreten
tavuklara rastlanır. Böylece tavukların hem yumurta
kalitesi hem de yumurta verimi olağan üstü etkilenir.
Buna ek olarak IBV’unun reprodüktif sistemi etkileyen bu serotipleri ovidukt kanalının albümin üreten
hücrelerini de enfekte ettiği için, yumurta akının
akışkan bir durum almasına yani yumurta iç kalitesinin de bozulmasına neden olabilir.
IBV enfeksiyonu tanısı, trakea, hava kesesi, akciğer,
dışkı, böbrek, ovidukt örnekleri ve svabları gibi klinik
örneklerin incelenmesiyle yapılır. Bu örnekler, her hasta sürüden olmak üzere, 20 hayvandan alınır ve 5’erli
bir araya getirilerek 4 örneğe indirilir. Virüs izolasyonu yapılmayıp sadece IBV’u tanısının ve genotiplendirilmesinin yapılması amaçlanıyorsa, FTA kartları
da örnek almak amacıyla güvenle kullanılabilir. Tanı,
virüsün izolasyonu ve identifikasyonu veya IBV’unun
isothermal amplifikasyon (ISTA) yöntemleri (örneğin,
circular amplification technique) veya polimeraz zincir reaksiyonu yöntemleri (PCR) (örneğin, real-time
pcr, digital pcr, nested-pcr) gibi moleküler yaklaşımlarla konur. Klinik hastalık semptomları gösteren sürülerden aşı ve saha suşu ayırımı yapmak gereksizdir. Zira hasta hayvanlarda aşı virüsünün bulunması
mümkün değildir. Bu bağlamda, virüsün moleküler
yöntemlerle, hasta hayvanların patolojik örneklerinde gösterilmesiyle tanı hızlı bir şekilde bir gün içinde
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konabilir. Pozitif örneklerde hemen hangi serotipte
veya genotipte IBV’unun olduğu ve virusun genetik
bir mutasyona sahip olup olmadığı ‘gold standart’
yöntem olan S1 genindeki nükleotidlerin dizilenmesi
işlemi analizi ile yapılır. Virüsün izolasyonu gerekiyorsa en yaygın kullanılan işlem, lezyonlu akciğer, trachea, böbrek ve oviduct öreklerinden veya bu organlardan alınan svap örneklerinin laboratuvara soğuk
zincir kullanılarak yollanmasıdır. IBV tanısı özel bir
deneyim gerektirir. Virüs izolasyonu için klinik örneklerde laboratuvarda 9-11 günlük SPF (specific pathogen free) embriyolu yumurtaların koryo-allantoik
boşluğuna inokülasyon yapılır. Daha sonra embriyo
ölümleri, lezyonları ve IBV’unun moleküler yöntemlerle allantoik sıvıda varlığı ile virüs identifiye edilir.
IB hastalığından korunmada genel biyo-güvenlik
önlemlerinin yanı sıra aşılama büyük önem taşır. Aşılama amacıyla canlı attenue aşılar ve inaktif aşılardan faydalanılır. Canlı attenue aşıların uygulaması
aerosol sprey ya da içme suyuna katarak toplu aşılama (mass vaccination) şeklinde yapılır. Canlı aşılar
genellikle broyler civcivlere 1. ve 14. günler olmak üzere iki doz yapılarak tam korunma sağlanır. Bununla birlikte aşılar yapıldıktan sora immun yanıtın ne
denli koruyucu olduğu, diğer deyişle aşının etkinliği
mutlaka denetlenmelidir. Bu iki şekilde yapılmalıdır.
Aşılamadan bir gün sonra 20 civcivin trakeal svapları alınır ve aşı virüsünün varlığı CAT veya PCR ile
denetlenir. Bunun ardından aşılamadan 15 günsonra, 25 adet kan serumunda ELISA ile anti-IBV IgY
düzeyleri ve bir örnekliğinin kontrol edilmesi, koruyucu immunite hakkında karar vermemiz açısından
büyük önem taşır. Unutulmamalıdır ki tüm koronavirüs aşılamalarında, koronavirüslerin proteinlerinin
immunojeniteleri düşük olduğu için, aşı tekrarlarının
yeterli koruyuculuğu elde etmede çok kritik önemi
bulunmaktadır. Yumurtacı ticari ve damızlık sürülerde, civcivlik döneminde başlayan aşılama işleminin yaklaşık 30-40 gün aralarla 3-4 kez tekrarında,
yeterli yüksek koruyuculuk sağlayacak immünitenin
sağlanması açısından önemlidir. Bu iki yetiştirme tipinde yumurtaya girmeden önce inkatif IBV aşı ‘booster’ dozu sürülerin hiper-immünizasyonu ve saha
enfeksiyonlarından tam korunmada çok önemlidir.
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Aşılamalarda en önemli konu aşıların tam dozunda
ve tekrarların yapılması olduğu kadar, uygun şekilde
uygulanmasıdır. Bu bağlamda aşı uygulayıcılarının
aşıları gerektiği şekilde uygulayarak aşıların içindeki
virüslerin tam anlamıyla civcivlere ya da tavuklara
verildiğinden emin olunması gerekir. Aşılarla ilgili
söylenecek bir diğer önemli konu da sahada sorun
olan IBV genotipine uygun veya homolog aşı suşunun seçimidir. Bundan dolayı, sahada baskın olan
serotiplerin zamana bağlı olarak değişeceği göz
önünde bulundurularak, vakalardan moleküler testlerle IBV tespiti, gold standart yöntem olan ‘S1 geni
nucleotide sequencing’ (S1 geni nükleotid dizilemesi) ile genotipinin tayin ettirilmesi tercih edilmelidir.
Eğer sahadaki suşla aynı genotip veya serotipte aşı
ile hayvanların aşılanması mümkün olmuyorsa heterolog serotip aşılarıyla aşılamaya gidilmesi en doğru
yoldur. Ancak unutulmamalıdır ki, immünizayonda
birbirine çok uzak ve koruyucu olamayan canlı aşılarının saha kullanımları, en iyi niyetli düşünce ile, ileride aşı suşlarının birer saha suşuna dönüşümüne yol
açacaktır. Böyle yanlış aşı seçimi, daha da kötüsü ileride rekombinat suşların sahada oluşumuna da neden olabilmektedir. Örneğin, Çin, Japonya, Vietnam,
Malezya gibi uzak doğu ülkelerinde, günümüzde bu
tip yanlış aşı suşu seçimi ile rekombinant IBV suşları
oluşmuş durumdadır ve bu virüslerden kaynaklanan
IB vakalarına karşı, ne yazık ki mevcut aşılarla %30
düzeylerinde korunma sağlanabilmektedir.
Hindi Koronavirus Enteritisi
Hindi Koronavirüs Enteritis’i (TCE) hindilerde depresyon, ishal, iştahsızlık ve aşırı zayıflama ile karakterize
akut karakterli bir hastalıktır. Hastalık Hindi Koronavirüsü (Turkey Coronavirus; TCV) tarafından oluşturulur. Hastalık genç hindi palazlarında daha sık ve
şiddetli görülür.
Hindiler TCV’un tek konakçısıdır. Virüs enfekte hindilerin dışkıları çevreyi kontamine eder. Bulaşma
virüs-bulaşık dışkı ile kontamine, yem, su, kümes
ekipmanı, kümes veya çiftlikte bulunan insan, köpek,
kedi, rodent, sinekler ile mekanik olarak gerçekleşir.
IBV ve TCV vertikal olarak damızlıklardan civcivlere
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yumurta yoluyla aktarılmaz. TCV’ların insanlara bulaşı söz konusu değildir. İyileşen hayvanların dışkılarında 2-3 ay daha virüs bulunmaya devam ederler.
Hastalığın inkübasyon süresi IB enfeksiyonundaki
gibi maksimum 15 güne dek çıkabilse de ortalama
2-3 gündür. Hastalık aniden yüksek mortalite ile başlar. Hasta hindilerde depresyon, iştahsızlık, su içme
isteksizliği, beyazımsı ishal, dehidrasyon, hipotermi,
ağırlık kaybı gözlenir. Dışkı tipik olarak yeşil-kahverengi, sulu, mukuslu ve ürat kristalleri içeren bir
haldedir. Mortalite gençlerde daha fazladır. Erişkin
damızlık hindi sürülerinde TVC enfeksiyonu kendini
düşük yumurta verimi ile gösterir. Hindi astrovirüsleri ile ko-enfekte sürülerde yumurta verim kaybı çok
daha büyük ve uzun süreli bir hal alır.
Patolojik lezyonlar başlıca bağırsaklar ve bursa fabricius’ta gözlenir. Duodenum ve jejunum zayıflamış
ve incelmiştir. Sekumlar şişkin ve sulu bir içerikle dolu
durumdadır. Bursa fabricius’ta ufalma (atrofi) ve kuruma gözlenir.
Rutin olarak tanı, hızlı şekilde dışkı ve bursa fabricius’tan alınan örneklerde, CAT ve PCR tabanlı testlerle virusun RNA’sının identifikasyonu ile koyulur. Virüs
izolasyonunun gerekli olduğu durumlarda, 16 günlük
SPF tavuk ve 15 günlük embriyolu hindi yumurtalarının amniyotik boşluğuna örnekler inoküle edilir.
Embriyoların 2-5 gün inkübasyonunu takiben, bağırsaklarında TCV’un PCR veya CAT gibi ISTA yöntemleriyle gösterilmesiyle virüs identifiye edilmiş olur.
TCV enfeksiyonunda korunmada kullanılacak mevcut bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle biyo-güvenlik ve idari önemlerle hindi sürülerinin hastalıktan
uzak tutulmasına çalışılır. Bulaşmada söz edilen faktörler göz önünde bulundurularak korunma stratejileri geliştirilmelidir. Kontamine işletmelerden TCV’un
eliminasyonu için, sürülerin imhası, güçlü bir temizlik
ve dezenfeksiyon işleminin kümeslere ve ekipmanlara uygulanması, esansiyel bir önem taşır. Enfeksiyonu geçiren ve bu şekilde temizlik ve dezenfeksiyon
işlemlerinden geçen işletme ve kümesler, en az 4
hafta dinlendirilmeli, yani üretime alınmamalıdır.
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ARICILIK

Arş. Gör. Dr. Sedat Sevin
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

ARICILIK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDE
SANAL GERÇEKLİK
Sanal gerçeklik, katılımcılarına gerçekmiş hissi
veren, bilgisayarlar tarafından yaratılan dinamik bir ortamla karşılıklı iletişim olanağı tanıyan,
üç boyutlu bir benzetim modelidir. Ayrıca teknolojik araçlarla insanların zihinlerinde gerçek bir
ortamda bulunma hissini vermesinin yanı sıra,
ortamda bulunan bu objelerle etkileşimde bulunmalarını sağlayan teknoloji olarak tanımlanabilir. Modern toplumlarda, sağlık bilimlerinde
hem öğrenme hem de öğretim açısından yeni
yöntem ve teknikler bulmak üzere yoğun bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Günümüzde, öğretim alanındaki sorunların çözümünde
karşılaşılan zorlukları aşmada, geleneksel yaklaşımların yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Bu
sorunları aşmada en etkili yaklaşımlardan biri,
bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklardan yararlanmaktır. Günümüz teknolojisiyle beraber
gündeme gelen sanal gerçeklik (Virtual Reality,
VR), eğitim yöntemlerine farklı bir bakış açısı getirmektedir. Sanal gerçeklik son yıllarda eğitimde (Matematik, Fen, Veteriner Hekimlik ve Tıp
Eğitimi) ve diğer alanlarda (Savunma Sanayisi
ve Havayolu Endüstrisi) kullanılmaya başlanmıştır. Eğitim aracı olarak sanal gerçekliğin kullanılması, öğrencilerin sanal ortamlarda araştırma yapmalarını ve bilgiyle etkileşime girmelerini
sağladığı için öğrenmeye teşvik etmektedir. Ayrıca, öğrencilerin ilgilerini artırarak ve anlamalarını kolaylaştırarak yaratıcı öğrenme sürecine
katkı sağlamaktadır. Bu türden uygulamaların
eğitim kurumlarının müfredatlarında yer alması uluslararası akreditasyon kurumları (EAEVE
gibi) tarafından da önerilmektedir.
Bal arısı (Apis mellifera L.), binlerce yıldır tıbbi
ve besinsel amaçlarla insanlığa fayda sağlayan
en önemli hayvanlardan biridir. Tarımda sade56

ce bal üretimi için değil, aynı zamanda bitkilerin
tozlaşmasında da hayati bir rol oynamaktadır.
Tozlayıcı olarak bal arısı, bitkilerin üremesine
olanak sağlar ve gıda güvenliği için gerekli biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunur.
Tozlayıcı krizi (örneğin bal arısı hastalıkları) küresel ve yerel gıda güvenliğini tehdit etmekte,
gizli açlık sorunlarını daha da kötüleştirebilmekte, ekosistem direncini aşındırmakta ve yaşam
destek sistemimizi oluşturan ekosistemleri dengesizleştirebilmektedir.
Kovan sayısı bakımından Dünya’da üçüncü sırada yer alan Türkiye, kovan başına düşen bal
üretiminde çok gerilerdedir. Zengin bitki örtüsüne rağmen bu değerin çok aşağıda olmasının
çeşitli sebepleri vardır. Bu sebeplerin içinde arı
hastalık ve zararlıları, tarımda kullanılan pestisitler, iklim değişikliği, arıcıların yanlış uygulamaları ve modern arıcılık uygulamalarının yapılmamasıdır. Özellikle arıcılık eğitimine yeterli önemin
verilmemesi, modern arıcılık sistemlerinin ve
yöntemlerinin öğretilmemesi, arıcılık alanında
Türkiye’nin önünde en önemli engel olarak durmaktadır. Geleneksel arıcılık eğitiminde arıcılara
verilen arı kovanları üzerindeki pratik eğitim her
mevsimde yapılabilecek nitelikte değildir. Özellikle veteriner hekimlik eğitiminde, uygulama
yapmak çok önemlidir. Teorik eğitim, uygulamalı eğitim ile birleştirildiğinde tam anlamıyla
etkin olmaktadır. Saha koşullarında uygulama
yapmanın kısıtlı olması nedeniyle, bu uygulamalı eğitimin sanal ortamda verilmesi gerektiği
anlaşılmaktadır. Bu öğrenme sistemi ile sahada yaşanabilecek aksilikler önceden anlaşılmış
olacak ve uygulama hatalarının önüne geçilecektir. Ayrıca, 2019 yılında başlayan Covid-19
pandemisi, eğitimde yaşanan aksaklıkları göz
NİSAN 2022
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önüne sermiş ve bununla ilgili adımlar atılmış ve çözümler üretilmiştir. Özellikle sanal ortamda eğitim ve
uzaktan eğitim sistemlerinin önemi ortaya çıkmıştır.
Veteriner fakülteleri, uygulamanın olduğu ve özellikle
teorik eğitimin yanında çok fazla pratik yapılması gereken bir bölümdür. Bu uygulama açığını kapatacak
en önemli teknolojik atak Sanal gerçeklik sistemleridir.
Bu kapsamda Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’nda Sanal
Gerçeklik Laboratuvarı kurulmuştur. Laboratuvar,
Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Satı Baran Konferans
Salonu’nda düzenlenen törenle tanıtılmıştır. Törene,
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar,
Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı, Ankara Arıcılar Birliği
Başkanı, öğretim üyeleri, öğrenciler ve basın mensuplarından oluşan geniş bir katılım sağlanmıştır (Şekil 1
ve Şekil 2).

Ülkemizin arıcı yaş ortalamasının elli yaş ve üzeri olması, arıcılık ile uğraşan kesimin gençleştirilmesi gerektiğini bize anlatmaktadır. Sanal gerçeklik uygulamaları, genç arıcı yetiştirmek amacıyla da önemli
görülmektedir. Bu uygulamanın yaygınlaştırılması
hedeflenmektedir. Sanal gerçeklik laboratuvarında
arıcılık ile ilgili faydalı bilgiler, üretim uygulamaları, arıcılık malzemelerinin tanıtımı, ilaç uygulama seçenekleri gibi yaklaşımlar dijital teknolojiler kullanılarak sunulmaktadır. Laboratuvarda, fakültemiz öğrencilerine
yönelik uygulamalar yapılabileceği gibi, bu alanda
çalışan arıcılara yönelik eğitim programları da düzenlenebilecektir. Sanal arıcılık eğitimi, yeni başlayanlar
için en temel kuralları içermektedir. Eğitim esnasında arıcılık eğitimi adım adım yapılmaktadır. Bir adımı tamamlamadan diğer adıma geçilememektedir
(Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6). Bütün iş paketlerini
gerçekleştirmesi yaklaşık kırk beş dakika sürmektedir.
Teorik eğitim alan öğrencilerin uygulama öncesi gerçekleştirdiği bu eğitim sayesinde, gerçek kovanlara
müdahale etmesi ve arıcılığı gerçek anlamda öğrenmeleri kolaylaşmaktadır.

Şekil 1: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Ender Yarsan’ın Açılış Konuşması
Şekil 3: Arıcılık eğitimi alan öğrenciler

Şekil 2: Sanal Gerçeklik Laboratuvarı Açılış Töreni
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Şekil 4: Sanal arıcılık eğitiminin verildiği arılık
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Şekil 5: “Kovanlara uygulama yapılmadan önce arıcılık kıyafetinin giyilmesi” adımı

Şekil 6: “Kovanın açılması ve arıların etrafa uçuşmaya başlaması” adımı
58
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SU ÜRÜNLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Nüket BİLGEN
Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Genetik AD.

OSTEOJENİK BİYOAKTİVİTE
İNDİKATÖRÜ OLARAK ZEBRA
BALIĞINDA OPERCULUM BÖLGESİ
Osteoporoz ve osteopeni dünya genelinde

dir. Zebra balığı ( Danio rerio ), biyomedikal ve

görülen en yaygın kemik hastalıkları arasın-

farmosötik alanında başarıyla kullanılan invivo

dadır. Kemiğin azalmış kütlesi kemiğin yapısal

modeli oluşturmaktadır. İnsanlarda görülen

bozulmasına, kırılganlaşmasına ve duyarlılığın

hastalıkların hayvan modeli, zebra balıklarında

artmasına neden olmaktadır. Bu kemik hasta-

oluşturulup, hastalığın tedavisi ya da önlenme-

lıklarında kullanılan D vitamini takviyeleri, bi-

si için gereken bileşiklerin denemeleri yapılabil-

fosfonatlar gibi ilaçlar sınırlı etkinliğe sahiptir,

mektedir.

ancak farklı bir çözüm olmadığı için sıklıkla kullanılmaktadır. Kemiklerde yapımı uyaran etkiye
sahip az sayıda ilaç ise yan etkileri nedeniyle
tercih edilmemektedir.

Zebra balıkları, klasik hayvan modellerine göre
birçok teknik avantaj da sağlamaktadır. Örneğin; büyük ölçekli farmakolojik ajanlar için, zebra balıkları kemirgenler ile karşılaştırıldığında

İnvitro sistemler, hayvan deneylerini azaltmak

daha hızlı ve ucuz modeller oluşturmaktadır.

için kullanılır. İnvivo sistemler ise genel siste-

Küçük ölçekli çalışmalar içinse larva boyutunda

matik etkilerin ortaya konulması için gerekli-

kullanılabiliyor olması oldukça pratiktir. Bunla-
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rın yanında zebra balıklarının yüksek üreme kabiliyeti, jenerasyon süresinin kısa olması gibi özellikleri
de diğer deney hayvanlarından daha fazla avantaj
sağlamaktadır.
Zebra balıklarının gelişiminin her aşamasında saydam canlılar olması, uygun boyamalarla, uygulanan
kimyasalların osteojenik etkilerinin her aşamada
gözlemlenebilmesini mümkün kılmaktadır. Osteojenik ve anti osteojenik aktivitelerin ölçülmesi için,
insan iskelet sistemi bozukluklarına model olan ve
floresan belirteçlerle mutant oldukları anlaşılabilen
zebra balıkları geliştirilmiştir.
Döllenmeyi takiben 3-4 günlük periyotta, cleitrum,
farengeal diş, bazioksipital eklem çıkıntısı ve supra
mandibularis kemik gelişiminin gözlendiği bölgelerdir. Operculum ise ilk gelişen dermal kemiklerdendir
ve döllenmenin 3. gününde ya da yumurtadan çıkmanın hemen ardından alizarin kırmızısı ile boyanabilir. Operculumun başın hemen yanında, yassı ve
yüzeysel bir yapı şeklinde olması, morfolojik inceleme

sinde de kullanımı elverişli olan zebra balıkları, hasar
gören doku ve organlarını yenileyebilme özelliğine
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TÜRKİYE’DE AT HEKİMLİĞİ
İnsana tarih boyunca arkadaşlık etmiş olan
atlar, günümüz Türkiye’sinde, şehir odaklı yaşamın benimsenmesi ve “gelişen” teknoloji sonucunda, sayıca beklenen artışı sağlayamamıştır.
Soy kütüğüne kayıtlı olan safkan atlar dışında
kalan at ve diğer tek tırnaklıların kaydedildiği TÜRKVET sisteminde, 2021 yılının sonunda
kayıtlı at sayısı 18300’dür. Bu atlar; Türkiye Binicilik Federasyonu ve Geleneksel Spor Dalları
Federasyonuna bağlı kulüplerde; engel atlama, atlı terbiye, atlı okçuluk gibi çeşitli sportif
faaliyetlerde ve temel binicilik eğitimi için kullanılmaktadır. Mevcut at sayısı bununla sınırlı
değildir. Safkan Arap ve İngiliz Atları, farklı ve
çok daha eski bir kayıt sistemi olan soy kütüğüne (studbook) kayıtlıdır. Safkanlar, Türkiye
Jokey Kulübü bünyesindeki hipodromlarda, düz
koşu yarışlarında koşmaktadır. Ayrıca, kurumun
hara ve aşım istasyonlarında bulunan damızlık kısrak ve aygırlar at yetiştiriciliğine safkan
at üreterek katkı sağlamaktadır. Safkan Arap
Atı ve Safkan İngiliz Atı yetiştiriciliği yapan özel
çiftliklerin de sayısı her geçen gün artmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan
Gemlik Atları ise, Türkiye’de üretilen tek yerli ırk
olma özelliği ile Atlı Spor Eğitim Merkezi’nde
(ASEM) çeşitli binicilik faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Atlı Spor Eğitim Merkezi’nde bulunan Gemlik ve Friesian Atları, süvari birliğinin
kültür ve mirasının korunmasında önemli yere
sahiptirler.
Veteriner Hekimliği tarihinde, bilinen en eski
yazılı kaynaklardan olan baytarnamelerin büyük bir bölümü, at hekimliği ile ilgili uygulamaları içermektedir. Veteriner hekimliğinde önemli
bir yeri olan at hekimliği, maalesef Türkiye’de
at popülasyonunun azalması ve dolayısıyla at
alanında uzmanlaşan hekimlerin de sayıca az
olması gibi nedenlerle, beklenen mesleki ilerlemeyi gösterememiştir. Veteriner Fakültelerinin
SAYI 20

bünyesinde bulunan hayvan hastanelerinde at
başvurularının az olması, uygulamalı eğitimde
yaşanan sorunların başında gelmektedir. Yetiştiricilik ve yarışçılık faaliyetlerinin yoğun olarak
yapıldığı bölgelerde, veteriner ve beşeri ilaçlara,
at ile ilgilenen bazı kişilerin kolayca ulaşması,
sektördeki sorunların en büyüğünü oluşturmaktadır. Hekimlerden daha bilgili olduğuna
inanan kimi at ilgilileri, sadece ilacı temin etmekle kalmayıp “tedaviyi” de kendisi yapmaya
çalışmakta ve veteriner hekimin ata müdahale
etmesi gerektiğinde ise çok geç olabilmektedir.
At popülasyonun artırılması, at sağlığı hizmetlerinin gelişmesi ile sağlıklı ve kalıcı bir büyüme
gösterebilir. Klinik bilimlerde, tür ve uzmanlık
bazında branşlaşmanın önemi ve gerekliliği konusunda bir an önce harekete geçilmesi, mes63
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leki gelişime en hızlı ivmeyi kazandıracak yöntemdir.
Mevcut sistemde, veteriner hekimlerin branşlaşması
sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda olmakta ve bu
çerçevede sözde branşlaşma, bilimsellikten uzak ve
hekimler için oldukça yıpratıcı olabilmektedir. Dünyada yasaklanmış bir takım klinik uygulamalar (sıcak
koterizasyon vb.) maalesef at ilgililerinin talepleri
doğrultusunda halen uygulanmaktadır. Ata müdahale etme ehliyeti bulunmayan kişilerin ilaçlara erişim ve uygulamalarının önüne geçilmesi oldukça
önemlidir. Bu ve benzer etik ve refah sorunlarının yaşanmaması için, sahada çalışan veteriner hekimlerin
hukuksal yaptırımlar ile destek görmesi gereklidir.
Dünya At Hekimleri Birliği (World Equine Veterinary
Association, WEVA); İngiliz At Hekimleri Birliği (British Equine Veterinary Association, BEVA) ve Amerikan At Hekimleri Birliği (American Assosiation of
Equine Practitioners, AAEP) uluslararası düzeyde
faaliyetler düzenleyen köklü kuruluşlardır. Türk At
Hekimleri Birliği (Turkish Equine Veterinary Association, TEVA) 2014 yılında kurulmuş olup, görece yeni
bir oluşumdur. Bahsi geçen kuruluşlar mesleki güncel
bilginin aktarılmasına ve eğitimlerin düzenlenmesine önemli katkı sağlamaktadırlar. Türkiye’de farklı
bölgelerde görülen hastalıkların bildirilmesi, sürü
sağlığının kontrolü, karantina gerektiren hastalık ve
durumların belirli kurallar çerçevesinde oluşturulması ve kuralların uygulandığından emin olunması
adına, özel kurumlardan bağımsız olarak, meslek
birlikleri, dernekler veya bölgede bulunan ilçe tarım
müdürlükleri tarafından gerekli düzenlemelerin ve
denetlemelerin yapılması şarttır.

liği yapan meslektaşlarımız farklı alanlarda kendilerini geliştirmekteler. Bunlardan ilki, hipodromların
bünyesinde bulunan at hastanelerinde görev alan,
genç İngiliz ve Arap atlarının çeşitli ortopedik ve dâhili problemleri konusunda uzmanlaşan ekip. Bunun
yanı sıra gerek TJK bünyesinde gerekse özel kliniklerde çalışmakta olan, doğum- jinekoloji ve tay bakımında uzmanlaşan kadro ise sayıca oldukça fazla.
Hipodrom bünyesinde bulunan hastanelerin dışında
çalışan bir diğer grup veteriner hekim ise, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlarda görev alan ve daha çok engel atlama atlarının
tedavi ve takibini yürüten özel kliniklerde çalışmaktalar. Bu kadar sportif faaliyet gösteren bir canlı için
olmazsa olmaz alanlardan bir tanesi de fizik tedavi
ve rehabilitasyon. Bu alanda da bireysel çalışan veteriner hekimler mevcut. Diğer klinik alanlarda olduğu gibi at hekimliği de özveri gerektiren bir meslek.
Ancak, mesleki gelişme, bireysel çabanın ötesinde
hayvan sayısı, meslek örgütleri, hastane ve kliniklerin kapsamı gibi veteriner hekimin dışında faktörlere bağlı. Atçılık sektörünün gelişmesi için gereken
çaba mevcut çabanın çok ötesinde olmalı. Referans
at hastanelerinin kurulması, farklı yaş ve disiplinlerde çalışan atlara hizmet vermesi ve sahada serbest
çalışan veteriner hekimlerin bu hastaneler ile koordine olabilmesi, hem serbest çalışan hekimlerin iş yükünü azaltacak hem de hospitalizasyon gerektiren
karmaşık olgulara gerekli tıbbi müdahale ve bakım
koşulları sağlanabilecektir.
Atçılık birçok farklı meslek grubundan insanın birlikte
çalışmasını gerektiren bir sektördür. Sadece iyi hastanelerin varlığı yeterli değildir. Nalbant, antrenör ve
seyisler atın gelişimi ve sağlıklı kalabilmesi için en az
veteriner hekimler kadar etkilidir. Bu nedenle, farklı
meslek gruplarından olan insanların katılabileceği
eğitim ve sosyal aktiviteler düzenlemek, sektörün
gelişimi ve meslekler arası iletişimin doğru kurulabilmesi için oldukça önemlidir.
İnsanın kadim dostu olan atlara çok şey borçluyuz.
Daha fazla geç kalmadan gerekenleri yapabilmek
umuduyla…

Günümüzde at hekimliği gelişmekte olan bir alan ve
maalesef hastane ve kliniklerin sayısı pet ve büyükbaş sektörüne göre oldukça az. Ülkemizde at hekim64
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HAYVAN SAĞLIĞI

Veteriner Hekim Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ

KEDİLERDE HİPERTROFİK
KARDİYOMİYOPATİ (HCM) HASTALIĞI
Hipertrofik kardiyomiyopati (HCM) kedilerde en
çok karşılaşılan kalp hastalığıdır. Kedilerin kalp
kasında aşırı kalınlaşmaya neden olan HCM,
kalbin kasılma ve gevşeme yeteneklerinde bozulmayla seyreden sinsi bir primer kalp hastalığıdır.

kanıklıklara neden olmakta ve tıkanan damara
bağlı olarak klinik semptomlar şekillenmektedir.

Kedi kalbinde hipertrofik kardiyomiyopati

Sağlıklı kedi kalbi
Aşırı kalınlaşan kalp kası nedeniyle bozulan kardiyak fonksiyonlar kedilerin genel sağlığını olumsuz etkilemektedir. HCM, aynı zamanda kalp ve
damar sorunlarını beraberinde getirmektedir.
Kalp kasındaki bu kontrolsüz kalınlaşma kanın
durgunlaşmasına neden olmakla birlikte, pıhtı (emboli) oluşumunu tetiklemektedir. Oluşan
pıhtılar büyük ya da küçük birçok damarda tı-
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Bazı hastalarda klinik belirti görülmeden ani
ölümler gözlemlenir. Her ne kadar HCM’nin nedeni tam olarak bilinmese de araştırmalar sonucunda bazı kedi ırklarında genetik mutasyon
nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir. Hastalık
her yaştaki kedilerde tespit edilmesine rağmen,
5 yaş altı saf ırklarda ve erkek kedilerde daha
sık teşhis edilmektedir. Vakalar en erken 3 aylıkken veya en geç 10 yaşında ortaya çıkabilir.
Özellikle British Shorthair, Maine Coon, Ragdoll,
Norweigian Forest Cat, Persian, Sphyx, Ameri-

NİSAN 2022

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ
kan Shorthair ırkları ile Ankara ve Van kedisi gibi saf
ırklar bu hastalığa predispoze kabul edilmektedir.
KLİNİK GÖRÜNÜM
HCM’li kedilerin pek çoğu, klinik belirti göstermeksizin yaşamlarına uzun süre devam edebilirler. Kedi sahipleri kedilerinin hasta olduğunu anlayamaz, kediler
sağlık durumlarını saklayabilirler. Genellikle stresli bir
olay ortaya çıktığı zaman, hastalık fark edilmektedir.
Örneğin, bu hastalıktan etkilenmiş kedilerde yalnızca
oyun ve heyecanlanma esnasında oluşan hızlı bir solunum şekillenebilir. Hastalığın tek bulgusu röntgen
ve ultrason yoluyla görüntülenebilen hipertrofiye uğramış bir kalptir. Komplikasyonlar ortaya çıktığında
ani ve şiddetlidir. Hatta ölümle sonuçlanabilir.
Klinik belirtiler genellikle şunlardır:
* İştah azalması, halsizlik gözlenir. Bazen hiç semptom yoktur.
* HCM’li kedi kalp oskultasyonunda anormal bulgular
vermektedir. Üfürümler, taşikardi, aritmi bulgulardandır. Şiddetli ataklar, kasılmalar kalp sorunu olduğunun
göstergesidir.

TANI
Fiziksel muayenede steteskopla anormal hızlı kalp
atışları veya ritim bozuklukları tespit edilebilir. Tam
kan analizleri belirleyici olmasa da biyokimyasal analizlerde Kreatin kinaz aktivitesinde aşırı artışlar görülür. Röntgen kalbin büyüklüğü ve şekli konusunda bilgi
verir. Örneğin, Ferdi isimli bir kedide kalp büyümesinin
röntgeni şekilde görülmektedir ve HCM teşhisi için
bu röntgen yeterli olmuştur. Toraks radyografisinde,
pulmoner arterin belirginleşmesi en sık karşılaşılan
bulgudur. Röntgende ayrıca pulmoner ödem gibi
komplikasyonlar gözlenebilir. Ekokardiyogram, kalbin
ultrasonu kedilerde HCM’yi teşhis etmenin en iyi yoludur. EKG’de sinüs ve ventrikül taşikardi izlenebilir.
TEDAVİ
HCM’li kedinin diyetinde tuz miktarı önemli oranda
azaltılabilir. Diüretiklerin kullanılması faydalı olacaktır.
HCM’li kedilerde ACE inhibitörleri, beta blokörler, kalsiyum kanal blokörleri ve antitrombotik ilaçlar kullanılabilir. Veteriner hekimin belirleyeceği ilaç protokolleri
kalp hastalığının ilerleyişini yavaşlatabilir, ama tamamen yok edemez. Örnek olguda bahsi geçen hastamız Ferdi, 1 yaşında, erkek, British shorthair ırkı kedidir.

* Konjestif kalp yetmezliği: Pulmoner ödem (akciğerde sıvı birikmesi), nefes darlığı, öksürük ve kalp büyümesi şekillenebilir.
* Kedilerin solunum güçlüğü çekmesi, ağızdan nefes
alışverişinde görülen bozukluklar izlenebilir.
* Arka ayaklarda paraliz ve soğuma, etkilenen ayakların taban yastıklarında emboli nedeniyle renk değişiklikleri gözlenir.
* Beynin besleyici arterlerinde tıkanıklık şekillenen
hastalarda, hiperestezi (bir uyarıma karşı anormal ve
aşırı derecede duyarlı olma durumu), istemsiz kasılmalar ve mydriasis (gözbebeklerinin büyümesi) gibi
sinirsel belirtiler ortaya çıkabilir.
* Tedavisi geciken hastalarda arka ayaklarda dekübit
yaraları oluşabilir.

Ferdi isimli ev kedisi
Ferdi isimli kedide kalp büyümesi röntgeni
SAYI 20
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Radyografik muayenede kardiyomegali (kalp büyümesi), pulmoner arterde belirginleşme ve pnömoni
tespit edilmiştir. Semptomatik olarak uygulanan sağaltımın yanında kalp hastalığına yönelik doğru zamanda uygun ilacın seçilmesi sonucu Ferdi sağlığına
kavuşmuş ve uzun süre hayatını sağlıklı bir şekilde
sürdürmüştür.
Sonuç olarak kedi sahiplerine hipertrofik kardiyomiyopati hastalığının anlatılması, bilgilendirilmesi önem
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taşımaktadır. Diyet değiştirildiyse, değiştirilen kuru
mamanın sürekli kullanılması gerektiği konusunda
kedi sahibi bilinçlendirilmelidir. DNA testleri ile genetik yatkınlığı olduğu belirlenen kedilerin 6 ayda bir
veteriner hekimin muayenesinden geçerek, rutin kardiyografik kontrollerinin yapılması, can dostlarımızla
geçireceğimiz zamanı arttırabilmemiz adına, hayati
önem taşımaktadır.
Kaynaklar yazardan temin edilebilir.
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DNA’DAN IRK AYRIMI
YAPABİLİYOR MUSUNUZ?
Veteriner hekimin görüşü, hayvanların dâhil
olduğu adli olaylarda önemlidir. Hayvana ait
bilgiler ve olay yerinden elde edilen kanıtların,
veteriner hekimin bilgi birikimi ile harmanlanması sonucunda ortaya çıkan ve olayın çözümünü sağlayacak anahtar noktaları, ancak
bir hekim belirleyebilir. Uluslararası Veteriner
Adli Bilimler Derneği tarafından (International
Veterinary Forensic Sciences Association, IVFSA) yayınlanmış, Adli Canlı Hayvan Muayenesi
Standardı ve Veteriner Adli Otopsi Muayenesi Standardı izlenerek düzenlenen raporlar ve
toplanan deliller, hem biz adli veteriner genetik alanında çalışanlar için hem de adli olayın
çözüme kavuşabilmesi için önem taşımaktadır.
İlgili standartlara www.ivfsa.org adresinden
ulaşılabilmektedir.
DNA parmak izi ya da DNA kimliklendirme,
DNA içeren biyolojik örneklerde uygulanan bir
laboratuvar tekniğidir. Genellikle adli olaylarda olay yeri ve şüpheli DNA’sını karşılaştırmayı
amaçlayan bu yöntem, adli veteriner hekimlik
alanında da kullanılmaktadır. Adli veteriner
hekimlik uygulamalarına kolluk kuvvetlerinden
gelen talepler, hayvan istismarı vakaları, kaybolan evcil hayvanların bulunması, gıda güvenliği, yasa dışı avcılık gibi olgularda başvurulmaktadır. Bunların yanında, şecere kayıtları
için DNA parmak izi yetiştiriciler tarafından da
talep edilebilmektedir.
DNA parmak izi çalışmasında kısa tekrarlı bölgeler (short tandem repeats, STR) adı verilen
ve polimorfizm gösteren DNA parçaları kullaSAYI 20

nılır. Bu bölgeler canlıların DNA profilini oluşturur ve parmak izi gibi bireye özgü olduğu için
“DNA parmak izi” adını almaktadır. Hayvanlarda kullanım için, ticari olarak satılan sığır, köpek ve at türlerine özgü bölgeleri içeren kitler
bulunmaktadır. Koyun, keçi, manda, kedi için
ise var olan STR lokuslarından seçilip çalışılabilmektedir. Bu testler, birey ayrımında ya da
ebeveyn tayini gibi çalışmalarda kullanıma uygundur, ancak ırk ayrımında kullanılamamaktadır. Irk ayrımı yapılabilmesi için tek nükleotit
polimorfizmi (Single Nucleotide Polymorphism,
SNP) adı verilen, yine DNA düzeyinde polimorfizm gösteren tek bazlık değişimler kullanılması gerekmektedir. Özellikle, yetiştirilmesi yasak
olan ırklarla fenotipik benzerliği olan hayvanlar
için, veteriner genetik alanında çalışan bizlere “ırk ayrımı yapabiliyor musunuz?” sorusu
sıklıkla sorulmaktadır. Irk ayrımı için, köpek ve
kedilerde kullanılabilen paneller bulunmaktadır. Bu panel yardımıyla evcil hayvanlarınızın
%98 doğruluk oranında ırk belirlemesi yapılabilmektedir. Ancak, özellikle yerli ırklarımızın bu
paneller geliştirilirken kullanılan veri setinde
bulunmaması, kitlerin ilgili ırklar için kullanımını
sınırlamaktadır.
Birey ayrımı ve ebeveyn tayini gibi çalışmalar,
sıklıkla uyguladığımız ve kolluk kuvvetlerine
hizmet sunduğumuz adli veteriner hekimlik
alanlarıdır. Irk tayini çalışmasını yapabilmek
için laboratuvarımızda kapsamlı araştırmalar
yürütülmektedir ve ilerleyen yıllarda bu hizmet
de sunulabilir hale gelecektir.
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TARİH ve DEONTOLOJİ

Arş. Gör. Dr. Aytaç Ünsal Adaca
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji A.D.

TAKDİR EDİLMESİ GEREKEN İKİ
MESLEK BÜYÜĞÜMÜZ:
MERVER ANSEL VE SABİRE AYDEMİR
Türkiye’de bilimsel veteriner hekimliği eğitimi 1842
yılında İstanbul’da Prusya’lı veteriner hekim Godlewsky’nin önderliğinde Askeri Veteriner Okulu ile
başlamıştır. 1889 yılında Sivil Veteriner Okulu’nun
açılmasını takiben 1921 yılında iki okul birleştirilmiş
ve 1933 yılında Ankara’da yeni kurulan Yüksek Ziraat
Enstitüsü (YZE) bünyesine katılmıştır.
Türkiye’de veteriner hekimliği öğretiminde 1933 yılına
kadar kadınların varlığı görülmezken; Ankara’da kurulan bu yeni Enstitü’ye üçüncü sınıftan kayıt olan Merver Ansel; 1935 yılında mezun olarak adını meslek tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Orenburg-Rusya’da
16 Ağustos 1902 tarihinde doğan Ansel, veteriner
fakültesine başlamadan önce iki yıl tıp eğitimi almış,
ardından üçüncü sınıfı okumak üzere YZE Veteriner
Fakültesine kayıt yaptırmıştır. İki yıl süren eğitim hayatı sonrasında diploma imtihanını “Yeter” dereceyle
geçerek 10 Ekim 1935 tarihinde “13 numaralı diploma” ile veteriner hekim unvan ve yetkisi kazanmıştır.
Bu özelliği ile Ansel, Türkiye’de veteriner fakültesinde
eğitim alan ve başarıyla mezun olan ilk kadın olarak
meslek ve Cumhuriyet tarihinde yerini almıştır.
Merver Ansel
Merver Ansel’den sonra mezun
olan diğer öncü kadın veteriner hekimleri incelediğimizde;
14 Temmuz 1937 tarihinde
mezun olan –sırasıyla- Sabire
Dalyan, İffet Tugay, Abide Koray, Süreyya Gökbayrak, Fatma Nuriye Baykara, Mesude
Baykan, Fatma Demirer ile 15
Ekim 1937’de mezun olan Meşrure Çevikçi ve Sabiha
Konuk’u görmekteyiz.
İnebolu’da 1 Şubat 1910 tarihinde doğan Sabire Dalyan, sonraki soyadı ile Aydemir, eğitimini “İyice” dere-
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ceyle tamamlayarak 1937 yılı mezunları arasında yer
almış; bu özelliğiyle de 1984 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Türkiye’nin ilk kadın veteriner hekimi”
unvanı ile kendisine ödül ve plaket takdim edilmiştir.
Yine bu bilgiye dayanılarak; 2006 yılında Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin Onur Ödülüne layık görülmüştür. Aydemir; doğumunun 112. yıldönümü nedeniyle Google tarafından da unutulmamış ve özel bir
“doodle” ile anılmıştır.
Sabire Aydemir’in almış olduğu bu ödül ve plaketler
tarihsel bir yanlışı içermekle birlikte, farklı bir bakış
açısıyla bakıldığında yeniden değer kazanabilmektedir. İlk kadın veteriner hekimimiz Merver Ansel 1935’te
mezun olarak kronolojik açıdan bu unvan ve sıfatı
eksiksiz taşımasına rağmen; üçüncü sınıftan eğitime
başlaması bakımından Sabire Aydemir’e göre farklı
bir konumda görülebilir. Aydemir; veteriner fakültesine birinci sınıftan kayıt yaptırarak, fakültenin son
sınıfına kadar başarıyla eğitim alan ve bu özelliğiyle
mezun olan ilk kadındır. Bu bakış açısıyla, Aydemir’e
verilen plaket ve ödüller tarihsel bir hata içermesine
rağmen, kendisinin hak ettiği bu başarının bir yansıması olarak görülebilir.
Sabire Aydemir
Sonuç olarak Türkiye’nin ilk
kadın veteriner hekimlerinin
tamamının, dönem koşulları
göz önünde bulundurulduğunda cesaret dolu bir kararla Veteriner Fakültesi’ni tercih etmeleri ve başarıyla bu
eğitim kurumundan mezun
olmaları takdir edilmesi gereken çok önemli birer başarı örneği olarak hafızalarda
ve meslek tarihinde yer etmelidir.
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SES SANATÇISI VE AKADEMİSYEN
PROF. DR. ARMAĞAN COŞKUN (ELÇİ)
İLE SÖYLEŞİ
Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Armağan hanım,
Veteriner Hekimler Derneği (VHD) röportajını,
bizimle gerçekleştirdiğiniz için çok mutluyuz. Bize
kendinizden bahsedebilir misiniz, kimdir Prof. Dr.
Armağan Coşkun Elçi?
Prof. Dr. Armağan COŞKUN: Ben de mutlu oldum. Teşekkür ederim. Kars doğumluyum, ancak,
iki yaşından beri Ankara’dayım. Eğitim hayatımı
Ankara’da tamamladım. A.Ü. DTCF Doğu dilleri
mezunuyum, aynı alanda yüksek lisans yaptım.
Daha sonra ikinci yüksek lisansı Gazi Üniversitesi’nde “Muzaffer Sarısözen Hayatı, Eserleri ve Çalışmaları” isimli tez çalışmasıyla, doktoramı yine
Gazi Üniversitesi’nde “Alevi-Bektaşi Törenleri ve
Semahlar” üzerine çalışarak tamamladım. İkinci
yüksek lisansım, Muzaffer Sarısözen’in 1937-1952
yılları arasında yapmış olduğu derleme çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Konservatuarı arşivinin derleme fişleri üzerinden -dışarı çıkarmadan- çalıştım; bu kitap halk müziği üzerine temel
kaynak olmuştur. Doçentlik çalışmamın başlığı
“Âşık Şeref Taşlıova’nın Ezgi Repertuvarı” olup,
Türkiye’de ilk kez âşık müziği ve âşık makamları,
nota ve ezgisel analiz bağlamında değerlendirilmiştir. Bunu takiben “Anadolu Aleviliğinde Cem
Zâkirliği” başlıklı çalışmam Orta Anadolu’daki beş
ocak üzerindeki alan çalışması sonucunda şekillendirilmiş olup, Türkiye’de ilk kez geleneksel cem
zâkirliği repertuvarı ortaya çıkarılmıştır.
Akademik ve sanatçı kimliğimle ülkemi baştanbaşa onüç kez dolaşarak konserler, konferanslar
verip, alan çalışması yaptım. Yurtdışında da Türk
Dünyası ülkeleri ve Balkanlar başta olmak üzere
birçok ülkede ülkemi temsil ettim. Solo albümleSAYI 20

rimin yanı sıra iştirak ettiğim ortak
albüm çalışmalarım da mevcuttur.
Müzik
hayatım;
TRT Çocuk Korosu,
TRT Gençlik Korosu, Yenişehir Gençlik Kültür Merkezi
Korosu,
Ankara
Üniversitesi Türk
Halk Müziği Korosu gibi okul olmuş
kurumlarda başlayıp devam etti. Daha sonra
1983’te TRT Ön Dinleme sınavlarını ve 1986’da
Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği
Korosu ses sanatçılığını birincilikle kazandım. Çok
göz önünde olmamak ve akademik kariyerimi
tamamlamak için Kültür Bakanlığı sanatçılığını
tercih ettim. O tarihten itibaren hayatımda, akademik kariyer ve ses sanatçılığı birlikte devam
etmektedir. 2006 yılında, vatanımın gençlerine
alanımla ilgili katkı vermek için, kendi isteğimle Kültür Bakanlığı’ndaki görevimden ayrılarak
üniversitedeki kadroya naklen atandım. İlk önce
Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü’ne yardımcı doçent olarak öğretim elemanı oldum. Türk
Halkbilimi disiplini içinde müzik çalışan ilk akademisyenim. Memur çocuğuyum, ortaöğretimde
iyi bir İngilizce eğitimi alamadığım için doçentlik öncesi iki yıla yakın İngilizce çalıştım. Benim
doktoram halk edebiyatı, doçentliğim halk bilimi
üzerine. Müzik alanında halkbiliminin ilk doktoru
ve ilk doçentiyim. 2016 yılında, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü’nün
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Paşa” adlı eserimle bitiririm. Bu CD’nin yanı sıra “Atatürk
ve Müzik” konulu konferanslarım da mevcuttur. Atamızın müziğe, sanata, kültüre verdiği önemi, onun yaşadığı
dönemde bu alandaki çalışmaları, beni hep etkilemiştir.
Bu duygularla yola revan olduğumu düşünüyorum.

Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı’na atandım.
2018 yılında da yine aynı üniversitede Türk müziği alanında profesör unvanı aldım. Mevcut durumda çalıştığım okulumun kökeni olan Darü’l-Elhan, Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e geçişte ilk ve tek resmi müzik okuludur
(1914-1917). Darül Bedayi, Darü’l-elhan’ın kurulmasına
zemin hazırlayan tiyatro ve müzik eğitiminin bütünlüğünde oluşmuştur. Darü’l-elhan’ın başlangıcında, tiyatro ve müziğin bütün türlerinde eğitim verilmesine
rağmen, bir müddet sonra Türk müziği eğitimi, savaş
yılları olması ve çeşitli sebeplerle yapılamamıştır. Belediye konservatuvarı haline getirilip İstanbul Üniversitesi’ne bağlandıktan sonra, Türk müziği, yarı zamanlı
temsil edilmiş ve lisans düzeyinde temsil edilmemiştir.
Bir asır sonra, Türk müziğinin lisans düzeyinde yapılandırılmasında hizmetimin olması ve kurucu anasanat
dalı başkanı olarak atanmak, beni ziyadesiyle mutlu
etmiş ve onurlandırmıştır. Üç yıldır hizmet verdiğimiz
anasanat dalında, önümüzdeki yıl ilk mezunlarımızı
vereceğiz. Müfredatımızda batı müziği, Türk sanat müziği, Türk halk müziği teorik ve uygulamalı bir bütünlük
içerisinde ele alınmaktadır.
Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Armağan Hanım, 2008
yılında bana “Atatürk’ün Sevdiği Türküler, Şarkılar, Kahramanlık ve Asker Türküleri” adlı 1-2 CD’sini hediye etmiştiniz. Her zaman büyük bir zevkle dinlerim. Anıtkabir’i ziyaretim esnasında, CD’nizi satışta gördüğümde
mutlu oldum ve gurur duydum. Bu eser sizin için ne
ifade ediyor ?
Prof. Dr. Armağan COŞKUN: Dilruba Hanım, “Atatürk’ün Sevdiği Türküler Şarkılar Kahramanlık ve Asker Türküleri” 1-2 CD albümüm benim için çok kıymetli
ve sanat hayatımda çok önemli bir yere sahip. Resmi
bayramlarda, özel günlerde, Çanakkale Şehitliklerinde,
Myanmar’daki şehitliklerde ve yurtdışında dinlenmesi, değerlendirilmesi ve kullanılması çok anlamlı. Ben,
profesyonel sanat hayatıma başladığım günden beri
(1986) her konserimi, “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal
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Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Hem bir ses sanatçısı ayrıca bir akademisyen olarak, iki branşı birden yürütmek
zor mu? Motivasyon kaynağınız nelerdir? Bize ileriye
dönük kariyer hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?
Prof. Dr. Armağan COŞKUN: Efendim, ben yapı olarak çok hareketli birisiyim. Mesleğimi çok seviyorum.
Küçükken öğretmenlik ve sanatçılığı hep bir arada evcilik olarak oynardım. Öğretmenlik yapardım, ütünün
fişini mikrofon yaparak her iki rolü üstlenirdim. Allah
bana her ikisini de nasip etti. İnanın hiç zorlanmıyorum.
İşimi çok severek yapıyorum. Zaman noktasında bazen
sıkıntı olabiliyor ama zamanı verimli kullandığınızda sıkıntı ortadan kalkıyor.
Benim her iki mesleğimdeki motivasyon kaynağım dinleyicilerim. Her iki meslek de birbirini besleyen alanın
iki farklı yüzü. Dilruba Hanım, ben kendimi çok şanslı buluyorum. Şöyle ki; beni gerçek anlamda tanıyıp,
kavramış bir dinleyici kitlesine sahibim. Karşılıklı bir
sevgi-saygı çerçevesi içerisinde güzel bir diyaloğumuz
ve ilişkimiz var. Ben sosyal medyayı çok etkin kullanan
birisi değilim ve buna hiçbir şekilde vaktim de yok. Ama
benim dinleyicilerim, çalışmalarımdan, konserlerimden,
konferanslarımdan haberdar oluyorlar ve geliyorlar.
Şehir içinde çok uzak mesafelerden ve şehir dışından
gelen dinleyicilerim de var. Bu anlamda çok mutluyum
ve şanslıyım.
Kariyer hedefleri içerisinde özellikle halk müziğinde icra
ve teori bağlamında projeler yapmak istiyoruz ve bunNİSAN 2022
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özellikler dolayısıyla daha da güçlendirir. Ben, sanat
hayatımdaki zorlukları, bir kadın olarak, sanatımla yendim.
Kadınların, ailelerinin yaptığı cinsiyet farkına karşı mücadele etmeleri gerektiği düşüncesindeyim. Kız çocuklarının mutlaka okuması ve meslek sahibi olması
gerekir. Hünkâr Hacı Bektaş Veli yüzyıllar öncesinden,
13. yüzyılda “kadınlarınızı okutunuz” demiştir. Bir kadının, bir annenin okuması bütün ülke için çok büyük bir
katkıdır.

ları da yavaş yavaş yapıyoruz. Örnek olarak size yapıp
bitirdiğimiz bir projeden bahsedeyim: “Kazakistan ve
Türkiye Arasındaki Ortak Halk Müziği Kültürü”. Saha
araştırmasından elde edilen veriler üzerinde şekillenen
çalışmayı kitap haline getiriyoruz. Bu projeyi UNESCO’nun katkıları ile hayata geçirmiştik. Bunun gibi alan
çalışmasına dayalı ve alanımızdaki boşlukları dolduracak çalışmalar yapmak istiyoruz.
Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Hayatta ilham aldığınız
güçlü kadınlar kimler? Hangi yönleriyle size ilham veriyorlar?
Prof. Dr. Armağan COŞKUN: Efendim ben halk müziği alanında Neriman Altındağ Tüfekçi hocamızdan çok
ilham aldım. Azerbaycan’dan da Zeynep Hanlarova’yı
çok takip ettim. Çocukluğumda dinlediğim iki tane özel
insan, sanatçı yönleri çok kuvvetli ve gerçekten güçlü
kadınlar. Zeynep Hanım yaşıyor, Allah ona sağlık versin.
Neriman Hocamızın ruhu şad olsun. Ben ikinci yüksek
lisans tezimde Neriman Hanım ve Nida Tüfekçi hocamızla birlikte onbeş gün çalıştım. Hep dinlediğim bir
sanatçı ve rehberi, yakından tanıyıp bana yol çizmesi
benim için bir onurdur. Onların sanata bakışları, Anadolu’yu bölge ayırt etmeden sanatlarını icra etmeleri,
benim gibi birçok sanatçıya da ilham olmuştur. Hem
Neriman hocamızın hem de Nida Hocamızın ruhu şad
olsun.

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Evinizde ya da sokağınızda hayvan besliyor musunuz? Can dostlarımızla ilgili
bizimle paylaşabileceğiniz güzel bir anınız var mıdır?
Prof. Dr. Armağan COŞKUN: Efendim, evimde canlı
dostlarımı besleyemiyorum ama sokağımızda besliyoruz.
Sitemizde de arabamızda da mutlaka onlar için mamalar oluyor. Çocuklukta yaşadığım ciddi bir köpek saldırısı
sebebiyle köpekten çok korkuyorum. Kedi ve köpeğe dokunamıyorum. Ancak tüm hayvanları çok seviyorum.
Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Bize kıymetli vaktinizi
ayırdığınız için çok teşekkür eder, kariyer hayatınızda
başarılarınızın devamını dileriz.
Prof. Dr. Armağan COŞKUN: Ben de teşekkür ediyorum güzel davetiniz için.

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Armağan Hanım, ülkemizde hatta dünyada kadın olmak çok zor. Yakın zamanda “Kadın ve Sanat” adlı panelinizi dinlemiştim. 8 Mart
Dünya Kadınlar gününü kutladığımız bu dönemde, sizin
gibi kariyerinde başarılı bir kadının karşılaştığı güçlükler
nelerdir? Kadınlarımıza ne gibi tavsiyeleriniz olur?
Prof. Dr. Armağan COŞKUN: Yaşadığımız çağda kadın olmak çoğunlukla zor. Toplumsal cinsiyet farkı her
zaman kendini göstermekte. Bir kadın olarak engellemelerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Nasıl ki türküler
insana hayatın gerçekliğini yaşatan tek unsur ise, sanat da kadının iç dünyasını ortaya çıkaran bir unsurdur.
Sanat, insanı güçlendirdiği için, kadını da sahip olduğu
SAYI 20
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İÇİMİZDEN BİRİ
1962 yılında Erzurum’un Horasan ilçesinde doğan Cumhur Koca, babasının Toprak Mahsulleri
Ofisinde devlet memuru olması dolayısıyla yurdun pek çok yöresinde tarım ve hayvancılıkla iç
içe büyümüştür. Veteriner hekimlik mesleğinin
gözünde çok değerli ve önemli olduğunu söyleyen Koca bu meslek topluluğunun üyesi olmaktan her zaman onur duyduğunu özellikle belirtmiştir.
1983-84 eğitim yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine giren Sayın Koca 1988 yılında
mezun olmuştur. Mesleğin ilk yıllarında serbest
olarak arkadaşlarının kliniklerinde kısa bir zaman
faaliyette bulunduğunu söyleyen meslektaşımız,

daha sonra akademik hayata yönelerek temel
bilimler alanında fizyoloji doktorasına başlamıştır. Fizyoloji doktora unvanını 1997 yılında alan
Koca, fakülte yıllarının başından itibaren müzikle ciddiyetle ilgilenmiş ve 1989 Yılında Kültür ve
Turizm Bakanlığının açtığı Ankara Devlet Klasik
Türk Müziği Korosu sınavını kazanarak devlet korosu sanatçısı olarak hizmet vermeye başlamıştır.
İki eğitimi beraber götüren meslektaşımız, 2008
– 2013 yılları arasında bu kurumda koro şefi olarak görev almıştır. Korodaki görevinin yanı sıra bir
yandan da doktora çalışmasını devam ettirmiştir. Temel hekimlik müdahalelerini ve tedavilerini
hala yapabilecek düzeyde olduğunu, ancak sanat daha ağır bastığı için bu alana yoğunlaştığını söyleyen Cumhur Koca, halen aynı kurumda
çalışmaya devam etmektedir.
Türk Müziği alanında üst düzey bir anlayışla ve
akademik bakış açısıyla hem eğitici olarak hem
de üretim anlamında yüzlerce sanatseverle çalışan Koca, 2002 yılından itibaren mezunu olduğu
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Türk
Müziği Topluluğuyla birlikte elliye yakın konser
gerçekleştirmiştir. Bazıları televizyon kanallarından da yayınlanan bu konserler gelenekselleşmiş
ve beklenir olmuştur. Geçmişten bugüne, tüm
fakülte yönetimlerinin çok destekleyici olduğunu
söyleyen meslektaşımız, fakültede standart eğitimin yanı sıra sanat alanında da düzenli ve önemli etkinlikler gerçekleştirilmesinden çok memnun
kaldığını belirtmiştir. En son, Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Dekanı Sayın Prof.Dr. Ender
Yarsan’ın desteğiyle fakülte marşını düzenleyerek profesyonel kayıt yaptıklarını söyleyen Koca,
marşın meslektaşlarımız ve diğer veteriner fakültelerinin erişebileceği şekilde cd olarak kopyasının
paylaşıldığını da belirtmiştir. ( Marşımızı dinlemek
için tıklayınız. http://www.veterinary.ankara.edu.
tr/2022/02/15/veteriner-fakultesi-marsi/ )
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TRT yapımı “Şarkılar Neyi Söyler” adlı belgeselde ve
TRT Türk Dünyası Müzikleri repertuarının hazırlanması
ve icrasında üç yıl, Hoş Sada adlı radyo programlarında yapımcı, sunucu ve şef olarak dört yıl süre ile görev
alan meslektaşımız; Santur, Mavera, İpek Yolu, Kervan
gibi toplulukların, Türk Müziğinin geniş anlamda arşiv
ve kayıt çalışmalarında da bulunmuştur. Sayın Koca,
hali hazırda Meteoroloji Radyosu’nda yayınlanmakta
olan “Besteden Terennüme” adlı programın yapımcısı
ve sunucusudur.

1993 yılında bir grup araştırmacı müzisyenle birlikte
Orhun Yazıtlarının 100‘ncü yılı münasebetiyle Sibirya
Özerk Tuva Türk Cumhuriyeti’ne ve Rusya sınırları içinde bulunan Türk yurtlarına kültürel iletişim amacıyla
bir dizi ziyaret gerçekleştirmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 2008,2010 ve 2016 yıllarında yapılan
“Mevlid-i Nebi” Haftası etkinlikleri kapsamında Brüksel,
Amsterdam ve Strazburg’da söyleşilere katılmış ve Tasavvuf Konserleri vermiştir.

Türk Müziği Koroları ile 350’nin üzerinde konser gerçekleştiren Cumhur Koca ayrıca, Kütahya Belediye Konservatuarı ve Korosunun kurulması ile eğitimini de üstlenmiştir. Halen Ankara Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Devlet Konservatuarında öğretim görevlisi
olarak Türk Müziği derslerine girmekte olan Koca, resmi

kurum ve kuruluşların oluşturduğu korolarda da repertuar ve nazariyat dersleri vermeye devam etmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunun, Türkiye genelinde seçilmiş din görevlisi üyelerine usul, makamsal musikinin camii musikisine uygulanış biçimi ile ilgili nazari ve uygulamalı eğitim görevini
2007 yılından bu yana devam ettirmektedir. 1998 yılından itibaren Konya’da yapılan “Şeb-i Arus Törenlerinde” aralıksız naat-han ve ayin-han olarak görev yapan
ve ut çalabilen meslektaşımızın TRT repertuarındaki
saz eseri bestelerinin yanı sıra şarkı, türkü, ilahi ve diğer
formlarda da besteleri mevcuttur.
Yurt içinde ve yurt dışında pek çok konser ve tanıtım
çalışmalarında bulunan Dr. Cumhur Koca 1990 yılından günümüze Londra (Royal Albert Concert Hall),
ABD (California Eyaleti Üniversitesi), Amsterdam ve
Paris (İstanbul konulu sergide), Hollanda ve Belçika
(Avrupalı Kral Bestekârlar- Osmanlı), Washington (D.C.
Kennedy Culture Center), North Carolina, Atlanta, Alabama, Tennessee, Georgia gibi çeşitli ülke ve şehirlerde
Türk Tasavvuf Müziği, Klasik Türk Müziği konserleri ve
Sema Ayin-i Şerif-i törenleri düzenlemiştir.
80

TİKA’nın 2009 yılında 13 Afrika ülkesi için hazırladığı kalkınma programında, Türk Müziğinin önde gelen form
ve örneklerini, görsel temalı konser olarak proje ülkelerine tanıtmıştır. 2011 yılında Lüksemburg Büyükelçiliği
bünyesinde Türk Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında
ve Kırgızistan Bişkek Kültür ve Turizm Müşavirliği bünyesinde ise filarmoni orkestrası ile ortaklaşa Türk Müziği Formları Konserleri düzenlemiştir. Aynı yıl, Kültür
ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Kültürel İş birliği ile Fransa Lyon şehrinde Türk Müziği
Özel Konseri vermiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel
Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Klasik Türk
Müziği Korosu Sanatçıları ile Osmanlı’da eğlence anlayışı üzerine önemli bir araştırmanın ürünü olan “Acem
Çengi Faslı” adlı CD çalışmasının sanat yönetmenliğini
NİSAN 2022
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de yapmıştır. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu,
Devlet Halk Dansları Topluluğu ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarından oluşan bir toplulukla,
2011 yılında, Özbekistan Taşkent’te Türk Tanıtım Haftası Etkinlikleri Konseri düzenlemiştir.

ği Konseri vermiştir. Berlin’de Türk Müziği günleri atölye çalışmasına da katılan Koca’nın “Tarihsel süreçte
Türk Müziği ve Cumhuriyet dönemindeki yansımaları”
başlıklı makalesi Türk Yurdu Dergisi 2013 Özel Sayısında yayınlanmıştır. “Gelibolu Algelincik” adlı müzikli
sahne eserinin Türk Müziği uyarlaması ve beste katkılarını 2014 yılında yaparak Ankara, Çanakkale ve Konya’da sahnelemiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 2015 yılında gerçekleştirilen Yedi Bölge Gençlik
Merkezleri arasında sanat ve kültür yarışmasının organizasyonu ve jürisinde görev yapan Koca, 2016 yılı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Envanteri çalışması
kapsamında seçilmiş pilot illerde geniş anlamda saha
araştırmasına da katılmıştır.
Dr. Cumhur Koca’nın “Sarıkamış Kar Çiçekleri, “Duatepe” ve “Son Siper” isimli Kurtuluş savaşı, Çanakkale Zaferi ve Sarıkamış Faciasını anlatan müzikli sahne eseri
projeleri sahnelenmek üzere hazırlıkları bitmiş olup
bekleme aşamasındadır.

2013 yılında Kırgızistan Bişkek’te solist olarak Acem
Buselik Ayin-i Şerif’in seslendirildiği Senfonik Sema
Konseri, Norveç Drammen’de Hirondo Maris Etnik
Müzik Topluluğu ile karma Türk Müziği Formları konseri ve Sarayevo “Ayvaz Dede Şenliklerinde” Diyanet
İşleri Başkanlığı Tasavvuf Topluluğu ile Tasavvuf müzi-
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Bestekâr, koro şefi, araştırmacı ve veteriner hekim
unvanlarını taşıyan meslektaşımız Sayın Dr. Cumhur
Koca, evli ve iki çocuk babasıdır.
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PROF.DR. ÇETİNKAYA ŞENDİL:
BABAM
Prof. Dr. Çetinkaya ŞENDİL; Veteriner, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Profesörü ve benim
idolüm BABAM… 1960 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dâhiliye Kürsüsünde
başlayan meslek yaşamı emekli olduğu 2002
yılına kadar tam 42 yıl devam etmiştir. Bu süreler içerisinde Veteriner Hekimliği mesleğine
sadece akademik değil ayrıca idari olarak da
hizmet vermiştir. Ankara Üniversitesi, Samsun
Sağlık Meslek Okulu, Elazığ Fırat Üniversitesi,
İstanbul Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Van 100. Yıl Üniversitesi ve Kars Kafkas Üni-
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versitesi sevgili babamın görev aldığı, büyük bir
heyecan ve zevkle, eğitim ve emek verdiği üniversitelerdir. Benim bu yerlerle ilgili ilk anılarım,
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dâhiliye Kürsüsüne ait olan lojmanda, 1972-1974
yıllarında başlar. Bu sürelerde İç Hastalıkları
hocalarının neredeyse bütün duayenlerini tanıma fırsatı bulmuştum. Selahattin Nejat Yalkı,
Yaşar Altan, Cahit Özcan, Cemal Nadir Aytuğ,
Hikmet Ünsüren bir kalemde anımsadıklarım.
Hepsi ışıklar içerisinde uyusun. Çok değerli, çalışkan, akıl ve bilimi her şeyin üzerinde tutan
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şamayı, gülmeyi, ağlamayı. Ne kadar yazarsam yazayım, ne kadar anlatırsam anlatayım babamı, hep
bir eksik...

akademisyenlerdi. Babamın, hocalarına karşı olan
saygısını ve sevgisini çok net olarak anımsıyorum. O
yıllardan unutamadığım en önemli şeylerden birisi
de babamın çalışkanlığıydı. Sabahtan akşama kadar
kürsüsünde çalışan babam, geceleri de geç saatlere
kadar Doçentlik sınavına hazırlanıyordu. Babamın
doçentlik sınavına hazırlanırken ki çalışması, emeği, yorgunluğu aklıma mıh gibi çakılmıştır. Bir gün
yorgun olarak eve geldiğinde, kendisine artık nasıl
acınaklı bir şekilde bakmışsam, bana dönüp “bizim
çalışmaktan, ama çok çalışmaktan başka çaremiz
yok oğlum” dediğini hiç unutmuyorum. Hem ülkemiz
hem de ailemiz için çalışıp kendimizi geliştirmemizi
ve yaptığımız her işin en iyisini gerçekleştirmek zorunda olduğumuzu söylerdi. Bu cümleler benim yaşam felsefemi oluşturan sözlerdir diyebilirim.

Bir eğitim neferi olan babam için bir şeyler yapmak,
onun adını hep yaşatmak istiyordum. Ne yapabilirim diye düşünürken bir okul yaptırma fikri düştü aklıma. Düşünsenize, bir eğitimcinin adı yine bir eğitim
kurumunda sürekli yaşayacaktı. Önceleri bir hayal
olarak gördüğüm bu düşüncem şansımın da yardımıyla gerçeğe dönüştü. Bir gün muayenehaneme bir
hasta geldi, sohbet ederken mesleğini sorduğumda
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürüyüm dedi. Nasıl sevindiğimi anlatamam. Kendisine düşüncemi söylediğimde aynı sevinci onun yüzünde de gördüm. İsteğim, okulun bir köy okulu ve kız çocuklarının sayısının
fazla olması idi. Sekiz ay gibi kısa bir süre içerisinde
Adıyaman Besni İlçesi Burunçayır Köyünde, okulumuz, hem ilkokul hem de ortaokul olarak hazırdı. Üstelik sekiz derslikli, kütüphaneli ve halı sahalı olarak:
Çetinkaya-Biran Şendil İlk ve Ortaokulu. Sizlere duyduğum mutluluğu ve gururu anlatamam.
2018 yılında açılan okulumuz var oldukça, sevgili babamın ve annemin isimleri hep yaşayacak.
Buradan başta babam olmak üzere değerli ülkemin
tüm eğitimcilerinin önünde saygıyla eğiliyorum…

Prof. Dr. Çetinkaya ŞENDİL: BABAM. Sadece babam
değil, aynı zamanda en yakın arkadaşım, sırdaşım,
dostum ve öğretmenim... Pek çok şeyi babamdan
öğrendim aslında... En önce erdemli olmayı, inancımız için sonuna kadar emek vermeyi, dolu dolu ya84
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UC-II’nin osteoartrit problemi olan farklı hayvan türlerinde etkinliğini kanıtlayan çalışmalar
mevcuttur. Köpeklerde 2007 yılında yapılan bir çalışmada UCII kullanan OA problemli
köpeklerde bulguların gerilediği hayvanların daha hareketli bir duruma geldikleri deklare
edilmiştir. Aynı çalışmada UCII kullanımı kesildikten 30 gün sonra hastalığa ilişkin
bulguların tekrar su yüzüne çıktığı da ifade edilmiştir.
Therapeutic efficacy and safety of undenatured type-II collagen (UC-II) alone or in combination
with ())-hydroxycitric acid and chromemate in arthritic dogs1 J. vet. Pharmacol. Therap. 30,
275–278, doi: 10.1111/j.1365-2885.2007.00844.x.A.

nedir

(undenatureted Chicken collagen)

Tavuk Sternum Kemiğinden Özel Olarak
elde edilen Tip 2 Kollajendir. Patentli Bir
Teknoloji İle Elde Edilir. Bu İzolasyon
Teknolojisinde Kollajenin yapısını Bozan
Isı ve Nem Kullanılmaz. Bu Nedenle Tip
2 Kolajen Orijinal Formdadır.

D’Altilio ve çalışma arkadaşları ise çalışmalarında söz konusu olumlu etkilerin görülebilmesi
için oral UCII alımının 120 gün devam etmesi gerektiğini ortaya koyarken yine tedavinin
kesilmesinden 30 gün sonra OA bulgularının yeniden izlendiğini rapor etmişlerdir.
Therapeutic Efficacy and Safety of Undenatured Type II Collagen Singly or in Combination with
Glucosamine and Chondroitin in Arthritic Dogs. M. D’Altilio et al. Toxicology Mechanisms and
Methods, 17:189–196, 2007.

Benzersiz Etki Mekanizması
-

UC-II oral alımda, bağırsakla ilişkili lenfoid dokuda (GALT) Peyer Plakları adı verilen
bir bölgeye gider.

-

UC-II T-regülatör (Treg) hücreleri indükler.

-

UC-II ye yanıt olarak üretilen T-regülatör hücreleri, bağırsakları lenfatik sistemden
terk eder ve dolaşıma girer.

-

T-regülatör hücreleri, stresli bir ekleme ulaştıklarında, kıkırdağın yeniden inşasına ve
onarılmasına yardımcı olabilecek anti-enflamatuar sitokinler (IL-10,TGF-b) üretir.

-

T-regler eklemlerdeki kollajeni parçalayan ve makrofajlar tarafından salgılanan
kollajenazların salgılanmasını baskılar.

-

Kıkırdaktaki yapım / yıkım dengesini tekrar yapıp yönüne çevirerek tip 2 kollajen
sentezini sağlar.

Bromelain Etki Mekanizması
-

Bromelain’in antiinflamatuar ve analjezik olarak artrit semptomlarının tedavisinde
kullanılmaktadır.

-

Bu etkisinin araşidonik asit yolağının inhibisyonu ile seçici olarak, tromboksan
üretiminin azalmasına, tromboksan/ prostasiklin oranının değişmesine ve direkt
olarak prostaglandin 2 reseptörlerine etki ederek nosiseptörleri etkilemesiyle
oluştuğu gözlenmiştir.

-

Enflamasyon bölgesinde bradikinin sentezinin inhibe eder.

Bostwelia Mekanizması
-

İçeriğinde bulunan boswellik asit sayesinde analjezik, antienflamatuar etki gözterir.
Eklem ağrıları ve osteoartritte karşı hareket kolaylığı sağlamak amacıyla kullanılır.

anifen plus
advanced with

Bileşimi

10 mg

Tip 2 Kolajen

40 mg

Bromelain

12 mg

Bostwelik Asit

12 mg

Kuşburnu

10 mg

Sadece köpeklerde değil atlarda da çalışmalar yapılmış ve benzeri olumlu sonuçlar elde
edilmiştir. Gupta ve arkadaşları 2009 yılında atlarda UCII kullanmış ve sonuç olarak artritin
bulgu ve semptomlarının gerilediğini bildirmişlerdir.
Therapeutic efficacy of undenatured type-II collagen (UC-II) in comparison to glucosamine and
chondroitin in arthritic horses. Gupta et all. J. vet. Pharmacol. Therap. 32, 577–584, doi:
10.1111/j.1365-2885.2009.01079.x.

Elimizdeki veriler UCII’nin hem OA hem de romatoid artrit (RA) hastalarında eklemlerdeki
problemleri belli ölçüde kontrol altına alabildiğini kanıtlamaktadır.
(Bagchi D, Misner B, Bagchi M, et al: Effects of orally administered undenatured type II collagen
against arthritic inflammatory diseases: a mechanistic exploration. Int J Clin Pharmacol Res
2002, 22:101–110. 25.

Tong ve arkadaşları tarafından yapılan bir araştırma oral yolla mikrogram düzeyinde UCII
almanın bile dolaşımdaki inflamatuar sitokin seviyelerini önemli ölçüde azalttığını ve
potansiyel olarak artritin hem insidansını hem de şiddetini azaltabileceğini göstermiştir.
Tong T, Zhao W, Wu YQ, et al: Chicken type II collagen induced immune balance of main subtype
of helper T cells in mesenteric lymph node lymphocytes in rats with collagen-induced arthritis.
Inflamm Res 2010, 59:369–377. 28.
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UC II

UCII kullanımının 150. gününde istenen etkilerin en üst düzeye ulaştığını gösteren bir
çalışma da mevcuttur, bu veri bize UCII kullanımının etkilerinin görülmesi için uzun süre
kullanılması ve ara verilmeden devam edilmesinin gerekliliğini göstermektedir.
Comparative therapeutic efficacy and safety of type-II collagen (UC-II), glucosamine and
chondroitin in arthritic dogs: pain evaluation by ground force plate. Journal of Animal Physiology
and Animal Nutrition. R. C. Gupta, DOI: 10.1111/j.1439-0396.2011.01166.x
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VetART

Ressam Veteriner Hekim Beyza BAŞAR
Ressam - HACCP Danışmanı

HESAPLAŞMA
Hesaplaşma gecelerini bilir misiniz? Kadınlar
çok yapar bunu, en azından bende öyle... Bazen, yıllarca biriktirdiklerini bir gece vakti pat
diye dökerler odanın ortasına, neler yoktur ki o
bohçada… Kazanılan zaferler, yitip gidenler, artılar, eksiler, umutlar, hayaller, kırgınlıklar… Toplayıp çıkartırlar tek tek, bitmez o hesap kitap koca
gece. Neden mi? Şöyle anlatayım;
Hadi bugün eşlik edin bana, bir kadın çizelim beraber. Öyle dergilerden fırlamış gibi değil ama.
Kalemi bastıra bastıra çizin yüzündeki çizgileri,
yaşanmışlıkları ifade etsin her biri. Saçları özenle
toplanmış, günün sonunda koşturmaktan hafif
dağılmış olsun. Kaç cephede savaştığını, nelerle
mücadele ettiğini kimse anlamasın, siz bilin.
Gözleri dalgın baksın biraz, eskisi gibi içleri gülmese de. Çizgiler yerleşmeye başlamış olsa da
arsızca, tıpkı çocuklar gibi biraz meraklı, biraz
saf, biraz duygusal bir bakış ekleyelim. Dudaklarında hiç eksik etmediği tebessümü, sustukları,
kahkahaları, çığlıkları, sevda türküleri olsun.
Böyle kadınları tanırsınız, belki aynadan yansıyandır, belki elini tuttuğunuz… Dışarıdan bakınca güzel bir resim, içinde binlerce renk,
binlerce fırtına. Güçlüdür kadın,
üretendir, güzelleştiren, koşturan,
onaran… Annedir kadın, koruyan
kollayandır, sevgilidir, eştir, evlattır.
Peki, hep mi böyledir? Hiç mi yorulmaz, hiç mi isyan etmez? Eder
elbet. İşte hesaplaşma geceleri
tam da bunun içindir.
Kendine yakıştıramadığı gözyaşları, bedeninde eğreti duran tüm
o keşkeler, yarım yamalak sarılmış,
üstü örtülmüş yaralar anlaşmış
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gibi hepsi birden bu gece çıkar gelir. Gelsinler…
Bu gece, nasılsa sabaha hepsinin hakkından
gelinecek.
Yaşam bu, zorluklarıyla, güzellikleriyle, vazgeçişleriyle, yeniden yeşeren umutlarıyla… Kadını
erkeği yok demeyin, var, hem de öyle bir var ki…
Herkesin bir hikâyesi var yaşam denen oyunda.
Herkes kendi oyununda başrol… Konuyu belirleyemeseniz de doğaçlamalarla bir şeyler katabilirsiniz. Yönetmen komedi, dram, aksiyon neyi
belirlediyse o, kaç bölüm yazdıysa o kadar.
Doğunca tutuşturuyorlar elimize senaryoyu aslında, yardımcı roller ara ara her sahnede var.
Kimisinin repliği bile yok, kimisi rol çalıyor ömrünüzden… Uzun bir süre anlamıyorsunuz bile
bu oyunu, seyircilerden, rol arkadaşlarınızdan
bihaber, her şeyi çok ciddiye alarak yaşıyorsunuz… Sonra - ki adına olgunluk deniyor- , ‘benim oyunumda başrol benim, siz hele bir durun
bakayım’ diyorsunuz. Senaryoya karışmak ne
haddimize ama seçtiğinizi yaşamak ya da yansıtmak elimizde.
Ben veteriner hekim olmayı seçtim, ressam olmayı, anne olmayı, şiir yazmayı, kalemlerle, fırçalarla içimi dökmeyi seçtim. Ben yüreğimin sesini kısmayı değil, avaz avaz şarkılar söylemeyi,
boyumdan büyük işler yapmayı seçtim. Baharın
gelişiyle ruhumun arınmasını, taze çiçek kokularında saçlarımın dalgalanmasını seçtim. Kıymet
bilmeyi, hoş görmeyi, hesaplaşmalardan renklerim solmadan çıkmayı, mutlu olmayı, güçlü olmayı seçtim…
Sevgiyle ve hayatın renkleriyle kalın…
Ressam Veteriner Hekim Beyza Başar
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Veteriner Hekimlerin haber platformu Jourvet’in sayfasında, sağlık emekçilerinin basın açıklamasında veteriner hekimlerin de yer aldığı haberi, 08.02.2022 tarihinde yayımlandı.
Derneğimiz genel başkanı Dr. Gülay Ertürk’ün “Hayvancılığın önemi ve veteriner
hekimlik” başlıklı yazısı, 09.02.2022 günü
Cumhuriyet gazetesinde yayımlandı.
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14.02.2022 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Türkiye Haberleri bölümünde yer alan Emirhan Çoban’ın köşe
yazısında, veteriner hekimliği mesleği enflasyonu dile getirildi.

Gıda krizi ile ilgili görüşlerimiz 17.03.2022 tarihli Medyatava sayfasında et ve sütte korkutan uyarı başlığıyla yer aldı.

19.02.2022 tarihli Diken’de Dr. Gülay Ertürk’ün
hayvancılık politikaları ile ilgili röportajı yer aldı.
90

Derneğimiz yönetim kurulu üyesi Uzm. Vet.
Hek Hüseyin Dede’nin “İnsanların Sağlığını
Neden Koruyamıyoruz?” başlıklı yazısı, Cumhuriyet Gazetesi’nin 31.03.2022 tarihli olaylar
ve görüşler bölümünde yayımlandı.
NİSAN 2022
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17.03.2022 tarihli Cumhuriyet Gazetesi manşetlerinde, derneğimizin genel başkanı Dr. Gülay Ertürk’ün,
gıda krizi ve hayvancılıkta alınması gereken acil önlemler ile ilgili görüşleri yer aldı. Aynı zamanda, Fox
TV İsmail Küçükkaya ile sabah haberleri bölümünde bu yazı haber yapıldı.
92
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BASIN BİLDİRİLERİ
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SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNE YÖNELİK

ve kuruma zararı bilimsel çalışmalarca kanıtları
ile defalarca ortaya konmuştur.

SAĞLIK MESLEK ÖRGÜTLERİ BASIN AÇIKLAMASI

Sağlığın üreticilerinin, iş yerlerinde yoğun bir
baskı altında olduğunu, pandeminin de etkisiyle artan iş yükü, tutulmayan sözler, verilmeyen
haklar, hemen her gün yüz yüze olunan şiddet
nedeniyle yıprandığını anlıyoruz. Sağlık çalışanlarını, birbirleri, diğer sağlık disiplinleri ve toplumla karşı karşıya getiren sağlık politikalarının
ve söylemlerin sağlık hizmeti üreten kurumlarda gerilimi artırdığını görüyoruz. Ancak sağlık
emekçileri arasında bozulan iş barışının, ekip içi
çatışmanın, ötekileştirme ve düşmanlığın, bu
sorunların çözümüne değil derinleşmesine yol
açtığı gerçeğini de biliyoruz.

22.02.2022
Son günlerde bazı oluşumların giderek artan
şekilde sağlık çalışanlarına karşı kullandıkları
ayırıcı dile üzülerek şahit olmaktayız. Sağlık çalışanlarını sınıflara ayıran, ötekileştiren, değersizleştiren, sağlık ekibi içinde çatışmayı, öfkeyi ve
nefreti ateşleyen bu söylemleri kabul etmiyor,
hiçbir sağlık meslek grubuna mal etmiyor, sağlık çalışanlarını evrensel etik ilkeler çerçevesinde
davranmaya, bozulan iş barışından beslenen bu
gruplara rağbet etmemeye davet ediyoruz.
Sağlık ekibinin üyeleri olarak, her bir sağlık disiplinin yerinin doldurulamaz önemini biliyor,
başarının diğerinin varlığına, mesleğine ve emeğine saygı duymaktan, dayanışmadan ve ekip
ruhunu benimsemekten geçtiğine her gün şahit
oluyoruz. Sağlık ekibi arasındaki çatışmanın hiçbir meslek grubu ya da meslek üyesine faydası
olmayacağı gibi, sağlık hizmet sunumuna zarar
vereceği, iş stresini, tükenmişliği artıracağı ve
hasta güvenliğini riske atacağı aşikârdır. Sağlık
ekibi arasındaki çatışmanın, çalışana, hastaya
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Tüm sağlık emekçilerine sesleniyoruz:
Sağlık hizmetinin üretiminde ekip içi ve ekipler
arasındaki çatışmaya zemin hazırlayan, çatışmayı besleyen pek çok unsur olmakla birlikte,
birlik ve dayanışma içinde çalışmamızı mümkün kılacak şekilde bir amaç birliğimiz vardır. Bu
amaç toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve
hastalık halinde iyileştirmedir. Tüm sağlık çalışanları, hizmet sundukları bireyin, ailenin ve toplumun yararı amacı etrafında birleşir. Sağlık bir
bütündür. Çevre sağlığı, hayvan sağlığı, sağlıklı
ve güvenli gıdanın olmadığı yerde sağlıklı insan,
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sağlıklı toplumdan söz etmek olanaksızdır. Tüm sağlık
mesleklerinin var olma sebebi budur.

iyi yaşaması için yeterli yaşam standartlarına hakkı
olduğunu bilir ve kabul eder.

Tüm sağlık meslekleri aynı evrensel etik değerleri
paylaşır. Tüm sağlık emekçileri, insan haklarının bütünselliği ve bölünmezliğini kabul eder. Tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyar. Tüm sağlık emekçileri,
mesleki uygulamalarında insan haklarını ve içinde yaşadığı bütünün yaşam hakkını temel alır.

Sağlık emekçilerinin birliktelik ve dayanışması, toplumun hak ettiği sağlık hizmetine, sağlık çalışanlarının
ise hak ettiği çalışma koşullarına erişebilmesi için tercih değil zorunluluktur. Bu bağlamda, sağlık hizmeti
götürdüğü canlı fark etmeksizin tüm sağlık emekçilerini, bütün sağlık disiplinleri tarafından benimsenen,
insana saygı, yaşamın kutsallığı, dayanışma, sorumluluk ve sosyal adalet değerleri etrafında birleşmeye,
sağlık ekibi ruhunu yeniden inşa etmeye, sağlık sisteminin yol açtığı sorunlarla beraber mücadele etmeye
davet ediyoruz.

Tüm sağlık emekçileri, çalışan herkesin, kendisi ve
ailesi için insan onuruna yaraşır bir yasam sağlayacak düzeyde, adil ve elverişli ücretlendirilmeye hakkı
olduğunu, herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlığı ve

BASIN AÇIKLAMASI
4 Mart 2022
TAM DA ŞİMDİ, ZEYTİNLİKLERİMİZİ KORUMAK
ZAMANIDIR.
Zeytinliklerimizin madencilik, enerji, petrol ve doğalgaz arama, jeotermal tesisler, sanayi, turizm, imar
amaçlı talanına yönelik girişimler geçmişten günümüze gündemden düşmüyor. Anayasa ve de yasalardaki koruyucu hükümlere rağmen 2002 yılından beri
sürekli gündeme gelen mevzuat değişiklikleri, doğayı
ve tarımı korumaya duyarlı kesimlerin toplumsal mücadelesi ve hukuk mücadelesi ile defalarca yargı tarafından durduruldu.
En son, 2017 tarihli Maden Yönetmeliği’nin 115. maddesine, 1 Mart 2022 tarih ve 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikle eklenen fıkra, zeytinliklerimizin ölüm fermanıdır.
Anayasal Hukuk Devletinde “Normlar Hiyerarşisi”ne
göre; Yasalar Anayasaya, Yönetmelikler ise Yasalara
aykırı düzenlenemez.
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Anayasa’nın 44. ve 45. maddeleri; tarımın, üreticinin
ve tarımsal üretim alanlarının korunmasını düzenlemektedir.
1939 tarihli Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun; zeytinliklerin korunmasını
ve geliştirilmesini düzenlemektedir. Zeytinlik alanların
daraltılamayacağını belirten Yasaya göre; zeytinliklerin 3 kilometre yakınında zeytin işleme tesisi dışında
toz çıkaran hiçbir tesise izin verilemez.
2005 tarihli 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu; toprağın korunması, geliştirilmesi, tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma
ilkesine uygun olarak planlı kullanımını düzenlemektedir. Yasa; zeytinlik gibi Dikili ve Özel Ürün arazilerimizi de korumaktadır.
2017 tarihli Maden Yönetmeliği zaten gerekli istisnaları madencilik lehine vermişken, 1 Mart 2022 tarihli
yönetmelik değişikliği ile Ege’de ve de ülkemizin her
yerindeki zeytinliklerimizin talanına normlar hiyerarşisine aykırı bir şekilde yeni bir yasal kılıf hazırlanmaktadır.
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Yönetmelik değişikliği ile;
Tarım alanlarını, meraları, zeytinlikleri, ormanları korumak yerine enerji amaçlı kömür ve jeotermal faaliyetlerde belli şirketlere yönelik yeni imtiyazların gündeme
getirilmesi kabul edilemez.
Değişiklikte yer alan “kamu yararı” kavramı geçmişteki
olumsuz uygulamalar ortada iken zeytinliklerin geleceği adına ciddi bir tehlikedir ve kabul edilemez.
Faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski
hale getirme taahhüdü, geçmiş uygulamalar dikkate
alındığında işlevsizdir ve kabul edilemez.
Asırlık zeytinliklerin belli şirketlerin kârı için taşınmaya
çalışılması ya da şekilsel yeni zeytinlik dikilmesi taahhüdünün bilimsel hiçbir açıklaması yoktur ve kabul
edilemez.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın temel görevi zeytinlikleri koşulsuz korumak, zeytin ve zeytinyağı üretimini
artırmak iken, bu görevini yok sayarak, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’nın doğayı ve tarım alanlarını yok
edecek uygulamalarına rıza göstermesi, aracılık yapması kabul edilemez.
Biz, aşağıda imzası bulunan kurum ve kuruluşlar olarak;
Bir yandan kamuoyunu doğru bilgilendirerek ülke düzeyinde toplumsal mücadelemizi sürdüreceğiz.
Diğer yandan eş zamanlı olarak yönetmeliğe karşı her
türlü yasal yoldan mücadelemizi sürdüreceğiz
Yönetmelik değişikliği ile verilecek yeni izinler için de
hukuki süreci işletileceğiz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
HAY-KOOP
KESK TARIM ORKAM-SEN
KIRSAL ÇEVRE
TARGET
TARGEV
TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ
TÜM KÖY SEN
TÜRKİYE BİYOLOGLAR DERNEĞİ
TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ
TÜRKİYE ZİRAATÇILAR DERNEĞİ
TÜSKOOP-BİR
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
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HAYVANSAL GIDA KITLIĞI KAPIDA! YETİŞTİRİCİYİ YAŞAT Kİ YAŞAYASIN !
14.03.2022
Gerek küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık gibi çevresel sorunlar gerekse tüm emtialardaki (enerji, petrol,
gübre ve yem) muazzam fiyat artışları sürdürülebilir
tarım ve hayvancılık faaliyetlerini son derece olumsuz
etkilemektedir. Gıdalar içinde özellikle hayvansal gıdalar, içerdikleri zengin yaşamsal aminoasitler (esansiyel aminoasitler: vücutta üretilemeyen ve sağlıklı
büyüme/gelişme için gıda yoluyla dışarıdan alınması
zorunlu aminoasitler) nedeniyle çok daha özel bir yere
sahiptir. Gıda arzındaki devamlılık sağlıklı ve sürdürülebilir bir toplumun olmazsa olmaz koşuludur ve bu
nedenle de gelişmiş tüm ulusal ekonomilerde stratejik bir alan olarak değerlendirilir. Yine aynı nedenlerle
tüm medeni ülkelerde tarım ve hayvancılık faaliyetleri
“serbest piyasaya” değil stratejik plânlamaya dayalı
olarak gerçekleştirilir ve sürdürülebilirliğin (kârlılığın)
sağlanabilmesi için de çeşitli yol ve yöntemlerle teşvik
edilir. Yani gelişmiş hiçbir ülkede plânsız ve teşviksiz
bir tarım ve hayvancılık politikası söz konusu değildir.
Tarım ve hayvancılıkta uzun yıllar kendi kendine yeten bir ülke durumunda olan ülkemiz 1980’li yıllarda
başlayan ve ısrarla sürdürülen yanlış tarım politikaları
nedeniyle artık bu niteliğini kaybetmiş, üretimde neredeyse tamamıyla dışa bağımlı, uluslararası dalgalanmalardan hızla ve olumsuz bir şekilde etkilenen ve
halkını beslemekte zorlanan bir ülke durumuna sürüklenmiştir. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün son verilerine göre Türkiye nicelik bakımından (kişi başı toplam protein tüketimi) yeterli düzeyde besleniyor gibi
gözükse de nitelik (toplam protein içinde hayvansal
protein oranı) bakımından gelişmiş ülkelerin bir hayli
gerisinde bulunmaktadır.
Tarım ve hayvancılıkta en temel sorun üretici memnuniyetsizliğidir. Üretim girdilerindeki inanılmaz artışlara karşın ürün satış fiyatlarındaki yetersiz artışlar
her geçen gün daha çok üreticiyi üretmekten vaz geçme noktasına getirmektedir. Süt sığırcılığı acil kodu ile
uyarı sinyalleri vermektedir. Süt yemi tüketim miktarları hızla azalırken kesimhanelerde kesilen damızlık
inek sayısı her geçen gün artmaktadır. Kesilen her inek
yılda yaklaşık 8-10 ton süt ve eksik bir buzağı demek.
Bu kan kaybı sürerse hayvansal gıdalarda kıtlık kapıda demektir. Süt sığırcılığı hayvansal gıda üretiminde
kritik bir öneme sahiptir. Süt ve süt ürünlerinin yanı
sıra Türkiye’de tüketilen toplam kırmızı etin büyük bir
bölümü (%85) de sığırcılık faaliyetlerinden sağlanmaktadır. Süt ineklerinin erkek buzağıları besicilik için
canlı hayvan materyali olarak kullanılmaktadır. Yani
süt sığırcılığı daralırsa kırmızı et üretimi de daralır. Yaşanan bu olumsuz gerekçeler bu acil uyarıyı zorunlu
kılmıştır. Uzun, orta ve kısa vadeli plânlar için artık ne
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yazık ki çok geç kalınmıştır. Bu uyarı acil kodludur ve
aşağıdaki önlemler bir an önce hayata geçirilmezse
hayvansal gıda kıtlığı kapıdadır.

li, bu ürünler çocuklara, hamile kadınlara ve yoksul
ailelere ücretsiz olarak dağıtılmalıdır.
4.

Canlı besi hayvanı, kurbanlık hayvan, karkas ve
lop et ithalatı kesinlikle durdurulmalıdır.

Üretimde sürdürülebilirlik için, üreticinin 1 litre
süt satınca 1.5 kg, 1 kg karkas satınca 23 kg yem
alabileceği şekilde, ürün satış fiyatları Ulusal Süt
Konseyi ile Et ve Süt Kurumu tarafından güncellenmeli ve parite tutturulamadığında aradaki
fark kamulaştırılmalıdır.

5.

Başta mazot, elektrik ve gübre olmak üzere
önemli tarım girdileri en az %50 olacak şekilde
sübvanse edilmelidir.

6.

Hâlihazırda üretim yapan işletmelere faizsiz/hibe
kredi sağlanmalıdır.

2.

Süt sığırı işletmelerine, Şubat ayı için çiğ süte litre
başına 0,4 TL, Mart ayı için 1,0 TL olacak şekilde
ek destek verilmelidir.

7.

Önümüzdeki dönemlerde verilecek tarım ve hayvancılık destekleri yeni işletmeler yerine hâlihazırda faaliyet gösteren işletmelere verilmelidir.

3.

Artan enflasyon ve alım gücündeki azalmanın
yarattığı talep daralmasının önüne geçmek için
hayvansal ürünlerde kamu alımı gerçekleştirilme-

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ACİL ÖNLEMLER
1.

SAYI 20

Veteriner Hekimler Derneği adına
Genel Başkan Dr. Gülay Ertürk
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www.senpilic.com.tr • info@senpilic.com.tr
/ senpilic.turkiye
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/ senpilic turkiye
/ senpilic
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ZİYARETLER
ZİYARETLER

Türk Tabipler Birliği'nin 03.02.2022 tarihinde düzenlediği “Haklarımız İçin Beyaz Nöbetteyiz” eylemine Ankara ve İstanbul Veteriner Hekimler Odaları ile katıldık. Sağlık çalışanları olarak birlikte
olduğumuzu ve olacağımızı ilettik. Meclis kapısında 4 Şubat’ta yapılan basın açıklamasında da
Veteriner Hekimler Derneği olarak yanlarındaydık. 8 Şubat’ta Hacettepe Hastanesi önünde
yapılan Beyaz G(ö)revin son basın açıklamasında da tüm sağlık emekçileri ile birlikte oradaydık.
SAYI 20
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Veteriner Hekimler Derneği olarak 9 Şubat 2022 tarihinde, TBB ‘ni ziyarete gittik. Cenevre Sözleşmesine
uyulmaması ve Veteriner Otoritesi boşluğunun hukuksal çözümü ile ilgili sorunlarımızı aktarıp, kendilerine bu
konuda bir dosya sunduk.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Atlı Spor Öğrenci Topluluğu 09.Şubat 2022’de ziyaretimize geldi.
100
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12 Şubatta Tarım Platformunun toplantısına katıldık.
SAYI 20
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23.02.2022 tarihinde VHD olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan'ı ziyeret edip,
kendilerine ek gösterge talep dosyamızı sunduk. Diğer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Op. Dr.
Ertuğrul Soysal’I da 25 Şubat’ta ziyaret ederek ona da dosyamızı sunduk.
102

NİSAN 2022

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ

Sağlık Emekçileri Platformunun (SEP) zoom üzerinden 13.02.2022 tarihinde yapılan toplantısına katıldık.

Cumhuriyet gazetesinin aldığı yeni binasına 25 Şubat’ta giderek hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.
SAYI 20
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Bilkent Otelde 28.02.2022 tarihinde, altı siyasi parti tarafından düzenlenen “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Sunum ve İmza” törenine, Derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Mücteba Binici ve Genel Başkanımız
Dr. Gülay Ertürk katıldılar.

Türk Diş Hekimleri Birliği’ni 03.03.2022 tarihinde ziyaret ettik.
104
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrenci topluluklarından olan, Tarih ve Kültür Öğrenci Topluluğu ile
Atatürkçü Düşünce Topluluğunun ortak olarak düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine biz de
katıldık.

AVHO’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği olarak
düzenlediği, Ressam Beyza Başar Resim sergisi açılışında biz
de VHD olarak vardık.

SAYI 20
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Atlı Spor Öğrenci Topluluğunun düzenlediği 2. Uluslararası ve 4. Ulusal
At Hekimliği Kongresi’ne (9-12.03.2022) katıldık.

12.03.2022 tarihinde Anakra Üniversitesi Veteriner Fakültesinde düzenlenen Mehmet Akif Ersoy’u anma
etkinliğine, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Nüket Bilgen derneğimizi temsilen katıldı.
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14.03.2022 tarihinde Türk Veteriner Hekimler Birliği’ni ziyarete gittik.
SAYI 20
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05.03.2022 tarihinde CHP’nin Ankara’da düzenlemiş olduğu “Türkiye Sağlık Forumu”na Dernek olarak katılım
sağladık. Yaklaşık 10 saat süren forumda, sağlıkla ilgili 10 komisyon oluşturuldu. Bu komisyonların aralarında yaptıkları toplantılar sonucu ortaya çıkan raporlar genel kurula sunuldu. Bu raporların daha sonra kitap
haline gelmesi kararlaştırıldı. Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Uzman Veteriner Hekim Hüseyin
Dede’nin katıldığı foruma, mesleğimizi temsilen, Prof. Dr. Murat Arslan, Melike Baysal, Sevtap Kutbek ve
Necati Bozkurt da katıldılar. Tarım ve sağlık bakanlıklarında veteriner hekimlik hizmetleri örgütlenmesi, sağlık
sınıfının ana unsurlarından olduğumuz, özlük hakları (fiili hizmet, emeklilikte ek ödeme, ek gösterge), sağlıkta
şiddete veteriner hekimlerin de dâhil edilmesi gibi sorunlar dile getirildi ve kayıtlara geçirilmesi sağlandı.
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Meslektaşımız Ressam Memik Kibarkaya’nın “Parmak İzlerim” isimli kişisel resim sergisinin açılışını
15.03.2022’de TESK Sergi Salonunda yaptık. TBMM Basın Danışmanı CHP geçmiş dönem Kahramanmaraş
milletvekili Ali Öztunç ve İYİ Parti Konya milletvekili Fahrettin Yokuş da açılış konuşmaları ile sergiye katıldılar.
SAYI 20
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Genel Sekreterimiz Mücteba Binici, 19.03.2022 tarihinde yapılan Vatandaşın Vergisini Koruma Derneğinin
(VAVEK) Genel Kuruluna katıldı ve kendisine divan kurulu başkan yardımcılığı görevi verildi.
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TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasının 19.03.2022 tarihinde düzenlenen 48. Olağan Genel Kuruluna katıldık.
Genel Başkanımız Dr. Gülay Ertürk genel kurulda VHD adına bir konuşma yaptı.
SAYI 20
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22.03.2022 tarihinde TBMM’de CHP İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve CHP Bursa milletvekili
Orhan Sarıbal’I makamlarında ziyaret ettik. Aynı zamanda diş hekimi de olan Sayın İlgezdi ile sağlık çalışanlarının durumu, SEP’nun dünü ve bugünü, veteriner hekimlerin sorunları ile ilgili sohbet ettik ve özlük haklarımızla ilgili dosyayı kendilerine ilettik. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun bir zooteknist olan
Sayın Sarıbal ile ise hayvancılık politikaları ve ülkemizde hayvancılıkta yaşanan son kriz hakkında konuştuk.

Ord.Prof.Dr. Süreyya Tahsin Aygün anısına, AÜVF
Tarih Kültür Topluluğu ve Vetanka Öğrenci Topluluğunun birlikte düzenlediği “Aşı ve Kök Hğcre
Çalışmaları” adlı seminere yönetim kurulu üyemiz Elif
Çetin katıldı.
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CR88 grubu varyant corona virüslerin neden olduğu enfeksiyöz bronsite karsı tavuklarda aktif bağışıklık olusturmak için kullanılır.
Liyo_lize pelet - Tavuklar Bileşimi: Aşı, canlı varyant coronavirüs CR88121 susu en az 4.0 log10 EID 50 ve liyo_lize eksipiyan içermektedir.
Endikasyonları: CR88 grubu varyant corona virüslerin neden olduğu enfeksiyöz bronşite karşı tavuklarda aktif bağışıklık oluşturmak için
kullanılır. Aşının uygulama yolu ve dozu: • Aşının hazırlanması: Steril bir sırınga kullanarak 3-5 ml demineralize veya distile su, aşı şişesine
enjekte edilir. Şişedeki içeriğin tamamen çözünmesi sonrasında, içerik enjektöre geri çekilir ve aşı uygulaması sırasında kullanılacak olan yeterli
miktarlardaki demineralize veya distile suya ilave edilir. Ürünün tamamının şişeden alınabilmesi için, şişe iki kez durulanır. • Uygulama yolu ve doz
(1000 doz için): • Aerosol yolla: Hazırlanan aşı solüsyonu, temiz ve dezenfektan içermeyen içme suyu ve malzemeler ile uygulanır. Kaba sprey
uygulama yönteminde, mikro damlacık (ortalama damlacık çapı 100- 150 μm) üretme kapasitesine sahip, sprey cihazları (sabit basınç sprey
makinası veya ULVAVACTM) kullanılır. Her kanatlı önerilen tam doz ile aşılanmalıdır. 1000 kanatlı başına düşecek olan suyun miktarı kullanılan
sprey makinesine bağlıdır. Sprey makinesi üreticisinin önerileri dikkate alınmalıdır. Havalandırma sistemi sprey uygulamasına başlamadan önce
ve uygulama süresince kapatılarak, uygulama bittikten birkaç dakika sonrasına kadar kapalı tutulmalıdır. • Oküler yolla: Ası solüsyonu 30 ml
klorsuz su veya oküler dilüentle dilüe edilir. Göze bir damla (30 μl) aşı solüsyonu damlatılır ve gözde tamamen yayılana kadar beklendikten sonra
civciv serbest bırakılır. Aşılama programı: • Broilerler: 10-15 günlük yaşlar arasında 1 doz uygulanır. • Piliç ve yarkalar: - 1 doz, 10-15 günlük yaşta
solunum sistemi sendromunu önlemek için, - 1 doz, 8-12 haftalık yaşta, rapel aşılama olarak yumurtlama döneminden, 3-5 hafta önce inaktif CR88
(COR–2) aşısı 1 doz uygulanmalıdır. Kontra endikasyonları: Yoktur. Yan etkiler: Yoktur. Uyarılar: Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanır. Genel
hijyen kurallarına uyulur. Uygulayıcının alması gereken önlemler ve hekimler için öneriler: Aşı solüsyonunun hazırlanmasında ve aşı
uygulamasında sadece temiz, antiseptik veya dezenfektan kalıntısı taşımayan malzemeler kullanılır. Aşının uygulanması için atomizer tipi sprey
makinası kullanmayınız. Bu aşılama programı, infeksiyöz bronsitis Mass H120 susuyla yapılan aşılama programının yerine geçmez. Genel
uyarılar: Çocukların ulaşamayacagı yerlerde bulundurunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Yasal arınma
süresi: Yoktur. Ticari ambalaj şekilleri: 1000 ve 2000 dozluk cam sişelerde. Saklama koşulları ve raf ömrü: + 2ºC ila + 8ºC'de, ışıktan
koruyarak muhafaza ediniz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 16 aydır. Atık ve kullanılmayan ürünlerin imhası: Kullanılmamış aşı içeriklerini
imha ediniz ve boş şişeleri de atmadan önce dezenfekte ediniz. SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR. G.T.H.B. İzin Tarih: 31.07.2009
Pazarlama İzin Sahibi Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş. Maslak Mah. Büyükdere Cad. Uso Center No: 245 Kat: 13-14 34398 Sarıyer - İstanbul
Tel: 0212 329 11 00 Faks: 0212 329 11 01 Üretici: MERIAL Rue de l'Aviation 69800 St Priest - Fransa

Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nidakule Levent No: 7-9 Kat: 15/16 34394 Şişli / İstanbul - TÜRKİYE T: +90 212 329 11 00 F: +90 212 329 11 01
www.boehringer-ingelheim.com.tr
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Veteriner hekim muayenehane, poliklinik ve hastane yönetmeliklerinin yeniden düzenlenmesi hakkındaki
taslak yönetmelik için görüşlerimizi bildirmek üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı Şap Enstütüsü’nde düzenlenen toplantıya, Türk Veteriner Hekimler Birliği’nin davetiyle katılım sağladık.
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Veteriner Ecza Deposu Ltd. Şti.
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Tel: 0(322) 359 61 62 Fax: 0(322) 359 61 63 İnfo@cukurovaeczadeposu.com
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DAHA MUTLU İNEKLER İÇİN
SÜRÜNÜZÜN SESİNE KULAK VERİN.

Sağlık
Takibi

Kızgınlık
Takibi

Geviş
Takibi

Grup
Yemleme
Takibi

Sıcaklık
Stresi
Takibi

