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Merhaba sevgili dostlar, merhaba!

Eski bir yolda, yeni bir yordamla hepinize Merha-
ba. Hepimiz ulu bir çınarın (Veteriner Hekimler 
Derneği) tazecik dalları/yapraklarıyız. Pek çok 
yaprak döküldü o ulu çınardan, kırıldı kimi dalla-
rımız. Öncülerimizdi onlar ve hepsini saygı, sevgi 
ve minnetle anıyoruz. Bizden öncekiler de tıpkı 
bizim gibi o incecik titrek saplarıyla tutundular 
o ulu çınara, ondan beslenerek beslediler onu. 
Her nesilde biraz daha büyüdü çınar. Benim 
neslime gelinceye kadar (90’lı yıllar) o çoktan 
ulu bir çınar olmuştu zaten. Her yana uzanan 
gökçe dallara sahip ulu bir Cumhuriyet çınarı. 
Öyle bir çınar ki, yol-yordam, ilim-irfan, edep-
erkân öğreten bir çınar. Şimdi biz, o ulu çınarın 
taze yaprakları, mayamızdan aldığımız düsturla 
(vizyon ve misyon), öncülerimizden miras kalan 
yolda kendi yordamımızla (eyleme şekli) yeni bir 
döneme başlıyoruz. Hep birlikte yürümektir mu-
radımız, açık olsun yolumuz.

“Eski yolda yeni bir yordamla” dedik. İzin ve-
rirseniz ne demek istediğimizi yazarak değil ya-
parak göstermek isteriz. Biraz zaman alacak, 
lütfen zaman tanıyın, sonunda ne demek iste-
diğimizi siz de görecek, hissedeceksiniz. Burada 
yazıp geçebiliriz, “bu bülten tüm bileşenlerinin 
katılımcı, demokratik, şeffaf, akıl ve bilgiyle yüklü, 
üyelerinin, üreticilerin ve ülkemizin âli çıkarlarını 
savunan… bir bülten olacaktır”. Bağlamından 
bağımsız pozitif anlam yüklü kelimeler (sürdürü-
lebilirlik, katılımcılık, şeffaflık, barış, kardeşlik vb.) 
vardır bilirsiniz, oysa her kelime bağlamı ile bağ-
lıdır. Hoş söylem de söylemdir sonuçta ne dedi-
ğinize değil ne yaptığınıza bakar akıllı insanlar. 
Biz de akıllı insanlarla muhatap olduğumuza 
göre söylemekten çok eylemekle ilgileneceğiz. 
Yeni dernek yönetimimizin verdiği görevle yeni 
bir editörler kurulu oluşturduk. Editörler kurulu-
muz yeni dönemde nasıl bir bülten içeriği ha-

zırlanacağı konusunda online ve yüz yüze gö-
rüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde kısa, 
orta ve uzun vadeli planlar yaptık. Kısa vadede 
bültenimizi daha önce de olduğu gibi yine yılda 
dört adet yayınlanacak şekilde planladık. Bülte-
nimizin içeriğine yeni bazı başlıklar ekleme dü-
şüncesindeyiz. Bu bağlamda mesleğimizle ilgili 
uluslararası kimi kuruluşların (Dünya Veteriner 
Hekimler Birliği, FAO, WHO vb.) yayınlarını takip 
edip sizlerle paylaşmayı planlıyoruz. Yine bül-
tenimizde siz değerli üyelerimizin yazılarına yer 
vermek niyetindeyiz. Lütfen bize yazın. Orta ve 
uzun vadede bültenimize ek olarak dijital plat-
formlarda yayınlanacak yeni etkinlikler (panel-
ler, söyleşiler, röportajlar, sesli gazete vb.) planlı-
yoruz. Başarabilirsek, başardıklarımızla yakında 
dijital ortamda karşınızda olacağız. 

Gerek küresel (salgın, küresel ısınma, ekonomik 
eşitsizlik) gerekse yerel (salgın, iktisadi kriz, kötü 
yönetim ve belki en vahimi yıkılan, yerle bir olan 
Cumhuriyet kurumları) bağlamda olağanüstü 
kötü günlerden (haftalar, aylar ve hatta yıllar 
mı demeli?) geçiyoruz. Bu sadece bizim değil 
tüm insanlığın belki tarih boyunca karşılaştığı 
en büyük meydan okumalardan biri ve bu mey-
dan okuma ancak akıl, bilim ve dayanışma ile 
karşılanabilir. Daha güzel bir ülke ve daha ya-
şanılabilir bir Dünya için umut, akıl ve bilimin 
yol göstericiliğinde kimlerle yolumuz kesişecek 
ve kimlerle ayrışacak zaman içerisinde görece-
ğiz. Evet, karanlık günlerden geçiyoruz ama iyi 
şeyler de var, gerek toplumumuz (yerel seçimler) 
gerekse meslek kamuoyumuz (Veteriner He-
kimler Derneği ve TVHB Merkez Konseyi Genel 
Kurulları) son seçim tercihleri ile yüzünü aydınlı-
ğa dönmüştür. Şimdi bize düşen başka türlü bir 
hayatın mümkün olduğuna dair umudu yeşer-
terek, ülke ve meslek kamuoyunda şekillenen bu 
yeni yönelimi güçlendirmektir.

MERHABA

Prof. Dr. Şükrü GÜRLER
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Zootekni A.D.
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Değerli meslektaşlarım,

Veteriner Hekimler Derneğimizin 72. Dönemin-
de sizlerle yeni bir yönetim kurulu olarak bera-
beriz. Veteriner hekimler ailesi, bugün 40 bin-
leri bulan sayısı ile büyük bir aile. Mesleğimizin 
farklı alanlarını kucaklayan çok sayıda dernek 
ve kurumlarımız var ancak, unutulmamalıdır ki, 
tüm mesleki örgütlerimizin, içinden doğduğu 
ana kaynak; Veteriner Hekimler Derneğimizdir. 
Bu yönüyle mesleki tüm derneklerden farklı bir 
öneme sahiptir. En özet haliyle; Atamızın ilke 
ve devrimleri doğrultusunda meslektaşlar ara-
sında dayanışmanın arttırılması, mesleki hak-
ların olduğu kadar ulusal hayvancılığın ve eko-
nominin geliştirilmesi, hayvan sağlığı ve halk 
sağlığının korunması, hayvan sevgisi kadar ya-
şam hakkına saygının da arttırılması ve sevgi 
saygı içinde yaşayan bir toplum oluşturulması 
adına, derneğimiz, geçmişten getirdiği misyo-
nu bugün de sürdürmektedir. Bu amaç uğruna, 
geçmişteki kurucu üyelerimizden ve saygıdeğer 
meslek büyüklerimizden aldığımız feyzle yola 
devam ediyoruz. Gururla ve onurla. Çünkü Ve-
teriner Hekimler Derneğinin bir üyesi olmak 
ayrıcalıktır. 

İki yılda bir mart ayında, derneğimizin merke-
zinin bulunduğu Ankara’da, Genel Kurul yapılır. 
Genel kurulda, gündemdeki konular görüşülüp, 
yeni dönem için dernek yönetim kurulu ve diğer 
organlar seçilir. Seçimler, gizli oy ve açık sayım 
ilkesiyle yapılır. Mart 2020’de yapılması gereken 
genel kurul ve seçimler pandemi nedeniyle Ey-
lül 2021’e sarktı. Dolayısıyla, 72. Dönem Veteri-
ner Hekimler Derneği Genel Kurulu 25.09.2021 
tarihinde gerçekleştirildi. İki farklı liste ile seçim 
yapıldı ve biz yeni bir yönetim kurulu olarak 
yönetime seçildik. Önceki dönemlerde derne-
ğimize ve mesleğimize hizmet etmiş tüm mes-
lektaşlarımıza teşekkür ederiz. Bu kutsal görevi, 

tüm gayretimizle sürdüreceğiz. Bugün itibariyle 
Veteriner hekimlerin sorunları çok fazla. Kamu-
dakilerin, özel sektördekilerin, serbest klinisyen-
lerin… Hepimizin ayrı ayrı sorunları var. Özlük 
haklarını alamayan Veteriner hekimler, şidde-
te maruz kalıp sağlıkta şiddet yasasına dahil 
edilmeyen Veteriner hekimler, mesleğini icra 
etme konusunda tüm yetki ve otoritesi elinden 
alınan Veteriner hekimler, hasta kurtaracağım 
derken kaçak elektrikle can veren, ama ne yap-
tığı iş ne verdiği can göze görünmeyen Veteri-
ner hekimler, hayvancılıkla uğraşan vatandaşa 
veresiye iş yapıp, emeğinin karşılığı olarak bir 
bardak su içen Veteriner hekimler, kontrolsüzce 
açılan muayenehaneler sonucu rekabet içinde 
meslektaşları ile arası açılan Veteriner hekim-
ler, sadece muayenehane giderleri ile değil, bü-
rokratik işlemlerin getirdiği yük altında sıkışmış 
kalmış Veteriner hekimler, bazı sözde hayvan 
severlerin tacizi ve kaprisi altında ezilen Vete-
riner hekimler… Bu liste daha böyle uzar gider. 
Biz yönetim olarak, bu kadar sorunun, ancak 
ve ancak birlik ve beraberlik içerisinde olursak, 
güçlü olursak çözülebileceğine inanıyoruz. Bu 
yüzden “hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü de-
ğiliz” mottosuyla yola çıktık. Karamsar değiliz. 
Gücümüzün farkındayız. Sağlık, hayvancılık ve 
gıda sektörünün tüm alanlarında önemli görev 
ve sorumlulukları olan, hayati öneme sahip bir 
mesleğimiz var. Bunun farkındalığıyla diyoruz 
ki; artık değişim ve hız zamanı. Sürekli, görünür 
ve etkileyici olma zamanı. Güç süreklilikte. Hep 
beraber ve ‘’biz’’ olarak, mücadelede sürekliliği 
sağlayacağız. Sürekli değişim ve gelişim içinde 
olmak, görünür ve etkileyici olmak ve önem 
taşıyan tüm alanlarda, takip eden değil, takip 
edilen bir meslek olmak için biz, yeni yönetim 
olarak işe koyulduk bile. Neler mi yaptık, hadi 
sayfaları çevirip okumaya başlayın o zaman. 
Keyifli okumalar.

Dr. Gülay ERTÜRK
Veteriner Hekimler Derneği 

Genel Başkanı
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Değerli meslektaşlarımız,

72. Dönem Yönetim Kurulu olarak, heyecanla 
görevi devraldık. Sizlere çalışmalarımızın kısa 
bir özetini aktaralım. Detaylar için web sitemizi 
ziyaret edebilir, sosyal medya hesaplarımızı ta-
kip edebilirsiniz. 

Bildiğiniz gibi 25 Eylül 2021 tarihinde, 72. Ola-
ğan Genel Kurul gerçekleştirildi. Mevcut üye 
sayımızın ¼’ünü aşan bir katılımla iki farklı liste 
ile seçim yapıldı. 58 oy farkla göreve gelerek, bu 
yeni dönemin yönetim kurulu olarak çalışmala-
rımıza başladık.

Yeni dönem yönetim kurulu olarak, 4 Ekim 
Hayvanları Koruma Gününde, hayvan sağlığı 
ve gönencinde Veteriner Hekimlerin önemi-
nin altını çizip, mesleki yetkilerimizin elimizden 
alınmasına da vurgu yaparak bir basın açıkla-
ması yaptık. Gazete Zebra, diken.com.tr ve Bir-
gün gazetesi basın bildirimizi yayınladı.

Yine 4 Ekim Hayvanları Koruma gününde, Ge-
nel Başkanımız Dr. Gülay Ertürk, Halk TV’de 
“Can Coşkun ile Haber Masası” programına 
canlı olarak bağlanarak, Temmuz 2021 tarihin-
de son olarak güncellenen Hayvanları Koruma 
Kanununu hakkında konuştu. İlçe belediyele-
rinde Veteriner Hekimlerin çalıştırılmasının is-
teğe bağlı bırakılmasının sonuçları olarak çoğu 
ilçede Veteriner İşleri Müdürlüklerinin kapatıl-
masının, hayvan sağlığına olduğu kadar çev-
re ve toplum sağlığına olan sakıncalarından 
bahsetti. Hayvanları korumak için öncelikle 
yapılması gerekenin, bu Veteriner İşleri Müdür-
lüklerinin yeniden kurulması gerekliliğine dikkat 
çekti. Ayrıca, bu kanunun, hayvanlara yönelik 
işlenen suçlar konusunda, cezaların, Veteriner 
Hekim ya da Veteriner Teknikerlere, yarı oranın-
da arttırılarak uygulanmasının da haksızlığına 
değinerek, “Meslekler cezalandırılamaz dedi. 
Görevi kötüye kullanmada, bulunulan pozisyon 
ile ilgili olarak ceza arttırılabilinir, yani siz hay-
van koruma gönüllüsü olarak hayvanlara kötü 
davranırsanız bu bir görevi kötüye kullanmaz-
dır ve pozisyon olarak cezası arttırılabilir ancak 

72. DÖNEM YÖNETİM KURULU
ÇALIŞMALARIMIZ
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Veteriner Hekimlik bir meslektir. Bir insanın, mesle-
ği nedeniyle suçu arttırılmaz. Örneğin, katil olan bir 
doktorun, cezasının doktor olması sebebiyle arttırıl-
ması söz konusu olmadığına göre bu kanundaki, Ve-
teriner Hekimlerin cezası ile ilgili kısım da yanlıştır ve 
düzeltilmelidir” diye konuştu.

4 Ekim 2021 tarihinde, Veteriner Hekimler Derneği 
olarak, Lösev Lösemili Çocuklar Köyü’ne giderek, ora-
daki 23 köpeğe, Çankaya Belediyesi ile antiparaziter 
ilaç uygulaması yaptık. Lösev Eğitim Kurumlarında, 
ilköğretimdeki çocuklara, Dr. Nasıf Aldemir ve Dr. 
Gülay Ertürk ile Veteriner Hekimlik mesleğini tanıt-
tık. Lösev köyüne, ücretsiz olarak Yarka tavuk temin 
ettik. 

12 Ekim 2021 tarihinde, tavuk etlerindeki zamların 
sebebi olarak girdi maliyetlerindeki artış konusunda, 
Tele1 televizyonunda sabah 10 haberinde başlayıp 
gün boyu süren haber kuşağında Dr. Gülay Ertürk’ün 
açıklaması yayınlandı. 

13 Ekim 2021 tarihinde, Fox TV’de, Selçuk Tepeli’nin 
“Tavukların sürekli yumurtlaması ve süt ineklerinin 
sürekli süt vermesi için, hayvanlara kimyasallar ve-
riliyor” şeklinde haber yapılması üzerine, “Türkiye, et 
ve yumurta tavuğu üretiminde dünyada ilk 10’a gir-
mektedir. Türkiye’de, yumurta ve tavuk etinde, 1 mil-
yar dolara yaklaşan ihracat yapılmaktadır. Bu sek-
törde denetim, Bakanlık tarafından yapılmaktadır. 
Bu yanlış haberler hem üreticiyi hem tüketiciyi yanlış 
etkilemektedir. Süt inekçiliğinde de inek, doğum son-
rası 305 gün süt verir. Bu genetik kapasitesi yanında, 
beslenme barınma koşullarına göre ortaya çıkmak-
tadır. Yanlış haberler yüzünden şirketler iflas edebilir. 
Yabancı şirketler pazarı ele geçirebilir. Karşılıklı ileti-
şim önemlidir” diyerek bir açıklama yaptık.

Bu açıklamayı Fox TV haricinde, SetBir ve BesdBir’e 
de gönderdik.

13 Ekim 2021 tarihinde, Türkiye Ziraatçılar Derneği-
nin Genel Kuruluna davetliydik. Yönetim kurulumuz-
dan, Mehmet Bülbül ve Dr. Gülay Ertürk katıldılar. Dr. 
Ertürk, hayvancılık konusundaki sorunların çözümü 
için Veteriner Hekimler olarak, Ziraatçı paydaşlar 
ile yol alınabileceğinin altını çizen bir konuşma ger-

çekleştirdi. Bu katılımın sonucu olarak, Türkiye Zira-
atçılar Derneği, 7 Ocak 2022 tarihinde derneğimizi 
ziyaret ederek, bizim de olumlu değerlendirdiğimiz, 
beraberce bir Tarım ve Hayvancılık Platformu oluş-
turma önerisini sundular.

22 Ekim 2021 tarihinde, AÜ Veteriner Fakültesinin or-
ganizasyonu ile, Veteriner Hekimliği öğretiminin 179. 
Yıl dönümü kutlaması için çevrimiçi yapılan toplan-
tıya, Dr. Gülay Ertürk katıldı. Kabul edilebilir kalitede 
bir eğitim ortamı ve akademik standardı sağlama-
dan hiçbir fakültenin kurulmasına izin verilmemesi 
gerektiğinin altını çizerek, “Siyasi yatırım aracı olarak 
Veteriner Fakültelerinin açılmasına asla izin verilme-
melidir.” dedi.

23 Ekim 2021 tarihinde, Yönetim Kurulu üyemiz Müc-
teba Binici’nin Cumhuriyet gazetesinde Gıda Güven-
liğine dikkat çektiği yazısı haber olarak yayınlandı. 

23 Ekim 2021 tarihinde, derneğimizde #küçükşey-
lerbizibirleştirir adıyla başlattığımız toplantılarımızın 
ilkini meme kanseri farkındalığı için gerçekleştirdik. 
Kadın meslektaşlarımız yoğunlukta olmak üze-
re 30’u aşkın meslektaşımızla Prof. Dr. Serdar Öz-
baş’tan meme kanseri sunumu dinledik. Etkinliğimiz 
sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlandı.

26 Ekim 2021 tarihinde yönetim kurulu olarak Cum-
huriyet gazetesinin Ankara bürosunu ziyarete gittik. 
Mehmet Bülbül, Elif Çetin, Mücteba Binici ve Gülay 
Ertürk bu ziyarete katıldılar. Bu ziyaretimiz 27 Ekim 
2021 tarihinde Veteriner Hekimlerden anlamlı ziya-
ret denilerek Cumhuriyet gazetesinde haber yapıldı. 

01 Kasım 2021 tarihinde, Anıtkabirde 20 meslektaşı-
mızla Atamızı ziyaret ettik. Anıtkabir Özel Defterine 
şunları yazdık “Yüce Atam, manevi huzurunuzda bu-
lunmanın heyecanı içerisindeyiz. İşaret ettiğiniz ulu-
sal ekonominin temelinde, tarım ve hayvancılık var-
dır düşüncesiyle, bizler de ithalata dayalı politikaları 
değil, yerli üretimi geliştirmeyi hedefleyen Veteriner 
Hekimleriz. Son yıllarda, gittikçe azaltılan yetki ve so-
rumluluklarımızın geri iadesi mümkün olduğu taktir-
de, ülkemiz hayvancılığını geliştirmek için, geçmişte 
olduğu gibi bugün de tüm gayreti göstereceğimizi, 
saygılarımızla arz ediyoruz. Size ve devrimlerinize 
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olan tartışılmaz inanç ve bağlılığımızla şükranlarımı-
zı sunarız. Veteriner Hekimler Derneği adına Genel 
Başkan Dr. Gülay Ertürk.”

02 Kasım 2021 tarihinde, AÜ Veteriner Fakültesinde, 
VetAnka Sürü Yönetimi Öğrenci Topluluğunun etkin-
liğinde, başkan Dr. Gülay Ertürk, yaptığı konuşmada, 
mesleki kimliğe sahip olunarak mezun olmanın öne-
mini vurguladı.

06 Kasım 2021 tarihinde, TVHB’nin, Genel Kuruluna 
katıldık. Genel Kurulda, başkan Dr. Ertürk, mesleki 
hak kayıplarımızın önüne geçilmesi ve mesleğin, top-
lumdaki saygınlığının arttırılması için, güçlü bir mes-
lek örgütü olmanın altını çizdi. Bunun için TVHB’nin, 
birbirinden farklı tüm mesleki dernek ve kurumlar 
için birleştirici olmasının öneminden bahsetti.

06 Kasım 2020 tarihinde, Gazete Zebrada, köklü 
mesleğimizin altı çizilerek, Tek Sağlık konusunda Ve-
teriner Hekimliğin önemini konu alan Dr. Gülay Er-
türk imzalı yazımız yayınlandı.

07. Kasım 2021 tarihinde, Cumhuriyet gazetesinde 
Tek Sağlık konusundaki yazımız yayınlandı.

10 Kasım 2021 tarihinde, Yekta Güngör Özden ile 
derneğimizde Atamızı andık. Sayın Özden, Atamızın 
1953 tarihinde, Etnografya müzesindeki geçici kab-
rinden alınıp Anıtkabir’e taşınma sırasındaki korteji 
yönetme anılarını biz Veteriner Hekimlerle paylaştı. 
Canlı yayın ile sosyal medya hesaplarımızda toplan-
tımızı paylaştık. 

12 Kasım 2021 tarihinde, yönetim kurulu üyemiz 
Dr.Öğr.Üyesi Nüket Bilgen KHVHD 15. Uluslararası 
Sürekli Eğitim kongresinde, derneğimizi temsilen bir 
konuşma gerçekleştirdi.

18 Kasım 2021 tarihinde, Dr. Gülay Ertürk’ün kalemiy-
le, Cumhuriyet gazetesinde, Veteriner Hekimler ola-
rak özlük haklarımız ile ilgili mağduriyetimizi anlatan 
“Yıpranma Payı Haktır” içerikli yazımız yayınlandı. 

19 Kasım 2021 tarihinde, Veteriner Hekimlerin Sesi 
platformu ve Semptom dergisinin, başkanımız Dr. 
Gülay Ertürk ile gerçekleştirdiği röportaj yayınlandı.

25 Kasım 2021 tarihinde, Eskişehir’de meslektaşları-
mız ile bir araya geldiğimiz bir kahvaltıdaydık. Sağ-
lık çalışanlarına yapılması konuşulan zamlarla ilgili 
olarak, Veteriner Hekimlerin de maaş iyileştirmeleri 
konusunda sağlık çalışanı olduğunun görmezden 
gelinmemesi için bir basın açıklaması yaptık. Genel 
başkan Dr. Ertürk “Adalet herkes içindir” dedi. Basın 
açıklamamız Esgazete.com’da yayınlandı.

09 Aralık 2021 tarihinde, özlük haklarımızın elimiz-
den alınması konusunda, başkan Dr. Ertürk’ün “Ada-
let Herkes İçindir” başlıklı yazısı, Gazete Zebra’da 
yayınlandı. 

10 Aralık 2021 tarihinde, Cumhuriyet gazetesinde, 
“Süreyya Tahsin Aygün hakkında” başlıklı başkanımız 
Dr. Ertürk’ün yazısı yayınlandı. 

14 Aralık 2021 tarihinde, Veteriner Hekimlerin durum-
larını ve taleplerini gerekçeleri ile içeren dosyamızla 
TBMM’ndeydik. Parti gözetmeksizin, hepsini ziyaret 
etmeyi amaçladık ve parti grup başkan vekilleri ile 
görüşmeler gerçekleştirdik. Özgür Özel, Cavit Arı, Sa-
ruhan Oluç ile görüşme sağladık. Yerlerinde bulama-
dığımız Erhan Usta, İsmet Yılmaz, Levent Bülbül’e de 
dosyalarımızı bıraktık. 

18 Aralık 2021 tarihinde, Gazete Zebra’da yapay et 
konusunda başkan Dr. Ertürk’ün yazısı yayınlandı.

23 Aralık 2021 tarihinde, TDSYB‘yi ve TTB‘yi ziyaret 
ettik.

25 Aralık 2021’de #küçükşeylerbizibirleştirir toplan-
tımızı Prof. Dr. Hakan Yardımcı ile derneğimizde 
“GDO’yu biliyor muyuz?” konusu ile gerçekleştirdik. 
Etkinliğimizi canlı yayın olarak sosyal medya hesap-
larımızda paylaştık. 

25 Aralık 2021 tarihinde, ülkemizde Veteriner saha-
daki aşı konusunda başkanımız Dr. Gülay Ertürk’ün 
yazdığı haber, Cumhuriyet gazetesinde birinci say-
fada yer buldu.

27 Aralık 2021 tarihinde, son günlerde sık yaşanan 
bir durum olması sebebiyle sokaklardaki köpek sal-
dırıları konusunda basın açıklaması gerçekleştir-
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dik. Açıklamamız Cumhuriyet gazetesi, Anka haber 
ajansı, T24, Pencere TV. com’da yayınlandı. 

27 Aralık 2021 tarihinde, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın, 
Habertürk televizyonunda, Kübra Par ile yaptığı TV 
programında, canlı yayın sırasında Veteriner Hekim-
ler ile ilgili talihsiz sözler söylemesi üzerine, Genel 
başkanımız, kendisini telefon ile arayarak, mesleği-
mize ilişkin doğru bilgilendirme yaptı. Sayın Ortaylı, 
bu durum üzerine hem 02 Ocak 2022 tarihinde Hür-
riyet gazetesindeki köşesinde, hem de 03 Ocak 2022 
tarihinde sosyal medya hesabından canlı yayınında, 
Veteriner Hekimlerden özür diledi. İstisnai durumları 
belirterek bazı Veteriner Hekimlerin duyarsız olduk-
ları ve kusurlu davrandıkları konusunda ifade ettiği 
sözlerini tüm Veteriner Hekimleri kastederek söyle-
mediğini ifade ederek, özür diledi. Sayın Ortaylı’nın 
büyüklük göstermesi bizleri mutlu etti. 

06 Ocak 2022 tarihinde SetBir’i ziyaret ettik.

12 Ocak 2022 tarihinde, BBP Başkanı Sayın Musta-
fa Destici’nin, bir TV programında, Veteriner Hekim 
kontrolü olmaksızın hayvan kesilmesini öneren kaçak 
et kesimine özendirici açıklaması üzerine, basın açık-
laması gerçekleştirdik. Zoonotik hastalıkların önemi-
ne vurgu yaparak, ülkemizde sağlıklı et tüketiminde 
Veteriner Hekimlerin önemine değindiğimiz basın 
açıklamamız, haberler, T24, son dakika .com ve ger-
çek gündem haber sitelerinde yayınlandı. 

14 Ocak 2022 tarihinde BESDBİR’i ziyaret ettik.

15 Ocak 2022 tarihinde, Çorum Veteriner Hekimler 
Odasının düzenlediği Veteriner Hekimler Gecesine 
başkanımız Dr. Gülay Ertürk nezdinde katıldık. Dü-
zenlenen geceden elde edilen gelir ile bir ilkokulda 
fen ve biyoloji laboratuvarının kurulması ve bu labo-
ratuvara vefat eden meslektaşlarımızın adının veril-
mesi, meslektaşlarımızla bir araya geldiğimiz geceyi 
daha da anlamlı kıldı.  

18 Ocak 2022 tarihinde, gazeteci Müyesser Yıldız’ın, 
17 Ocak 2022’de attığı Hukuk Fakültelerinde Veteri-
ner Dekan var haberi için, kendisini telefonla araya-
rak, yazı ve açıklamaların dikkat çekici ve etkileyici 
olması adına mesleğimizin istismar edilmesinden 

duyduğumuz rahatsızlığı dile getirdik. Bunun üzerine 
kendisi yanlış ifadesinden dolayı sosyal medya hesa-
bı üzerinden veteriner hekimlerden özür diledi. 

23 Ocak 2022 tarihinde 9. Köy Haber Sitesi’nde baş-
kanımız Dr. Gülay ERTÜRK ile yapılan evcil hayvan 
sahipleri ile ilgili röportajı yayınlanmıştır. Ayrıca Ga-
zete Diken’de yayınlanan Tehlikeli Irk Düzenlemesi 
Terk Getirdi başlıklı haberde başkanımız Dr. Gülay 
ERTÜRK’ün görüşlerine yer verildi.

Mesleğimizi çeşitli platformlarda temsilimiz ve mes-
leğimizin ön plana çıkması adına görünürlüğümüzü 
arttırmaya yönelik çalışmalarımıza ve özlük hakları-
mızı savunmaya devam edeceğiz. 

Sosyal medya hesaplarımızdan biz-
leri takip etmeyi unutmayın.

Twitter 
Vethekdernegi

Instagram 
Veteriner_Hekimler_Dernegi

Facebook 
Veteriner Hekimler Derneği

Youtube 
Veteriner Hekimler Derneği
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eteriner Hekimler Derneği 72. dönem yönetimi ola-
rak yönetime geldiğimiz tarihten itibaren aylık Kü-
çük Şeyler Bizi Birleştirir etkinlikleri düzenlemeye 
başladık. Etkinliklerimizi, sosyal mesafe ve pandemi 
önlemlerine dikkat ederek belirlenen katılımcı sayı-
sı ile yüz yüze derneğimizin lokalinde gerçekleştir-
dik. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da canlı 
yayınlayarak Türkiye genelinde tüm üyelerimize ve 
takipçilerimize ulaştırdık. Her ay yeni bir konu ve içe-
rik ile etkinliklerimizi düzenlemeye ve siz üyelerimize 
ulaştırmaya devam edeceğiz.

İlk etkinliğimizi Ekim ayında düzenledik. 

Ekim ayı Dünya genelinde meme kanseri ile ilgili 
tedavi geliştirme çalışmalarına kaynak sağlamak 
amacıyla 1985 yılında Meme Kanseri Farkındalık ayı 
olarak ilan edilmiştir. Özellikle kadın veteriner hekim 
üyelerimizi davet ettiğimiz etkinliğimizde Prof. Dr. 
Serdar ÖZBAŞ “Türkiye’de Meme Kanseri ve Erken 
Tanının Önemi” başlıklı bilgilendirme konuşması-
nı yapmıştır. Etkinliğimizde ayrıca Yönetim Kurulu 
Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Nüket Bilgen’in meme kanse-
ri tanı ve tedavi sürecindeki tecrübelerini paylaştığı 
“Meme Kanseri Bencildir” kitabı hediye edilmiştir.

#
K

Ü
Ç

Ü
K

ŞE
Y

LE
R

B
İZ

İB
İR

LE
ŞTİR

İR

#KÜÇÜKŞEYLERBİZİBİRLEŞTİRİR

12



VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ

SAYI 19 13

İkinci etkinliğimizi Kasım ayında düzenle-
dik. 

Atatürk’ü anma haftasında 10 Kasım 
günü, 13. Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Yekta Güngör Özden, “Atatürk’ü sevdiği 
türküler eşliğinde, Yekta Güngör Özden 
ile anıyoruz” başlıklı konuşmasını yapmış-
tır. Bu konuşmada 1953 yılında Atatürk’ün 
naaşının Ankara’ya getirildiği günü fo-
toğraflarla katılımcılara anlatmıştır. Ata-
türk’ün sevdiği şarkılar üyemiz Veteriner 
Hekim Seyit Yıldırım’ın bağlaması eşliğin-
de konservatuvar öğrencisi Şükran Alçın 
tarafından seslendirilmiştir. Etkinliğimizde 
ayrıca katılımcılara Anıtkabir Derneği 2022 
yılı takvimi hediye edilmiştir. 
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Üçüncü etkinliğimizi Aralık ayında düzenledik. 

Biyogüvenlik Kurulu Eski Başkanı (2010-2016), Türki-
ye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi (2021) üyesi ve 
Gıda Aydınlatma Platformu Derneği (2020) başkan 
yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yardımcı “GDO’yu Biliyor 
muyuz?” başlıklı konuşmasını yapmıştır. Türkiye’de 
GDO üretimi ve gıdalarda kullanımının yasaklı olma-
sından, GDO’yu üreten ve gıdalarda kullanan ülke-
lerden örneklerle GDO konusuna açıklık getirmiştir. 
Türkiye’de GDO uygulamaları ilgili politikaların diğer 
ülkelere kıyasla daha tutucu olduğunu vurgulamıştır. 
Ayrıca etkinliğimizin sonunda sevilen türkü ve şarkılar 
üyemiz Veteriner Hekim Seyit Yıldırım’ın bağlaması 
eşliğinde konservatuvar öğrencisi Şükran Alçın tara-
fından seslendirilmiştir. 
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Dördüncü etkinliğimizi Ocak ayında düzenledik. 

Cumhuriyet gazetesi yazarı Sayın Işık Kansu ile ger-
çekleştirdik. Sayın Işık Kansu ile Adalet ve Demokrasi 
haftasında Uğur Mumcu hakkında söyleşi yapılmıştır. 
Söyleşinin ardından Sayın Işık Kansu’nun yazdığı ki-
taplar için mini imza akşamı düzenlenmiştir. 

24 Ocak 1993'te öldürülen gazeteci-yazar Uğur 
Mumcu ile 31 Ocak 1990'da öldürülen Prof. Dr. Mu-
ammer Aksoy'un ölüm yıldönümlerini kapsayan 24-31 
Ocak haftası Uğur Mumcu Araştırmacı Gazeteci Vak-

fı tarafından Adalet ve Demokrasi Haftası olarak ilan 
edilmiştir. 

Karanlık 90’lı yıllar Prof. Dr. Muammer Aksoy’un, Çetin 
Emeç’in, Turan Dursun’un ve Bahriye Üçok’un katle-
dilmeleri ile başlamış, Musa Anter (1992), Onat Kutlar 
(1995), Metin Göktepe (1996) ve Ahmet Taner Kışlalı 
(1999) ile devam etmiştir. 90’lı yıllar bitse de kötülük 
ve karanlığı 2000’li yıllara sarkmış ve Necip Hable-
mitoğlu (2002) ve Hrant Dink (2007) öldürülmüştür. 
Etkinliğimizde bu kıymetli kayıplar anılmıştır.
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Aşılar hastalıkların önlenmesinde en önem-
li olanaklardan biridir. Veteriner ve beşerî aşı 
üretimi daima birlikte var olmuş, birlikte geliş-
miştir. İnsan patojenlerinin çoğunun hayvansal 
kökenli olması “Tek Tıp–Tek Sağlık” yaklaşımını 
doğurmuştur. Kuduz, antraks (şarbon), brusel-
la, tüberküloz gibi birçok hastalıktan hayvan-
ları korumak sadece hayvan sağlığı için değil, 
aynı zamanda insan sağlığı için de önemlidir. 

Ülkemizde deneme yanılma yoluyla aşı uygu-
lamalarının tarihi 1700'lere kadar uzanmakta-
dır. İlk Edirne'de geleneksel olarak bu işi yapan 
aşıcı kadınlar, çiçek hastalığına karşı ceviz ka-
buklarında ya da incir yapraklarında hastaların 
çiçek lezyonlarının döküntülerini biriktirir, deriyi 
çizerek bu döküntülerle kişileri aşılar, sonra yara 
yerini gül yapraklarıyla kapatırlarmış.

İngiltere Büyükelçisi’nin eşi Lady Mary Mon-
tagu’nun 1721 yılında ülkesine yazdığı bir mek-
tupta İstanbul’da çiçek hastalığına karşı “aşı 
denilen bir şey” (varilasyon metodu) yapıldığını 
hayretle bildirmektedir. Bu mektup aşı üretimi-
ne ilişkin ulaşılmış en eski belgedir. 

Dünyada; laboratuvar testleri yoluyla oluştu-
rulan ilk hayvan aşısı, 1879'da Louis Pasteur 
tarafından tavuk kolerasına karşı üretilmiştir. 
Pasteur ayrıca 1881'de koyun ve sığırlar için 
antraks (şarbon) aşısını ve 1884'te kuduz aşı-
sını üretmiştir.

Aşı üretim çalışmalarını yürütmekte olan Pas-
teur, çalışmalarını sürdürebilmek için dönemin 
devlet başkanlarından maddi yardım talep 
etmiş, II. Abdülhamit yardım yapabileceğini 
ancak Pasteur’ün çalışmalarını İstanbul’da sür-

dürmesini istemiştir. Bu teklif Pasteur tarafın-
dan kabul görmeyince Pasteur’e, Mecidiye Ni-
şanı ve 10.000 altın karşılığında Osmanlı’dan 3 
kişiyi asistan olarak yetiştirmesi teklif edilmiştir. 
Bunun üzerine Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i 
Şâhâne’den Müderris Alexander Zoeros Paşa

Louis Pasteur ve kucağında iki beyaz tavşan

Veteriner Hekim Hüsniye DİRİCAN
Tarım ve Orman Bakanlığı 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

TURKOVAC AŞISI YÜZ YILLIK 
BİRİKİMİN ESERİDİR
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başkanlığı altında, Kaymakam (yarbay) Dr. Hüseyin 
Remzi ve Kaymakam (yarbay) Veteriner Hüseyin 
Hüsnü beyler gönderilmişlerdir. Daha sonra bu ekip 
çalışmalara temel teşkil etmesi için “kuduz mikrobu” 
enjekte edilmiş bir kemik iliği ile ülkelerine geri dön-
müştür.

Zoeros Paşa’nın öncülüğünde 1887’nin Ocak ayında 
Daûl-Kelp ve Bakteriyoloji Ameliyathanesi (Kuduz 
Tedavi Müessesesi) kurulmuştur. Bu kurum dünya-
nın üçüncü, doğunun ise ilk kuduz merkezi olmuştur. 
Böylece ülkemizde ilk aşı üretim merkezi de kurul-
muş olur.

İstanbul’da 1892 yılında Bakteriyolojihane oluşturul-
muş 1892’de çiçek, 1896’da difteri, 1897’de ise sığır 
vebası aşısı üretim evi kurulmuştur. Veteriner Hekim 
Mustafa Adil Şehzadebaşı (1871-1904) tarafından 
1903’de kızıl serumu üretilmiştir.

Bakteriyolojihane, Nişantaşı, İstanbul

Kurtuluş Savaşı sırasında zor koşullar altında dahi 
hayvan ve insanlar için aşılar üretilmeye devam et-
miştir. 

Veteriner Hekim Adil Mustafa Şehzadebaşı

Aşı üretiminde çok sayıda yurtsever doktor ve ve-
teriner hekim özveriyle görev yapmıştır. Günün zor 
koşullarında, insan ve hayvan aşı-serumları üretmiş-
ler, tıbbi gelişmeleri izlemişler, ülkenin ihtiyacını kar-
şılamaya çalışmışlardır. Ahmet Refik, Kemal Muhtar, 
Şerefeddin Mustafa, Mustafa Hilmi, Ahmet Şefik, Ni-
kolaki Mavriadis, Zekai Muammer, Reşat Rıza, Mu-
zaffer, Nikolaki Zuhri, Tevfik Salim… Bu isimler Kurtu-
luş Savaşı’na destek veren sayısız özverili doktor ve 
veteriner hekimden sadece birkaçıdır. Bazıları savaş 
süresince ürettikleri aşı ve serumları işgal altındaki 
İstanbul’dan Anadolu’ya gizlice sevk etmişler, bazıla-
rı da bu aşı üretim evlerini Eskişehir, Kırşehir, Afyon, 
Niğde ve Sivas gibi Anadolu’nun farklı kentlerinde 
yeniden kurmuşlar, zor koşullarda aşı ve serum üret-
mişlerdir.

Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün 1928’de kurulmasıyla üre-
tim merkezileştirilmiş, Cumhuriyet’in ilanından sonra 
da ülkenin aşı ve serum üretimini yapanlar aynı öz-
veri ile çalışarak aşı ve immun serum üretimine de-
vam etmişlerdir. Hıfzıssıhha’da 1936’da, 17 farklı aşı 
üretiliyor iken 1998’de aşı üretimine son verilmiş ve o 
tarihten sonra insan aşıları tümüyle yurt dışından it-
hal edilmeye başlanmıştır. Hıfzıssıhha’da aşı üretimi 
1998’de durdurulmuş ancak Ulusal polivalan yılan, 
akrep, tetanoz, difteri etkenleri için immun serum 
üretimi veteriner hekimlerin de içinde bulunduğu 
sağlık çalışanlarınca devam ettirilmiştir.

Ülkemizde veteriner aşı üretimi 1990’lı yılların başı-
na kadar sadece kamuda bulunan Enstitüler tara-
fından gerçekleştirilmiştir. Bu enstitülerden ilki 1901 
yılında “Pendik Veteriner Bakteriyolojihanesi” adıyla 
İstanbul’da kurulmuştur. Daha sonra sırasıyla Anka-
ra-Etlik (1921), İzmir-Bornova (1933), Samsun (1948), 
Ankara Şap Enstitüsü (1950), Adana (1964), Konya 
(1968) ve Manisa Tavuk Aşıları Üretim Enstitüsü 
(1982) kurulmuştur. 

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü’nde (Pendik VKE) 
koyun-keçi çiçek, ektima, brusella abortus ve meli-
tensis aşıları, enterotoksemi, botulismus, enfeksiyöz 
nekrotik hepatitis, hemorajik sepitisemi, E.coli, S.a-
bortus ovis, Theileria, keçi-ciğer ağrısı, ektima, aga-
laksi ve buzağı septisemi serumu gibi çok sayıda 
antiserum, konjugat, clostridial toksin ve antitoksin-
ler gibi çok sayıda biyolojik ürün üretilmiştir. Pendik 
VKE’nde halen sığır, koyun ve keçiler için konjuktival 
brusella, koyun-keçi çiçek ve keçiler için bulaşıcı aga-
laksi aşıları üretilmektedir.
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Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 
(Kaynak: Tarim ve orman bakanlığı internet sayfası) 

Ankara Etlik Merkez Araştırma Enstitüsü’nde tarihsel 
olarak mavidil, kuduz, sığır vebası, koyun-keçi veba-
sı (PPR), kısrak virüsü abortus, antraks, vibrio fetus 
aşıları ile mallein ve tüberkülin üretimi gerçekleştiril-
miştir. Halen mavi dil, koyun keçi vebası, sığır vebası, 
antraks (şarbon), PPD bovine ve PPD avian aşıları ile 
tüberkülin ve tek tırnaklı hayvanlar için mallein ürün-
leri üretilmektedir. 

Şap Enstitüsü değişik suşlar ile bivalan ve trivalan 
Şap aşılarını üretmeyi halen sürdürmektedir. Diğer 
veteriner kontrol enstitülerinden Adana ve Konya 
ente-rotoksemi, Elazığ enterotoksemi ve E. nekrotik 
hepatitis, Samsun yanıkara aşılarını üretmişlerdir. 

Son yirmi yılda, biyoteknoloji çok hızlı gelişmiştir. Bu 
gelişmeler aşı üretimine de yansımış, bir yandan var 
olan aşılar yeni teknolojiyle üretilirken, diğer yandan 
yeni aşılar üretilmeye başlanmıştır. Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) 1992 yılında güvenli ve iyi üretim ko-
nusunda bir kılavuz yayımlamıştır. ABD Gıda ve İlaç 
Dairesi (FDA) ve Avrupa Birliği İlaç Ajansı (EMA) da 
“İyi Üretim Uygulamaları (GMP)” konusunda kıla-
vuzlar yayımlamıştır. Türkiye’de ilgili bakanlıklar ve-
teriner ve beşeri tıbbi ürünlerin üretiminde Avrupa 
standartlarını esas alarak GMP ve Avrupa Farmako-
pesi (EP) kurallarını benimsemiştir. 

Tarım ve Orman Bakanlığının 2011 yılında yayım-
ladığı Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetme-
lik hayvan sağlığında kullanılan aşı ve ilaçlarla ilgili 
düzenlemeleri içermektedir. Söz konusu yönetmelik, 
hayvanlarda kullanılan aşı ve ilaçların uluslararası 
standartlarda ruhsatlandırılması, üretimi ve dağı-
tımının sağlanması amacıyla önemli düzenlemeler 
getirmiştir. Bu noktada gıda güvenliği ve halk sağlı-
ğında veteriner sağlık ürünlerinin doğru kullanımı tek 
tıp-tek sağlık konsepti içinde değerlendirilmiş olup 
kaliteli ve güvenilir ürünlerin üretilmesi ve bu ürün-
lerin son kullanıcıya kadar aynı kalitede ulaştırılması 
hedeflenmiştir. 

GMP, hammadde tedarikinden veteriner hekim 
kontrolünde ve reçete ile uygulanmasına kadar ge-
çen tüm aşamalarda ürünün etkinliğini ve güveni-
lirliğini garanti altına alan bir kalite sistemidir. GMP 

kurallarının uygulanması ile yerli ve ithal veteriner 
tıbbi ürünler için ortak bir kalite standardı belirlen-
mekte, bu sayede paydaşlar arasında eşit bir reka-
bet ortamı sağlanmaktadır. 

GMP zorunluluğunun getirilmesi ile hammadde te-
darikçilerinin güvenilirliğinin arttırılması, uluslarara-
sı standartlarda üretime geçilmesi, bunları takiben 
veteriner tıbbi ürünlerin toptan satışının gerçekleş-
tirildiği veteriner ecza depolarından reçete uygula-
masına kadar tüm aşamalarda ürün kalitesinin ko-
runması ve izlenebilirliğinin sağlanması zorunlu hale 
getirilmiştir. Bu noktadan da ileriye giderek Avrupa 
Birliği (AB)’nde olduğu gibi veteriner tıbbi ürünlerin 
kullanımı nedeniyle hayvanda, uygulayıcısı olarak 
insanda ve gıdadaki istenmeyen etkilerinin rapor-
landığı ve değerlendirildiği farmakovijilans sistemi 
ile veteriner tıbbi ürünün kendi yaşam döngüsü içeri-
sinde değerlendirilmesi gündeme gelmiştir. 

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik’in 
(24.12.2011 tarihli ve 28152 sayılı R.G.) yayımını ta-
kiben Veteriner Tıbbi Ürünler İçin İyi Üretim Uygula-
maları Kılavuzu 14.12.2012 tarihinde yayımlanmıştır. 
Kılavuz AB’nin tıbbi ürünlere ilişkin mevzuatı (Eud-
ralex Volume 4) birebir dikkate alınarak hazırlan-
mıştır. Bu konuda AB’deki gelişmeler yakından takip 
edilmekte, yapılan değişiklikler ülkemizin kılavuzuna 
yansıtılmakta ve her iki düzenleme arasındaki uyum 
korunmaktadır. 

Mevzuatlar çerçevesinde; yurtiçi ve yurtdışı (AB üye 
ülkeleri, İngiltere, A.B.D., Arjantin, Brezilya, Şili, Hin-
distan, Güney Kore, İsrail, Meksika, Yeni Zelanda, 
Rusya ve Ürdün) GMP denetimleri gerçekleştirilmiş-
tir. Ülkemizde satılacak tüm ithal ve yerli veteriner 
tıbbi ürünlerin GMP denetimleri üretim tesisinde (ye-
rinde) gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de 1894'te “Bakteriyolojihane-i Osmani” adıy-
la açılmış olan bakteriyoloji laboratuvarı ile başlayan 
veteriner aşı üretimi günümüzde GMP gerekliliklerini 
sağlayarak uluslararası düzeyde devam etmektedir. 
2022 yılı itibariyle Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 
Veteriner Kontrol Enstitüleri (Pendik Veteriner Kont-
rol Enstitüsü, Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştır-
ma Enstitüsü ve Şap Enstitüsü) ile GMP gereklilikle-
rini sağlayan özel sektöre ait 3 adet aşı üretim tesisi 
bulunmaktadır. Sonuç olarak ülkemizde veteriner aşı 
(canlı ve inaktif olmak üzere viral, bakteriyel, parazi-
ter aşılar) ve immun serum üretimi kesintisiz olarak 
120 yıldır sürmektedir.

TURKOVAC Aşısı Yüzyılı Aşan Bir Birikimin Eseridir 

TURKOVAC aşısının preklinik çalışmalarını (karekte-
rizasyon ve deney hayvanı çalışmaları) yapan mes-
lektaşımız Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ’dir.
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Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkan-
lığının (TÜSEB) desteği ile geliştirilen TURKOVAC 
aşısının ilk çalışmaları için gerekli olan aşılar yerli 
bir beşerî firmanın üretim tesisinde küçük ölçekli bir 
biyoreaktörde, endüstriyel (büyük) ölçekli üretimi ise 
yine TÜSEB’in desteği ile 2002 yılında Şanlıurfa’da 
kurulmuş olan yerli bir veteriner aşı üretim tesisine 
ait bağımsız bir üretim alanında üretilmiştir.

Türkiye’de ve uluslararası alanda faaliyet gösteren 
bu yerli firma farklı endikasyonlarda ve farklı dozaj 
formlarında insan ve hayvan sağlığı amacıyla aşı, 
biyolojik madde ve teşhis kiti üretimi yapmaktadır. 
Tesis, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Ge-
nel Müdürlüğü tarafından 2005 yılında aldığı üretim 
yeri izni ile faaliyetine başlamıştır. 

120 yıllık veteriner aşı üretim bilgisi veteriner kont-
rol enstitüleri ile kurumsallaşmış olup günümüzde 
özel sektöre deneyim olarak aktarılmıştır.

TÜSEB’in 2020 yılında yaptığı araştırmalara göre; 
Türkiye’de büyük hacimli üretim alt yapısına sahip, 
üretim alanları üst düzey biyogüvenlik seviyesine 
(BSL3) uygun tasarlanmış, inaktif viral aşılar dahil 
aşı ruhsatlarına sahip, aşı üretim tecrübesi bulunan 
ve 20-35 yıllık aşı üretim deneyimine sahip perso-
nelin (veteriner kontrol enstitüsü kökenli olan çe-
kirdek kadro) istihdam edildiği tek tesisin Şanlıur-
fa’da bulunan söz konusu yerli veteriner aşı üretim 
tesisi olduğu tespit edilmiştir. 

TURKOVAC aşısının üretildiği tesis; veteriner aşıları 
üretiminde uzman nitelikli personele sahiptir. TUR-
KOVAC üretiminin yapıldığı üretim binası (alanları) 
veteriner aşı üretim alanlarından tamamen bağım-
sız, virüsün üretimi için gerekli olan BSL3+ biyogü-
venlik seviyesini sağlayan ve Sağlık Bakanlığı (TİTCK) 
tarafından denetlenerek “beşerî tıbbi ürün üretim 
yeri izni” ve “GMP sertifikası” almış, uluslararası stan-
dartlara sahip yerli bir tesistir. Diğer taraftan üretim 
yerinde yer alan Deney Hayvanları Ünitesinde; test 
alanları ve BSL3 etkenlerin “challenge” (Canlı virüs ile 
sınama) çalışmalarının yapılabileceği ABSL3 düzeyi 
deney hayvanları ünitesi bulunmaktadır. 

Sonuç olarak söz konusu tesis hem Tarım ve Orman 
Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı tarafından ayrı 
ayrı denetlenmiş ve GMP uygunluk sertifikası almış-
tır. Aşıyı geliştiren Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ’nin 
klinik öncesi verileri içeren çalışması Kasım ayında 
Vaccines dergisinde yayınlanmıştır. TİTCK tarafın-
dan acil kullanım onayı verilen aşının faz çalışmaları, 
Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmüştür.

Biz veteriner hekimler olarak; öncelikle, yıllar son-
ra tüm basamaklarıyla ülkemizde üretilmiş yerli bir 
beşerî aşının geliştirilmiş olmasından memnuniyet 

duymaktayız. Gerek aşının geliştirilmesinde gerekse 
endüstriyel ölçekte üretilmesinde çok sayıda mes-
lektaşımızın görev almış olması bu memnuniyetimizi 
daha da artırmıştır. Bu bağlamda TURKOAC aşısının 
veteriner aşı üretimi konusunda yukarıda özetlenen 
tarihi birikimin bir ürünüdür. Bununla birlikte, Turko-
vac aşısının klinik çalışma sonuçlarının Acil Kullanım 
Onayı öncesinde paylaşılması ve Sağlık Bakanlığı 
tarafından açıklanması kamuoyunun güven ihtiya-
cını karşılayabilirdi. Ancak açıklamanın onay süreci-
nin sonuna bırakılması aşı ile ilgili spekülasyonlara 
neden olmuştur.

Sonuç olarak, ülkemizin tekrar insan aşısı üretimine 
başlaması sevindirici ve toplum sağlığı açısından 
kritik bir öneme sahiptir. Covid-19 pandemisi bize 
göstermiştir ki; Dünyada aşı stratejik bir öneme 
sahiptir. TURKOVAC aşısının geliştirilip endüstri-
yel ölçekte üretilebilmiş olması ülkemizin tarihsel 
geçmişine yakışır bir biçimde yeniden toplum sağ-
lığını önceleyen sağlık stratejilerine geçiş için bir ze-
min olarak kullanılabilir.  Bu bağlamda, başta Refik 
Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü olmak üzere toplum 
sağlığına hizmet eden enstitüler çağın gereklerine 
uygun bir biçimde yeniden canlandırılarak faal ko-
numa getirilmelidir.  Aynı durum hayvancılık araştır-
ma enstitüleri için de geçerlidir. Talebimiz, yerli aşılar 
başta olmak üzere, hayvan ve insan sağlığı için kul-
lanılan tıbbi ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesinin 
desteklenmesi ve üretimin kamu kurumlarının öncü-
lüğünde geliştirilerek sağlık alanında güçlü bir aktör 
olmasının sağlanmasıdır.

Vaccines dergisi Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ 
yayını



Meme Bakımı

Tüy Bakımı 
Göz Bakımı 

-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

*Cilt Lezyonlarında
*Mantar ve Yaralarda

*Kaşıntı, Kızarıklık ve Şişkinliklerin giderilmesinde

*Pink Eye (Pembe Göz Hastalığı)
*Konjonktivit

*Blefarit

*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.
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Son yıllarda, bulaşıcı hastalıkların küresel dün-
yada halk sağlığı ve ekonomi için en önemli 
tehditlerden biri olduğu düşünülmektedir. Bu 
konunun uzmanlar tarafından altının çizilme-
sinin sebebi 1970'lerden itibaren yeni bulaşıcı 
hastalıkların ortaya çıkma ve yayılım hızların-
daki büyük artıştır. Bulaşıcı hastalıkların yayı-
lım hızına etkileyen en önemli faktörün küresel-
leşme sonucu insanların seyahat modellerinin 
değişmesi ve uluslararası insan etkileşimlerinin 
artması olduğu bilinmektedir. Bu nedenle uz-
manlar yeni pandemi risklerine karşı korunma-
da kalabalık alanlarda hastalık taşıyan bireyleri 
teşhis edebilmek için güvenirliği yüksek, hızlı ve 
ekonomik tanı yöntemlerinin geliştirilmesinin 
büyük önem taşıdığını vurgulamaktadır. 

Nitekim süregelen Covid19 pandemisi, salgın 
hastalıklara karşı sahada rutin tarama yön-
temlerinin yetersiz kaldığını göstererek güve-
nilir teşhis yöntemleri ile ilgili tartışmaları yeni-
den gündeme taşımıştır. Covid19 hastalarının 
%70'e varan kısmının semptom göstermediği 
veya minimal semptom gösterdiği bilinmek-
tedir. Dolayısıyla Covid19 enfeksiyonunun ya-
yılmasındaki en önemli etken hastalığı taşıdığı 
halde semptom göstermeyen bireylerin teş-
hisinde yaşanan zorluklardır ve bu hastaların 
teşhis edilmesi kritik öneme sahiptir. Buna kar-
şın kızılötesi kameralar ve hızlı antijen testleri 
gibi şu anda sahada kullanılan yöntemlerin 
hiçbirisi bu enfeksiyonun toplu olarak taran-
ması için güvenilir ve/veya uygulanabilir yön-
temler değildir. Covid19 ile enfekte hastaların 
rutin teşhisi için kullanılan RTPCR’nin ise halka 
açık alanlarda enfeksiyon taraması için kulla-
nılması mümkün değildir. Ayrıca, RTPCR'nin 
yüksek yanlış negatif ve “pozitife dönüş” oran-

ları nedeniyle kesin tanı için tekrarlı test uygu-
lamaları veya bilgisayarlı tomografi gibi geliş-
miş tanı teknikleri önerilmektedir. Dolayısıyla 
mevcut kullanılan tanı araçlarının yetersizlikleri 
göz önüne alındığında, enfeksiyonların yayılı-
mının önlenmesinde özellikle kalabalık alanlar-
da asemptomatik hastaların belirlenmesi için 
yeni teşhis araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Doç. Dr. Yasemin SALGIRLI DEMİRBAŞ ve kö-
peği Mia 

Köpekler üstün koku alma yetenekleri sayesin-
de organik, metabolik veya enfeksiyöz hastalık 
durumlarında bozulan hücre metabolizmasın-
dan salınan uçucu organik bileşenlere özgü 
olarak oluşan kokuları algılama yeteneğine 
sahiptir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, kö-
peklerin hastalık teşhis etmek için hastaya ait 

Doç. Dr. Yasemin SALGIRLI DEMİRBAŞ
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Fizyoloji A.D.

MEDİKAL TEŞHİS YÖNTEMİ OLARAK 
COVID-19 DEDEKTÖR KÖPEKLER
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herhangi bir vücut sıvısını veya solunum havasını 
koklamalarının yeterli olduğunu göstermiştir. Bu du-
rum da köpekle hastayı karşı karşıya getirmeden de 
köpeklerin hastalık teşhis aracı olarak kullanılma po-
tansiyelleri olduğunu göstermesi açısından heyecan 
vericidir. Nitekim birçok ülkede medikal dedektör kö-
pekler özel teşhis birimlerinde kanser, sıtma ve par-
kinson gibi hastalıkların teşhisinde kullanılmaktadır. 
Güncel araştırmalar medikal teşhis köpeklerinin, 
çeşitli bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkları er-
ken dönemde ve yüksek doğruluk oranlarıyla tespit 
etmedeki başarılarını desteklemektedir. Dolayısıyla 
medikal dedektör köpekler son zamanlarda belirli 
hastalıkların teşhisinde ön plana çıkmış durumdadır. 
Bu bilgilerin ışığında uzmanlar, Covid19 pandemisi-
nin en başından beri enfeksiyona spesifik olarak eği-
tilmiş medikal teşhis köpeklerinin havaalanları, kon-
serler, okullar gibi halka açık alanlarda toplu tarama 
için kullanılabileceğine inanmaktadır. 

Covid-19 Dedektör köpek proje ekibi ve Ankara 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ender YARSAN

Köpeklerin hastalık teşhisinde hiçbir ek maliyet getir-
meksizin hızlı, güvenli ve mobil erken uyarı tanı araç-
ları olarak her ortamda kullanılma potansiyellerinin 
altı çizilmektedir. Dahası bazı araştırmacılar bir kö-
peğin saatte 200'den fazla kişiyi tarayarak asemp-
tomatik bireyleri kalabalık ortamlarda rahatlıkla teş-
his edebileceğini iddia etmektedir. 

Gerçekten de bugüne kadar Covid19 tespit köpekleri 
hakkında yayınlanmış olan araştırmaların tamamı, 
köpeklerin Covid19’u hastaya ait ter, tükürük, idrar ve 
trakeobronşiyal sekresyon gibi salgılardan rutin tanı 
yöntemlerinden daha yüksek hassasiyet ve özgül-
lükle tespit edebildiğini bildirmektedir. Bu sonuçlar 
umut verici olsa da Covid19 gibi bulaşıcı hastalıkları 
tespit etmek üzere eğitilen bu köpeklerle ilgili bazı 
etik ve teknik kaygıları da beraberinde getirmektedir. 
Örneğin, bu virüsün oldukça bulaşıcı olmasına ve zo-

onotik bir potansiyele sahip olmasına rağmen, eği-
tim sırasında köpek(ler)in ve eğitmen(ler)in sağlığı-
nın korunmasına yönelik güvenlik prosedürlerinden 
sadece birkaç çalışmada bahsedilmektedir. Araştır-
malarda kullanılan bu güvenlik prosedürlerinin hiç 
birisi ne yazık ki sahada kullanılabilir uygulamalar 
değildir. Bu durum medikal dedektör köpeklerin Co-
vid19 teşhisinde güvenli teşhis araçları olarak kulla-
nılma ihtimallerini azaltmaktadır. Nitekim, Covid19 
virüsünün vizonlardan insanlara bulaştığının tespit 
edilmesinden sonra Danimarka Hükümeti tarafın-
dan milyonlarca vizonun öldürüldüğü açıklanmış ve 
bu da halk sağlığı ve hayvan hakları konularını kap-
sayan oldukça büyük tartışmalara yol açmıştır. Bu 
tartışmalar, Covid19 enfeksiyonunun köpeklere bu-
laşma olasılığından dolayı medikal dedektör köpek-
lerin özellikle saha kullanımında oluşan riskler ile ilgili 
sorulara odaklanmış durumdadır. Uzmanlar, bu tür 
pandemilerde hem halkın hem de köpeklerin sağlık 
ve refahını korumak için köpeklerin alternatif teşhis 
araçları olarak eğitilmeleri sırasında dikkatli olunma-
sı gerektiğini önemle vurgulamaktadır. 

Köpeklerin hastalığa özgü kokuyu virüsün kendisini 
değil kimyasal yapısını değiştirdiği hücrelerden sa-
lınan organik bileşenleri koklayarak tespit etmesi 
koku ile teşhisin esas kilit noktasıdır. Covid19 teşhi-
si için eğitilen köpeklerin eğitimde ve sahada direkt 
insanla temas halinde olmamaları ve virüsten arın-
dırılmış materyallerle çalışması önem taşımaktadır. 
Materyallerin köpeğe koklatılmadan önce güvenli 
hale getirilmeleri ancak enfeksiyona özgü uçucu or-
ganik bileşen kompozisyonunu değiştirmeden virü-
sü inaktive eden hızlı ve güvenilir dekontaminasyon 
yöntemlerinin geliştirilmesi ile mümkündür. 

Doç. Dr. Yasemin SALGIRLI DEMİRBAŞ, Veteriner He-
kim Tarkan ÖZVARDAR ve Prof. Dr. Ender YARSAN

Sonuç olarak, Covid19 ve benzeri bulaşıcı hastalık-
ların teşhisinde medikal dedektör köpekler teşhiste 
yüksek güvenirlik oranları ile diğer teşhis araçları-
nın önüne geçmektedir. Buna karşın bu köpeklerin 
gerek eğitimleri gerekse saha kullanımlarında hem 



VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ

SAYI 19 25

köpeklerin hem de temasta bulundukları insanla-
rın sağlığının güvence altına alınması için eğitimde 
ve sahada uygulanabilir güvenli dekontaminasyon 
yöntemlerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Enfeksiyöz hastalıkların tespitinde kullanılan köpek-
ler ile ilgili kurgulanacak yakın zamandaki çalışma-
ların odak noktasının “güvenlik tedbirleri” olacağı ön 
görülmektedir. 

Border colie ırkı bir köpek 
(Kaynak: Maxpixel internet sayfası)
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Hepimiz solak olan en az bir kişiyi mutlaka ta-
nıyoruz!

İstatistiksel olarak söyleyecek olursak, her 10 
kişiden yalnızca 1'i yazı yazma veya resim çiz-
me gibi ince beceri gerektiren motor aktiviteler 
için sol elini sağ eline kıyasla daha baskın şekil-
de kullanıyor. Dolayısıyla, yapılan bilimsel araş-
tırmaların sonucunda insan türünün %90’ının 
sağlak olduğunu söylemek mümkün. Uzun 
yıllar boyunca sağlaklık ve solaklık kavramının 
yalnızca insan türüne ait bir özellik olduğu hem 
toplum hem de bilim çevrelerince kabul edilmiş 
olup, bu konuda birçok haber ve makale yayın-
lanmıştır.

Magazinsel boyutuna göz atacak olursak son 
dönem Amerika başkanlarından George H.W. 
Bush, Bill Clinton ve Barack Obama gibi isim-
lerin solak olduğu ve bu durumun basına sık-
ça yansıdığına görüyoruz. Ayrıca, New York 
Times'a göre yalnızca siyasiler arasında değil 
farklı alanlarda dünyada büyük yankı uyandır-
mış Michelangelo, Leonardo da Vinci, Paul Mc-
Cartney, Nikola Tesla, Bill Gates ve Steve Jobs 
gibi bir dizi aykırı isim de solaktır. Peki sağlak-
lık, solaklık veya ambilaterallik (her iki eli de eş 
baskınlıkta kullanmak) kavramları nasıl ortaya 
çıkmıştır, neyi simgelemektedir? Temel düzey-
de bahsedecek olursak eğer; beyin sağ ve sol 
olmak üzere iki hemisferden (yarımküre) oluş-
maktadır ve bu iki beyin yarım küresi birbirine 
sinir demetleriyle bağlanmaktadır. Beyin yarım 
kürelerinde simetrik yerleşim gösteren duyusal 
ve motor merkezler, vücudun iki simetrik yarımı 
ile çapraz bağlantılar yapmaktadır. Buna göre 
sol beyin yarım küresindeki merkezler vücudun 
sağ tarafını, sağ beyin yarım küresinde bulu-

nan merkezler ise vücudun sol tarafını denetle-
mektedir. Serebral lateralizasyon ise beynin iki 
hemisferi arasındaki morfolojik ve fonksiyonel 
farklılıklar olarak tanımlanmaktadır. Serebral 
baskınlık, nörolojik fonksiyonların bir kısmının 
performansı ve kontrolünde beyin hemisferle-
rinden birisinin diğerine olan baskınlığını ifade 
etmektedir. Fonksiyonel serebral asimetrilerin 
en belirgin gözlenebilir ölçümü ise baskın el/
pati kullanımıdır.

İnsanlarda el tercihinin evrimsel sürecine bak-
tığımızda 2 milyon yıl öncesi kadar olan Erken 
Pleistosen Çağ'a (Buz Devri) ait taşların üzerin-
deki aşınmanın saat yönünde olduğunu görü-
yoruz. Tarih öncesi döneme ait bu bulgu hassas 
motor beceri ve güç gerektiren vuruş darbeleri-
nin sağ el ile yapıldığını ve darbe alan taşın sol 
el ile tutulduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, 
sağlaklığın modern Homo sapiens'in doğuşun-
dan daha önce davranışsal repertuarımızın bir 
parçası olduğunu söylemek mümkündür.  

Dünya çapında solakların sıklığında oldukça 
önemli coğrafi farklılıklar olmasına rağmen, 
zamansal evrimi hakkındaki bilgiler sınırlıdır. 
Üst Paleolitik dönemde (günümüzden yaklaşık 
35.00010.000 yıl önce), Batı Avrupa'daki ma-
ğaralarda insanlar tarafından kayaya püskürt-
me tekniği (bir tüple pigmentlerin üflenmesi) 
kullanılarak oluşturulan "negatif el baskıları"na 
rastlamak mümkündür. Bu döneme ait solak 
bireylerin sıklığı böylece değerlendirilebilmiş ve 
%77'sinin tüpü muhtemelen sağ elleriyle tut-
maları sebebiyle sol ellerinin baskısını çıkart-
tıkları belirlenmiştir. Günümüzdeki frekansıyla 
karşılaştırma yapmak amacıyla aynı görev 
Fransa'daki üniversite öğrencilerine verilerek 

Veteriner Hekim Sevim ISPARTA

SOLAKLIK VE SAĞLAKLIK KAVRAMI 
İNSANLARA MI ÖZGÜDÜR?
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el tercihleri gözlenmiş ve yine %77.1 oranında sol el 
resmi elde edilmiştir. 10.000 yıldan fazla bir sürey-
le birbirinden ayrılan iki farklı dönemde solakların 
sıklığında hiçbir değişiklik olmaması şaşırtıcıdır. El 
tercihi polimorfizminin evrimi için çıkarımlar hala 
tartışılmaktadır. Göz ardı edilmemesi gereken bir 
başka önemli husus da bu mağara el baskılarının 
birbirinden farklı birçok insana mı  yoksa tek (veya 
az sayıda) bir kişiye mi ait olduğunun tam  olarak 
bilinememesidir. Bu nedenle, dünya çapında sağlak-
lığın hâkim olduğu bilinmesine rağmen bu mağara 
çizimlerine bakılarak net bir yüzdenin belirlenmesi 
mümkün değildir. Bir başka ilginç bilgi ise bu tarih 
öncesine ait el figürlerinin Anadolu'nun önemli ar-
keolojik keşifleri arasında da yerini almış olmasıdır. 
Mersin ilimizin dağlık kesimlerinde yer alan Doğu 
Sandal Mağaralarından birinde de bu teknikle yapıl-
mış 29 adet el baskısı olduğu keşfedilmiştir. Yukarıda 
bahsedildiği gibi bu Avrupa Mağara sanatı betim-
lemelerin Üst Paleolitik döneme ait olduğu raporla-
nırken, Anadolu'daki bugüne kadar bilinen tek örnek 

niteliğinde olan bu baskıların neolitik dönemde ya 
da daha önceden yapıldığı düşünülmektedir. 

İnsandaki el asimetrisine paralel olarak beyinde de 
yapısal asimetriler bulunur. Bunun en basit örneği; 
insan beyninin sağ hemisferinin soldan daha ağır ol-
masıdır. Bilimsel bir araştırma sonucunda köpeklerin 
de sağ hemisferlerinin sol hemisferlerinden daha ağır 
olduğu gösterilmiş ve istatistiksel olarak da önemli 
bulunmuştur. Ağırlık bulgusuna ek olarak köpekler-
de de insanda olduğu gibi sağ beyin yarımküresinin 
uzunluk ve yüksekliğinin soldan fazla olduğu belir-
lenmiştir. Yalnızca köpeklerde değil; kedi, sıçan, fare 
ve tavşanlarda da beyin asimetrileri söz konusudur. 
Örneğin, erişkin sıçanların sağ beyin hemisferlerinin 
sol beyin hemisferlerinden daha ağır olduğunu; sağ 
hemisferin soldan daha uzun, yüksek ve geniş oldu-
ğunu; kedi ve tavşanların sağ beyin hemisferlerinin 
soldan daha geniş ve yüksek olduğunu fakat uzun-
luk yönünden farklı olmadığı belirlenmiştir.

Sağlak bir dişi kedi
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Peki hayvanlarda durum nasıl?

Başlangıçta bilim insanları, sağlaklık ve solaklık kav-
ramlarının insan türüne özgü ve hayvanlarda gözlem-
lenemeyen bir özellik olduğunu düşünmelerine karşın 
yakın zaman önce yapılan araştırmalar durumun böy-
le olmadığını, birçok hayvan türünün pati/uzuv tercihi 
olduğunu ortaya koymuştur.

Kedi ve köpeklerde pati, kuşlarda ayak ve maymun-
larda el gibi farklı uzuv tercihlerinin 119 farklı hayvan 
türünde incelendiği 2013 yılında yürütülen bir bilimsel 
çalışmada türlerin %51'inin motor görevler için bir uz-
vunu diğerine açıkça tercih ettiğini bulmuşlardır. Bu 
bulgunun insanın yazı yazmak için sağ elini kullanmayı 
tercih etmesiyle örtüştüğü vurgulanmıştır. İncelenen 
türlerin %32'sinde ise hayvanların bireysel düzeyde 
sağlak ya da solak olmasına karşın popülasyon düze-
yinde herhangi bir taraf için net bir tercihleri olmadığı 
bildirilmiştir. Türlerin yalnızca %17'sinde solaklık olmadı-
ğı görülmüştür. Bu nedenle, uzuv tercihinin hayvanlar 
aleminde istisna değil kural olduğu çıkarımına varılmış-
tır. 

İnsanlarla ortak sosyal çevreyi paylaşan iki ana tür 
olan kedi ve köpeklerde tarafımızca gerçekleştirilen bir 
meta analiz çalışmasının sonuçları ise her iki türün de 
bireysel düzeyde asimetri göstererek sağlak veya so-
lak olma eğiliminde olduğunu ancak insanlardan fark-
lı olarak popülasyon düzeyinde herhangi bir asimetri 
göstermediklerini ortaya koymuştur. Hem kedilerin 
hem de köpeklerin solak olma olasılığı insanlara göre 
kat kat daha fazladır. Bu meta analiz çalışmamızın 
sonucunda kedilerin %39'unun sağlak, %36'sının solak 
ve %25'inin ise ambilateral (iki patiyi eş derecede kul-
lanma); köpeklerin ise %32 sinin sağlak, %31'nin solak 
ve %37'sinin ambilateral olduğu bulunmuştur. Bir diğer 
ilginç bulgu ise dişi kedilerin erkek kedilere oranla daha 
fazla sağ pati tercihinde bulunmasıdır.

Kedi ve köpeklerin pati tercihi nasıl belirlenmektedir? 

Kong oyuncağı köpeklerde pati tercihinin belirlenme-
sinde en çok tercih edilen yöntemdir. Bu yöntemde 
kong oyuncağının içerisine ödül maması doldurularak 
köpeğe sunulur ve köpeğin mamaya ulaşmak için kon-
gu sabitlemede kullandığı pati sıralı gözlemler ile bir 
uzman tarafından belirlenir. Kedilerde de kong oyun-
cağına benzer şekilde farklı mamaya ulaşım testleri bu 
amaç doğrultusunda kullanılmaktadır.

Kedi ve köpeklerde pati tercihinin belirlenmesi ne-
den önemlidir?

Literatürde lateralizasyonun bilişsel yeteneklerle iliş-
kilendiren uzun bir araştırma geçmişi var, ancak bu 
ilişkiyi kedilerde ilk defa araştırdığımız çalışmamızın 
sonuçları bize tek bir patisini diğerine net bir şekilde 
tercih eden kedilerin, her iki patisini de eş derecede kul-
lananlara göre problem çözme testlerinde daha başa-
rılı olduğunu göstermiştir. Köpeklerde yürüttüğümüz 
bir başka pilot çalışma kapsamında yürütülen barınak 
ve sahipli sokak köpeklerine uygulanan lateralizasyon 
testlerinin sonuçları ise köpeklerde kronik stresin pati 
tercihini etkileyebileceğini göstermektedir. Özetle, kedi 
ve köpeklerde pati tercihinin belirlenmesi bilişsel sinirbi-
lim açısından olduğu kadar hayvan refahı bakımından 
da önemlidir. Hayvanseverler ve veteriner hekimler ola-
rak iyi birer gözlemciyiz. Özellikle tanısı zor olan strese 
bağlı davranış bozukluklarının anlaşılabilmesi için göz-
lemlerimize dayalı olarak pati tercihi belirlenmesi yol 
gösterici bir kriter olabilir. 

mycofix.biomin.net
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Evcil ve vahşi hayvanların sağlığını etkileyen 
hastalıkların önlenmesi, kontrolü, teşhisi, te-
davisi, hayvan hastalıklarının insanlara bu-
laşmasının önlenmesi, gıda amaçlı yetiştirilen 
hayvanların sağlıklı yetiştirilmesiyle insanların 
güvenli hayvansal gıdaya erişiminin sağlan-
masıyla ilgilenen veteriner bilimi, aynı zaman-
da veteriner tıbbı olarak da adlandırılır. Vete-
riner tıbbı ile insan tıbbının bazı ortak yönleri 
bulunmaktadır. Nitekim M.Ö. beşinci yüzyılda 
Hipokrat'ın halk sağlığının çevreyle nasıl bağ-
lantılı olduğu konusundaki fikirleri, geçmişi çok 
eski zamanlara kadar uzanan ve bugün üzerin-
de önemle durduğumuz “Tek Sağlık” kavramın 
en eski yazılı kanıtıdır. Hipokrat tıbbın babası 
olarak kabul edilir ve aynı zamanda büyüye 
dayalı tıbbın sihrini ortadan kaldırmasıyla tanı-
nır. Hipokrat’ın humoral patoloji adı verilen ve 
vücudumuzun dört önemli sıvısı olduğu fikrine 
dayanan kan, balgam, kara safra ve sarı safra 
sıvıları üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda 
“hastalığın tanrıların verdiği bir cezadan ziya-
de çevresel faktörlerin, beslenmenin ve yaşam 
alışkanlıkların bir sonucu olduğunu” savunarak 
tıp disiplinini dinden ayırdı. Bu iddiası o zama-
nın hem veteriner hekimlerini hem de insan he-
kimlerini derinden etkilemiştir. 

Çevre, bir organizmanın hayatını ve gelişme-
sini, insan davranışlarını ve toplumu etkileyen 
çok çeşitli dış etken ve koşulların tümünü ifade 
eder. Çevre unsurları, fiziksel ve biyolojik unsur-
lar olarak ikiye ayrılır. Fiziksel unsurlar hava, su 
ve topraktır. Biyolojik unsurlar ise bitkiler (üreti-
ciler), hayvanlar (tüketiciler) ile bakteri ve man-

tarlardan (ayrıştırıcılar) oluşur. Ekolojik denge, 
canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmele-
ri için gerekli olan şartların bütünüdür. Ekolojik 
döngü ise rüzgâr, akarsu ve iklim elemanlarının 
etkisiyle, organik ve inorganik maddelerin ay-
rışıp sürekli bir madde alışverişi ve enerji akımı 
sağlaması halini anlatır. Böylece anakaradan 
atmosfere, yer altı sularından okyanusa, mik-
roorganizmalardan insanlara kadar tüm canlı 
ve cansız varlıklar arasında bir etkileşim ve ilişki 
ağı oluşmaktadır. Bu ilişki ağı yaşam için du-
yarlı bir denge üzerine oturur. Belli bir bölge-
de yaşayan hayvanların tümüne fauna denir 
ve faunalar bulundukları yere göre adlandırılır. 
Belli bir bölgede yaşayan bitkilerin tamamına 
ise flora denir. Bir popülasyonun büyüme ve 
gelişmesini engelleyen her türlü faktöre çevre 
direnci denir. Canlıların besin, yaşama alanı, 
çiftleşme gibi fırsatlar elde etmek için birbir-
leriyle yarışmasına rekabet denir. Aynı türün 
bireyleri arasında görülen rekabete tür içi reka-
bet, farklı türlere ait bireyler arasında görülen 
rekabete ise türler arası rekabet denir. Belirli bir 
küçük habitat ya da alandaki farklı iklim tür-
lerine mikroklima iklim denmektedir. Terleme, 
dışkı, solunum yollarıyla atılması imkânsız olan, 
suda çözünmeyen bazı zararlı maddelerin yağ 
dokuda birikmesine biyolojik birikim denir.

Çevre dediğimiz doğal hayatı oluşturan unsur-
lar, tıpkı bir duvarı meydana getiren tuğlalar 
gibi çok hassas Ekolojik Dengeler üzerine ku-
rulmuştur. Bu denge unsurlarından herhangi 
birisi zarar gördüğünde, doğada bulunan tüm 
canlılar zincirleme bir şekilde etkilenmekte, 

Veteriner Hekim Adnan SERPEN
İzmir VHO Veteriner Halk Sağlığı Çalışma 

Grubu Sekreteri
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“Ekosistem Sağlığı” bozulmakta ve her canlının bu 
denge bozukluğundan etkilenme durumuna bağlı 
olarak da sağlık sorunları ve hastalıklar meydana 
gelmektedir.

 Bu nedenle çevre, hastalıklar için zemin hazırlayan, 
doğrudan hastalık nedeni olabilen, bazı hastalıkların 
gelişmesini ve sonucunu etkileyebilen, bazı hastalık-
ların da yayılmasını kolaylaştıran bir faktördür. Kısa-
cası çevre, bir yaşamı sürdürme ve sağlama sistemi-
dir. Ekoloji, canlı organizmalarla çevreleri arasındaki 
etkileşimleri inceleyen bilimdir. Ekoloji kavramının ilk 
gündeme geldiği yıllarda önce bitki ekolojisiyle ilgi-
lenilmiş, daha sonra 1913 yılında C. C. Adams hay-
van ekolojisinden, 1921 yılında ise R. E. Park ve E. W. 
Burgess insan ekolojisinden bahsetmişlerdir. Böyle-
ce “Bitki”, “İnsan” ve “Hayvan” ekolojileri birbirinden 
ayrılmıştır. Ekolojinin tıpla ilgili dalı Çevre Sağlığı ya 
da Tıbbi Ekoloji olarak adlandırılır. İnsan ve hayvan 
sağlığı temel olarak genetik ve çevresel etkenlerden 
etkilenir. Yani hastalıkların sebebini genetik ve çev-
resel faktörler olarak gruplandırmamız mümkündür. 
İşte bu nedenle çevre sağlığı, hayvan ve insan sağlığı 
için çok önemlidir.

Çevre Sağlığı denilince, genellikle, biyolojik ve fiziksel 
çevre faktörlerinin incelenmesi ve zararlı etkenlerin 
ve koşullarının ortadan kaldırılmasına ilişkin Çevre 
Sanitasyonu adı verilen çalışmalar anlaşılır. Çevre 
sağlığı, çevre fizyolojisi ve uygulamalı fizyoloji gibi bi-
lim dallarıyla da yakından ilişkilidir. Uygulamalı fizyo-
loji ve çevre fizyolojisi, çevredeki olumsuz etmenlerin 
insan ve canlı fizyolojisi üzerindeki etkilerini inceler. 
Yine tıbbi ekoloji içinde, konakçı organizma ile çevre 
ve patojen arasındaki etkileşim incelenir ki ekolojinin 
bu dalına “Hastalık Ekolojisi (Disease Ecology)” 
adı verilir. Çevre Sağlığı birtakım faktörleri içine alan 
daire şeklinde bir zincirden oluşur.

Çevre hekimliği; hastalık etkeni olarak çevresel et-

kenlerin çevredeki hareketini ve insan vücuduna gi-

riş yolları ile insan vücudundaki hareketlerini ayrıntılı 

olarak irdeler. Aynı zamanda insan sağlığı için çözüm 

yolları arar ve gereken önlemleri alır. Veteriner bilimi; 

hayvan sağlığı açısından çevresel etkenleri ve bu et-

kenlerin hayvanın vücuduna giriş yolları ile hayvan 

vücudundaki ayrıntılı hareketini irdeler. Böylece gıda 

amaçlı üretilen hayvanların ürünleriyle bu etkenlerin 

insana ulaşmamasını sağlar ve hayvanın sürdürebi-

lir yaşamı için çevresel tedbirleri alır, çözümler üretir 

veya üretilmesi için girişimlerde bulunur. Bu nedenle 

insan tıbbında “Halk Sağlığının” alt dalı olan “Çevre 
ve Çevre Sağlığı’na”, benzer şekilde veteriner tıbbın-

da “Veteriner Halk Sağlığının” içinde bir alt dal ola-

rak yer verilir. İnsan tıbbında “Çevre Sağlığı” sadece 

insan sağlığı odaklı iken veteriner tıbbı insan ve hay-

van sağlığı odaklıdır. 

Hayvanlar, hem insanları, hem de çevreyi etkiler ve 

onlardan etkilenir. Bu nedenle çevre, veteriner tıbbı-

nın veteriner halk sağlığı açısından önemli bir faali-

yet alanıdır. Çünkü insan ve hayvan sağlığı açısından 

hayati önem taşıyan, hayvanları etkileyen çevreyle 

ilgili hastalıkların nedenlerinin anlaşılabilmesi, kont-

rolü, önlenmesi, teşhis ve tedavisi için toksikoloji, epi-

demiyoloji ve ekoloji gibi uzmanlık alanları veteriner 

tıbbının önemli uzmanlık alanlarını oluşturur. Veteri-

ner hekimler, küresel sağlık için önemli olan ve gittik-

çe artan bir tehdit haline dönüşen iklim değişikliğiyle 

ilgili hem azaltma hem de uyum çabalarına anlamlı 

bir şekilde katkıda bulunma potansiyeline sahiptir. 

Ancak, bunu yapacak araçlarla donatılmış olmaları 

gerekir.

20. yüzyılda meydana gelen hızlı ve büyük çaplı sa-

nayileşme ve ekonomik gelişme, birçok problemi de 

beraberinde getirmiştir. Bu sorunlardan en büyüğü-

nün, iklim değişikliği ve onun neden olacağı büyük 

çaplı, toplumları derinden etkileyecek, sosyoekono-

mik ve çevresel problemler olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bunların arasında insan hayatı için en önemlisi; iklim 

değişikliğinin doğrudan neden olduğu veya tetikle-

diği, çoğu zaman ölümle sonuçlanan doğal afetler 

ve sağlık problemleridir. İklim değişikliği, 21. yüzyılın 

en büyük çevre sorunu ve sağlık tehdididir. 2021'de 
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iklim değişikliği sıcak hava dalgalarını, soğuk hava-

ları, orman yangınlarını ve selleri körükleyerek dünya 

çapında acılara ve önlenebilir yaralanmalara, has-

talıklara ve ölümlere neden olmanın yanı sıra “Dang 

Humması, Lyme Hastalığı ve Batı Nil Ateşi” risklerini 

de orta düzeye çıkarmıştır.  İklim değişikliğinin sağlık 

üzerine etkileri, önümüzdeki on yıllarda dünya nüfu-

sunun büyük bir kısmını etkileyecek ve milyarlarca 

insanın hayatını ve refahını daha fazla risk altına 

sokacaktır.

Veteriner bilimi açısından baktığımızda, Dünya Hay-

van Sağlığı Örgütü’nün (World Animal Health Orga-

nisation, OIE) 2019’da ki genel oturumunda yapılan 

tespitlere göre, 
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21. yüzyılın en büyük çevre sorunu olarak değerlen-

dirilen iklim değişikliği, bulaşıcı hayvan hastalıklarını 

ve mevcut sağlık sorunlarını artıracak, küresel gıda 

üretim ve tüketim kalıplarını değiştirecek ve salgın-

lar, yangın, kuraklık, tür göçü gibi tehditler yaratarak  

veteriner hizmetlerini, aynı zamanda ülkelerin kalkın-

masını da etkileyecektir. Yapılan epidemiyolojik çalış-

maların sonuçlarına göre iklim değişikliğinin hayvan 

sağlığı ve refahı üzerindeki etkileri, hava sıcaklığı, ya-

ğış ve aşırı hava olaylarının birbirleriyle olan etkile-

şimlerine bağlıdır. Bu etkileşimlerin yoğunluğuna ve 

süresine bağlı olarak, ısı stresi ve metabolik bozuk-

lukların oksidatif strese, enfeksiyonlara ve ölümlere 

neden olan bağışıklık baskılanması şeklinde hayvan 

sağlığını etkileyeceği düşünülmektedir.

Küresel iklim değişikliği, 2100'de 10,1 milyara çıkması 

öngörülen Dünya nüfusuyla birlikte yalnızca kendi 

türümüzün değil, aynı zamanda yiyeceklerimizi, evcil 

hayvanların ve çevremizin sağlığını da tehdit etmek-

tedir. Her geçen gün artan et tüketimi, gıda arzının 

küreselleşmesi, insan ve hayvanların göçü, mevcut 

ve gelecekteki zorlukları nasıl ele alacağımızı çok 

önemli kılmaktadır. İnsan, hayvan ve çevre bağlantılı 

yaşanan bu gelişme “TEK SAĞLIK KONSEPTİ”nin 

önemini ortaya koymaktadır. İnsan tıbbı “Halk sağlı-

ğı” yetkilileri, iklim değişikliğinin insan popülasyonla-

rının sağlığı üzerindeki etkilerini belirler ve yönetimi-

ne ilişkin çalışmalar yaparken, hayvan popülasyonu 

sağlığındaki paralel değişikliklerin “Veteriner Halk 
Sağlığı” yetkililerince ele alınarak, tek bir halk sağlığı 

çatısı altında bütüncül bir yaklaşımla değerlendiril-

mesi gerekmektedir. Çünkü bugün küresel düzeyde 

yaşanan tüm bu ekolojik olaylar, disiplinler arası iş-

birliğini ve bütüncül yaklaşımı zorunlu kılmaktadır.
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Hayvanların korunması, hayvan refahı, hayvan 
hakları gibi konular ulusal ve uluslararası ma-
nada veteriner hekimlerin ana uğraşı alanların-
dandır. Gelişmiş ülkelerde 1800’lü yıllarda başla-
yan hayvan severlerin örgütlenmeleri Türkiye’de 
ancak 1908 yılında mümkün olmuştur. Özelikle 
sokaklarda başıboş olarak yaşayan kedi ve kö-
peklerin öldürülmesi dahil onlara yapılan eziyet-
ler toplumun bazı kesimlerde rahatsızlığa neden 
olmuş bu yanlış uygulamaların önüne geçme 
çareleri aranmaya başlanmıştır. Hayvanlara 
eziyette ve kötü muamelede rahatsızlık duyan-
ların toplumun entelektüel kesiminde ve üst ge-
lir grubunda olmaları kamuoyu oluşturmalarını 
ve yapılan olumsuz muamelelerin önüne geç-
meyi kolaylaştırmıştır. Buna rağmen bu kesimler 
uzun yıllar etkili olamamış hayvan hakları ihlal-
lerinin önüne geçilememiştir. 

Ana uğraş alanları olmasına rağmen veteriner 
hekimler sokakta yaşayan hayvan hakları ihlal-
leriyle hemen hemen hiç ilgilenmemiş ağırlıklı 
olarak çiftlik hayvanlarıyla ilgilenmişlerdir. Bun-
ların istinası olan veteriner hekimler olmuştur. En 
bilineni Meliha Yılmaz’dır. Ankara Veteriner İşleri 
Müdürlüğünün kliniğinde sahipli ve sahipsiz kedi 
ve köpeklere gösterdiği sevgi hayvan severlerin 
ilgisini çekmiş onlarla dostluklarının gelişme-
sine vesile olmuştur. Meliha Yılmazın vefatın-
da sonra hayvan severler onun adına “Meliha 
Yılmaz Vakfı” kurarak sahipsiz güçten düşmüş 
hayvanlara yardım etmeye devam etmişlerdir. 
Veteriner hekimlerin en eski meslek örgütü olan 
Veteriner Hekimler Derneğinin Tüzüğüne ancak 
2000’li yıllardan sonra hayvan hakları ile ilgili 
ifadeler yer almaya başlamıştır. 2000’li yıllarda 

“Hayvan Hakları İçin Veteriner Hekimler Derne-
ği” kurulmuştur. Veteriner hekimlerin bu ilgisizliği 
hayvanları koruma ile ilgili düzenlemenin TBMM 
görüşmelerinde de devam etmiştir. İlgili ilgisiz 
birçok kurum ve kuruluşlar taslak hakkında lehte 
veya aleyhte görüş bildirmelerine rağmen, mes-
lek örgütlerimiz, üniversitelerimiz ve resmi vete-
riner hekimler konu ile ilgili çok az sayıda görüş 
bildirmiş, kamuoyunda veteriner hekimlerin bu 
kanuna karşı oldukları intibaı oluşmuştur. Özel-
likle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın, taslakta yer 
alan Hayvanları Koruma Vakfı’na Türkiye Jokey 
Kulübü gelirlerinden pay aktarılmasına karşı ol-
ması bu düşünceyi güçlendirmiştir. 

Hayvan severlerin uzun uğraşıları sonunda 
Hayvanları Koruma Kanunu nihayet 1995 yı-
lında Çevre Bakanlığınca TBMM’ne sunulmuş, 
komisyonlarda görüşülmüş, Parlamento ile Hü-
kümet arasında birkaç kez gidip geldikten sonra 
nihayet 1 Temmuz 2004 yılında “Hayvanları 
Koruma Kanunu” 5199 sayı ile yürürlüğe gir-
miştir. Kanunun hazırlanmasında o zaman ba-
kanlıkta daire başkanı olarak görev yapan bir 
kimyager ve bazı hayvan severler görev almıştır. 
Kanunu uygulayacak, ikincil mevzuatı (yönet-
melik, talimat vb.) hazırlayacak, düzenlemeleri 
ve uygulamaları yapacak bakanlığın merkez ve 
taşra örgütlenmesinde veteriner hekimin olma-
ması hiç kimseyi rahatsız etmediği gibi veteriner 
hekim örgütlerini de rahatsız etmemiştir.

2007 yılında Veteriner Hekimler Derneği yöne-
tim kurulu Çevre Orman Bakanı Sayın Veysel 
Eroğlu’nu ziyaret etmiş, bakana yazılı olarak bir 
rapor hazırlamış, görüşmede bir defa da sözlü 

VETERİNER HEKİMLER 
HAYVANLARI KORUMADA 
SORUMLU AMA YETKİLİ DEĞİLLER

Veteriner Hekim Hüseyin DEDE
Veteriner Hekimler Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi
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olarak; “Bakanlık Bünyesinde Hayvan Hakları Ko-
nusunda Yeni Bir Genel Müdürlük Oluşturulmalıdır.”  
önerisi yapılmıştır. Bakan bu öneriyi haklı bulmakla 
birlikte böyle bir yapılanmanın mümkün olamayaca-
ğını, ama hayvanları koruma ile ilgili görevlerin vete-
riner hizmetleri yapılanması gereği Tarım Bakanlığına 
devrine hazır olduğunu beyan etmiştir. Bunun üzeri-
ne dernek yönetimi tarafından bazı girişimler yapıl-
mış, ama bürokrasinin ilgisiz de olsa yetkili olma he-
vesi galip geldiği için sonuç alınmamıştır. Yani 2007 
yılında, Veteriner Hekimler Derneği dışında bu konu 
hakkında TVHB dahil, hiçbir meslek örgütü girişimde 
bulunmamıştır.  

Daha sonra ilgili bakanlık birkaç defa isim değiştir-
miş sonra Tarım bakanlığı ile birleştirilmiştir. Ancak 
aynı yapı olduğu gibi korunmuştur. Hayvanları ko-
ruma hizmetleri yine Milli Parklar bünyesinde bir 
daire başkanına bağlı “Hayvanları Koruma Çalışma 
Grubu” olarak yer almaktadır. Hayvanları koruma 
ile ilgili kanun, yönetmelik, talimat vb. düzenlemeler 
bu genel müdürlük tarafından hazırlanmaktadır. Bu 
idari yapı içerisinde yapılan düzenlemelerde veteriner 
hekimlerin yetki kullanması mümkün görülmemekte-
dir. Kanunda son yapılan değişiklikte aynı mantıkla 
yapılmıştır. Kanunların ceza kısımları incelendiğinde 
veteriner hekimlere verilen cezaların iki kat artırılması 
öngörülmektedir. Hâlbuki Dünya’da bu tür düzenle-
meler “Yetkili Veteriner Otoritesi” tarafından düzen-
lenmekte, uygulamaları da yetkili otorite ve taşra 
teşkilatı tarafından yapılmaktadır. Dünya Hayvan 
Sağlığı Örgütü (OIE) ve diğer uluslararası kuruluşlar 
da bunu tavsiye etmektedirler. Ama ülkemizde bu 

çarpıklık yıllardır uygulanmasına karşın meslek örgüt-
lerimiz bunu açıkça dile getirmeye çekinmektedirler. 

Hayvan sever örgütleri uygulamada veya mevzuat-
ta bir sorunla karşılaştığında bakanlıkta üst düzey 
sorumlu olarak genellikle orman mühendisleriyle 
muhatap olmaktadırlar. Onlar da konuya hâkim ol-
madıkları ve sahayı bilmedikleri için hayvan sever-
lerin talepleri genel olarak uygun karşılanmaktadır. 
Örneğin “beslenme odakları” “alınan hayvanın alın-
dığı yere bırakılması” pratikte uygulanması mümkün 
olmayan düzenlemelerden bazılarıdır. Bu uygulama-
ları yapan belediye veteriner hekimleri vatandaş ve 
hayvan sever arsında zor duruma düşebilmektedir. 
Hayvan severler üst düzeyde muhatap olmadıkla-
rı ve yönetici olarak görmedikleri veteriner hekimleri 
sahada küçümsemekte kendilerini onların amiri gibi 
görmekte, bazen de hekimlik dersi vermeye kadar işi 
ileriye götürebilmektedirler. Kanun, tüzük, yönetmelik, 
talimat hazırlamada yetkili olmayan ve üst düzey gö-
rev alamayan veteriner hekimler hayvanları koruma 
düzenlemelerinde sorumlu durumdadır. Çünkü uygu-
lamalar belediye ve serbest çalışan veteriner hekimler 
tarafından yapılmaktadır. 

Mevcut örgütlenme ile bakanlığın bu yapı içerisinde bu 
işleri düzenli yapması mümkün görülmemektedir. Ni-
tekim son günlerde kamuoyunda gündemde olan ya-
saklı ırklar ve sokak köpekleri sorunu devam etmektedir. 
Bu işlerin doğru ve sistemli yapılabilmesi için Uluslara-
rası Cenevre Sözleşmesine (3245 sayılı kanun) uygun, 
doğrudan bir bakana bağlı ve taşra örgütlenmesi olan 
“Veteriner Hekimlik Hizmetleri Yetkili Otoritesi’nin” 
oluşturulmasından başka çare bulunmamaktadır.
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Henüz o durumda değiliz ama gerek her geçen 
yıl artan fakülte sayısı gerekse öğrenci kontenjan-
larındaki artışlar veteriner fakültelerini (ve elbette 
diğer fakülteleri de) hızla bazı fakültelerin yaşadı-
ğı hazin sona doğru sürüklüyor. Bilindiği gibi son 
yıllarda pek çok fakülte ya çeşitli programlarını 
kapattı ya da ilan ettiği kontenjanlarına ilgi olma-
dığı için plansızlığın yapısal anıtlarına dönüştüler. 
Bina var, kampüs var, öğretim üyesi var, çiftlik var, 
laboratuvar var, öğrenci yok. Eğitim-öğretimdeki 
bu plansızlığın toplumsal maliyeti her geçen gün 
daha da artıyor. Türkiye diğer pek çok alanda ol-
duğu gibi yüksek öğretim konusunda da kıt kay-
naklarını hoyratça harcıyor. Ya bilimin ve aklın yo-
lunu (En hakiki mürşit) tutup bu yıkım sürecini hep 
birlikte durduracağız ya da …

Birkaç genel rakamla başlayalım; 129’u devlet 
üniversitesi olmak üzere Türkiye’de toplam 203 
üniversitemiz var ve Türkiye’de yaşayan toplam 
nüfusun (kadın, erkek, çocuk ve yaşlı ayırmaksı-
zın) neredeyse %10’u (ön lisans: 3114623, lisans: 
4676657, yüksek lisans: 343596 ve doktora: 106148 
kişi olmak üzere toplam 8,2 milyon kişi) bu üniver-
sitelerde öğrenci. Daha da ürkütücü olanı, açık öğ-
retim görenler bu rakamlara dahil değil. Türkiye ile 
benzer nüfusa sahip Almanya’nın sahip olduğun-
dan daha fazla üniversite öğrencimiz var. Öğretim 
üyesi sayımız da hiç fena değil. Yine tüm üniversi-
telerimizde profesör, doçent, doktor öğretim üye-
si, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi sayıla-
rımız sırasıyla 31931, 19399, 41106, 37973 ve 52101 
olup, toplam yüksek öğretim elemanı kadromuz 
182492 kişiden oluşuyor. Bu sayı da (aynı karşılaş-
tırmayı yaparsak) Almanya ile benzer. Almanya 
ile benzerlik ne yazık ki burada bitiyor. Dünyanın 

en iyi üniversiteleri sıralamasında Almanya’nın ilk 
yüzde, 10 civarında üniversitesi bulunurken bizim 
en iyi üniversitelerimiz artık ilk 500’e bile girmekte 
zorlanıyor. Bırakın Almanya’yı İran bile üniversite 
sıralamalarında ilk kez Türkiye’yi geçmiş durumda.

Veteriner fakültelerine gelirsek, ülkemizde hali ha-
zırda tamamı devlet üniversitesi bünyesinde ku-
rulmuş bulunan yirmi dokuz veteriner fakültesinde 
veteriner hekimlik eğitimi verilmektedir. Bu fakül-
telerden sadece yedisi (Ankara Ü., Bursa Uludağ 
Ü., Selçuk Ü., Aydın Adnan Menderes Ü., Ondokuz 
Mayıs Ü., Fırat Ü. ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Ü) 
Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Program-
ları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tara-
fından 7 yıl süre ile akredite edilmiş, üçü (Kırıkkale 
Ü., Erciyes Ü. ve Atatürk Ü.) ise 2 yıl süre ile şartlı 
akredite edilmiş durumda. Veteriner fakültelerimi-
zin sahip oldukları güncel öğretim üyesi sayıları ve 
2021 yılı öğrenci kontenjanları tablo halinde sunul-
muştur. Evrensel yüksek öğretimin olmazsa olmazı 
olarak değerlendirilebilecek İngilizce eğitim ise sı-
nırlı bir kontenjanla (62 kişi) sadece bir fakültemiz-
de (Ankara Ü. Veteriner Fakültesi) verilebilmekte-
dir. İlan edilen tüm kontenjanların dolu olduğunu, 
yani henüz o “hüzünlü” yerde (boş kontenjanlar) 
olmadığımızı da memnuniyetle belirtelim. Ama 
bu gidiş pek de umut verici değil. Yakında her yıl 
2500’ün üzerinde mezun vereceğiz. Bu rakamlar 
o kaçınılmaz sona mı işaret ediyor? Daha geçen 
gün, Fırat kenarında (Birecik/Şanlıurfa), üstelik 
yüksek lisanslı gencecik bir öğretmenimiz (Musta-
fa Kaya) atanamadığı için ne yazık ki canına kıydı. 

Peki hâl böyleyse ne önerebiliriz? Pek çok potansi-
yel eleştiriyi göze alarak şöyle sıralayabilirim;

Prof. Dr. Şükrü GÜRLER
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Zootekni A.D. 

VETERİNER HEKİMLİK EĞİTİMİNİ (VE 
ELBETTE DİĞERLERİNİ DE) YENİDEN 
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• Yeterli altyapı ve/veya öğretim üyesi kadrosuna sa-
hip olmayan fakülteler ya kapatılmalı ya da kurum-
sal fakültelerle birleştirilmelidir. 

• Veteriner fakültelerinin kontenjanları düşürülmeli ve 
kayıt kabul için mutlaka makul bir yüzdelik dilim ba-
rajı getirilmelidir.  

• Akredite olmamış fakültelerdeki nitelikli öğretim 
üyeleri (varsa?) akredite fakültelere aktarılarak (yol/
yöntem tartışılabilir) bu fakültelerin öğretim üyesi 
kadroları daha da nitelikli hale getirilmeli ve lisans 
kontenjanları azaltılıp yüksek lisans ve doktora kon-
tenjanları artırılarak yüksek lisans programlarına 
ağırlık vermeleri sağlanmalıdır.

• Akredite olmayıp yeterli alt yapıya sahip olan fakül-
teler ve birleştirilerek yeterli alt yapıya sahip hale ge-
tirilen fakülteler veteriner okullarına dönüştürülmeli 
ve bu okullarda sadece lisans eğitimine izin verilme-
lidir. Veteriner okullarına dönüştürülecek bu fakülte-
lerde akademik unvana sahip öğretim üyelerinden 
ziyade doktoralı okutmanlara görev verilmelidir. Aksi 
durumda, akademik unvana sahip öğretim üyeleri-
nin yükselme beklentileri ne yazık ki çok sayıda de-
ğersiz (atıf almayan) makalenin üretilmesine ve bu 
yolla sonunda çöpe gidecek bir makale için ekono-
mik kaynakların heba edilmesine neden olmaktadır.  

• Veteriner okullarında verilecek eğitimin içeriği, 
yeniden tanımlanması gerektiğini düşündüğüm 
veteriner hekim (kimdir, ne iş yapar, toplumun on-
dan beklentisi nedir ve hangi donanıma sahiptir?) 
tanımına ve evrensel standartlara göre güncel-
lenmelidir. 

• Akredite veteriner fakültelerinin kadro yapısı ve 
organizasyonu uluslararası standartlarda nitelikli 
veteriner fakültelerinin sahip olduğu yapıya ben-
zer hale getirilmelidir. Bizim fakültelerimizin sahip 
olduğu akademik kadroların anabilim dallarına 
göre listelenip uluslararası benzerleri ile karşılaş-
tırılması (onlarda olup bizde olmayan ve/veya 
bizde olup onlarda olmayan anabilim dalları) bu 
konuda bir hayli fikir verici olacaktır. 

Her ne kadar veteriner fakültelerindeki eğitim-öğ-
retim sorunları üniversitelerimizin içinde bulunduğu 
genel sorunlardan bağımsız değilse de yukarıda-
ki öneriler belki veteriner fakültelerinin niteliğinin 
arttırılmasına dönük yeni düşünceleri tetikleyebilir. 
Ancak unutulmamalıdır ki, üniversitelerimize yeni-
den (ve/veya ilk kez) özerk, demokratik, bilimsel 
ve lâik bir karakter kazandırmadıkça, üniversiteleri 
iyileştirmeye dönük her türlü çaba kadük kalmaya 
mahkûm olacaktır.

Üniversite Adı Prof. 
Dr.

Doç. 
Dr.

Dr. 
Öğ. Ü.

Öğ. 
Gör.

Araş. 
Gör. Toplam Öğrenci

Kontenjanı
Afyon Kocatepe Ü. 47 13 10 2 16 88 82
Aksaray Ü. 7 9 12 1 8 37 52
Ankara Ü. 70 23 7 7 41 148 170+62
Atatürk Ü. 24 17 15 0 25 81 93
Aydın A.M. Ü. 55 14 17 4 18 108 103
Balıkesir Ü. 18 8 13 0 7 46 72
Bingöl Ü. 9 2 9 0 13 33 62
Burdur MAE Ü. 36 21 21 9 5 92 103
Bursa Uludağ Ü. 65 22 11 2 7 107 113
Çukurova Ü. 7 4 7 0 5 23 62
Dicle Ü. 14 15 13 2 8 52 82
Dokuz Eylül Ü. 1 2 5 1 5 14 62
Erciyes Ü. 39 13 14 0 15 81 93
Fırat Ü. 63 7 2 0 29 101 123
Harran Ü. 19 8 19 0 13 59 82
Hatay M.K Ü. 22 13 20 3 17 75 62
İ.Ü. Cerrahpaşa 73 31 5 0 47 156 123
Kafkas Ü. 39 17 19 1 17 93 103
Kastamonu Ü. 1 7 6 0 4 18 52
Kırıkkale Ü. 27 10 15 2 10 64 103
Muğla S.K. Ü. 3 1 10 0 3 17 62
Necmettin E. Ü. 1 1 3 0 0 5 52
Ondokuz Mayıs Ü. 45 22 11 0 23 101 77
Selçuk Ü. 83 16 11 2 23 135 154
Siirt Ü. 4 9 8 0 25 46 72
Sivas Cumhuriyet Ü. 11 8 18 0 13 50 67
Tekirdağ N.K. Ü. 7 6 17 0 4 34 62
Van Yüzüncüyıl Ü. 30 12 18 1 9 70 88
Yozgat Bozok Ü. 0 2 5 1 6 14 62

Toplam 820 333 341 38 416 1948 2555

Not: Metinde kullanılan tüm veriler www.istatistik.yok.gov.tr; www.yokatlas.yok.gov.tr ve www.vedek.org.tr internet adreslerinden derlenmiştir.
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Değerli meslektaşlarımız,

Bu bölümde, çeşitli yabancı kaynakları tara-
yarak, Dünya hayvancılığı, hayvan sağlığı ve 
mesleğimizi ilgilendiren diğer konularda sizlere 
özet bilgiler derlemeyi amaçladık. Bu amaçla 
ilk olarak Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün 
(FAO) 2020 yılında yayınlanan istatistik kitap-
çığından son yirmi yıla ait hayvansal üretimde-
ki değişimleri ilginize sunuyoruz:

Dünya genelinde et üretimi 2000 yılına kıyasla 
2018’de %47 artarak, 342 milyon tona yüksel-
miştir. Hayvan türlerinin çoğunun eti tüketile-
bilir olmasına rağmen, küresel et üretiminde 
%90 oranında domuz, tavuk ve sığırlar kulla-
nılmaktadır. Domuz eti üretimi 2000’de %38 
olan payından 2018’de %35’e düşmüş, tavuk 
eti ise en büyük yükselişi göstererek %33’e yük-
selmiştir. Sığır etinin payı ise 18 yılda %24’ten 
%20’ye düşmüştür.  

Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Dev-
letleri en fazla et üreten ülkeler arasındadır.  
Çin, dünya domuz eti üretiminin %45’ini, ABD 
ise Dünya tavuk ve sığır üretimlerinin %17-18’ini 
gerçekleştirmektedir. İki ülke arasındaki en bü-
yük fark, Çin’in üretiminin çoğunlukla iç tüke-
time yönelik olmasıyken, Amerikan üretiminin 
özellikle tavukta dış pazara yönelik olmasıdır.

Süt üretimi 2000 yılına göre %45 artışla 843 
milyon tonu bulmuştur. Asya %42’lik pay ile en 

çok süt üreten kıta olurken %27 ile bunu Avru-
pa ve diğerleri izlemektedir. Asya’da üretim 169 
milyon tondan 354 milyon tona çıkarak nere-
deyse iki kat artmıştır, bu durum Hindistan’daki 
artış ile ilişkilidir. 

Hayvansal ürünlerdeki bu artışın küresel ısın-
maya katkısı açısından zararlı gazların salımı 
2000 ve 2017 arasında %16 oranında artarak, 
5.4 gigtaton (GT) CO2’e denk gaz salımı olarak 
gerçekleşmiştir. Bunun %40’ı sadece geviş ge-
tirenlerin sindirim sisteminde oluşanlardır. Ay-
rıca gübre ve suni gübrelemeden kaynaklanan 
metan gazı, toplam tarımsal salımların %11’ini 
oluşturmaktadır. Hayvan kaynakları arasında 
en fazla CO2’e eşdeğer gaz, kg et başına 26kg 
ile sığır etinden kaynaklanmaktadır. Domuz ve 
tavuk eti ise diğerlerinden oldukça düşüktür, 
kg başına CO2 eşdeğer gaz salımı domuzlar-
da 1.5kg tavuklarda ise 0.6kg olarak gerçekleş-
mektedir. 

Balıkçılık (doğadan avlanan) ve su ürünleri 
yetiştiriciliği 2000-2018 yılları arasında %42 
büyüyerek 179 milyon ton ile tüm zamanların 
rekorunu kırmıştır. Deniz Balıkları bunun %41’ini 
oluştururken, tatlı su balıkları %32’sini oluşturur. 
Geri kalanlar kabuklu ve omurgasız canlılardır.    

Kaynak: FAO. 2020. World Food and Agriculture  Sta-

tistical Yearbook 2020. Rome.  https://doi.org/10.4060/

cb1329en

DÜNYA GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ'NDEN 
2020 YILI HAYVANCILIĞI VERİLERİ

Dr. Can ÇOKÇALIŞKAN
Şap Enstitüsü
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Değerli meslektaşlarımız,

Bu ve gelecek sayılarda dünyada takip edilen 
gündemi sizlere aktarmaya çalışacağız. Gün-
delik hayatın koşturmacası içinde, atladığımız 
yabancı kaynaklarda yayınlanan güncel konu-
lara dikkat çekeceğiz.

37. Dünya Veteriner Hekimler Birliği Kongresi

İstanbul’da 32.si gerçekleştirilen Dünya Veteri-
ner Hekimler Birliği Kongresinin 37.si, bu yıl 28-
31 Mart tarihleri arasında Abu Dabi şehrinde 
düzenlenecektir. 

Kongrenin ana başlıkları; 
- Veteriner klinik tedavi yöntemleri, 
- Veteriner halk sağlığı, 
- Hayvan bakımı, 
- Teknolojik gelişmeler olarak ilan edilmiştir.
(https://wvac2022.com/)

Veteriner İlaç Listeleri Oluşturulacak

Hayvan hastalıklarını tedavi etmek ve pande-
mileri önlemek amacıyla ilk kez besi hayvanları 
için temel (olmazsa olmaz) veteriner ilaçları-
nın listesi oluşturulacak (https://worldvet.org/
news.php?item=462#prettyPhoto). Bu liste ile 
besi hayvanları ve at, eşek gibi iş gücü olarak 
kullanılan hayvanlara daha iyi, zamanında ve 
daha standart bir tedavi sağlanacak ve gele-
cekteki COVID-19 benzeri pandemiler önlene-
bilecek.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşık iki mil-
yar insanın temel ilaçlara erişiminin olmadığını 

tahmin ediyor ve sorunun hayvan sağlığı ala-
nında daha da kötü olduğunu düşünüyor.

DSÖ, temel insan ilaçlarının ilk listesini 1977'de 
oluşturmuştu. Liste, sektördeki en son bilgi ve 
gelişmeleri yansıtacak şekilde her iki yılda bir 
güncellenmektedir.

COVID-19, kuş gribi veya SARS gibi zoonotik 
hastalıkların pandemilerinde görüldüğü gibi, 
özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde insan-
lar, patojenlerin türden türe kolayca geçebile-
ceği hayvanlara çok yakın yerlerde yaşıyor ve 
çalışıyorlar. Yeni ortaya çıkan hastalıkların %75 
kadarının ve bulaşıcı insan hastalıklarının %60 
kadarının hayvan kaynaklı olduğunu biliyoruz. 
Bu nedenle insan sağlığı için hayvanlarda aşı-
lama ve kaliteli sağlık hizmetleri hastalıkların 
önlenmesinde esastır.

Bu projenin sonunda, otoriteler, veteriner he-
kimlerin günlük tedavilerini yerine getirmek için 
ilaç dolaplarında bulundurmaları gereken ilaç 
ve uygulayacağı tedaviler konusunda bir reh-
bere sahip olacak.

Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki saha çalış-
malarında, çoğu temel ilaçlara erişimi olmayan 
4.000'den fazla veteriner hekim ile karşılaşıldı. 
Yalnızca Etiyopya'da, ilaç uygulayan yardımcı 
personelin %100'ünün hayvanlar için ağrı kesici 
ilaçlara erişiminin olmadığı ve %40'ının enjek-
tör gibi temel malzemelerden yoksun olduğu 
tespit edildi. Bu durum, veteriner hekimlerin 
mesleki yeminlerini yerine getirmelerini imkân-
sız hale getirmekte ve insan sağlığını da riske 
atmaktadır.

Veteriner Hekim Tunca UZUN
Tarım ve Orman Bakanlığı 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

DÜNYA VETERİNER HEKİMLER 
BİRLİĞİ (WVA) 2020-2025 
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Bu proje Dünya Küçük Hayvan Veteriner Hekimler 
Birliği'nin (WSAVA) köpek ve kediler için oluşturduğu 
temel ilaçlar listesinin başarısını temel almıştır.

Veteriner Hekim Öğrenci Burs Programı

MSD Hayvan Sağlığı firması ve WVA, veteriner fa-
kültesi öğrencilerinin akademik deneyimlerini geliş-
tirmek için 2021 yılına ait 5. Veteriner Hekim Öğrenci 
Burs Programını (80 öğrenci için 200.000 ABD Do-
ları tutarında) duyurdu.

Kan, Serum ve İdrar Üretiminde Kullanılan Atların 
Refah Kılavuzu

Kan, serum ve idrar üretimi için kullanılan atların re-
fahını sağlamaya yönelik öneriler: Bu amaçlar için 
yetiştirilen atların bakımına ilişkin çok az uluslararası 
kılavuz vardır. Bu nedenle, bir grup veteriner hekim, 
atların refahı konusunda öneriler hazırladı. Makale-
nin tamamı (Recommendations for Ensuring Good 
Welfare of Horses Used for Industrial Blood, Serum, 
or Urine Production) adresinden okunabilir.

Hayvan Refahında Veteriner Hekimin Rolü

Hayvan Refahında Veteriner Hekimin Rolüne İlişkin 
WVA bakışı: Bu derlemede, toplumun karşı karşıya 
olduğu karmaşık ve tartışmalı bir konu olarak hay-
van refahı tartışılmış ve etkili politika geliştirebilmek 
için çok paydaşlı yaklaşımların neden kritik olduğunu 
özetlenmiştir 

(https://worldvet.org/news.php?item=481).

Bu tartışmalarda WVA’nın Hayvan Refahı Strate-
jik Odak Grubu (Animal Welfare Strategic Focus 
Group) aşağıdaki konu başlıkları ile ilgili çeşitli tas-
lakları hazırlamıştır:

- Biyolojik ve Terapötiklerin Üretiminde Atların Kulla-
nımı; Ağrının Tanımlanması ve Yönetimi

- Besi Hayvanları, Hayvan Nüfusunun Azaltılması ve 
Araştırma Hayvanlarının İnsancıl Kullanımı

Brakisefalik Köpeklerin Refah Sorunu

İngiliz Bulldog, Fransız Bulldog ve Pug gibi düz yüz-
lü köpekler son yıllarda çok moda oldu. Birçok insan 
bu köpekleri sevimli göründükleri için satın alıyor. 
Bu, köpek yetiştiricilerinin mevcut ırklarda abartılı 
'düz yüzlü' görünüme öncelik vermesine ve 'Egzotik 

Bully' gibi aşırı brakisefalik yeni ırkların tanıtılmasına 
neden oldu. İnsanların anlamadığı şey, "düz yüzlü" 
bir görünümün normal olmadığıdır. Bu, brakisefalik 
ırklarda hayvan sağlığı ve yaşam kalitesi için ciddi 
sonuçlar doğurabilecek anormal özelliklerin bir kom-
binasyonu olarak karşımıza çıkar. Ayrıca pahalı vete-
riner hekim hizmetlerine neden olabilir. 

Veteriner hekimler ne yapabilir? Köpek sahiplerini 
brakisefalik ırkların sağlık sorunları hakkında bilgilen-
direbilir. Bu ırkları yetiştiren yetiştiricilere danışmanlık 
yapmayı bırakabilir. Veteriner klinik reklamlarında bu 
ırklara yer vermeyebilir. Irk standartlarını düzenleyen 
kuruluşların standartlarını tekrar gözden geçirmele-
rini ve abartılı brakisefalik görünüme izin vermeme-
lerini sağlayabilir. Abartılı ırk özelliklerini tercih etme-
yen yetiştiriciler ile çalışabilir. 

https://www.worldvet.org/uploads/news/docs/wva_
factsheet_brachycephaly_in_dogs_2.pdf

Görsel kaynak: https://www.facebook.com/107042984468690/

photos/a.107043021135353/107043617801960/

Veteriner Hekimlerin COVID-19 Aşı Erişimine Ön-
celiği

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) ve Dünya Vete-
riner Hekimler Birliği (WVA) veteriner hekimlerin CO-
VID-19 aşı erişimine öncelik verilmesi yönünde teşvik 
amacıyla bir araya geldi. Veteriner hekimlerin halk 
sağlığını koruma hizmetlerini sürdürebilmek için aşı 
hizmetlerine öncelikli erişime ihtiyaçları vardır.
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Dünya Veteriner Hekimler Derneği (WVA) Ekim 
ayında toplanan G20 zirvesinin akabinde “Hay-
van sağlığına yatırım yapmadıkça sağlık sis-
temlerimiz pandemileri önleyemez” sloganıyla 
açık mektup yayınlamıştır. 

Hayvan Sağlığı için Eylem koalisyonundan G20 
liderlerine açık mektup COVID19 salgını hayatı-
mızı mahvetmeden önce bile, hayvanlardan kay-
naklanan hastalıklar yılda 2,7 milyon insanın ölü-
müne neden oluyordu. İki milyardan fazla insanı 
etkileyen zoonotik hastalıklarla birlikte, yeni insan 
bulaşıcı hastalıklarının %75'inden fazlası hayvan-
lardan kaynaklanmaktadır. Son on yılda, zoonotik 
hastalıkların ekonomilere doğrudan 20 milyar do-
ları, dolaylı kayıpları ise 200 milyar doları aştı. Sağ-
lıklı hayvanlar insan sağlığı için kritik öneme sahip-
tir. Örneğin, köpeklerde toplu aşılama, insanlarda 
kuduzdan korunmanın en uygun maliyetli yoludur. 
1,3 milyar insan geçimini hayvancılıkla sağlıyor. 
G20, en zayıf sağlık sistemimiz kadar güçlü oldu-
ğumuzu kabul etti. Bizi gelecekteki pandemilerden 
korumanın tek yolu, insan, hayvan ve çevre sağlı-
ğına odaklanan “Tek Sağlık” adı verilen bütünsel 
bir yaklaşımdır. Ancak Tek Sağlığın dönüştürücü 
potansiyeli, ancak G20 liderleri dünya çapında 
zayıf hayvan sağlığı sistemlerine yatırım yaparsa 
gerçekleştirilebilir. Bu sistemlere yetersiz yatırım, 
yetersiz personel ve kırılgan altyapı, ulusal veteri-
ner hekimliği hizmetlerinde gerginliğe yol açmıştır. 
Hayvanlar için ilaç ve aşılarda kritik kıtlıklar yaşan-
maktadır. İnsanlar geçimlerini sağlamak üzere ba-
ğımlı oldukları hayvanları için sağlık hizmetlerine 
ulaşmakta zorlanıyor. Sınır geçişleri ve çiftlikler gibi 
önemli noktalarda yetersiz hastalık gözetimi, in-
sanları ve hayvanları koruyamaz. Hayvan Sağlığı 
için Eylem, çok taraflı ve sivil toplum kuruluşlarının 
küresel bir koalisyonudur. G20 liderlerini aşağıdaki 
yollarla insanlar, gezegen ve hayvanlar için sürdü-
rülebilir sağlık sistemlerini finanse etmeye ve inşa 
etmeye çağırıyoruz:

En uzak toplulukların bile hayvan sağlığı hizmet-
lerine erişiminin sağlanması. Hükümetler, hangi 
hastalıkların kendilerini etkilediğini anlamak ve 
ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler sunmak için top-
luluklarla birlikte çalışmalıdır.

Küresel kıtlıkları kapatmak için hayvan sağlığı iş 
gücünü artırmak ve geliştirmek. Hükümetlerin, 
işgücünü genişletmeden, eğitmeden ve destek-
lemeden önce bu boşlukları haritalaması gerekir.

Hayvanlar için güvenli ilaçlara ve aşılara erişimin 
iyileştirilmesi. Uygun şekilde eğitilmiş profesyonel-
ler tarafından kullanılan kaliteli veteriner ilaçları ve 
aşıları, antimikrobiyal direnç riskini azaltır ve hay-
vanları ve insanları hastalığın yayılmasından ko-
rumaya yardımcı olur. Hükümetler, küresel olarak 
ilaç ve aşılardaki tehlikeli boşluğu kapatmalıdır.

Erken uyarı hastalık sürveyans sistemleri geliştir-
mek için topluluklarla birlikte çalışmak. Çok yavaş 
tepki vermek veya çok geç olana kadar yeni pato-
jenleri tespit etmekte başarısız olmak yerine, or-
taya çıkan riskleri belirlemek için gözetim sistem-
lerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Hükümetler, 
hastalık salgınlarının erken tespit edilebileceği her 
düzeyde sürveyansı güçlendirmelidir.

Son olarak, G20, Tek Sağlık girişimleri için her-
hangi bir yeni finansman mekanizmasının hay-
van sağlığı sistemlerine yeterince öncelik ver-
mesini sağlamalıdır.

G20’YE AÇIK MEKTUP

Uzm. Veteriner Hekim Elif ÇETİN
Veteriner Hekimler Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi
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Tavukçuluk: tavukların, et, yumurta ve diğer yan 
ürünlerinin elde edilmesi amacı ile yetiştiriciliği-
nin yapıldığı bir hayvancılık koludur. Tavukçuluk, 
küçük çaplı olarak ev halkının geçiminin sağla-
nabilmesi için kırsal alanda çok kolay yapılan bir 
faaliyet türü olmasının yanı sıra, günümüz ya-
şam koşullarında geniş çaplı olarak yapılan en-
düstrileşmiş bir “Tarım Sanayi Dalı” haline gel-
miştir. Tavukçuluk, bir sektör haline dönüştükten 
sonra sanayinin diğer sektörleri ile sıkı bir ilişki 
içine girmiş durumdadır. 

Tavukçuluk, tanımı kısa olmasına rağmen, aslın-
da oldukça geniş bir sektördür ve diğer sektör-
lerle sıkı bağları olması dolayısıyla da oldukça 
ilginçtir. Araştırma ve bilim alanlarında eğitim 
sektörüyle, yem sanayi alanında tarımın bitki-
sel üretim kısmı ve ithalat sektörüyle,  aşı ve ilaç 
alanında ilaç sanayi ile, ürünlerin satılması ala-
nında pazarlama ve lojistik sektörü ile, her türlü 
alet, ekipman, mekanizasyon ihtiyaçlarında yan 
sanayi sektörü ve tarıma dayalı sanayi ile yakın 
ilişki içindedir.

Tavukçuluk ürünleri, günümüzün en önemli so-
runu olan yetersiz beslenme üzerinde anahtar 
konumdadır. Çünkü tavukçuluk ürünleri, doğası 
gereği bol miktarda ve oldukça hızlı üretilen ve 
ayrıca en düşük maliyetli ürün grubudur.

Kanatlı eti, büyük bir protein kaynağı olmasının 
yanı sıra fosfor ve diğer mineraller ve B-komp-
leks vitaminleri açısından da zengindir. Sığır, ko-
yun ve domuz etinin çoğu bölümlerinden daha 
az yağlıdır. Kanatlı eti, insan sağlığı açısından 
zararlı olduğu ispatlanmış olan trans yağ içeriği 
bakımından düşük, ancak faydalı tekli doyma-
mış yağ içeriği bakımından yüksek olduğundan, 

dünya çapında kanatlı eti talebinin önümüzdeki 
yıllar içinde de güçlü ve istikrarlı bir büyüme sür-
dürmesi beklenmektedir.

Türkiye’de tavukçuluk sektörü için ilk adım 1930 
yılında Ankara’da Merkez Tavukçuluk Araştırma 
Enstitüsünün kurulması ile atılmıştır. Merkez Ta-
vukçuluk Enstitüsünün kurulmasının ardından 
bu konuda maalesef önemli ilerlemeler kayde-
dilememiştir.

1952 yılında, Türkiye’deki kanatlı endüstrisinin 
geliştirilmesi için bir program başlatılmıştır. Bu 
programın amaçlarından birisi köy halkının ve 
çiftçilerin kanatlı sürülerinin ıslah edilmesidir. O 
günlerde Türkiye’de bulunan 22 milyon tavuğun 
tamamı melez kırma hayvanlardan meydana 
gelmekteydi. Bu hayvanlar köylülerin elinde kü-
çük sayılarda bulunmakta olan, ufak vücutlu, 
yumurta verimleri ve et olarak pazarlanabilme 
kaliteleri de düşük olan hayvanlardı. O günlerde 
Türkiye’de özel damızlık şirketleri de mevcut de-
ğildi. Sadece birkaç devlet çiftliği mevcuttu. Bu 
programın yürütülebilmesi ve ıslah işlerinin baş-
layabilmesi için büyük bir problem söz konusuy-
du. Tüm devlet çiftliklerine damızlık olarak veri-
lebilecek sayıda saf hayvanın mevcut olmaması 
en büyük problemdi. Bu sorunun çözümü için 
Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Dünya 
Kiliseler Birliği ile damızlık temini konusunda bir 
anlaşma yapılmıştı. 

Böylece 1955 yılında başlatılmış olan köy ta-
vukçuluğunu ıslah programı, köylerdeki tavuk-
ların yaşlanmış erkeklerinin saf hat erkeklerle 
değiştirilmesi çalışmalarını içermekteydi. Plân-
lar köylerde bireysel çiftçiler için kooperatifler 
kurulmasını önermekteydi.  Sonuçta Türkiye’de 

TAVUKÇULUK SEKTÖRÜNE 
2022’YE DOĞRU BİR BAKIŞ

Prof. Dr. Erol ŞENGÖR
Veteriner Tavukçuluk Derneği 
Başkanı
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köy tavukçuluğu bu proje sayesinde belli bir düzeye 
ulaşmış ve büyük eksikliği hissedilen tavuk yetiştiricili-
ği alanında deneyimli bir kısım elemanın da yetiştiril-
mesi sağlanabilmiştir.

Türkiye’ye ilk modern hibrit etlik damızlık hayvanlar 
1968 yılında özel sektör firmaları tarafından ithal edil-
miş ve Türk halkı o tarihlerden sonra modern broyler 
piliçler ile tanışmıştır.

Daha sonraları Ziraat Bankası tarafından finanse 
edilen 5. Hayvancılık Projesi kapsamında seçilen çift-
çiler, Türkiye 

Kalkınma Vakfı tarafından yapılan bir organizasyon-
la çalışmalara başlamış ve kırsal alanlara özgü küçük 
üreticiliğin verimli ve etkin çalışma biçimi ile büyük 
kuruluşların bilinen işletmecilik ve teknoloji olanakları 
bir araya getirilmiş oldu. Böylece ortaya yepyeni bir 
“üretim, işletme ve pazarlama” modeli çıkmış oldu. Bu 
model ile ülkemizde özel sektör kuruluşları tavukçuluk 
konusuna büyük yatırımlar yaptılar ve Türk tavukçu-
luk sektörü dünya devleriyle yarışır hale geldi.

Günümüze geldiğimizde, dünyada kanatlı üretimi 
nereden nereye doğru gitmektedir şeklinde bir soru 
sorulabilir. 

Küresel kanatlı sektörü, dünyanın en büyük kanatlı 
eti üreten ülkelerinden, en büyük kanatlı eti ihracat-
çılarından ve ithalatçılarından gelen artan talep sa-
yesinde istikrarlı bir hızla büyümeye devam etmiştir. 
Artan dünya nüfusu, dünyada artan satın alma gücü 
ve kentleşme, son yıllarda küresel kanatlı eti üretimi 
ve kanatlı eti tüketimindeki büyümenin önemli itici 
güçleri haline gelmiştir. 

Avrupa Birliği kanatlı endüstrisinde Covid-19 dö-
neminde neler yaşandı? Hiçbir yerde COVID-19'un 
zorluklarından kaçmanın mümkün olmadığı durum-
larda bölgenin endüstri derneği olan AVEC (Avrupa 
Birliği’nin BESD-BİR’İ), Avrupalı kümes hayvanları 
üreticilerinin, endüstrinin yaşadığı bu "büyük fırtına" 
şartları altında bir araya gelmek zorunda kaldığını 
belirtmiştir. (https://www.poultryinternational-digital.
com/poultryinternational/november2021/MobilePa-
gedReplica.action?utmsource=Omeda&utmmedi-
um=Email&utmcontent=NL-Poultry+Update&utm-
campaign=NL-Poultry+Update202111041901&olyen-
cid=6911H2576589A5P&pm=2&folio=8#pg10)

AVEC raporlarına göre, gıda hizmetlerinin ve oteller, 
restoranlar ve kafeler sektörlerinin (HORECA) kapa-
tılması nedeniyle tavuk eti tüketimi düşmüş, hastalık 
salgınları, değişen ticaret ilişkileri ve artan maliyetler 
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ile hem hükümet hem de sivil toplum kuruluşlarının 
baskıları Avrupa bölgesini sert bir şekilde vurmuştur. 
Covid-19 nedeniyle 2020 yılında İngiltere hariç Avru-
pa Birliği (AB) üye ülkelerinde üretimin %0,5 dan %13,8 
milyon tona kadar düştüğü zor durumlar, 2021'de de 
devam etmiş ve zaman zaman daha da kötüleşmiştir. 

Haziran 2021'e kadar Avrupa, 1.200'den fazla, yüksek 
derecede patojenik kuş gribi (HPAI) vakası kaydet-
miştir. Hastalık 22 ülkede ortaya çıkmış ve etkilenen 
ülkelerden yapılan ihracatın yasaklanmasına neden 
olmuştur. 

Üye ülkeler hastalıktan ari statülerini geri kazanmak 
için çalışırken, yeni AB mevzuatı bunu kolaylaştırmak-
tan ziyade zorlaştırmıştır. AVEC, özellikle stoklama ve 
gözetim bölgeleriyle ilgili olarak kuş gribi salgınlarını 
ele almanın yeni yollarını belirleyen AB 2020 Hayvan 
Sağlığı Yasası'nın revizyona ihtiyacı olduğunu savun-
maktadır.

Bununla birlikte, daha olumlu bir kayda göre, AVEC, 
bu yılın başlarında, bir HPAI salgınının ardından tica-
reti askıya almanın üç aydan 28 güne düşürülmesini 
tavsiye eden OIE yönergelerinin revizyonunu mem-
nuniyetle karşılamakta olduğunu belirtmiştir.

Coherent Market Insights'ın son piyasa raporuna 
göre, 2018'de 267,3 milyar ABD Doları değerinde olan 
küresel kanatlı pazarının 2027 yıllarına doğru %3 lük 
bir CAGR oranı (Compound Annual Growth Rate -Yıl-
lık bileşik büyüme oranı) ile büyüme sergilemesi bek-
lenmektedir. Pazar büyümesi, kanatlı eti üretimi ve 
tüketimi gibi, kanatlı eti pazarının belirtilen süre bo-
yunca büyümesini yönlendirmesi beklenen faktörler-
den kaynaklanmaktadır (Poultry Market Size, Trends 
And Forecast To 2027 (coherentmarketinsights.com).

Ülkemizde TÜİK istatistiklerine göre 2021 yılında üre-
tilen tavuk eti miktarı 2.224.465 ton olmuştur (Aralık 
ayı üretim miktarı henüz belirlenmemiş olduğu için ilk 
11 ayın üretimine göre Aralık ayı üretimi 185.372 ton 
olarak hesaplanmıştır). Buna göre 2021 yılı üretimi 
2020 yılına kıyasla (2.136.263 ton) %2,01 oranında 
artmıştır. 

Yine aynı hesaplama yöntemiyle 2021 yılı yumur-
ta üretimi TÜİK istatistiklerine göre 19.223.188.000 
adet olmuştur (Aralık ayı üretim miktarı henüz belir-
lenmemiş olduğu için ilk 11 ayın üretimine göre Aralık 
ayı üretimi 1.601.932.000 adet olarak hesaplanmış-

tır). Buna göre 2021 yılı üretimi 2020 yılına kıyasla 
(19.788.063.000 adet) %7,94 oranında azalmıştır. 

Yine aynı hesaplama yöntemiyle 2021 yılı hindi eti 
üretimi TÜİK istatistiklerine göre 49.772 ton olmuştur 
(Aralık ayı üretim miktarı henüz belirlenmemiş olduğu 
için ilk 11 ayın üretimine göre Aralık ayı üretimi 4.148 
ton olarak hesaplanmıştır). Buna göre 2021 yılı üre-
timi 2020 yılına kıyasla (58.212 ton) %11,17 oranında 
azalmıştır. 

Yabancı kaynakların belirttiğine göre ülkemiz kanat-
lı eti üretiminde 2019 yılında 2.275.000 ton üretim-
le dünyada Tayland’dan sonra 9. sıradadır. Yine aynı 
yabancı kaynağın belirttiğine göre, ülkemiz dünya-
nın en büyük kanatlı eti ihracatçıları arasında 2019 
yılında 400 bin ton ihracat ile Çin’den sonra altıncı 
sırada yer almaktadır. (https://blog.bizvibe.com/blog/
top-poultry-meat-producing-countries).

Türk tavukçuluk sektörü ihracat bakımından dünya-
nın önemli ülkeleri arasına girmektedir. 2021 yılında 
çiğ tavuk eti, tavuk et ürünleri ve ısıl işlem görmüş ta-
vuk eti olarak yapılan ihracat miktar olarak 580.118 
ton olmuştur. Bu ihracat karşılığı elde edilen ihracat 
geliri ise 821.125.198 ABD Doları olmuştur (Ege İhra-
catçı Birlikleri verileri). Hindi eti ve ürünleri ihracatı 
8.010 ton olmuş ve 16.787.133 ABD Doları gelir elde 
edilmiştir. Bu dönem içinde 43.849 ton tavukaya-
ğı 56.089.987 ABD Doları karşılığında ihraç edilmiş-
tir. Toplam kanatlı eti ihracatı 631.978 ton olmuş ve 
894.002.318 ABD Doları ihracat geliri elde edilmiştir.  

Sofralık yumurta ihracatı 2021 yılında 2.996.464.152 
adet olmuş ve 213.113.436 ABD Doları gelir elde edil-
miştir. Kuluçkalık yumurta ihracatı 546.075.640 adet 
olmuş ve 162.455.104 ABD Doları gelir elde edilmiştir. 
İşlenmiş yumurta ihracatı 2.578.720 adet olmuş ve 
421.848 ABD Doları gelir elde edilmiştir.  

Sonuç olarak Türk tavukçuluk sektörü Covid-19’un 
olumsuz etkilerine göre üretimde önemli bir gerileme 
yaşamadan (yumurta ve hindi eti üretimindeki düş-
melere rağmen) hayatiyetini devam ettirmiştir. 

Ülkemizdeki hayat pahalılığı karşısında, halkımızın 
en ucuz hayvansal protein kaynağı olan tavukçuluk 
ürünleri, üretim sektörü ithalata dayalı olarak artan 
yem maliyetleri nedeniyle 2022 yılında azalan kârlar-
la, belki de maliyetine yakın fiyatlarla, üretime devam 
edecektir. 
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İnsanoğlu yaşamı boyunca sağlıklı ve kaliteli 
bir yaşam sürdürebilmek için bitkiler, hayvan-
sal ürünler veya bunlardan elde edilen drog-
lara başvurmuştur. Son yıllarda kullanılan 
ilaçların yan etkileri ve antimikrobiyal ilaçlara 
karşı direnç gelişmesi insanlığı doğal ürünlere 
yönlendirmiştir. Doğal ürünler binlerce yıldır 
hastalıkların tedavisi ve sağlığın korunması 
için kullanılmaktadır. Mısır, Sümerliler Çin, Hint, 
Kuzey Amerika yerlileri gibi antik uygarlıklar, 
hastalıklara karşı doğal ürünleri kullanmıştır. 
Arı ürünleri de yüzyıllardır halk arasında bir-
çok hastalığın tedavisi amacıyla kullanılan en 
önemli doğal ürünlerdendir. Apiterapi de ge-
nel olarak arı ürünlerinin (bal, polen, balmumu, 
propolis, arı sütü, apilarnil, arı zehri, arı ekme-
ği (perga), kraliçe arı larvası, kovan havası, arı 
sesi ve arı ipeği) hastalıkların iyileştirilmesi ya 
da önlenmesi için tıbbi amaçla kullanılmasıdır. 
Arı ürünlerinin sağlık alanında kullanımının bin-
lerce yıllık bir geçmişi vardır. Balın tıbbi amaçlı 
kullanımı ile ilgili bilgiler MÖ 2000-2100 ara-
sında Sümerliler tarafından kil tabletler üzerine 
yazılmıştır. Balın yara tedavisinde Antik Mısır ve 
Hintlilerin kullandıkları bildirilmektedir. Hipok-
rat da bal yaraları ve ülserleri temizler, bedeni 
ısıtır, dudaklardaki sert ülserleri yumuşatır şek-
linde balın faydalarını listelemiştir. Uzak doğu-
da (Çin, Tayland, G. Kore), ABD, Kanada, Bre-
zilya, Rusya, Romanya ve bazı Doğu Avrupa 
ülkelerinde hastalıkların arı ürünleriyle tedavi 
edildiği, dünyanın birçok yerinden ziyaretçilerin 

geldiği köklü apiterapi merkezleri ve klinikleri 
bulunmaktadır. Ülkemizde 2014 yılında yayın-
lanan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygula-
maları yönetmeliğiyle birlikte apiterapi kursları 
ve merkezleri kurulmaya başlanmıştır.

 Apiterapi Ürünleri ve Biyolojik Etkileri

Bal; Bal arısı balı, nektar kaynaklı olarak çiçek-
lerden ve salgı kaynaklı olarak bitkilerin tatlı 
salgıları veya bitkiler üzerinde yaşayan böcek-
lerin bıraktığı tatlı sıvıyı toplayarak kovana ge-
tirerek oluşturur. 

Toplanan bu nektar işçi arıların bal kursakların-
da birtakım enzimatik işleme tabi tutulduktan 
sonra peteklere depolanır ve nektarın neminin 
%20’nin altına düşürülmesinden sonra petek 
gözleri mühürlenir. Nem oranı %20’nin üzerin-
de olan bal kısa sürede fermente olarak ekşime 
meydana gelir. Genellikle petek gözleri kapan-

Dr. Öğretim Üyesi Ali SORUCU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Milas Veteriner Fakültesi
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

VETERİNER HEKİMLİKTE APİTERAPİ 
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madan hasat edilen ballarda ekşime meydana gel-
mesinin sebebi bu durumdur.

Balın genel içeriği ve özelliği nektar kaynağına bağlı 
olarak değişir. Bal; ortalama %80 şekerler, %17 su ve 
organik asitler ve geriye kalan kısımda mineral tuz-
lar, vitaminler, proteinler, fenolik bileşikler, yağlar ve 
serbest aminoasitler gibi diğer minör bileşikleri içer-
mektedir. Balın rengi balın kaynağına ve içeriğinde 
bulundurduğu polen ve kimyasal içeriğe göre değiş-
mektedir. Koyu renkli balların mineral madde içeriği 
ve antioksidan özelliği açık renkli ballara göre daha 
yüksektir. Nektar kaynaklı ballar ile salgı kaynak-
lı balları karşılaştırdığımızda çiçek kaynaklı balların 
glikoz ve früktoz içeriği salgı kaynaklı ballara göre 
daha yüksektir. Mineral içeriği bakımından bakıldı-
ğı zaman salgı kaynaklı ballar daha zengindir.  Bal 
içerisinde bulunan organik asitlerin varlığı nedeniyle 
pH’sı asidik yapıdadır. Nektar kaynaklı balların pH’sı 
salgı kaynaklı ballara göre daha düşüktür.

Balın kaynağına ve içeriğinde bulundurduğu mad-
delere bağlı olarak, antimikrobial, antitümoral, an-
tiparaziter, immunmodülatör, antienflamatuar, 
antioksidan, sindirim sistemini, kalp ve karaciğer 
koruyucu, solunum sisteminde öksürük, alerji, astım, 
boğaz ağrısı semptomlarını giderici, analjezik, antia-

nemik, prebiotik, antiosteoporotik, fertilite arttırıcı ve 
skatrizan özellikleri bulunmaktadır. Balın en önemli 
özelliği antibakteriyel ve yara iyileşimi üzerine olan 
etkisidir. Bal birçok gram-negatif ve gram-pozitif 
bakteriye karşı etkilidir. Balın su aktivitesinin çok dü-
şük olmasına karşın, optimum iyileşme koşulları için 
ozmotik etkisi ile sıvıyı yara dokusunun içinden çe-
kerek dokuların dehidratasyonunu önler ve nemli bir 
ortam oluşturur. Böylelikle bal, pansumanın altında 
sulandırılmış bal filmi oluşturur, bu da pansumanın 
yara yatağına yapışmasını engeller. Ayrıca bu nemli 
ortam travmatize olmuş dokuların lenf dolaşımı yo-
luyla oksijenlenmesi ve beslenmesi sağlamaktadır. 
Balın içinde bulunan mineraller ve şekerler dokular 
için ek bir beslenme kaynağı oluşturur. Besinlerin 
yaralara topikal uygulanması granülasyon dokusu-
nun gelişimini hızlandırır. Balın aynı zamanda im-
munmodulasyon ile B ve T lenfositlerini uyardığı ve 
nötrofilleri aktive ettiği saptanmıştır. Bal, ödem ve 
ağrıyı azaltarak antiinflamatuvar etki oluşturur ve 
de kapiller damarlar boyunca dolaşımı hızlandırır 
böylelikle oksijenlenme de artarak yara iyileşmesi 
hızlanmaktadır. Balın antiinflamatuvar etkisi infla-
masyondan doğan serbest radikallerin neden ol-
duğu zararı azaltmakta ve nekrozun ilerlemesini de 
önlemektedir. Yara pH’sının asite dönüştürülmesi, 
hemoglobinden oksijenin serbest bırakılmasını art-

Fotoğraf Ali Sorucu
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tırdığı için, balın asiditesi de oksijenlenmeye yardım 
etmektedir. Balın antibakteriyel etkisi yara dokusun-
da enfeksiyon oluşumunu engellemektedir.

Baldaki en önemli antibakteriyel ajanlar, hidrojen 
peroksit ve fenolik bileşiklerdir. Baldaki en önemli an-
tibakteriyel aktivitenin, enzimatik reaksiyon sonucu 
ortaya çıkan Hidrojen Peroksite (H2O2) bağlı olduğu 
düşünülmektedir. H2O2 antiseptik özelliği sayesinde 
yara alanında inflamasyonu önleyerek yara iyileşme 
sürecini hızlandırır. Yüksek konsantrasyonda uygula-
nan hidrojen peroksit, Staphylococcus, Streptococ-
cus, Pseudomonas türü ve Bacillus sporları da dahil 
olmak üzere çeşitli mikroorganizmalara karşı bakte-
risidal etki göstermektedir. Hidrojen peroksit bakte-
risidal etkisini bakteri hücresinde yer alan membran 
tabakalarında, proteinlerde, enzimlerde ve DNA'da 
geri dönüşsüz hasarlar bırakarak sağlar. Bal oluşum 
sürecinde, arıların hipofarengeal bezlerinden gluko-
zoksidaz enzimi nektar içine salgılanır ve enzimatik 
reaksiyon gerçekleşir. Bu reaksiyon sonucu ortaya 
çıkan hidrojen peroksit ve asidite balın korunmasını 
sağlar. Ortaya çıkan hidrojen peroksit sadece balın 
olgunlaşması süresince sterilize edici bir ajan olarak 
etki gösterir. Bal sulandırıldığında hidrojen peroksit 
düzeyinde bir artış görülmektedir. 

Balın sulandırılmasıyla birlikte enzimatik aktivite 
artar, böylece antibakteriyel etkiye sahip, ancak do-
kulara zarar vermeyecek düzeyde, yavaşça serbest 
bırakılan antiseptik bir solüsyon ortaya çıkmaktadır. 
Aynı zamanda hidrojen peroksit fibroblastların pro-
liferasyonunu uyardığı ve granülasyonu arttırdığı 
bildirilmiştir. Su içeriği %20’nin üzerinde olan erken 
hasat edilmiş ballar, kolaylıkla depolama koşulların-
da fermente olma eğilimindedir. Balların fermentas-
yonu sonucunda pH ve içerisinde oluşan hidrojen 
peroksit ve alkol miktarında artış olmaktadır.

Propolis: Propolis, “Pro”; ön, giriş ve “polis”; şehir an-
lamına gelmektedir ve bal arılarının kovanlarını sa-
vunması ile ilgili olarak kullanılmıştır. Bal arılarının 
doğadan topladıkları bitki reçineleri ve polen, bir 
miktar bal mumu ve ürettikleri enzimleri karıştırarak 
oluşturduğu önemli bir ürünüdür.

Bal arısı propolisi, kovandaki tamirat, tadilat ve de-
zenfeksiyon işlerinde kullanılmaktadır. Kovandaki 
yarık ve çatlakların kapatılmasında, kovan iç yüzeyi-

ni ince bir tabaka halinde kaplayarak dezenfeksiyo-
nunda, petek çerçevelerin yapıştırılması, onarılması, 
peteklerdeki yavru gözlerinin kaplanması, kovan ön 
deliğinin daraltılması, kovana giren ve kovandan 
atılamayacak büyüklükte olan canlıların öldürülme-
sinden sonra bozulmasının engellenmesi amacıy-
la mumyalanmasında kullanılmaktadır. Propolisin 
rengi, kokusu ve kimyasal içeriği kaynağı bulunduğu 
bölgenin bitki örtüsü, mevsim ve iklim kuşağına göre 
değişmektedir. Propolis ortalama %45-50 reçine, 
%30 mum, %10 esansiyel ve aromatik yağlar, %5 po-
len ve %5 diğer organik maddelerden oluşmaktadır.

Fakat iklim kuşağı, mevsim, toplama şekli ve arı türü 
gibi faktörler propolisin kimyasal yapısında deği-
şikliklere neden olabilmektedir. Propolisin kimyasal 
yapısında 300’den fazla aktif bileşik bulunur. Pro-
polis içeriğinde fenolik bileşikler ve türevleri, alkoller, 
ketonlar, heteroaromatik bileşikler, hidrokarbonlar, 
mineraller ve aminoasitleri yağ asitleri, şekerler, mi-
neraller, vitaminler ve bazı enzimler tespit edilmiştir. 
İçeriğindeki bu aktif bileşenler propolise; antibakte-
riyal, antifungal, antiviral, antitümoral, antioksidan, 
immunmodulatör, hepatoprotektif, kardiyoprotektif, 
nöroproptektif, radyoprotektif, antidiyabetik, rejene-
ratif,  gastroprotektif, renalprotektif, antiülser, şela-
tör, antimutajenik, anestezik, antialerjik, analjezik, 
otorinolaringojenik, antiinflamatuar (peridontitis, 
gingivitis, osteoartritis, mastitis, rhinitis) astım ve diş 
çürüğünü önleyici özellikler kazandırır. Propolis bin-
lerce yıldır yara sağaltımında kullanılmış doğal ürün-
ler içerisinde en popüler olan doğal ürünlerden biri-
dir. Propolisin kullanımı ile ilgili ilk kayıtlar antik Mısır, 
Roma ve Pers uygarlıklarına dayanır. Yunan filozof 
Aristoteles tarafından hayvanların tarihi üzerine ya-
zılmış olan “Historia animalium” adlı kitapta “mitys” 
denilen ve iltihabi yaraların tedavisinde kullanılan bir 
maddeden bahsedilmiştir ve bu maddenin propolis 
olduğu düşünülmektedir. Antik Mısırlılar siyah mum 
olarak bahsettikleri propolisin kokuşma ve çürüme 
önleyici etkisini keşfederek ölülerinin mumyalama-
da kullanmışlardır. İnkaların ise propolisi antipiretik 
olarak kullandıkları bildirilmiştir. Günümüze kadar 
gelen eski Yunan yazıtlarında propolisin iltihaplanan 
yaralar ve diş çürükleri için tedavi amacıyla kullanı-
mı tanımlanırken, Romalılar döneminde yara üzeri-
ne konulan lapa benzeri karışımın içerisinde propo-
lis kullanılmıştır. Propolis veteriner hekimlikte yara 
tedavisi, mastisit, sistit, buzağı ishal ve üst solunum 



54 OCAK 2022

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ

yolları enfeksiyonları gibi birçok alanda kullanılmak-
tadır.

Polen ve Arı Ekmeği (Perga); Çiçekli bitkilerin anten-
lerinde oluşan ve tozlaşmada rol alan erkek üreme 
birimi olan poleni bal arıları ayakları ile çiçeklerden 
toplar tükürük salgısı ile pelet haline getirerek arka 
ayaklarına bulunan özel bir bölgede kovana geti-
rir (Şekil 3). Arılar poleni koloninin protein ihtiyacını 
karşılamak, yaşlı larvaları beslemek için toplar. Polen 
içeriği %40 proteinlerden oluşur bunun yanında zen-
gin bir vitamin mineral deposudur. 

Polenin toplandığı çiçek kaynağına bağlı olarak, 
antibakteriyel, antifungal, antitümoral, antioksi-
dan, immunmodulatör, radyoprotektif, antiaging, 
antiosteoporotik, antianemik, antidiyaretik, hafıza 
kuvvetlendirici, probiyotik, rejeneratif, performans 
arttırıcı ve afrodizyak biyolojik etkileri bulunmak-
tadır. Polen toplama işlemi genelde kovan altına 
veya önüne yerleştirilen özel tuzaklar ile gerçekleş-
tirilir. Tüketiminde ise kurutulmuş veya taze halde 
saklanmış polen kullanılır. Kurutulmuş polenin suyu 
uçurulduğu ve bu sayede bakteri ve mantar üreme-
si en aza indirildiği için uzun süre saklanması daha 
kolaydır. Fakat kurutulma işlemi sırasında içeriğinde 
azalma meydana gelir. Taze halde günlük toplanıp 
derin dondurucuda saklanmış polen içeriği, özellikle 
de enzim içeriği korunduğu için kurutulmuş polene 
göre daha çok tercih edilmektedir. Arıların topladık-
ları ve kendi enzimleri ve de bir miktar bal ile petek 
gözlerinde depoladıkları polen ise arı ekmeği (perga) 
olarak adlandırılır. Gözeneklere depolanan polen bu 
sayede fermente olur ve patojen bakteri ve man-
tarların üremesi engellenir. Aynı zamanda polen çe-
perleri fermantasyonla parçalanır. Arı ekmeği, ham 
polene göre daha az protein fakat daha fazla laktik 
asit içerir. Arı ekmeği normal polenin içerdiği mineral 
vitamin ve diğer fenolik bileşikleri de içerir fakat fer-
mantasyondan dolayı biyoyararlanımı ham polene 

göre daha yüksektir. Perga, polenin gösterdiği tüm 
biyolojik aktiviteleri gösterirken, içerdiği asetilkolin 
nedeniyle tansiyon ve kronik kabızlık tedavilerinde 
de kullanılır. Polen ve perga’nın hayvanlardaki kul-
lanımı genellikle performans arttırıcı (özellikle yarış 
atlarında) ve kilo aldırıcı amaçladır.

Arı Sütü; Arı sütü, 5-15 günlük işçi arıların ana arıyı 
ve genç larvaları beslemek için baş bölgesinde bulu-
nan yutak altı salgı bezlerinden salgılanır. İçeriğinde 
temel yağ asitleri, aminoasitler, mineraller, kollajen, 
lesitin, A, B5, B6, C, D, E vitaminleri bulundurur. Kra-
liçe arı her gün sadece arı sütü ile beslenir ve gelişim 
dönemi için önemli bir besin maddesidir. Kraliçe arı 
tüm ömrü boyunca arı sütü ile beslenirken işçi arı-
lar ömürlerin sadece larva döneminin ilk üç günü arı 
sütü ile beslenir. Bu beslenme şeklindeki farklılık arı-
ların ömrünü ve fertilitesini belirler. Arı sütünün bü-
yük bir bölümü su olmakla birlikte, aynı zamanda, 
proteinler, şekerler, vitamin, mineral, özel enzimler 
ve 10-hidroksidekonoik asit içermektedir (10-HDA). 
10-HDA arı sütüne biyolojik özelliği kazandıran ve 
sadece arı sütünde bulunan en önemli maddedir. 
Aynı zamanda arı sütünün ticari kalitesi olarak ka-
bul edilir. Bu maddenin arı sütündeki oranı %1,4-2,5 
arasında değişir. Arı sütü içeriğinde bulunan aktif 
bileşenlere bağlı olarak antibakteriyel, antitümoral, 
antiaging, immunmodulatör, antialerjik, pankreattis, 
premenstural sendrom önleyici, antiülseratif, kemik 
kırıklarında iyileşmeyi hızlandırıcı, hiperlipidemi önle-
yici, saç uzaması arttırıcı, afrodizyak, spermatogene-
zisi arttırıcı, antioksidan, kardioprotektif, büyümeyi 
hızlandırıcı gibi biyolojik etkileri bulunmaktadır.

Arı Zehri; Arı zehri işçi arılarda zehir bezlerinde üretilip 
zehir torbasında depolanır. Arılar 12 günlük oldukla-
rında zehir üretme yetenekleri en yüksek kapasiteye 
ulaşırlar ve 20 günlük olduklarında ise bu yetenekle-
rini kaybederler. Arı zehri içeriğinde farmakolojik açı-
dan oldukça önemli polipeptitler, enzimler, biyolojik 
aminler, şekerler, yağlar, aminoasitler ve bazı uçu-
cu bileşikler bulunur. Arı zehrinin kimyasal içeriğinin 
yaklaşık %50’si polipeptit yapıdaki melittin oluşturur 
ve bu madde arı zehrinin kalite kriteri olarak kabul 
edilir. Arı zehrinin; apiterapi alanında nörolojik bo-
zukluklar, otoimmun hastalıklar, enfeksiyon hastalık-
ları, kardiyovasküler sistem problemleri, romatizmal 
ve eklem rahatsızlıkları ve kas problemlerinde yaygın 
bir kullanımı bulunmaktadır. Arı zehrinin akupunktur 
noktalarına uygulanması ile yapılan bir tedavi uygu-
laması da apipunktur olarak adlandırılır. Apipunktur 
özellikle uzak doğuda çok yaygın kullanılan bir teda-
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vi şeklidir. Uygulamada arılar doğrudan sokturula-
rak ya da özel aparatlar ile toplanan zehrin enjektör 
vasıtası ile uygulanması ile gerçekleştirilir.

Apilarnil; Apilarnil, erkek arı larvalarının 3-7 günlük 
süreçlerinde toplanıp homojenize edilmesi ile elde 
edilir. Homojen süt kıvamında bulunan apilarnil’in 
içeriğinde birçok aminoasit, mineral, şeker, yağ asit-
leri ve androjenik hormonlar bulunmaktadır. İçerdiği 
androjenik hormonlar nedeniyle özellikle afrodizyak, 
sperm sayısının arttırılması, vücut geliştirme ve spor-
cu performansının arttırılması amacıyla kullanılmak-
tadır. Son yıllarda apilarnile benzer şekilde arı sütü 
üretimi sonucu elde edilen kraliçe arı larvaları da 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu ürünler liyofilize edilir 
ya da soğuk zincirde saklanarak tüketime sunulur. 
Apilarnil özellikle hayvanlarda sperm sayısını ve mo-
tilitesini arttırdığı için damızlık hayvanların verim ve 
sperm kalitesini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır.

Balmumu; 2-3 haftalık genç işçi arıların son 4 çift 
karın halkaları arasındaki mum salgı bezlerinden 
üretilirler. Arılar bal mumu sentezlemeden önce bal 
tüketir ve 35  ̊C de salkım oluşturarak bal mumu bez-
lerinden salgılarlar. Bal arısı 1 kg bal mumu üretmek 
için 6-10 kg bal tüketir. Bal mumu; kozmetik sektö-
ründe, diş hekimliğinde, ilaç sanayisinde ilaçların en-
kapsulasyonunda veya taşıt madde olarak kullanıl-
maktadır.

Arı Havası (Api-Air); Kovan havası (Api-Air) sistemi 
kovan içerisinde bulunan arı ürünlerindeki uçucu ni-
telikteki aktif bileşenlerin solunum yolu ile alınması 
esasına dayanır (Şekil 4). Kovan havasının kullanımı 
iki şekildedir. Bunlardan birincisi, Alman arıcı Hans 
Munsch tarafından geliştirilen kovan üzerine yerleş-
tirilmiş özel bir aparat ile kovan havasının vakum-
lanarak özel bir maske vasıtası ile kovan havasının 
inhalasyonudur. Diğer yöntem altına arı kovanları 
yerleştirilmiş arı yatağı olarak bilinen arı evleridir. Bu 
arı evlerinde açılmış delikler vasıtası ile kovan havası 
ev içerisine yayılır.

Ziyaretçiler bu evlerde doktor veya uzmanların öner-
diği sürede kalarak hem kovan havası inhalasyon 
yolu ile alarak hem de arı sesi ile tedavi olurlar. Ko-
van havası Astım, bronşit, amfizem ve KOAH gibi 
hastalıkların tedavisinde destekleyici olarak kullanıl-
maktadır.

Arı ipeği; Arı ipeği, bal arısının pupa dönemine geçti-
ği, gözlerin kapanmasından hemen sonra olan, 9. ve 
10. günde salgıladığı özel bir sıvı ile kendine ördüğü 
ipeksi kozadır. Yapı itibari ile ipek kozasına benzer ve 
oldukça sağlamdır. Son yıllarda arı ürünleri arasında 
katılan arı ipeği ile ilgili çok az çalışma bulunmakta-
dır.

Arı ürünleri içeriğinde bulunduğu önemli biyolojik 
maddelerin birçok özelliğinden yararlanılmak üzere 
apiterapide kullanılır. Arı ürünleri içeriği ve kalitesi 
apiterapinin uygulaması kadar önemlidir. Sağlıklı arı 
ürünü üretilmeden sağlıklı apiterapi yapılması da 
mümkün değildir. Veteriner hekimler kovanda bulu-
nan hastalıkların tedavisi, ürünlerdeki kalıntı ve kali-
tesinin takip edilmesinde önemli görev üstlenmek-
tedir. Aynı zamanda veteriner hekimler, hayvanlar 
üzerinde arı ürünlerinin tedavi amacı ile uygulanma-
sında tek yetkili meslektir. Fakat apiterapi alanın-
da uzman veteriner hekimlerin yetersiz olması aynı 
zamanda yasal mevzuatının olmaması en önemli 
problemlerdir. Veteriner apiterapinin resmiyet ka-
zanması için en kısa sürede Veteriner Fakültelerin-
de bu alanda çalışan akademisyenler, Tarım Orman 
Bakanlığı personeli ve Veteriner Hekimler Odaların-
dan oluşan bir komisyon ile Beşeri hekimlikteki gibi 
Veteriner Apiterapi mevzuatının hazırlanması için 
gerekli çalışmaların başlatılması gerekmektedir. Ve-
teriner apiterapi mevzuatı oluşturulduktan sonra, 
kurslar açılarak bu alanda uzman veteriner hekimler 
yetiştirilip veteriner apiterapi yaygınlaştırılmalıdır.Görsel Air-Arı Nefesi sosyal medya 

hesabından temin edilmiştir.
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Türkiye’de üretimi yapılan, kültüre edilen balıklar 
ağırlıklı olarak levrek, çipura, alabalık, granyoz, 
somon ve az miktarda da mercan, sivriburun ve 
sinagrittir. Ege ve Akdeniz sahillerinde Levrek, 
çipura, granyoz, Karadeniz bölgesinde alabalık, 
somon ve levrek ve İç sularda ise alabalık, so-
mon şeklinde dağılım gözlenmektedir. 

Denizlerde ve iç sularda 2020 yılında, sırasıyla 
293.175 ve 128.236 ton olmak üzere çipura, lev-
rek ve alabalık üretimi gerçekleştirilmiştir. Yetiş-
tiriciliği yapılan balıkların büyük bir bölümü ihraç 

edilmektedir. Yavru aşamasından itibaren canlı 
olarak gerek gemi gerekse kargo uçaklarıyla, 
porsiyonluk aşamada ise taze soğutulmuş, taze 
işlenmiş, ileri işlenmiş, donuk şeklinde dünyanın 
hemen hemen her ülkesine kara, hava ve deniz 
yoluyla ihracat yapılmaktadır. 

Yetiştiricilik aşamaları tam entegre yapıda, son 
derece ileri teknolojiler kullanılarak ve konusun-

SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIK 
ÜRETİMİNDE ETKENE YÖNELİK 
TEDAVİNİN ÖNEMİ

Veteriner Hekim Özge OTGUCUOĞLU
AKYA Veteriner Kliniği,
Muğla
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da uzman personeller tarafından gerçekleştirilmekte-
dir. Üretimin her aşaması kayıt altına alınmakta, ge-
rekli tüm analizler ve kontroller yapılmakta, sofradan 
yumurtaya kadar tam izlenebilirlik sağlanmaktadır. 

Sektör içinde Veteriner Hekimlerin rolü tam olarak bu 
noktada çok büyük bir önem arz etmektedir. Sağlık-
lı bir üretim yapmak, balık sağlığı, toplum sağlığı ve 
ekonomi açısından çok önemlidir. 

Balıklarda, bahar aylarından itibaren özellikle yaz dö-
neminde yavru ve ergin yaşta birçok hastalıkla karşı 
karşıya kalınmaktadır. 

Deniz balıklarında Ege ve Akdeniz sahillerinde (çipura, 
levrek) en sık karşılaştığımız bakteriyel enfeksiyonlar; 
Pasteurella (Photobacterium damselae subsp. pis-
cicida) ve Vibrio anguillarum, Aeromonas veronii ve 
Aeromonas hydrophila, Tenacibaculum maritimum 
ve fırsatçı patojenler Vibrio alginolyticus, Vibrio vulni-
ficus ve Vibrio harveyi’dir. Viral (Noda vb.) etmenler 
ise Yunanistan ve İtalya’da çok sık görülmesine karşın 
henüz Türkiye’de kronik olarak tespit edilmemiştir. 

Vibrio anguillarum ve Pasteurella’ya karşı kuluçkaha-
ne aşamasında yaklaşık 2 gr seviyelerinde immersi-

yon (daldırma) ve denize indikten sonra 15 gr’dan iti-
baren ise enjeksiyon aşılama yapılmaktadır. 

Karadeniz bölgesinde yetiştiriciliği yapılan levreklerde, 
Akdeniz ve Ege bölgelerine nazaran çok daha az has-
talıkla karşılaşılmaktadır. Vibrio anguillarum ve Aero-
monas salmonicidia gözlenen ana etkenlerdir. 

Su sıcaklıklarının artışı ile yetişkin alabalık ve somon-
da Streptococ, Yersinia ruckeri, Flavobacterium en-
feksiyonları, yavru dönemlerinde ise Aeromonas ve 
Vibrio enfeksiyonları gözlenmektedir. Yapılan çalış-
malar viral etkenlerin de gözlemlenmeye başladığını 
ortaya koymaktadır. 

Paraziter etkenler yetiştiriciliği yapılan yere, türe ve 
bölgeye göre değişkenlik göstermektedir. Toprak ha-
vuzlardaki balıklarda en önemli problem hem çipura 
hem levrek için Amyloodinium, kafes işletmelerinde 
ise Levreklerde Costia necatris; Üronema marinum 
(Oksijen problemi olabilecek bölgelerde ölümcül et-
kili), Cryptocaryon irritans, Lernantrophus kroyeri, 
Diplectanum aequens, Trichodinia en sık karşılaşılan 
etkenlerdir. Çipuralarda ise en sık görülen paraziter 
etkenler arasında Microcotyle ve Furnestinia birinci 
sıradadır. Endoparazit olarak Myxozoa enfestasyon-
ları da sık sık balıklarda gözlemlenmektedir.

Hastalıkların yüksek mortalite göstermemesi, ciddi 
maddi kayıplar yaşanmaması için rutinde uygulanan 
en etkili yöntem düzenli kontroldür. Hastalıklar çıkma-
dan veya başlangıcında yapılan tespitler ve alınacak 
önemlerle etkenlerin yayılması engellenebilir. Bu bağ-
lamda koruyucu hekimlik her geçen gün önemini bi-
raz daha göstermektedir. 

Bitkisel bağışıklık sistemi uyarıcıları ve probiyotik-
lerden çok sık yararlanılmaktadır. Bağışıklık sistemi 
güçlü olan bireylerin, çevresel etkenlerden ve florada 
bulunan patojenlerden etkilenme ve hastalıklara ya-
kalanma riski çok daha az olmaktadır. Balıkların bu-
lunduğu ortama adaptasyonlarının sağlanması güç-
lü bağışıklık sistemi ile mümkün olabilmektedir. Ama 
bunu sağlamak sanıldığı kadar kolay değildir.  Bu 
durum yumurtadan larvaya, yeme, yönetime, yapılan 
uygulamalara ve çevre gibi daha birçok etmenden 
etkilenmektedir. Bunlar arasından bazılarının iyileşti-
rilmesi balıkların yaşam kalitesini arttırılabilir. Örne-
ğin “Yem Kalitesi”; yüksek maliyetler, ham maddele-
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rin bulunabilirliği gibi nedenlerle balık rasyonlarında 
oynamalar yapılmaktadır. Ama özellikle elzem besin 
maddelerinden mümkün olduğu kadar taviz verilme-
mesi gerekir. Özellikle ilk altı ay, balıkların anne sütü 
gibi olan DHA ve EPA yönünden yüksek besleme ya-
pılması çok önemlidir. 

Hastalıklar en çok yavru bireylerde yıkıcı olmaktadır 
çünkü henüz bağışıklık sistemleri yeni şekillendiği ve 
aktif kazanılmış bağışıklığı olmadığı için patojenlerin 
etkileri şiddetlidir. Yavru bireylerin beslenmesinde im-
munsitimulan ve vitaminlerin yanında özellikle doğal 
direnç yanıtının düzgün oluşması için yağ asitlerinin 
rasyondaki önemi çok fazladır.

Hastalıklara neden olan etkenlerin doğru tespiti ve 
etkene yönelik uygun tedavi programı düzenlenmesi 
de hem çözüm hem sürdürülebilir koruyucu hekim-
lik için önemlidir. Ayrıca, doğru tedavi programlarıy-
la hastalık etkenlerinin direnç kazanması önlenebilir, 
doğru teşhis ve tedavi bu nedenle yüksek öneme sa-
hiptir. 

Tespit ve identifikasyonda klasik mikrobiyolojik yön-
temler ve moleküler tanı yöntemlerinden yararlanıl-
maktadır.  Moleküler tanıda Polimeraz Zincir Reak-
siyonu (Polymerase Chain Reaction, PCR) en yaygın 
olarak kullanılan yöntemdir. Ama son zamanlarda 
LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) 
yöntemi de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
Moleküler tanı yöntemleri daha hızlı ve kesin sonuç 
vermeleri açısından klasik yöntemlere nazaran daha 
fazla talep görmektedir.

LAMP gerçek zamanlı olarak, izotermal DNA amplifi-
kasyonu yapmak, görüntülemek, sonuçlandırmak ve 
raporlandırmak üzere tasarlanmıştır. Tüm aşamala-
rı ile 2 saatten az bir sürede patojen identifikasyonu 
yapabilmektedir. DNA ekstraksiyonu ile 15 dk gibi kısa 
bir sürede saf DNA elde edilir, 45 ila 60 dakika arasın-
da ise bu DNA kullanılarak kurulan LAMP reaksiyon-
da DNA amplifikasyonu, doğrulaması ve raporlaması 
yapılır. 

Tedavide en sık kullanılan farmakolojik ajanlar; En-
rofloksasin, Oxytetracyline, Florfenikol, Flumequine, 
Eritromisin ve Sulfanamid gruplarıdır. Ancak ihracat 
kriterlerini düzenleyen İyi Gıda Uygulamaları ve Su 
Ürünleri Yönetimi Konseyi’nin (GLOBAL GAP ve ASC) 

koyduğu kısıtlamalar ve beşeri hekimlikte kullanımı 
yasaklanan ajanlar nedeniyle bakteriyel tedavide 
seçenekler her geçen gün azalmaya başlamıştır. An-
tibiyotik kullanımı konusunda tüm Dünyada direnç 
gelişimi nedeniyle kısıtlamalara gidilmektedir. Daha 
önce de bahsedildiği gibi koruyucu hekimlik temelin-
de çözümler bulunmaya çalışılmaktadır. 

Güvenli, verimli ve sürdürülebilir üretim yapılabilme-
si için balık sağlığının korunması çok büyük bir öne-
me sahiptir. Bu nedenle düzenli kontrol, doğru tes-
pit, zamanında ve uygun tedavi yapılması gereklidir. 
Balıkların yaşadıkları ortamdaki milyarlarca etkenin 
farkında olarak, tanının doğru konulması, tedavinin 
etkene göre yapılması, patojenlerin özellikle bakteri-
lerin daha fazla mutasyon geçirip direnç kazanma-
larının önlenmesi amacıyla koruyucu hekimlik odaklı, 
ikinci beyin bağırsak ve kazanılmış bağışıklık üzerinde 
bir balık sağlığı yönetimi hedeflenmelidir.
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YENİ NESİL BESLENME

Kediler ve köpekler, temel iç güdülerinin 
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Kedi sahiplerinin en çok korktuğu ve endişelendiği has-
talıklar arasında yer alan Feline İnfeksiyöz Peritonitis 
(FIP) hastalığı, RNA virüsü olan Koronavirüslerin (FCoV) 
sebep olduğu, kedilerde virüsün mutasyona uğraması 
sonucu ortaya çıkan viral bir hastalıktır. FIP hastalığının 
ıslak ve kuru formları bulunmaktadır. Hastalık ilerleyici-
dir ve kedilerde hayati tehlike yaratabilen FIP’in kesin 
tedavisi yoktur.

FIP hastalığı özellikle, kedilerin 6 ile 23 ay arası yavrula-
rında ve 5–13 yaş arası yetişkin kedilerde daha sık göz-
lenir. Özellikle kediler 14 yaş üzerine çıktığında risk daha 
da artsa da her yaşta görülme olasılığı vardır. Kedi FIP 
hastalığının nedeni bir Koronavirüs olmakla birlikte 
insanlarda Covid-19 hastalığına neden olan Korona-
virüsten farklıdır. Koronavirüslerin Alphacoronavirus, 
Betacoronavirus, Gammacoronavirus ve Deltacorona-
virus olmak üzere 4 farklı alt türü vardır. Alpha ve Beta 
Koronavirüs insanları enfekte edebilirken, Gamma ve 
Delta Koronavirüs sadece hayvanlarda görülmektedir. 
Kedi Koronavirüsün insanlara geçtiğine dair henüz bir 
bulguya rastlanmamıştır. Yapılan araştırmalar, ev kedi-
lerinin %30’unda, sokakta ve toplu yaşam alanlarında 
yaşayan kedilerin ise %90’ında Koronavirüs etkeninin 
olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu veriler göz önüne alındı-
ğında, evimizde bulunan ve son derece sağlıklı olduğu-
nu düşündüğümüz kedimizde de Koronavirüs etkeninin 
bulunabileceğini aklımızdan çıkarmamak gerekir.

Koronavirüsler solunum, sindirim sistemi ve boşaltım 
organlarını etkileyen bir virüstür. Aslında Koronavirüs ke-
dilerin sıklıkla karşılaştığı bir virüstür ve mutasyona uğ-
ramadan önce hayati riski neredeyse yoktur. Bulaşma 
kediden kediye temas yoluyla olur, yayılma ise genellik-
le dışkı, ortak mama kabı, su kabı, kum kabı kullanımı 
ve hatta kedilerin birbirlerini yalaması ve hava yolu ile 
gerçekleşir. Klinik seyrinde ise yüksek ateş, halsizlik, öksü-
rük, kusma ve ishal görülmektedir. Fakat virüs, bağışık-
lık sistemi güçlü olan kedilerde çoğunlukla enfeksiyona 
neden olmaz ve bağışıklık zayıflayana kadar vücutta 
saklanarak hayatını sürdürmeye devam eder. Bağışık-
lık düştüğünde virüs aktif hale geçerek, kedimizi hasta 
edebilmektedir. Kedi FİP hastalığından korunmanın 
sihirli formülü aslında bağışıklık sistemidir. Güçlü bir 
bağışıklık sistemine sahip olan kedilerin bu hastalığa 
yakalanma riski düşüktür ve hastalığa yakalansa bile, 
hastalığı atlatması çok daha kolay olacaktır. 

Veteriner Kliniği’nde FIP teşhisi konulan, ama yıllarca 
hayatını veteriner hekim tavsiyeleri ve hasta sahibinin 
özverili bakımı sayesinde, FIP hastalığından kurtulan bir 
kedinin test sonucu 

Koronavirüs güçlü bir virüs olup, dış ortamda (dışkı ve 
salya yolu ile saçıldığında) 3 ile 7 hafta kadar enfekte 
etme yeteneklerini korurlar. Ev kedilerimize virüsü dışa-
rıdan taşıyabileceğimiz için, “kedim sokağa çıkmıyor ya 
da başka bir kedi ile temas etmiyor, benim kedime virüs 
bulaşmaz” diye düşünülmemelidir.

KEDİ ENFEKSİYÖZ PERİTONİTİS 
(FIP) HASTALIĞI

Veteriner Hekim Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ
vethekimdilruba@gmail.com 
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Pamuk isimli ev kedisi

Bilimsel veriler Koronavirüsü %2 ila %11 oranlarında FIP virüsü-
ne dönüştüğünü göstermektedir. Mutasyon denilince aklımıza 
gelen ilk şey FIP olmaktadır. Mutasyonların neden ve nasıl ger-
çekleştiği bilinmemektedir. Virüs mutasyon geçirmesi ile ölüm-
cül FIP’e dönüşmektedir. Koronavirüs ile temas eden kedilerin 
%92–98’i basit belirtilerle hastalığı atlatırken; geri kalanlarda 
hastalık, özellikle mutasyon geçirmiş Koronavirüs etkeni nede-
niyle FIP hastalığı ölüme sebep olmaktadır.

Hastalık ıslak form ve kuru form olmak üzere iki şekilde göz-
lenmektedir.

Islak form (Efuziv FIP): Şiddetli bir tabloyla seyreden bu form 
efuzyonlarla karakterizedir, öldürücüdür. Kan damarlarında 
meydana gelen bozulmayla, karın bölgesinde ve dokularda 
sıvı birikmesi görülür. Bu nedenle kedilerin karın bölgesi geniş-
lemeye başlar. Biriken sıvı iç organlara zarar verir. Sonrasında 
da ciddi organ hasarları oluşur. Ayrıca klinik semptom olarak, 
iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, depresyon, kusma ve ishal gözle-
nir. Akciğerler de bu sıvı birikiminden olumsuz olarak etkilenirler 
ve kediler üst solunum yolu hastalıklarına da yatkın hale gelirler.

Kuru from (Non Efuziv FIP): Hastalığın ıslak formuna göre 
daha yavaş ilerleyen, daha nadir gözlenen türüdür. Islak FIP’in 
kronikleşmiş hali gibidir. Bu formda klinik olarak gözde ve mer-
kezi sinir sisteminde değişiklikler gözlenirken, aynı zamanda 
gözde renk değişiklikleri, denge sorunları, genel psikolojik du-
rumda değişme vardır. Bu esnada kedimiz iştahsızlık sebebiyle 
zayıflamaya başlayabilir. Deri ve mukozanın rengi belirgin şe-
kilde sarıya dönebilir.

Kedilerde FIP hastalığı teşhisi çok zordur. Tek bir kan testiyle 
FIP teşhis edilemediği için veteriner hekimlerin tanı koyarken 
birden çok unsuru dikkate alması ve değerlendirmesi gerek-
mektedir. En doğru yol klinik semptomlar ile testlerin birlikte 
yorumlanmasıdır.

Özellikle Islak FIP formunun teşhisi, kuru forma göre daha ba-
sittir. Islak formun en belirgin özelliği karın boşluğunda ya da 
göğüs boşluğunda sıvı toplanmasıdır.

Bu bölgedeki sıvı birikiminin diyafram kasına yaptığı baskı yü-
zünden pneumoni ve hızlı solunum göze çarpmaktadır. Bazen 
bu semptomlara ek olarak ishal, kusma gibi sindirim sistemi 
problemleri de gözlenebilir.

Tanıda kullanılan hızlı test kitleri hastalık ile ilgili fikir verse de 
yüzde yüz güvenilir değildir. Bu nedenle mutlaka ELISA testi 
yapılmalıdır. ELISA yönteminde serumda virüse karşı oluşan 
spesifik antikorlar tespit edilmektedir. Ancak buna rağmen 
ELISA test sonucu pozitif çıksa da kedide FIP hastalığı mevcut 
diyemeyiz ve hemogram ve biyokimyasal analizler de yapıla-
rak dikkatle incelenmelidir.

Röntgen ve ultrason gibi radyolojik görüntülemeler, sıvı biriken 
bölgenin belirlenmesinde kullanılır.

FIP hastalığının teşhisi ve tedavisi zahmetli ve uzundur. Hasta-
ya yönelik tedavi protokolü hazırlanmalıdır. Koronavirüsü salya 
ve dışkı ile bulaşabildiğinden kedinin ve ortamın temizliği de bir 
o kadar önem taşımaktadır. Virüs 4-6 hafta arası pasif bekle-
me süresine sahiptir. Kedinin Koronavirüs ile tekrar karşılaşma-
ması için kedi kum kabı, mama kabı, su kabı ve ortam temiz 
tutulmalıdır, kedinin bakım ve temizliği düzenli olarak yapıl-
malıdır. Kediyi besin yönünden zengin mamalarla beslemek 
ve antioksidanlar, hastalığa karşı korumada katkı sağlayabil-
mektedir. Stres faktörünün ortadan kaldırılması gerekir. Kedi-
nin refahının iyi olması sadece bu hastalığı değil, diğer has-
talıklara karşı korunmada da önemlidir. Ev içinde ve dışında 
kedinizi strese sokabilecek nesneleri uzaklaştırmaya ve buna 
sebep olabilecek durumları en aza indirmeye çalışın. Örneğin, 
elektrikli süpürge sesi gibi kedinizi korkutan sesler varsa bunlar 
ortadan kaldırılmalıdır. 

Günümüzde “Interferon” adı verilen ilaçlar, virüslere karşı kulla-
nılan en iyi ilaçlar olarak kabul görmektedir. Kedi interferonları 
viral hastalıkların tedavisinde ciddi bir rol oynamaktadır. Ancak 
bazen interferonlar da tek başlarına yeterli olmamaktadır.

Sonuçta karşımızda mutasyona uğramış bir virüs bulundu-
ğundan, daha fazla savunma ajanına sahip olmamız ge-
rekmektedir. Bu nedenle tedavi protokolüne “Antioksidanları” 
ekleyebiliriz. Örneğin, antioksidan özelliğine sahip olan Beta 
glukan içeren bağışıklık sistemini güçlendirici gıda takviyelerini, 
tedavi sürecimizde kullanabiliriz. Kedi FIP hastalığına yönelik, 
doğru zamanda uygun ilacın da seçilmesi ile FIP hastası kedi 
tedavi sonrası yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilir. Te-
davi edilmediği zaman FIP hastalığı tehlikeli ve ölümcül viral 
bir hastalıktır. Uluslararası platformdan Kansas Eyalet Üniver-
sitesi Veteriner Fakültesi’nde FIP tedavisine yönelik yapılan bir 
çalışmada FIP hastalığının antiviral tedavisi sayesinde başa-
rılı sonuçlara ulaştıklarını açıklamışlardır. Çalışmada deneye 
katılan FIP hastası kedilerin, 20 günlük bir antiviral tedavinin 
ardından iyileşerek, eski sağlıklarına kavuştukları bildirilmiştir. 

Kaynaklar yazardan temin edilebilir.
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Bir hastalıkla karşılaştığımızda “Kalıtsal mı de-
ğil mi?” diye sorgularız. Bu soruya yanıt vere-
bilmek için genellikle daha başka soruları do-
ğuran bir bilinmezliğe sürükleniriz. Kalıtsaldır 
çıkarımını yapmak için genellikle elimizdeki 
veriler yetersizdir. Genetik ve genetik ile ilişki-
li teknolojilerin gelişmesiyle birçok hastalık ve 
malformasyonun genetik alt yapısı ortaya ko-
nulmaya başlamıştır, her geçen gün bu çalış-
malara yenileri eklenmektedir. Eğer bir gen bir 
hastalığın etiyolojisinin parçasıysa hastalığın 
görüldüğü bireylerde o genin bulunması gere-
kir. Bu anlamda ırk ve aile çalışmaları özellikle 
önemlidir. Çünkü bu bireylerde daha fazla mik-
tarda gen paylaşılmaktadır. Hastalık bir ırkta 
ya da ailede diğerlerinden daha sık oranda 
görülüyorsa hastalığın genetik temeli olması 
ihtimali oldukça yüksektir. Bununla birlikte aile 
bireylerinin ortak çevresel faktörlere maruz kal-
ması olasılığı da yüksek olduğundan durumun 
detaylı analizi yapılması gerekmektedir. Bes-
lenme, çevresel kirleticiler, kimyasallar, ilaçlar, 
patojenler hastalıkların oluşmasına zemin ha-
zırlayabilir. Bu nedenle ilk adım, genetik olma-
yan faktörlerin ortadan kaldırılmasıdır. 

Örneğin kedilerin polikistik böbrek hastalığının 
(polycystic kidney disease, PKD) özellikle İran 
kedilerinde genetik etiyolojisi vardır ve baskın 
özellik gösteren bir mutasyon hastalıkla ilişki-
lendirilmiştir. PKD hastalığının genetik etiyo-
lojisi diğer hayvan türlerinde ve insanda da 
benzerlik gösterdiği için genetik etiyolojisi kesin 
olan hastalıklar arasında incelenebilir. Ancak, 
böbreklerde kist oluşumu ile seyreden bu has-
talığa çeşitli ilaçlar, böbrekte toksisite oluştu-
rabilen kimyasalların da neden olabileceği bil-
dirilmiştir. 

Çevresel faktörlerin ve genetik olmayan et-
menlerin elİmine edilmesinin ardından otozo-

mal çekinik, otozomal baskın, X kromozomuna 
bağlı çekinik ve X kromozomuna bağlı baskın 
olmak üzere basit Mendel kalıtımını incelemek 
gerekir. 

Otozomal baskın hastalıklarda, jenerasyon 
atlamadan hastalık ortaya çıkmaktadır. Oto-
zomal çekinik hastalıklar ise genellikle jeneras-
yon atlar ve aile içi birleştirmeleri durumunda 
sıklığı artmaktadır. Otozomal hastalıkların or-
tak özelliği cinsiyetler arası görülme sıklığının 
yakın olmasıdır. X kromozomuna bağlı has-
talıklarda, hasta bir erkek birey, dişi yavru-
larına hastalığı aktarırken erkek yavrularına 
aktarmayacaktır. Bu kalıtım tipinde, çekinik 
olanlarda jenerasyonlar arasında hastalık gizli 
kalabilirken, baskın olanlarda her jenerasyon-
da hastalık ortaya çıkacaktır. Bunun yanında 
erkek bireylerde dişilerden daha yüksek oranda 
hastalık görülecektir. 

Kalıtsal olup olmadığından şüphelendiğiniz ve 
çevresel faktörleri elimine ettiğiniz bir vaka ile 
karşılaştığınızda ilk adım bir aile ağacının oluş-
turulmasıdır. Aile ağaçları, bireylerin sembolize 
edilerek gösterildiği şemalardır. Bu şemaları 
oluşturmak, karşılaşılan hastalığın basit Men-
del kalıtım modellerini izleyip izlemediğini an-
lamanıza yarayacaktır. Hastalığın görüldüğü 
ailenin birkaç neslinden, genellikle birinci, ikinci 
ve üçüncü derece akrabaları hakkında sorular 
sorulması gerekmektedir.

Aile ilişkileri

Yakınlık Örnek

I. Derece Ebeveynler,Çocuk, kardeşler

II. Derece Üst ebeveynler, teyze, amca, yeğen

III. Derece Birinci kuzenler

Dr. Öğr. Üyesi Nüket BİLGEN
Ankara Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi Genetik AD.

KALITSAL MI DEĞİL Mİ?
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Hayvanlarda basit Mendel kalıtımı izleyen çok sa-
yıda genetik hastalık bulunmaktadır. Ancak birçok 
karakter ya da hastalık, çoklu genlerin birleşik etki-
lerinden veya genler ile çevre arasındaki etkileşimler 
sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu tür bozukluklar ge-
nellikle bahsedilen kalıtım kalıplarını takip etmez. 

Otozomal çekinik hastalığın aktarıldığı bir aile ağacı

Bu bilgileri örnek ile açıklayarak pekiştirelim. Klini-
ğinize bir kedi geldi ve hasta sahibi, İran ırkı 4 yaşlı 
kedisinin iştahının azaldığını, çok fazla hareket et-
mediğini gözlemlediği şeklinde bir anamnez verdi. 
Yaptığınız ilk muayenede kedinin dehidre olduğunu 
gördünüz ve kan değerlerini incelediğinizde böbreğe 
ait parametrelerin yüksek olması dikkatinizi çekti. 

Bu durumda çevresel faktörleri elimine edebilmek 
adına kedinin su içip içmediği, yakın zamanda baş-
ka bir tedavi alıp almadığı, yaşadığı ortamda bulu-
nabilecek zararlı kimyasal olup olmadığı, beslenme 

şekli, evde başka kedi olup olmadığı ve onda benzer 
semptomlar olup olmadığı… gibi sorular sormanız, 
sonrasında da böbrekleri radyolojik olarak görüntü-
lemeniz tanı için doğru adımlar olacaktır. 

Evdeki diğer kedinin sağlıklı olması hasta kedinin 
çevresel etmenlerle hastalık ilişkisi olasılığını düşü-
recektir. Yapılan radyolojik incelemede kedinin böb-
reklerinde kist oluşumlarını görmek kalıtsal olan PKD 
hastalığı için önemli bir bulgu olacaktır. Bu bulgu 
hastanın yaşı ile birlikte değerlendirildiğinde daha 
da anlamlanacaktır. Çünkü PKD hastalığı 3-7 yaş 
arasında semptom gösteren ve bu yaş aralığında 
ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Kedinin ak-
rabalarının hayatta olup olmadığını araştırmak ve 
ulaşılabiliyorsa haklarında bilgi toplamak gereklidir. 
PKD ölümcül bir hastalık olduğundan I. ve II. derece 
akrabalara ulaşılamaması PKD tanısını güçlendirse 
de, kesin tanı için genetik test yapılması ve konunun 
uzmanı bir genetik danışmana testin yorumlatılması 
gerekmektedir. 

Karşılaşılan hastalıkların genetik temelli olup olma-
dığını anlamak için çevresel faktörler dedektif titiz-
liğinde incelenmeli, ardından aile ağaçları çizilerek 
kalıtım modelinin taslağı oluşturulmalıdır. Aile ağa-
cında basit Mendel kalıtımına yönelik belli bir örüntü 
gözlenmesi durumunda ise ileri genetik analizlerle 
hastalığın genetik temeli aydınlatılabilecektir. 

Aslında her hastalığın az ya da çok bir genetik temeli 
vardır. Kalıtsal mı değil mi sorusu günümüz teknoloji-
leri ile daha hızlı yanıt bulabileceğimiz bir soru haline 
gelmiştir. Can dostlarımızın hastalıklarını incelerken, 
kalıtsal hastalıklarla ilgili farkındalık, tedavi sürecine 
büyük katkı sağlayacaktır. 
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Bilimsel anlamda veteriner hekimli-
ği eğitimi veren ilk veteriner okullarının 
(1761, Lyon, Fransa; 1765, Alfort, Fransa; 
1765, Vienna, Avusturya…) kurulmasına 
zemin hazırlayan salgın hayvan has-
talıklarının sınır tanımayan niteliği, 19. 
Yüzyılda bu salgınların ancak ulusla-
rarası iş birliği ile önlenebileceği fikrini 
doğurmuştur. Sınır aşan salgın hayvan 
hastalıklarıyla mücadele konsepti ile 
toplanan ilk uluslararası veteriner kong-
resi, Edinburg Veteriner Koleji’inden (İn-
giltere) Profesör John Gamgee’nin öne-
risi ile, 14-18 Temmuz 1863 tarihinde 
Almanya’nın Hamburg kentinde “Ulus-
lararası Veterinerler Kongresi” adı altın-
da düzenlenmiştir. Kongreye farklı ülke-
lerden 99 delege katılmış ve kongrede 
hayvan nakli ve trafiğinin, hayvan has-
talıklarının yayılmasında oynadığı role 
dikkat çeken John Gamgee’nin önerisi 
ile “Hayvan Hastalıklarıyla Savaşımda 
Kurallar” başlıklı bir kongre sonuç raporu 
düzenlenmiştir. Aynı kongrede Gamge-
e’nin Büyük Britanya’da tüketilen etlerin 
%20’sinin hastalıklı hayvanlardan elde 
edildiği yönündeki raporu sonucunda 
1850’li yıllardan itibaren Büyük Britan-

ya’da uygulamaya konulan, uluslarara-
sı et ve canlı hayvan ticaretine yönelik 
devletin kısıtlama ve kontrol yetkisinin, 
diğer Avrupa ülkelerinde de uygulama-
ya konulması yönünde tavsiye kararları 
alınmıştır. Aynı kongrede ikinci kongre-
nin 1865 yılında Avusturya’nın başkenti 
Viyana’da yapılması kararlaştırılmıştır. 

Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyıldan iti-
baren hayvancılığın gerileme nedenleri 
arasında salgın hastalıklar ve bu hasta-
lıkların başında da sığır vebası gelmek-
tedir. 1863, 1865 ve daha sonraki yıllar-
da Avrupa’da düzenlenen milletlerarası 
kongrelerde salgınların Avrupa’ya Os-
manlı Devleti’nden yayıldığı bildirilmiş 
ve bu nedenle Osmanlı Devleti’nden 
yapılan hayvan ve hayvansal ürün it-
hallerine Avrupa sınırları kapatılmıştır. 
Uluslararası düzeyde düzenlenen bi-
rinci Kongre’den Cumhuriyet’in kurulu-
şuna kadar geçen sürede (1863-1923) 
10 Uluslararası Kongre düzenlenmiştir. 
Aynı dönemde (1863-1923) Osmanlı 
Devleti 11 iç isyan, 93 Harbi (1877-1878), 
Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve ni-
hayet Cumhuriyet’le taçlanan Kurtuluş 
Savaşı olmak üzere, Osmanlı Devleti’nin 

CUMHURİYET ÖNCESİ 
ULUSLARARASI VETERİNER 
KONGRELERİNE KATILIM

Doç. Dr. Ali YİĞİT
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji A.D. 
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de sonunu getiren, olağanüstü bir dönem-
den geçmiştir. Her ne kadar geriden gelerek 
de olsa Avrupa aydınlanmasını takip eden 
Osmanlı Devleti’nde ilk veteriner okulu 1842 
yılında kurularak bilimsel anlamda veteriner 
hekim yetiştirilmesine başlanmıştır. Bunun-
la birlikte, yukarıda özetlenen ve Osmanlı 
Devleti’nin de sonunu getiren gelişmeler Os-
manlı Devleti’nde veteriner hekimlik uygula-
malarını sekteye uğratmıştır. 

İlki 1863’te Hamburg’da düzenlenen ulusla-
rarası kongreye Osmanlı Devleti’nden katılı-
ma ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır. 
1865’te düzenlenen İkinci Kongreye (Viyana) 
ise Osmanlı Devleti adına “Mektebi Harbi-
ye-i Şahane” baytar muallimlerinden Binbaşı 
Ahmet Efendi görevlendirilmiştir. Kongrede 
alınan salgın hayvan hastalıklarıyla müca-
dele kararları Osmanlı Devleti’nde bütün vi-
layetlere bir talimat şeklinde gönderilmiş, bu 
kararların uygulanmasının yanı sıra halkın da 
bu kararlar konusunda bilinçlendirilmesi sağ-
lanarak bilimsel kararlar yaşama geçirilmeye 
çalışılmıştır. Ancak 1900’lü yılların başından 
itibaren gelişen savaş ortamının da etkisiy-
le salgın hayvan hastalıkları ile mücadele 
sekteye uğramıştır. Üçüncü Kongre’ye (1867, 
Zürih/Belçika) Osmanlı Devleti’nden katılım 
sağlandığı bildirilmişse de kimin katıldığına 
dair bilgiye ulaşılamamıştır. Bununla birlikte 
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu savaş 
koşulları daha sonraki kongrelere katılımı en-
gellemiştir. 

Cumhuriyet’in ilk döneminden başlayarak, 
salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele ve 
korunma konusunda ulusal ve uluslararası 
çalışmalar hızlandırılmış, koruma ve tedavi 
için aşı çalışmalarına önemli miktarda öde-
nek ayrılarak salgın hastalıklarla mücadele 
için önemli miktarda istihdam yoluna gidil-
miştir. Yurt dışından getirilen, veteriner he-
kimliğin farklı alanlarında uzman 14 kişinin 
(Prof. Dr. Paul Forgeot, Prof. Dr. Ian Rosta-
finski, Prof. Dr. Michailov gibi) hazırladığı ra-

porlar doğrultusunda veteriner hekimliği ve 
hayvancılığa yönelik güçlü politikalar oluş-
turulmuştur. Ayrıca uluslararası düzenlenen 
kongre ve toplantılara da veteriner hekimler 
ile farklı alanlarda uzmanlar gönderilmiştir.

İlk uluslararası veteriner kongresi ile başla-
yan, özellikle Viyana’da düzenlenen ikinci 
kongrede tartışılan, Avrupa’da görülen sı-
ğır vebasına karşı mücadelede alınabilecek 
önlemler ve salgın hayvan hastalıkları ile 
mücadele için belirlenen temel ilkeler, günü-
müz hayvan sağlığı mevzuatının temellerini 
oluşturmuştur. Uluslararası delege katılımı 
ile gerçekleştirilen veteriner kongrelerinde, 
sonradan kanun niteliği kazanan çok sayıda 
kararlar alınmış ve böylece sınır aşan salgın 
hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik 
uluslararası bir iş birliğinin temelleri atılmıştır. 

İnsanlık olarak küresel bir salgınla yüzleştiği-
miz şu günlerde, uluslararası iş birliğinin öne-
mi ve vazgeçilmezliği bir kez daha tüm çıp-
laklığı ile gün yüzüne çıkmıştır. Her ne kadar 
ulusal, kültürel, ekonomik ve siyasi olarak ya-
pay sınırlarla bölünmüş olsa da insanlık, bili-
min ışığında ve daha evrensel bakış açısıyla 
bu kötü günlerin de üzerinden gelecektir.

Kaynaklar yazardan temin edilebilir.

Viyana
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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.

Benzersiz Etki Mekanizması

Bromelain 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.
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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.

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

Bostwelia Mekanizması

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. 

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. 

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. 

 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. 

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.

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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Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Elif Hanım, önce-
likle belirtmek isterim ki, sizinle bu keyifli röpor-
tajı gerçekleştirdiğimiz için hem kendim adına 
hem de Veteriner Hekimler Derneği’nde yer 
alan tüm meslektaşlarım adına çok mutluyum. 
Elif hanım, sizi oyuncu, tiyatrocu, seslendirme 
sanatçısı olarak hepimiz tanıyoruz. Bize ken-
dinizden bahsedebilir misiniz? Hayvan sever 
kimliğiyle tanıdığımız Elif Baysal’ı, bir de kendi 
gözünüzden anlatabilir misiniz?

ELİF BAYSAL: Dilruba Hanımcığım, merhaba-
lar, asıl bu keyifli söyleşiye beni layık gördüğü-
nüz için, ben size teşekkür ediyorum. Gerçekten 
çok zarifsiniz, sağ olun, var olun. 

Kendimi anlatmamı istemişsiniz, 1957 yılında 
İstanbul’da dünyaya geldim. Bu vesile ile Go-
ogle’da hakkımda verilen yanlış bilgiyi de dü-

zeltmek isterim. Çünkü 1954 Amasya doğum-
lu değilim. Gerçi bu ülkenin her karış toprağı 
elbette bizim ama, ben İstanbul’da dünyaya 
geldim ve 3 yıllık zaman diliminin de biz ha-
nımlar için, çok önemi var diye düşünüyorum. 
Özellikle benim gibi artık oldukça yaş almış biri 
için. Çocukluğum sanat, şiir ve edebiyat dolu 
bir ortamda geçti. Çünkü yazar ve şair Faik 
Baysal’ın kızıyım. Faik Baysal adına kütüpha-
nesi olan, ödülleri olan, romanları, şiir kitapları 
olan, çevirileri olan bir kişiydi. Babam diye söy-
lemiyorum, gerçekten de edebiyat dünyasının 
güçlü kalemlerinden biri idi. Ayrıca Meydan La-
rousse’u Türkiye’de ilk çeviren kişilerdendir. Ken-
disini 20 yıl önce ne yazık ki kaybettik. Bu or-
tamda büyüyünce, biraz da tabi içimden gelen 
o yetenekle, tüm çocukluğum boyunca bende 
şiir yazdım ve bu şiirlerimi o dönemin en ünlü 
Doğan Kardeş gibi çocuk dergilerine yollardım 
ve orada basılırdı. Basıldıkça da tabi çok büyük 
mutluluk duyardım. Babam da onun yolundan 
gideceğim için çok mutluydu, ama ne yazık ki 
ben yazı işini 15 yaşında iken bıraktım. Doktor 
olmak istedim, doktor da olamadım. Zaten 
üniversite imtihanlarına bile girmedim. Liseyi 
bitirdikten sonra ne yapsam, kendime nasıl bir 
yol çizsem diye düşünürken karşıma seslendir-
me yapma fırsatı çıktı. Çok sevdim, mikrofonu 
çok sevdim. Dublaj yapmayı çok sevdim. Ama 
gerçekten o sektöre girebilmek, kendimi kanıt-
layabilmek, başarılı olabilmek çok zamanımı 
aldı. Çünkü gerçekten çok zor. Bu dönemde 
gençler bu konuda çok daha şanslı. Ama bizim 
zamanımızda, o sektöre girebilmek gerçekten 
pek zordu. Ama sonunda başardım. Çok uzun 

Veteriner Hekim Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ

OYUNCU ELİF BAYSAL İLE SÖYLEŞİ 
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yıllar boyunca dublaj ve dublaj yönetmenliği yaptım. 
Dublaj benim için her zaman çok keyifli bir uğraş-
tı. Oyunculuktan çok daha keyifli bir uğraştı benim 
için. Bu nedenle zaman zaman Yeşilçam filmlerinde 
oynasam da ağırlığı hep dublaja verdim. Ama tabi 
gelişen teknolojiyle, özel kanalların açılmasıyla, eko-
nomik krizlerin gündemde oluşuyla ve filmlerin sesli 
çekilmesiyle tabii ki dublajda oldukça kayba uğradı. 
Dublaj bizim yaptığımız zamanlardaki gibi, artık ve-
rimli değil. Dublajdan hayatınızı kazanmak mümkün 
de değil. Biz o dönemlerde hayatımızı dublaj yapa-
rak çok güzel devam ettirebiliyorduk. Bu nedenle 
artık dublaj yapmıyorum. 2005 yılından itibaren dizi 
oyunculuğuna başladım. Melekler Adası, 2005 yılın-
da gündemde olan bir diziydi. O dizide önemli bir 
rolüm vardı. Ben öyle çok fazla uzun soluklu rollerde 
oynamadım. Elbette var öyle rollerim. Ama daha zi-
yade ufak ufak karakter rollerinde başarılıyım. Yani 
beni daha ziyade öyle rollere çağırıyorlar. Benim için 
zaten başrol falan da önemli değil, ben işimi en gü-
zel şekilde yapmaya çalışıyorum. 

Hayvan sever kimliğime gelince, o her şeyden çok 
daha önemli benim için. Bir ömür adadığımı söy-
leyebilirim hayvanlara. Tam 30 yıldır gerek maddi 
gerek manevi onlara hizmet etmekteyim. Çok acılar 
yaşıyorum, bu yüzden. Her kayıp benim ömrümden 
ömür götürüyor. Ama onları bırakamam. Onların 
sesiyim, onların annesiyim diyorum. Çünkü anne ol-
mak için muhakkak kendi türünüzden canlı doğur-
manız gerekmiyor. Ben dünyadaki bütün hayvanla-
rın annesiyim ve yüreğimin yorganı çok geniş, keşke 
hepsini örtebilsem, koruyabilsem, kollayabilsem. Bu 
annelik görevini tümüne yapabilsem. Ama kesinlikle 
olmuyor. Çevremdekilere bakarak, gördüğüm her ya-
ralının, her açın, her zorda kalanın yardımına koşma-
ya çalışıyorum. İşte bu kadar Elif Baysal…

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Elif Hanım, sizin sayı-
sız seslendirme projelerinde, Yeşilçam filmlerinin pek 
çoğunda seslendirme sanatçısı ve yönetmeni olarak 
bulunduğunuzu, özellikle Melekler Adası, Muhteşem 
Yüzyıl, Annem Uyurken, Küçük Kadınlar, Kefaret, Çu-
kur, Ezel gibi pek çok dizi ve film projelerinde oyuncu 
olarak yer aldığınızı biliyoruz. Televizyonda ya da si-
nemada yer alan filmlerinizde, en çok keyif aldığınız 
rolden bize bahsedebilir misiniz? Bu rolü canlandı-
rırken hissettiğiniz duygulardan söz edebilir misiniz?

“Kefaret” dizisi setinden

ELİF BAYSAL: Dilruba Hanımcığım, biraz önce de 
belirttiğim gibi, dublajı çok severek yaptım. Seslen-
dirmeyi yine çok severek icra ettim. 4 yıl boyunca 
bir özel televizyon kanallının ilk açıldığı dönemlerde 
haber okudum. Özel kanalda ben haber okumayı, 
dublajdan daha çok sevdim. Bir kadına haber spi-
kerliğinin çok yakıştığını düşünüyorum nedense. Çok 
da keyifli bir iş. Gündemden her dakika, haberdar 
olabilmek, canlı yayına konuklar alabilmek çok güzel. 
Böyle renkli ve güzel bir meslek haber spikerliği. O 
nedenle bugün tekrardan her şeye yeni baştan baş-
lamam gerekse, haber spikerliği üzerine yoğunlaşır-
dım. Oyunculuğu para kazanmak için yapıyorum, 
oyunculuk benim için öyle çok büyük bir tutku değil. 
Hayatımı devam ettirebilmek, hayvanlarıma baka-
bilmek adına oyunculuk yapıyorum. Öyle çok fazla 
etkilendiğim bir rol olmadı. Dublajda ise oldu. Güzel 
roller konuştuğumda, çok duygulandığım, oyuncu 
ile ağladığım, güldüğüm çok oldu. Özel bir kanal-
da yayınlanan “Aşk Bir Hayal” dizisinde oynadığım 
“Maryam” isimli rolü çok severek oynadım. Deli dolu 
bir kadındı Maryam, çünkü bende birazcık deli dolu-
yumdur. O rol benim çok hoşuma gitmişti. Çok fazla 
konuşan, öyle her söylediği lafın üzerinde durmayan, 
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dobra, içinden geldiği gibi davranan bir kadındı. Ben-
de biraz öyleyimdir. Tez canlı, çabuk kararlar veren, 
sonrasında da pişman olan, öyle bir insan olduğum 
için ‘’Aşk Bir Hayal’’ dizisindeki “Maryam”ı gerçekten 
severek oynadım.

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Elif Hanımcığım, bili-
yorsunuz ki, şu anki röportajımız Veteriner Hekimler 
Derneği Bülten’inde yayınlanacaktır. Bu anlamda 
evinizde kedileriniz olduğunu biliyoruz. Ayrıca sokak-
ta beslediğiniz can dostlarımızın bakım ve tedavileri-
ni sağladığınızı duyuyoruz. Sokakta beslediğiniz can 
dostlarımızdan ve evdeki kedilerinizden bahsedebilir 
misiniz?

Elif BAYSAL: Dilruba hanımcığım, hayatım boyunca 
evimde kedilerim ve köpeklerim oldu. Şu anda evim-
de 7 kedim, bir de köpeğim var. Daha önceden baktı-
ğım köpeğimi geçen yıl ekim ayında kaybettim.

Şiddet görmüş, bir gözünü kaybetmiş bir Terrier’di. 
12 yıl ben baktım. Bulduğum zaman 6 yaşlarınday-
dı. Yaklaşık 18 yaşlarında iken çocuğumu kanserden 
kaybettim. Besleyip sonrasında ölen kedilerim de 
oldu. Bu konulardan bahsetmek bana büyük üzüntü 
veriyor. Sokakta beslediğim hayvan sayısı çok fazla. 
Eskiden oturduğum siteye halâ, ayda 15 kiloluk 4 pa-
ket mama yolluyorum ve asla oradaki 50 kediyi aç 
bırakmıyorum. Yeni taşındığım yerde de bakıyorum. 
Toplamda oradaki 22 köpek, öbür taraftaki 50 kö-
pek, evimdeki kediler, yeni taşındığım yerdeki kediler, 

nerdeyse 100 – 150 hayvana kendi bütçemle bak-
maya çalışıyorum. Evimde iki de İran kedim var, onlar 
da terk edilmiş, yoksa ırk meraklısı olduğumdan de-
ğil. Sokaktaki köpeklere yemekler pişiriyorum. Kemik-
ler alıyorum. Yani onlar için yapmadığım bir şey yok. 
Ama yetişebiliyor muyum, hayır tabii ki. Tümüne yeti-
şemiyorum. Ancak bu kadar hayvana bakabiliyorum 
ve hiç kimseden destek almıyorum. Kendi bütçemle 
yapabildiğim kadar yapmaya devam ediyorum. Bu 
arada 4 ay önce sahiplendiğim sokak köpeğim, ne 
yazık ki iki gözünü kaybetmiş bir çocuk. Onu da sa-
hiplendim ve evimde bakıyorum artık. Hatta fotoğ-
rafını da attım size. Onu sahiplenmiş olmaktan çok 
mutluyum. Çünkü inanılmaz iyi huylu bir kız, çok aç 
kalmış, çok iştahlı, yaşlı bir kız. Son günlerini, benim 
yanımda rahat geçirsin diye düşündüm ve o çocuğu 
evlat edindim. Adını da İrmik koydum. Hayatım İrmik 
Hanımla pek mutlu geçmekte. 

Elif Baysal’ın köpeği İrmik Hanım

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Elif Hanım, size kendi 
yaşadığım bir anımı anlatmak istiyorum. Veteriner 
kliniğimi işlettiğim zamanlarda Canine Distemper 
Hastalığı geçirmiş olan ve kurtardığım pitbull ırkı bir 
köpek vardı. Tedavisi boyunca pansiyonumda göz-
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lem altında kalıyordu. O zamanlar pitbull ırkı köpek 
beslenmesi şimdi olduğu gibi kanunen yasak değildi. 
Bu süre zarfında, bizzat yakından incelediğim kadarı 
ile pitbull ırkı köpek, kedilerle ve küçük çocuklarla oy-
nayıp, başını okşatacak hale gelmişti. Fakat hasta 
sahibi bu pozitif durumla ilgili beni uyararak, pitbul-
lumun biyolojisini bozuyorsunuz diyerek, beni eleştir-
di ve onun saldırgan doğasını bozduğumu söyledi. 
“At sahibine göre kişner” diye bir atasözümüz var. 
Bazen, acaba biz insanlar mı hayvanların saldırgan 
doğasının oluşmasına sebep oluyoruz, diye düşün-
meden edemiyorum. Bilinçli bir hayvan sever toplu-
mun oluşabilmesi için sizce ne gibi adımlar atılmalı?

Elif BAYSAL: Dilruba Hanım, tabi ki “At sahibine 
göre kişniyor”. Türk toplumu zaten ne yazık ki hayvan 
seven bir toplum değil; aynı zamanda evimde köpek 
görenler, özellikle sokakta dolaştırırken görenler, hep 
köşe bucak kaçıp, ısırır mı diye tepki veriyorlar, hatta 
çocuklar bile. Ben de diyorum ki, ısırmış olsa ya da 
ısıracak olsa bu hayvan evde, benim koynumda yatı-
yor, önce beni ısırır, beni öldürür. Artık ben bu konu ile 
ilgili gülüp geçiyorum, pek ciddiye almıyorum. Şunu 
biliyorum ki, hayvan sevgisi bence önce okullarda 
ders olarak verilmeli. Anneler babalar ne yazık ki ken-
dileri de çok sevmedikleri için, çocuklarına bu konuda 
hiçbir eğitim veremiyorlar. Siz bir anınızı anlattınız, 
benim de yıllar önce Aksaray’da başıma bir şey geldi. 
Küçücük bir yere, kapkaranlık bir ortama, aç susuz 
bir yavru köpek bağlamış adamın biri. Ben hemen 
şikâyet ettim bu durumu. Yavru köpek ciyaklayarak 
bağırıyor. Etraftakilere sorduğumda saldırganlaş-
ması için, böyle yapıyor diye cevap verdiler. Şimdi 
düşünün, bir insanı aynı şekilde öyle bir ortamda ka-
palı tutsak, bu insan bir daha nasıl sevgi, güven ve 
ilgi duyabilir. Tabii ki o hayvan da duyamayacak ve 
saldırgan olacaktır. Hayvanlar için en önemli duygu 
güvendir, bir hayvanın güvenini kazanmak için ona 
sevgi dolu sözler söylemek ve yemek vermek gere-
kir. Sizin dediğiniz gibi “At sahibine göre kişner”. Atı-
lacak adımlar konusunda, ne yazık ki çok umutsu-
zum Dilruba Hanım. Türkiye’de artık her konuda çok 
umutsuzum. Bu nedenle pek yol kat edemeyiz. Evet, 
şu anda çok daha fazla hayvan sever var, onu ka-
bul ediyorum. Ama hala su kaplarının içine tüküren, 
onlara tekme vuran insanlar varken, maalesef daha 
çok yıllar gerekecek bizim bu konuda gerçek insan 
olabilmemiz için.

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Elif Hanım, sizin hay-
van aktivisti olduğunuzu ve can dostlarımızın hakları 
için mücadele ettiğinizi biliyoruz. Sanat camiasında 
sizin gibi duyarlılığa sahip sanatçı dostlarınız var mı? 
Varsa sanatçı dostlarınızdan yeterli destek görebili-
yor musunuz? 

Elif BAYSAL: Dilruba Hanım, sanat camiasında pek 
çok kişinin hayvanı var elbette. Çünkü sanatçılar 
daha duyarlı insanlar oldukları için, hepsinin kedileri 
ve köpekleri var. Ama ne yazık ki, sanatçıların hiçbi-
rini eylemlerde, mitinglerde görmüyorruz. Bu konu-
da yeterli destek gördüğümüzü söyleyemem. Tuna 
Arman var arkadaşım, o çok mücadele eder. Leman 
Sam şimdi Artvin’de Atlar için bir konser veriyor. Ama 
onun dışında hayvanlar için, şunu yapalım, bunu ya-
palım, hayvanların sesi olalım diyen bir sanatçı ben 
şahsen görmedim. Ben her eyleme, her mitinge ka-
tıldım. Çünkü gerçekten ciddi bir hayvan aktivisti ol-
duğumu düşünüyorum. Ama bu eylemlerin hiçbirinin 
amacına ulaşmadığını, üzülerek gördüğüm için artık 
ben de eylemlere katılmıyorum. Mücadelemi bireysel 
olarak sürdürüyorum. 

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Mevcut hükümetin ve 
çıkarılan yasaların, can dostlarımıza kaliteli bir ya-
şam standartı vermek adına yeterli olduğunu düşü-
nüyor musunuz? Duyarlı bir sanatçı ve hayvansever 
olarak neler bekliyorsunuz? 

Elif BAYSAL: Dilruba Hanım, devlet için hayvan dai-
ma bir yüktür. Hiçbir zaman onların yaşam standart-
larının iyi olması adına devlet iyi adımlar atmaz. Be-
lediyelerin yaptırımlarını ne yazık ki büyük bir üzüntü 
ile izlemekteyiz. Aynı şekilde geçenlerde Cumhurbaş-
kanı’nın talimatı ile toplanan köpeklerin durumu da 
ortada. Bu nedenle tabiki devletten gönül çok şey 
bekler, çok şey ister. Ama asla böyle bir şey olamaz. 
Cezalar yeterli değil, halk eğitimli değil. O nedenle 
devletten hiçbir şey beklemiyoruz. Ben kendi adıma 
zaten hiçbir şey beklemiyorum. Sakın beni karam-
sarlıkla suçlamayın. Ama Polyannacılık yaşımı, hayal 
yaşımı çoktan geride bıraktım. Bütün bu acı gerçek-
leri çok yakından izlemekteyim. Bu sebeple hayvan-
lar maalesef hiçbir zaman layık oldukları yaşamı sü-
remeyecekler. Keşke yaratılmasalardı aslında. Keşke 
hiç dünyaya gelmeselerdi, özellikle köpekler.
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Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Elif Ha-
nım, hayvanseverler ne gibi projeler 
bekler resmî kurumlardan; STK’lar-
dan acaba? 

Elif BAYSAL: Dilruba hanımcığım 
ne STK’lar ne belediyeler ne yazık 
ki görevlerini yerine getirmiyorlar. 
Hayvan sever olarak ben ve ar-
kadaşlarımın beklediği çok şey-
ler var. Ama dediğim gibi olmu-
yor; olmaz ve olmayacak. Hak 
verilmez alınır. Ama bizim gibi 
suskun, her şeyi sineye çeken, 
gölgesinden bile korkan top-
lumlarda ne hayvanlar için, 
ne başka bir şey için, bir şey 
yapılamaz.

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: 
Veteriner Hekimler Derneği 
olarak bizimle yapmış oldu-
ğunuz röportajdan çok mem-
nun kaldık, bize değerli vaktinizi 
ayırdığınız için çok teşekkür eder, 
oyunculuk kariyerinizde başarılar di-
leriz.

Elif BAYSAL: Bu röportaj için, ben de çok 
teşekkür ediyorum. İlginize çok teşekkür 
ediyorum, sevgilerimi gönderiyorum.
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RAslen Artvinli olan Beyza Başar, 23 Ocak 1980 

Eskişehir doğumludur. İlköğrenimini Çankaya 

İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini Arı Koleji ve 

Fen Lisesinde tamamlamıştır. Ankara Üniversi-

tesi Veteriner Fakültesi’nden 2002 yılında me-

zun olarak Veteriner Hekim unvanını almıştır.

Veteriner Hekimliği mesleğine klinisyen olarak 

başlayıp daha sonra gıda alanında ilerleme-

yi seçen meslektaşımız,  HACCP danışmanlı-

ğı konusunda yurt içi ve dışı eğitimler alarak, 

önemli başarılara imza atmıştır. Kalite Yönetim 

Sistemleri (ISO 22000 ve ISO 9001) konusun-

da danışman ve Baş denetçi olan Başar, aynı 

zamanda Finlandiya, Estonya, St. Petersburg 

ve İsveç'te Gıda Hijyen Eğitimlerine katılmış ve 

FITIAD sertifikası almıştır.  

Birçok gıda firmasına HACCP sistemi kurup 

danışmanlık yapmıştır. Halen gıda firmalarına 

profesyonel HACCP danışmanlığına devam et-

mektedir.

HACCP Danışmanlığının yanı sıra, resim atöl-

yesindeki çalışmalarına da devam eden mes-

lektaşımızın resim sevdası, ortaokul yıllarına 

dayanmaktadır. Resim eğitimi ve atölye çalış-

malarına, Tunalı Hilmi’de bulunan bir atölyede 

başlayan Başar, daha sonra yine bu atölyede, 

ünlü ressamlardan eğitim alarak resim konu-

sunda kendini geliştirmiştir.

İlk resim sergisini henüz fakültede öğrenciyken 

açan Başar, onuncu ve son kişisel resim ser-

gisini 15 -22 Ocak 2022 tarihleri arasında An-

kara’daki bir resim galerisinde açmıştır. Ayrıca 

Veteriner Hekim Beyza BAŞAR
Ressam, HACCP Danışmanı

İÇİMİZDEN BİRİ
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Veteriner Hekim Beyza Başar, kırka yakın karma ser-

gide de yer almıştır.

İki mesleğini de severek ve aşkla yaptığını belirten 

Ressam Veteriner Hekim Beyza Başar, ebru sanatıy-

la da uğraşmaktadır. Resim ve Ebru sanatı öğreticisi 

olarak, Güzel Sanat liseleri ve fakültelerinin, yetenek 

sınavıyla öğrenci alan bölümlerine girmek isteyen 

öğrencileri, yetenek sınavına hazırlayan Başar, aynı 

zamanda özel bir televizyon kanalında yer alan "Re-

sim Öğreniyorum" adlı TV programı ile hafta son-

larında ekranlardan da eğitim vermeye devam et-

mektedir. Bir kız çocuğu annesi olan Başar, 5-12 yaş 

grubu çocuklara da resim dersleri vermektedir. 

Her zaman ailesinin desteğini arkasında hissettiği-

ni belirten Başar, en büyük destekçisinin ise annesi 

Sevgi Hanım olduğunu özellikle belirtmiştir. Veteri-

ner Hekimlik mesleğini rahmetli babasının isteği ne-

deniyle seçtiğini söyleyen meslektaşımızın ablası ise 

ünlü yapımcı ve yönetmen Betül Başar'dır. 

Kızı Busem ve eşi İlhan Beyle birlikte sık sık doğaya 

kaçarak, “renklerle besleniyorum“ diyen Ressam Ve-

teriner Hekim Başar, çalışmalarında portreden man-

zaraya, karakalemden yağlıboyaya birçok desen ve 

türe yer vermektedir.

Özellikle pandemi döneminde, ahşap kuş evleri üze-

rine resimler yaparak zamanını geçirdiğini söyleyen 

Başar, bu dönemde açmış olduğu kişisel sosyal med-

ya hesapları üzerinden sanatseverlerle buluştukları-

nı ifade etmiştir. 

Çeşitli dergilerde ve İnternet ortamında köşe yazıları 

yazan meslektaşımızın, “Gözlerin“ adlı bir şiir kitabı 

da bulunmaktadır.
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RKaybedilen değerler için “bir yıldız kaydı” denir. 

Fakültemiz tarihinde de “ALTMIŞÜÇLÜLER” 
diye bilinen bizler 2021 yılında art arda birçok 
sınıf arkadaşımızı kaybettik.

Yalçın SÜREN, Muhammet TELL, Selçuk SAL-
TUK, Yusuf ÖZTÜRK, Uğur GÜNEL, Prof. Dr. 
Türker AŞAN ve en son olarak da Esen KA-
DIOĞLU ellerimizden kayıp gittiler.

Bu yıl Antalya Kemer’de yapılan geleneksel sı-
nıf toplantımızda, hayat dolu güzel insan Esen 
ile telefonda görüştük. Seslerimizle adeta ku-
caklaştık. Ertesi gün evlerimize döndüğümüz-
de ise acı haberi ile yıkıldık. 

Kaybetmek çok zor. Keşke hep kazançlı olabil-
sek. Acılar dinmedi, dinginleşmedi. Şimdi bu 
yazıyı yazarken bile gözyaşlarımı tutamıyorum.

Sevilmek… Ne güzel bir olgu! Şimdi bedenleri 
toprakla buluşmuş olan bu özel insanların sev-
gisi, yeni açmış gonca gibi daima tazeliğini ko-
ruyacak…

Yıllar önce kaybettiğimiz arkadaşlarımızda ol-
duğu gibi onları da hiçbir zaman unutmaya-
cağız. Hep aramızda olacaklar. Ta ki bizler de 
ebediyete intikal edip onlarla buluşana kadar…

Nurlar içinde yatsınlar, ışıklar içinde uyusunlar. 
Cennet onlara yaraşır…

Veteriner Hekim Hüseyin Harun YÖRGÜÇ

YILDIZLAR KAYIYOR

YALÇIN SÜREN MUHAMMET TELL

YUSUF ÖZTÜRK UĞUR GÜNEL ESEN KADIOĞLU      
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MAVİ KUŞLAR OLMALI

Vedalaşırken titrekti sesin

Çaresiz sahipsiz gözlerin,

Hüzün kıvamı dudakların

Aynı memleketim gibi.

Koy bir köşeye gözyaşlarını,

Düşün seviştiklerimizi,

Sana bakan yangılı gözleri,

Kanamasın aşkımızın gizemi.

Hava soğudu dışarıda

Kedi köpek kuşlar balkonda,

Paylaş onlarla ne varsa.

Memleketim gibi adaletsiz olma,

Vicdan ve merhamet var özünde,

Hiçbir canlıyı aç bırakma.

Çöp toplayan çocukları da unutma

Doğduk aynı toprağın karnında,

Yoksa benzersin memleketime.

Soğutma sıcak tut yatağı

Belki odun kömür biter sobada,

Memleketim gibi hazırlıksız olma.

Ağaçlar bahara nasıl hazırsa

Ben de hazırım öyle sana.

Ektiğin çiçekler tomurcuklandı içimde,

Çiçeklenmesi ıslak dudaklarında,

Mavi kuşlar olmalı 

memleketimin yüreğinde.

YENİ YIL

Her giden yıl

Eskitti

Törpüledi

Bu yeni yılın da eli törpülü

Törpüleyecek bir yanımızı

Belki de her yanımızı

Yine eskitecek

Yine aşındıracak

Belki de ezecek

Eskimeye aşınmaya ezilmeye

Doymadık doyumsuzlaştık

Kutlayalım yeni yılı yine de

Yudum yudum

Sevgiyle

Sağlıcakla…

Veteriner Hekim Necmi BARAN

MAVİ KUŞLAR OLMALI
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SEYHAN VETERİNER 
ECZA DEPOSU

SEYMEN ECZA 
DEPOSU

EGE ECZA 
DEPOSU

İSTANBUL ACAR 
ECZA DEPOSU

ACAR ECZA 
DEPOSU

yıl

TÜRKIYE’NIN HER 
YERINE KALITELI VE 

GÜVENLI HIZMET

1988 YILINDAN BUGÜNE SIZLERE HIZMET 
VERMEKTEN GURUR DUYUYORUZ

Güvenli ilaç ve biyolojik ürünler dağıtım zincirinde, uluslar 

arası depolama ve dağıtım kurallarını uygulayarak, 

alanında lider olmanın bilinci ile, istikrarlı bir şekilde 

büyümek ve üstün hizmet anlayışı, başarma arzusu, 

sonuç ve çözüm odaklı bir bakışla müşterilerimizin ve 

çalışanlarımızın yanında olmaya devam etmekteyiz.
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Genel Başkanımız Sayın Gülay Ertürk, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ile ilgili 
Halk TV Haber Programında canlı yayına çıktı.

BASINDA BİZ

Derneğimizin 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü ile ilgili basın bildirisi Birgün Gaze-
tesi, Gazete Zebra ve Diken’de haber oldu.
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Derneğimizin Genel Sekreteri Sayın Mücteba Binici’nin gıda güvenliği ile ilgili yazısı, 
23 Ekim tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde, Olaylar ve Görüşler sayfasında yayımlandı.

Genel Başkanımız, 12 Ekim Tele1 TV Haber Programı canlı yayınına katılarak yumurta ve 
beyaz et fiyatları ile ilgili açıklama yaptı.

Yönetim Kurulu olarak Cumhuriyet Gazetesi’ne yapmış olduğumuz ziyaret, 27 Ekim tarihli 
Cumhuriyet Gazetesi’nde haber oldu.
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Genel Başkanımızın “Bütüncül Sağlık Anlayışıyla Bakmalıyız” başlıklı yazısı, 7 Kasım tarihli 
Cumhuriyet Gazetesinde yayımlandı.

Gazete Zebra’nın 6 Kasım tarihli dijital haber platformunda, Genel Başkanımızın “Köklü 
Meslek ve Tek Sağlık” başlıklı yazısı yayımlandı.

Genel Başkanımızın, mesleğimizin özlük hakları ile ilgili sorunlarını ele alan “Yıpranma Payı Haktır” 
başlıklı yazısı 18 Kasım tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Olaylar ve Görüşler sayfasında yer aldı.
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Semptom Dergisinin Genel Başkanımız Dr. Gülay Ertürk ile yapmış olduğu röportaj, 30 Kasım tarihli 
sayısında yayımlandı.

Genel Başkanımızın, Veteriner Hekimlerin de bir sağlık çalışanı olduğunu vurgulayan “Adalet Herkes 
İçindir” başlıklı yazısı, dijital haber platformu Gazete Zebra’da 9 Aralık’ta yayımlandı.

Genel Başkanımızın Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün’ü anlatan yazısı 10 Aralık tarihli Cumhuriyet 
Gazetesi’nde yayımlandı.
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Semptom Dergisinin Genel Başkanımız Dr. Gülay Ertürk ile yapmış olduğu röportaj, 30 Kasım tarihli 
sayısında yayımlandı.

25 Aralık tarihli Cumhuriyet Gazetesinde, Genel Başkanımızın, tarih boyu aşı için çalışan fedakâr Vete-
riner Hekimlerden bahseden ve neden ülkemizde aşı üretiminin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen 

açıklaması ilk sayfa haberi olarak yayımlandı.
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2 Ocak 2022 tarihli Hürriyet Gaze-
tesinde yayımlanan köşe yazısında, 
Sayın İlber Ortaylı, Veteriner Hekim-
liği mesleğinin değerinden ve Veteri-
ner Hekimler Derneği’nden bahsetti. 

9. Köy Haber Sitesinde evcil hayvan sahipleri ile ilgili 
Genel Başkanımızla yapılan röportaj 23 Ocak tarihinde 

yayımlandı.

Gazete Diken’de yer alan 23 Ocak tarihli “Tehlikeli ırk düzenlemesi terk getirdi” başlıklı haberde, 
Genel Başkanımızın görüşlerine de yer verildi.
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HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ 
BASIN BİLDİRİSİ
4 EKİM 2021

Hayvanları Koruma Günü; Dünya’daki hay-
vanların gönenç standartlarını iyileştirmeye 
yönelik, uluslararası bir eylem günüdür. 

Amacı; artan farkındalık ve eğitim yoluyla, in-
sanlar gibi hissedebilen bilinçli canlılar olduk-
larının kabul edildiği ve yaşam haklarına saygı 
gösterildiği bir dünya sağlamaktır. 

Yaşadığımız dünyanın egemen canlı türü ola-
rak; hayvanlara, diğer canlılara ve ekolojik 
dengeye verdiğimiz yıkıcı etkinin yansımaları, 
tüm gezegenimize zarar vermektedir.

Dünya ölçeğinde; milyonlarca deniz hayvanı, 
yaban hayvanı yok edilmekte, üretim amaçlı 
bakılan Reprodüktif hayvanlar kötü koşullar-
da barındırılmakta, sadece cinsiyeti nedeniyle 
milyarlarca erkek civcivin yaşamı sonlandırıl-
maktadır.

Milyonlarca hayvan, sadece kürkü için avlan-
makta ya da bu amaçla üretilmektedir. Hay-
vanlar, insanların eğlencesi amaçlı dövüştü-
rülmekte, yarıştırılmaktadırlar.   

Doğal yaşam alanları talan edilmekte, çoğu-
nun nesli tükenmekte, çevresel kirlilik sonu-
cunda, yaşayamaz duruma gelmektedirler.

İnsanlara arkadaşlık eden Pet hayvanı boyu-
tuyla da, ya aşırı insanlaştırılmaya zorlanarak 
ya da heves sonrası sokaklara atılarak zarara 
uğratılmaktadırlar. Oysa tüm hayvanlar eşit 
doğarlar ve eşit var olma hakkına sahiptirler.

Hayvan sağlığı olmadan, hayvan gönencin-
den bahsedilemez. Veteriner Hekimler; ev 
hayvanları, çiftlik hayvanları, vahşi hayvanla-
rın hepsinin sağlık ve gönenci için, tıbbi bilgi ve 
yasal yetkiye sahip tek meslek grubudur.  

Ülkemizde; gerek yerel yönetimler gerek ise 
kamu hayvan sağlığı nezdinde, yetkileri kendi-
lerine tam olarak teslim edilmediği için, görev-
lerini etkin olarak sürdürememektedirler.

BASIN BİLDİRİLERİ
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Kamu Hayvan Sağlığı Teşkilatının, yetkili bakanlı-
ğa doğrudan bağlanıp, sorumlu Veteriner Hekim-
ler idaresinde olması gerektiği hükmü, Uluslarara-
sı sözleşmeler ile kabul edilmiş olmasına rağmen 
yürürlükte uygulanmamaktadır. Tek bir merkezden 
idare edilen, bağımsız bir Veteriner teşkilatı, hay-
vanların sağlığı ve gönenci kadar, insan sağlığı ve 
toplumun mevcut sorunlarının çözümünde gerekli 
aksiyonu sağlayacak tek mercidir.

Bu bağlamda; Tarım Bakanlığı bünyesinde, Veteri-
ner İşleri Genel Müdürlüğünün ve buna bağlı Hay-
van Hakları ve Gönenci Biriminin oluşturulması, 
ayrıca Yerel Yönetimlerin kapatılan Veteriner İşleri 
Müdürlüklerinin yeniden açılması ve ilgili tüm Ba-
kanlıklarda, Veteriner Hekim istihdam edilmesi ta-
lebimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Sevgi, hoşgörü ve merhamet duygusunun, tüm 
toplumumuzu saracağı ve hiçbir canlının korunma-
ya ihtiyaç duymayacağı yarınlar dileğiyle.

Dr. Gülay ERTÜRK
Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı

GÖÇMEN KUŞLARDA ÖLÜM HABERİ
BASIN BİLDİRİSİ
8 EKİM 2021

8 Ekim’de gazete ve internette çıkan “Gökyüzünden 
kuş yağdı, Türkiye’ye hastalık taşınabilir.” haberleri 
nedeniyle sizinle aşağıdaki açıklamayı paylaşmak 
istedik.

 Ülkemiz göçmen kuşların göç yolları üzerin-
dedir. Her yıl dönemsel olarak sonbahar ve ilkba-
harda göçmen kuşlar ülkemize gelir ve geri döner-
ler. Bazı göçmen kuşların bazıları ülkemizde kalırlar 
bazıları ise daha güneye geri dönerler. Güneye gi-
denlerin bir kısmı da kuzeye gidebilirler. Ülkemizde 
göçmen kuşların konakladıkları hem Ramsar alan-
ları hem de çok sayıda sulak alanlar bulunmakta-
dır. Genel olarak sonbaharda göçmen kuşlar ülke-
mizin kuzeyinden giriş yapmaktadırlar ve bu kuşlar 
ülkemize gelmeden önce Rusya’da kalmakta ve 
günlerin kısalmasıyla daha sonra ülkemize gelmek-
tedir. Gelen göçmen kuşlarda, başta kuş gribi virü-

sü olmak üzere evcil kanatlıları etkileyen hastalık 
etkenleri bulunmaktadır.  Mikroorganizmalar,  
göçmen kuşlarda (özellikle su kuşları) yeni nesillere 
aktarılmaktadır ve bu durum mikroorganizmaların 
normal döngüsü içindedir. Bazen mikroorganizma-
larda değişim olduğunda bu kuşlar arasında ölüm-
ler artabilir veya genç hayvanlarda ölümler daha 
fazla görülebilir. Bu durum ülkelerde izlenmektedir. 
Özellikle ülkemizde resmi otorite tarafından yürütü-
len izleme programları vardır ve sulak alanlar baş-
ta olmak üzere hem göçmen kuşlar hem de evcil 
kanatlılar izlenmektedir. Önlemler, göçmen kuşlar-
daki mikroorganizmaların evcil kanatlı hayvanlara 
bulaşmasını önlemeye yönelik olarak alınmaktadır. 
Konu, Veteriner Hekimler Derneği tarafından da 
çok yakından takip edilmektedir. 

Bilgilerinize. Saygılarımızla. 

Dr. Gülay ERTÜRK
Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı
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YUMURTA TAVUKLARI VE DİĞER HAYVANLAR-
DAN ÜRÜN ELDE EDİLMESİ HAKKINDA
13 EKİM 2021
Sayın Selçuk TEPELİ
Fox TV

Türkiye’de broiler et tavuğu ve yumurta tavuğu 
üretiminde dünyada ilk ona girmektedir. Türkiye’de 
üretimin her aşaması Avrupa Birliği düzenlemele-
ri (regülasyonları) içerisinde yapılmaktadır. Türkiye 
son on yıldan beri yumurta ve tavuk etinde 1 mil-
yar dolara yaklaşan ihracat yapmaktadır. Bu sektör 
Türkiye’de üretim yapılarak üreticileri daha çok ka-
zanç kazanması sağlanabilir.

Sizin 7 Ekim 2021 tarihinde FOX HABER’de yaptı-
ğınız “yumurta tavukları ve diğer hayvanlarda 
örneğin süt ineklerinde de 3-4 ay normal üretim 
olabileceğini fakat kimyasal ürünler verilerek 
tüm yıl boyunca üretim yapıldığını” belirttiniz.

Sayın TEPELİ; Ülkemizde milyonlarca üretici bitki-
sel ve hayvancılık sektöründe üretim yapmaktadır. 
Üretim için Tarım ve Orman Bakanlığı ile diğer tüm 
kurumlardan tüm yasal süreçlerini tamamlamak-
tadırlar. Denetleme işini ise aynı Bakanlık yapmak-
tadır. Bu tür haberler hem üretimi hem tüketicile-
ri kötü olarak etkilemektedir. Milyonlarca seyircisi 
olan FOX TV’nin bu tür haberleri yaparken kurum-

lardan ve bilim insanlarından görüş almasının daha 
doğru olacağı kanaatindeyiz.

Son on yıldan beri ülkemizde bu tür haberler yapıla-
rak bazı şirketlerin iflas etmesi, yabancı şirketler ta-
rafından satın alınması ve zaten kişi başına düşük 
olan protein tüketiminin daha da düşmesine neden 
olmuştur.

Karşılıklı iletişim içerisinde bu tür problemleri ülke-
mizde çözmek dileğiyle en içten selam ve saygıla-
rımı sunarım.

Dr. Gülay ERTÜRK
Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı

“BİZ NEYİZ ?”
5 ARALIK 2021

Son günlerde sadece sağlık alanında değil, sosyo 
ekonomik anlamda da sıkıntılı günler yaşadığımız 
ortadadır. Sağlık çalışanları olarak hekimlere ya-
pılan zam, Veteriner Hekimler olarak bizlere “Biz 
Neyiz?” sorusunu bir kez daha sorma hakkını do-
ğurmuştur. Veteriner Hekimler, ne hekim ne sağlık 
çalışanı sınıfına dahil edilmemektedir. Veteriner 
Hekimler; 657, 992, 1593, 5199, 5216, 5393, 5996, 
6343 Sayılı Kanunlara göre sağlık alanında görev 
yapmaktadırlar. Sağlık Bakanlığının, tüm sağlık 
çalışanlarına değil, sadece hekimlerin maaşlarına 
getirdiği zam, haklı olarak “sağlık çalışanları ara-
sında ayrımcılık yaptığı ve adaletsiz davrandığı” 
tepkisine yol açmıştır. Doktor ve Diş Hekimlerine 
yapılan son maaş iyileştirmesindeki bu adaletsizlik, 
tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde genişle-
tilecekse, biz Veteriner Hekimlerin unutulmamasına 
dikkat çekmek isteriz. Çünkü biz Veteriner Hekimler 
olarak, bu adaletsizliğe uzun yıllardır maruz bırakı-
lan meslek grubuyuz. Adaleti en çok biz istiyoruz. 
Veteriner Hekimler; pandemi sürecinde her türlü 
çalışma riskini göze alarak, hayvan hastalıkları ile 
mücadeleden, gıda güvenliğine kadar her alanda 
canla başla görevlerini yerine getirmişlerdir. Vete-
riner Hekimler, diğer tüm sağlık çalışanlarının için-
de bulunduğu ve şikâyet ettiği koşullara fazlasıy-
la muhataptırlar. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışırlar, 
hasta sahibinin şiddetine maruz kalırlar, hastalarını 
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iyileştirirken zoonoz hastalıklara yakalanırlar. An-
cak Sağlık Bakanlığında olmadıkları gerekçesiyle 
ve türlü bahanelerle sağlık çalışanlarına yapılan 
hiçbir iyileştirme uygulamalarından faydalan-
dırılmamaktadırlar. Bilakis, her geçen yıl, mevcut 
haklarından da birer birer mahrum bırakılmaktadır-
lar. Yapılan ayrımcılığa artık son verilmelidir. Baş-
ta, 2008 yılında haksız şekilde ellerinden alınan fiili 
hizmet zammının, kamu ve özel sektör iş kolu ayrımı 
yapılmaksızın geri verilmesi olmak üzere, 657 sayılı 
yasa hükümleri kapsamında çalışan doktor, diş he-
kimi gibi sağlık çalışanları için yükseltilmesi düşü-
nülen 3600 ek göstergenin Veteriner Hekimleri de 
kapsaması, Kamu ve Özel sektörde çalışıp emekli 
olan Veteriner Hekimlerin emeklilik maaşlarının da 
doktorlara verilen emeklilik sonrası düzenlemelerde 
olduğu gibi iyileştirilmesi haklı talepleridir. Adalet 
herkes içindir. Kamuoyuna duyurulur.

Dr. Gülay Ertürk
Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı 

VETERİNER DEĞİL VETERİNER HEKİMİZ
27 ARALIK 2021
Sayın Kübra Par, 

HABERTÜRK televizyonunda, Kübra Par’la Açık ve 
Net programında, Veteriner Hekimler konusunda 
kurulan cümleler bizi derinden yaraladı. Öncelikle 
bizler Veteriner değil Veteriner Hekimiz. Veteriner 
Hekimler, 5 yıllık eğitim neticesinde, lisansüstü dip-
loması ile mezun olurlar. Ülkemizde bir de 2 yıllık ön 
lisans programı ile mezun olan Veteriner Sağlık Tek-
nikerleri var. Sadece Veteriner diye ifade edildiğinde, 
mesleki adımız eksik söylenmiş oluyor, teknikerlerle 
karıştırılıyor.  Veteriner değil Veteriner Hekimiz.

İlber Ortaylı hocanın,   “hayvan sevmeyen şefkat-
ten uzak ve apartman dairelerinde köpek doğurtup 
besleyen, para kazanmak için ses tellerini kesen”  
diye itham etmesi üzerine, bugün ülkemizdeki 40 
bin civarındaki Veteriner Hekim gücendi. Çünkü 
biz Veteriner Hekimler, bu söylenildiği gibi deği-
liz. Veteriner Hekimler, bu ülkede son yıllarda hep 
görmezden gelindi. Hekimiz ama Sağlıkta Şiddet 
yasasında, kapsam içine alınmadık. Yasalarda Sağ-
lık çalışanı olarak tanımlanmamıza rağmen, sağlık 

çalışanlarına yapılan maaş vs. iyileştirilmelerinden 
faydalandırılmadık. 1947 den beri aldığımız Fiili 
Hizmet zammı, elimizden alındı. Bunun gibi nice 
mağduriyetimiz var. Bunları dile getirip, hak kayıp-
larımızı geri almaya çalışırken, kamuoyunda, mes-
leğimize, hoş olmayan tanımlamaların atfedilmesi, 
gerçekten talihsizlik oldu. Veteriner Hekimler bugün 
sadece kedi köpek gibi pet hayvanlarına bakmı-
yorlar. Bugün için 12 bin civarında serbest çalışan 
Veteriner Hekim var. Bunların 10 bin civarındaki 
büyük çoğunluğu büyük hayvan diye tanımladığı-
mız reprodüktif hayvanlara bakıyor. Gerisi pet kli-
nisyeni. Bu büyük hayvan çalışanı Veteriner Hekim-
ler, kar buz demeden olumsuz şartlarda hastaya 
gidiyorlar. Hasta hayvanın, saati gecesi gündüzü 
belli olmaz. Koşullar konforlu değildir. Doğurama-
yan ineğe, sezaryan yaptırırken kaçak elektrikle ay-
dınlatılması yapılan bir ahırda, bir Veteriner Hekim, 
elektrik çarpması sonucu öldü. Kimsenin haberi yok. 
Nice şiddete, darbeye maruz kalan, dayak atılan 
Veteriner Hekim var. Kimsenin haberi yok. Vatan-
daştan alacağı muayene, tedavi ücretlerini, bakka-
lın veresiye defterine yazdığı gibi tutan ama alaca-
ğını alamayan, en sonunda o defterleri yırtıp atan, 
hatta yaşadığı maddi manevi zorluklar neticesinde 
intihar eden Veteriner Hekimler var. Kimsenin ha-
beri yok. Mezbahalarda, et kontrolünde, vereceği 
et raporu için,  sermaye sahipleri tarafından tehdit 
edilen Veteriner Hekimler var. Canı ile tehdit edilen, 
ya da psikolojik baskı gören. Kimsenin haberi yok. 

Ülkemizde zaten hayvancılık bitmiş, üretici üre-
temiyor, dışa bağımlılığın sonucu ithal yemlerle 
hayvanını doyurup para kazanamayan vatandaş 
ineğini kesip bu işten vazgeçmek zorunda kalın-
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ca, Veteriner Hekimlerde pet hekimliğine yönelme 
oldu. Orada da, bazı sözde hayvanseverler ile Ve-
teriner Hekimlerin başı dertte. Yerel yönetimlerin 
yapması gereken görevleri serbest çalışan Veteriner 
Hekimlerden bekleyenler var. Sokak hayvanlarına 
ücretsiz bakmak gibi. Bu mümkün mü? İlaç, aşı vs. 
giderleri almış başını gitmiş. Veteriner Hekim Sokak 
hayvanına nasıl bedava baksın? 2004 yılında Be-
lediye kanununda değişiklik olunca, Veteriner He-
kimlerin çalıştırılması, ilçe belediyelerde isteğe bağlı 
bırakıldı. Veteriner Hekimsiz çevre ve toplum sağlığı 
düşünülebilir mi? Konu sadece sokak hayvanı da 
değil. Sinek var, böcek var, bunlarla taşınan hasta-
lıklar var. Ancak, Veteriner Hekimsiz belediyeler var 
ne yazık ki.  Kendi muayenehanesini zor çeviren Ve-
teriner Hekimler var. Bugün mesleki enflasyon so-
nucu işsiz Veteriner Hekim var. İlgili bakanlıklar, ye-
terli sayıda Veteriner Hekim istihdam etmiyor.  

Sonuçta metropol kentlerde serbest çalışan Ve-
teriner Muayenehane ve Hastanelerinin sayısı çığ 
gibi büyümeye başladı. Çünkü iş bulamayan her 
mezun, kendi karnını doyurma telaşında. Kısacası, 
Veteriner Hekimlerin durumu bu haldeyken, şefkat-
siz, para düşkünü, apartmanda köpek üretip, sesi 
çıkmasın sesini kesmek gibi ithamlar bizi yaraladı. 
Üstelik bunu, bir de İlber hocadan duymak ayrıca 
yaraladı. Çünkü biz, İlber hocanın, bizim mesleğimi-
zi yücelten daha önceden söylediği sözleri de biliriz. 
Bu meslek camiasında özel bir yeri vardı. Açıkçası 
böyle olunca daha çok kırıldık. 

Size bunları, 1930 yılında kurulmuş ve kurucu üyeleri 
için Mareşal Fevzi Çakmak tarafından  “Eğer Türk 
Veteriner Hekimleri olmasaydı İstiklalimizi kazana-
mayacaktık” sözünü söyletmiş bir derneğin, Vete-
riner Hekimler Derneğinin Genel Başkanı sıfatıyla 
yazıyorum. Atatürk devrim ve ilkeleri ile bu ülkede 
dün olduğu gibi bugün de canla başla çalışan Vete-
riner Hekimleriz. Ancak, covid19 aşısını bulduğumu-
zun görülmediği gibi, birçok konuda önemimizin ve 
yaptıklarımızın görmezlikten gelindiği mesleğimiz 
için,  programınızda söylenenler bizi çok üzdü. İlber 
hocaya bu düşünce ve duygularımızı ilettik, ancak 
size de iletmeyi istedim. Saygılarımla. 

Dr. Gülay Ertürk
Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı

KÖPEK SALDIRILARI HAKKINDA BASIN BİLDİRİSİ

27 ARALIK 2021

Son günlerde yaşanan Pitbull saldırılarında yarala-
nan yurttaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Ne yazık ki köpek saldırıları ne ilk ne de son ola-
caktır. Bütün dünyada çoğunluğu çocuklar olmak 
üzere ısırılma vakaları yaygın olarak görülmektedir.

Köpek Niçin ve Hangi Sebeplerle Isırır?

1. Yaşam alanını koruyordur.

2. Yavrularını koruyordur.

3. Beslenme bölgesinde yiyeceğini koruyordur.

4. Yaklaşan kişiyi görmemiştir veya kötü davranan 
kişiye karşı kendini koruyordur.

5. Köpek kendi algı sistematiğinde çevresindeki 
canlıların davranışlarını tehdit olarak değerlen-
diriyordur.

6. Anlamlandıramadığı olay veya durumlardan 
korkmuş olması agresifleştirmiştir.

7. Avlanma içgüdüsünü tetikleyen bir durum vardır.

8. Hastalık ve/veya davranışsal sebepler nedeniyle 
saldırgandır.

Köpek Isırıklarından Korunmak İçin Ne Yapılmalı?

Sahipsiz hayvanlar gerçekliği ülkemizin yadsına-
maz bir durumudur. Bu canlılarla aynı doğada bir-
likte yaşamak zorundayız.

1. Çözümün gerçek noktası kamu otoritesidir. Hay-
vanları Koruma Kanunu güncellenmelidir.

2. Belediyeler yeterli sayıda Veteriner Hekim ve 
yardımcı personel çalıştırmalıdır. Belediyelerde 
Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı bün-
yesinde de Veteriner Halk Sağlığı birimi kurulma-
lıdır.

3. Yaygın kısırlaştırmalar ile sokaktaki köpek popü-
lasyonu kontrol altına alınmalıdır ve sahipli kö-
peklerin de üretimi denetlenmelidir.
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4. Rehabilitasyon merkezleri yaygınlaştırılmalıdır ve 
buradan sahiplendirmeler özendirilmelidir.

5. Hayvan sahiplenme bir kurala bağlanmalı ve ye-
rel yönetimler “Pet Ana-Baba Okulu” gibi kurslar-
la hayvan sahiplerini eğitmelidir.

6. Bütün hayvanlar mikroçiple kimliklendirilip kayıt 
altına alınmaları hızlandırılmalı ve sokağa hay-
vanını bırakanlar ciddi şekilde cezalandırılmalıdır.

7. Kolay agresif olabilen köpek ırklarının eğitim zo-
runluluğu, yasaklamak, köpek sahiplerinin eğiti-
mi, ağızlıkla gezdirilme şartı ve sahipleneceklerin 
kişilik yapılarının incelenmesi gibi zorunluluklar 
getirilmelidir.

8. Özellikle okullarda olmak üzere, tüm topluma 
köpeklerin beden dili öğretilerek saldırabilecek 
köpekleri tanıyabilme becerisi kazandırılmalıdır. 
Saldırıya karşı nasıl davranılması gerektiği öğre-
tilmelidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Dr. Gülay ERTÜRK

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı

İNSAN SAĞLIĞININ VAZGEÇİLMEZİ SAĞLIKLI 
GIDADIR, KAÇAK ET DEĞİLDİR
11 OCAK 2022

Hayvanlarla insanlar arasında, 800’ün üzerinde or-
tak hastalık olup, bunların büyük bir bölümü hay-
vanlardan elde edilen et, süt ve bunların türevleri 
veya hayvanlardan elde edilen yan ürünlerle (deri, 
yün, yapağı, tırnak, kemik, vs) insanlara bulaşmak-
tadır. Her yıl Dünya’da 2.5 milyar insan zoonotik 
hastalığa yakalanmakta ve bunların yaklaşık 2.7 
milyonu ölmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
verilerine göre, Türkiye’de zoonoz hastalık tespi-
ti yapılmış insan sayısı2020 yılı için 14.863 kişidir. 
Bunun %59,1’i (8782 kişi) Brusellozdan hastalan-
mış, %13,7’si Ekinokok, %8,8’i Kırım Kongo Kanama-
lı Ateşi, %6,6’sı Salmonellozis olarak bildirilmiştir. 
Ülkemizde en sık görülen zoonozlar Bruselloz, Sal-
monelloz, Tularemi, Şarbon, Q ateşi, Kampilobak-

ter, Kuduz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Kuş Gribi, 
Kisthidatik, Toksoplazmoz, Amibiyazis, Sıtma gibi 
hastalıklardır. Bu hastalıklar en basit ishalden ölü-
me kadar giden sonuçlara neden olabilmektedir. 
Bu nedenle hayvanların yediği yem, bulunduğu or-
tam, aldığı ilaçlar, kesildiği mezbaha, parçalandığı 
alan, ambalajlandığı yer, ambalaj malzemesi, am-
balaj bilgileri gibi unsurların kontrolünün yetkili bir 
Veteriner Hekim tarafından yapılması gerekmekte-
dir. Kontrolleri eksiksiz olarak yapılan gıdalar ancak 
gönül rahatlığı ile tüketilebilir.  Mevcut mevzuatımız 
olan 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem Kanunu da zaten bunu zorunlu kıl-
maktadır. 

Gıda arzı, üretiminden tüketimine kadar geçen 
süreçte multidisipliner bir yaklaşımla ele alınması 
gereken bir “Halk Sağlığı” sorunudur. Bilim ışığında 
konulan yasalar çerçevesinde ve kesinlikle otokont-
rollü bir şekilde ele alınması gereken bir konudur. 

Tüm bunlara rağmen, halka örnek olması gereken 
ve kurucu başkanı bir Veteriner Hekim olan Büyük 
Birlik Partisi’nin Genel Başkanı, Sayın Mustafa Des-
tici’nin, bir televizyon programında mezbaha dışı ve 
kontrolsüz et tüketimini özendiren açıklaması bizle-
ri “Halk Sağlığı” adına endişelendirmiş ve bu açıkla-
mayı yapmaya zorunlu kılmıştır. 

Menşei belli olan, kesim öncesi/sırası/sonrasında 
Resmi Veteriner Hekimlerce kontrol edilen, onaylı 
mezbaha ve kesimhanelerde kesimleri yapılan hay-
vanlardan elde edilen ürünlerin tüketilmesi, halkı-
mızın sağlığı için elzemdir. Bu kontrolün yapıldığını 
gösteren belirteç ise karkasların üzerine vurulan 
resmi damgalardır. Kontrolsüz ve mezbaha dışı 
kesilen etler, yukarıda açıklamaya çalıştığımız ne-
denlerden dolayı tüketicilerin sağlığı için tehlike arz 
etmektedir.    

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Dr. Gülay ERTÜRK
Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı
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Dünya’yı etkisi altına alan Covid-19 pandemi-
si nedeniyle geciken 72. Genel Kurulumuz 25 
Eylül 2021 tarihinde Grand Dora Otel’de üye-
lerimizin katılımı ile yapıldı. Genel Kurul sonu-
cunda Veteriner Hekimler Derneğinin Genel 
Başkanı seçilen Dr. Gülay Ertürk ve yeni Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, 72. Genel Kurulu’nun Divan 

Başkanı Sayın Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer’den 
yönetimi devraldı. Yeni Genel Başkan ve Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, kendilerine başarılar dileyen 
71. Dönem Genel Başkanı Sayın Dr. Yalçın Kök-
sal’a ve nezdinde geçmiş dönem Yönetim Ku-
rulu Üyelerine de teşekkür etti.  
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14 Ekim 2021 tarihinde yapılan Türkiye Ziraatçılar 
Derneği Genel Kurulu’na katıldık.
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4 Hekim Hayvanları Koruma Günü’nde Veteriner 
Hekimler Derneği Yönetim Kurulu olarak Lösemili 
Çocuklar Köyündeydik. Genel Başkanımız Dr. Gülay 
Ertürk, Genel Sekreterimiz Mücteba Binici ve Yöne-
tim Kurulu Üyelerimiz Dr. Nasıf Aldemir ve Dr. Öğr. 
Üyesi Nüket Bilgen’in eşlik ettiği ziyarette Lösemili 
Çocuklar Vakfı tarafından kurulan Lösemili Çocuklar 
Köyü’nün Müdürü Ferhat Mesci ile görüşülerek, köy-
de yetiştirilen hayvanların ihtiyaçları ve yapılabilecek 
iş birlikleri konuşuldu. 

Görüşmenin ardından, lösemili çocuklarımızın hay-
vanlarla güven içinde temas etmesi ve hayvanların 
sağlığı için, köpeklerin iç ve dış parazit tedavileri uy-
gulamaları Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü Veteriner Hekimleri ile birlikte yapıldı. Ayrıca 
köyün, koyun ve yumurtacı tavuk üniteleri ziyaret 
edilip, yapılabilecek iyileştirmeler ve hayvanlardan 
alınan verimin arttırılabilmesi yönünde tavsiyelerde 
bulunuldu.

Köy ziyaretinin ardından, LÖSEV Okullarında bulu-
nan 6-10 yaş grubu öğrencilere, Veteriner Hekimlik 
Mesleğinin tanıtımı yapıldı. Daha sonra öğrencilerle 
interaktif olarak, “Hayvanlar da hasta olurlar, Vete-
riner Hekimler hayvanları tedavi ederler”, “Veteriner 
Hekimler hayvanları sadece tedavi etmekle kalmaz, 
aynı zamanda beslenmeleri ile de ilgilenir”, “Hayvan-
ların refah içinde insanlarla birlikte veya ayrı yaşa-
maları için gerekli koşulların sağlanması için çaba-
lar”, “Hayvanlara yaklaşırken nelere dikkat edilmeli” 
konu başlıkları altında sohbet edildi.

Veteriner Hekimler Derneğimizi 15 Ekim 2021 tari-
hinde Özel Hayvan Hastaneleri Derneği (OHHAD) 
ziyaret etti. İletişim kurulduğunda hayat ilerler, prob-
lemler çözülür. İyi bir iletişimin anahtarı karşılıklı say-
gı, güven ve empatidir. OHHAD Başkanı Sayın Dr. S. 
Tarkan Özçetin ile yaptığımız görüşmede, bu düstur-
la düşüncelerimizi ilettik. Hepimizin nihai hedefinin 
mesleğin çıtasını yükseltmek olduğu ortak fikrinde 
de birleştik.
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Türk Veteriner Hekimleri Vakfı adına meslektaşlarımız ziyaretimize geldi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 22 Ekim 2021 tarihinde yapılan Türkiye’de Veteriner Hekimliği 
öğretiminin 179. yıl dönümü etkinliğine katıldık.
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Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baydın ve Yönetim Kurulu Üyesi İsa 
Yıldırım, 26 Ekim tarihinde dernek yönetimimizi ziyaret etti.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Programımıza davet etmek amacıyla Yekta Güngör Özden’i ziyaret ettik.
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Geleneksel olarak her yıl yapılan Anıtkabir ziyaretimizi yeni Yönetim Kurulu olarak üyelerimizle birlikte 1 Kasım 
2021 tarihinde gerçekleştirdik. Genel Başkanımızın Anıtkabir Özel Defterine yazdığı yazıyı imzalamasıyla son 
bulan törende duygulu anlar yaşadık. 
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi VetANKA 
öğrenci topluluğunun 2 Kasım’da düzenlemiş old-
uğu “Sürü Yönetimine Bakış Günleri” adlı etkinliğine 
katıldık.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Ender Yarsan Derneğimizi Ziyaret etti.
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6 Kasım’da yapılan Türk Veteriner Hekimleri Birliği 49. 
Büyük Kongresi’ne katıldık.

Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Derneği Başkanı Sayın Prof. Dr. Ergun Akçay Veteriner Hekimler 
Derneğimizi ziyaret etti.
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Veteriner Hekimler Derneği olarak 23 Kasım 2021 tarihinde hem Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odasını 
hem de AÜVF Dekanı Sayın Prof. Dr. Ender Yarsan’ı makamlarında ziyaret ettik.

KHVHD’nin 12 Kasım’da İstanbul’da düzenlemiş olduğu 15. Uluslararası Sürekli Eğitim Kongresinde, Veteriner 
Hekimler Derneğimizi, Yönetim Kurulumuzdan Dr. Öğr. Üyesi Nüket Bilgen temsil etti.
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Veteriner Hekimlerin Sesi Semptom Dergisi Derneğimizi ziyarete geldi.

KLİVET Ankara’nın değerli üyeleri ve Serbest Veteriner Hekimler Derneğinin kıymetli temsilcileri ziyaretimize geldi.
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27 Kasım’da Ankara’da sonlanan Beyaz Yürüyüş etkinliğinin varış noktasında biz de vardık.
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5 Aralık 2021 tarihinde Eskişehir’deki meslektaşlarımı-
zla bir araya geldiğimiz kahvaltılı toplantımızda yakın 
zamanda aramızdan ayrılan meslektaşımız Vet. 
Hek. Turgay Özdemir’i andık. Çevresi tarafından se-
vilen ve takdir gören meslektaşımızı anarken sevgili 
eşini de unutmadık ve bu ailenin bir ferdi olduğunu 
hatırlatan bir plaket ile kendisini onurlandırdık. Kah-
valtı sonrası Genel Başkanımız, mesleğimizin sağlık 
çalışanı olduğunu bir kez daha deklare eden bir basın 
açıklaması yaptı. Toplantımıza eşlik eden Eskişehir Bi-
lecik Bölgesi Oda Başkanı Mehmet Kızılinler Dernek 
Başkanımız Dr. Gülay Ertürk’e plaket takdim etti. 
Toplantıya Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Dr. 
Nesrin Ekici, TarımOrkamsen Şube Başkanı Hamza 
Yaşar Akın, Vet. Hek. Yusuf Selek, Vet. Hek. Yücel Ek-
ici, Vet. Hek. Gürkan İlhan ve eşi Vet. Hek. Naciye İl-
han, Vet. Hek. Sedat Menge, Vet. Hek. Yahya Çelik, 
Vet. Hek Orhan Ünal ve eşi Eczacı Leyla Ünal, Vet. 
Hek. Halil Başaran, Vet. Hek. Nihal Kızılinler, Vet. Hek. 
Habip Altınpulluk, Vet. Hek. Nurhan Benlikaya, Vet. 
Hek Ali Kaya, Vet. Hek. Uğur Görür, CHP Odunpazarı 
İlçe Başkan Yardımcısı Nuran Akın, Prof. Dr. Sevilay 
Artan konuşmalarıyla eşlik ettiler. Ayrıca toplantımıza 
katılamayan ancak kıymetli mesajlarıyla bizleri onur-
landıran meslektaşlarımıza da teşekkürlerimizi ilettik. 
Toplantı sonrasında bizleri ağırlama nezaketi göster-
en Saygıdeğer meslektaşımız Yücel Ekici ve kıymetli 
eşi Dr. Nesrin Ekici, değerli meslektaşımız Vet. Hek. 
Uğur Görür bizlere Eskişehir’i tanıtan kısa bir gezi turu 
düzenledi.
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Veteriner Hekimler Derneği olarak, özlük haklarımızla ilgili hazırladığımız dosyaları, siyasi görüş gözetmeksizin, 
14 Aralık 2021 tarihinde TBMM’ne giderek tüm siyasi partilerin Grup Başkan Vekillerine ilettik.

DSYMB ve TTB’ni makamlarında ayrı ayrı ziyaret ederek birlikte neler yapabilirizi konuştuk.

Diğer sektör kuruluşlarımızdan SETBİR ve BESD-BİR’i ziyaret ettik ve sektörel sorunlar ve mevcut durumları 
hakkında sohbet ettik.
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İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı ve TVHB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Murat Aslan ve Tür-
kiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş Derneğimizi ziyarete gelerek bizi onurlandırdı.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Sayın Ali Eroğ-
lu ve İkinci Başkanı Sayın H. Haluk Aşkaroğlu 26 Ocak 
2022 tarihinde Derneğimizi ziyaret ederek bizi onur-
landırdılar. Son günlerde gündemden düşmeyen özlük 
hakları, sağlık çalışanı olduğumuzun yasal kabulü, 
sağlıkta şiddet yasasına dâhil edilmemiz, tek sağlık, 
veteriner fakültelerinde asgari koşulların sağlanması, 
hayvan refahı ve hayvanları koruma gibi konular hak-
kında TVHB olarak kısaca neler yaptıklarını ve hangi 
aşamaları kaydettiklerinden bahsettiler. Bu konular 
hakkında biz de görüşlerimizden kısaca bahsettik. 
Mesleğimiz adına birlikte yol almamızın, meslek gru-
bu olarak bizi daha güçlü kılacağını, karşılıklı olarak 
dile getirdik.

Çorum Veteriner Hekimler Odasının düzenlemiş 
olduğu “Veteriner Hekimler Gecesi ”ne Derneğimi-
zi temsilen Genel Başkanımız Dr. Gülay Ertürk ve 
Dernek üyemiz Dr. Gürbüz Ertürk katıldı. Düzenlenen 

geceden elde edilen gelirle genç yaşta aramızdan 
ayrılan meslektaşlarımız Vet. Hek. Ergün Coşkun ve 
Vet. Hek. Fatih Erlik anısına iki ilköğretim okuluna fen 
ve biyoloji laboratuvarlarının yapılacağı öğrenildi.
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