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Merhaba sevgili dostlar,

Bölündük. Ikiye bölündük. Bölündük derken Be-
kir Ağırdır’ın “her biri kendi akvaryumunda yaşa-
yan üç Türkiye var; muhafazakârlar, sekülerler ve 
Kürtler” şeklinde tanımladığı bölünmeden bah-
setmiyorum.  Bizim akvaryumdaki bölünme-
den bahsediyorum. Aslında aynı saftayız, aynı 
kötülüklerden muzdarip ve aynı güzelliklerden 
yanayız. Ama bölündük işte. Bir grup arkadaşı-
mız alabildiğine umutsuz. Son yıllarda toplumca 
yaşadığımız acı deneyimlere bakıyor ve “mevcut 
kötülük şimdiye kadar olmaz denilen pek çok 
şeyi yaptı ve hiçbir şey olmadı, gene olmaz” di-
yorlar. Oysa her alanda büyük bir tahribat var, 
saymaya gerek var mı? Eğitim, sağlık, ekonomi… 
Işlev yitimi yaşayan bir Kamu var artık. Ne yana 
baksak aynı şeyi görüyoruz. Orman Bakanlığı 
yangınları, AFAD afetleri, Yurt-Kur barınamayan 
öğrencileri, TÜIK rakamları, Sağlık Bakanlığı sal-
gınları, Adalet Bakanlığı adaleti, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı çocuk istismarlarını, Tarım 
Bakanlığı tükenen tarım ve hayvancılığı, Mer-
kez Bankası enflasyonu… uzaktan, çok uzaktan, 
seyirci locasından izliyor artık. Müdahale edemi-
yor, önlem alamıyor, politika ve strateji geliştire-
miyor. Çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyayız. 
Prognoz kötü yani. Hal böyle olunca, bu uzun, 
upuzun, bitmeyen kâbus bitmeyecek diye düşü-
nüyor umutsuzlar. Bilmiyor gibiler, yönetenlerin 
en büyük umudu yönetilenlerin umutsuzluğu-
dur. Umudu yok ederek yönetir yönetenler. Bize 
düşense umudu yükseltmektir. 

Nereye bakacağız peki yükseltmek için umudu? 
Kendimize ve tarihimize bakacağız. Bilimin tek 
gerçek yol gösterici (en hakiki mürşit) olduğunu 
söyleyen Ata’mıza bakacağız. Bizden önceki-
lerin yaptıklarına bakacağız. Hiçbir Müslüman 
ülkenin başaramadığını başaran Türkiye Cum-
huriyeti’ne bakacağız. Kurtuluş Savaşı sonrası 
tüm kaynakları tükenmiş yoksul bir ülkede Cum-
huriyet kuranlara, kadını toplumsal yaşama 
katanlara bakacağız. O koşullarda toplumunu 
besleyebilmek için tarım ve hayvancılığı ayağa 
kaldıran kurumlara bakacağız. Haralara, devlet 
üretme çiftliklerine, enstitülere, üniversitelere 

bakacağız. Daha önce yaptık yine yaparız de-
yip, yeniden yapacağız. Tekrar gibi olacak ama 
yine vurgulayalım; umutsuzlukla teslim almak 
isteyenlerin umududur umutsuzluk. 

Ne kadar çok şey var oysa umutlanmak için. Iyi 
yetişmiş pırıl pırıl gençlerimiz var örneğin. Tarihi-
miz, kültürümüz, geleneklerimiz ve deneyimleri-
miz var. Ipuçlarını görmüyor musunuz sahiden? 
Aralanıyor işte perde. Boş bir kışkırtma yazısı 
değil bu. Samimi olarak inanıyorum geleceğin 
çok daha güzel olacağına. Büyük öğretmen Rı-
fat Ilgaz’ın “Aydın mısın” şiiri geliyor aklıma, son 
dizeleri şöyle; 

Yollar kesilmiş alanlar sarılmış

Tel örgüler çevirmiş yöreni

Fırıl fırıl alıcı kuşlar tepende

Benden geçti mi demek istiyorsun

Aç iki kolunu iki yanına

Korkuluk ol 

Sadece bu değil, oluşturduğu çeşitli dijital tar-
tışma gruplarından Dernek yönetimimizin ça-
lışmalarını takip ediyorum. Ne kadar çok kafa 
yoran meslektaşım var ve ne kadar güzel bir ça-
banın içindeler diye gururlanıyorum. Hala pek 
çok eksiğimiz var biliyorum, ama bu çabanın ya-
rının güzelliklerini yaratacağından eminim. Bir 
yerlerde birileri var mesleğimiz/ülkemiz için ay-
dınlık bir çabanın içinde olan. Sonuç da alıyorlar. 
En son, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez 
Konsey (TVHB/MK) seçimleri hepimizi umut-
landırdı. Farklı renkleri –hatta bir araya gelmez 
denenleri- uyumlu bir şekilde bir araya getiren 
samimi çaba sonuç verdi. Demek ki oluyormuş. 
Bu mutluluğu bize yaşatan başta TVHB MK 
başkanı sayın Prof. Dr. Murat ARSLAN olmak 
üzere bu süreçte sorumluluk alan, emek harca-
yan tüm meslektaşlarımızı kutluyor, başarıları-
nın devamını diliyoruz.  

Ezcümle; umut yoksa ekmek de yok! 

Inatla, umutla, emekle…

Prof. Dr. Şükrü GÜRLER
Gümüşhane Üniversitesi Şiran Mustafa Beyaz 
MYO Şiran/Gümüşhane
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Çok değerli meslektaşlarım, 2023 yılının ilk 
günlerinden hepinize kocaman bir merhaba!   

Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamasına doğru 
geri sayıma geçtiğimiz şu günlerde; demokra-
tik, laik, sosyal, hukuk devleti olarak ülkemizin, 
Atatürk devrimlerinin gösterdiği yere ulaşacağı 
günleri iple çekiyoruz. 

Rusya-Ukrayna savaşı, Iran’da Masha Amini 
protestoları derken, dünyada 2022 yılı sadece 
siyasi değil, ekonomik, kültürel ve diğer alan-
larda da önemli yeni gelişmelerin yaşandığı bir 
yıl olarak geçti. Sıkıntılı sürecin biteceği de yok. 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından, dün-
ya nüfusunun 15 Kasım 2022 itibariyle 8 mil-
yar kişiye ulaştığı bildirildi. 2030 yılında ise 8,5 
milyar olacağı tahmin ediliyor. Dünya nüfusu 
arttıkça, mevcut kaynakların kullanımına ilişkin 
kavgaların artacağı da muhakkak. Ezilenler ve 
sömürülenler kategorisinde olmamak ve sonuç-
lara katlanmamak için, öncelikle kaynaklara ve 
sebeplere iyi odaklanmamız gerekiyor. 

Ancak, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, gerçeklik 
ile bizi inandırmaya çalıştıkları illüzyon farklı. O 
yüzden, neden sonuç ilişkisini kaçırmadan, iyi 
değerlendirmemiz gerekiyor. Tarafsız düşünme 
yeteneğimizi etkileyecek her türlü algı yönetimi-
ne karşı dikkatli olmak zorundayız. Batıya değil 
çağdaşlığa öykünmek arasındaki fark gibi, şekle 
değil içeriğe odaklanmalıyız.

Sadece dünyada değil, ülkemizde de sıkıntılı sü-
reçlerden geçiyoruz. Yaşanan derin ekonomik 
kriz ortamı bir yanda, gericiliğin hız kesmeden 
tüm toplumu teslim almaya çalıştığı tarikatlar 
öte yanda. Asırlık yaşına ulaştığı halde, hala 
korumaya çalıştığımız Cumhuriyet’imizin, biz-
lere sağladığı değerlere sahip çıkmadaki mü-
cadelemiz bitmedi ne yazık ki. Bu bilinç ile ras-
yonalizmden sapmadan, yol gösterici kutup 
yıldızımız, Atatürk’ümüzün gösterdiği hedeflere 
ilerlemekten başka çıkar yolumuz yok. 

Mesleğimiz açısından da durum iç açıcı değil. 
Aktif ve sorumlu meslektaş bilinci, mesleğimizin 
olduğu kadar ülkemizin yaşamsal sorunlarına 
odaklanmasında da kilit rol oynayacak olan 

etkin güçtür. Bu gizli gücün ortaya çıkarılması, 
tüm meslek örgütlerinin sinerjik birlikteliğiyle 
mümkündür. Sivil toplum kuruluşları ve örgüt-
lerimiz, mesleğimizi koruyup güçlendirirken, ka-
nun koyucu üzerinde de, mesleğin kamu yara-
rına etkisini göz önünde bulundurarak gerekli 
zorlamayı sağlayabilirler. Ancak bunun için ör-
gütlerimizin nicel olduğu kadar nitel anlamda 
da gelişmiş olması önemlidir. Örgütleri gelişmiş 
kılan, üyeleridir. Her bir üye, mesleğine dair ko-
nulara kulak kesilmeli, konu ile ilgili düşünce yü-
rütebilmeli, yorum katabilmelidir. Mesleğimiz ile 
ilgili pek çok konuda kayıtsız kalan meslektaşla-
rımız var. Mesleğinin adından tarihine, sorumlu-
luklarından hak ve görevlerine, ülkemizdeki sta-
tüsünden dünyadaki görünümüne kadar pek 
çok konuya ilgi duymayanlar var. Belki mesleki 
faaliyet yelpazemizin genişliği nedeniyle her-
kes kendi alanında meşgul diyebilirsiniz, ancak 
tümümüzü ilgilendiren konuları da kulak arkası 
yapmamalıyız. Kimi zaman ortaya atılan Tarım 
Üniversitelerinin kurulması düşüncesi, nükleer 
enerji santrallerinin çevre canlılarına vereceği 
zararlar, GDO’lu hayvan yemleri, iklim krizi, Tek 
Sağlık, mesleği ilgilendiren mevzuatlar, gıda eti-
ği gibi öyle çok konu var ki… Çünkü mesleğimiz 
hayatın tam orta yerinde. Nereye elinizi atsanız 
orada varız. Halıdaki yünden, sofradaki peynire 
kadar. 

Bilgi güçtür. Güçlü meslektaşlar güçlü örgütleri 
oluşturur. Meslektaşların, örgütlerini; hoşgörü-
lü, uzlaşmacı, katılımcı olarak, çoğulcu bir şekil-
de ve diyalog içerisinde canlı tutmaları gerekir. 
Böyle olduğu takdirde, mesleğimiz ile ilgili konu-
larda “Yönetsel Erk” in dikte etmesinden ziyade, 
meslek örgütlerimiz taleplerimizi yönetsel erke 
ileterek, etkin gücü ortaya koyabilirler. O zaman 
ülkemizde “Veteriner Hekimliği Otoritesi” sağla-
nabilir.

Hadi gelin, 2023 yılı, tüm parçaları birleştirip bü-
tün olduğumuz bir yıl olsun! Iyi bir gelecek için el 
ele verip omuz omuza birbirimize dayandığımız 
ve güçlendiğimiz, dinamik bir yıl olsun! 

Yeni yılınızı, en içten duygularımla kutluyorum. 

Mesleki saygılarımla... 

Dr. Gülay ERTÜRK
Veteriner Hekimler Derneği 

Genel Başkanı
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Değerli Meslektaşlarımız,

Yeni bir yılda, yeni bir Bülten sayımızla yeniden 
birlikteyiz. Yılın son ayları bizim için oldukça yo-
ğundu. Neredeyse her gününü dolu dolu yaşadı-
ğımız 2022 yılının son üç ayında, neler yaptığımızı 
sizler için kronolojik bir sırayla özetlemeye çalıştık. 
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip eden 
okurlarımıza teşekkür ediyor, gün be gün artan 
takipçi sayımızla gurur duyuyor ve daha iyi şeyler 
yapabilmek için motive oluyoruz. 

01.10.2022 tarihinde, Cumhuriyet Kültür Merke-
zi’nde yapılan, “Şiirlerimiz Şarkılarımız ve Kadınla-
rımız” etkinliğine Yönetim Kurulu üyemiz Mücte-
ba Binici katıldı.

01.10.2022 akşamı Twitter’da veteriner hekim-
lere şiddete hayır etiketli bir etkinlik başlattık.  
VHD’nin tanıttığı etiket ile twit mesajı 9183 kişi 
tarafından görüntülendi. 813 kişi tarafından 
retwitlendi (etkileşim miktarı) 9183 kişinin % 8,85 i 
twit mesajımızı kendisi ayrıca paylaştı.

03.10.2022 tarihinde, Hayvanları Koruma Günü 
nedeniyle yapacağımız panel etkinliği Cumhuri-
yet Gazetesi’nde haber olarak yayınlandı.

4.10.2022 tarihinde, Lösev köyünde Yenimahalle 
Belediyesi ile beraber Lösev köyündeki köpeklerin 
aşı ve antiparaziter ilaç uygulamalarını gerçek-
leştirdik. Lösev Eğitim Kurumlarında ilkokul öğ-
rencilerine, Dr. Nasıf Aldemir tarafından Hayvan-
ları Koruma Günü ve mesleğimiz anlatıldı. Aynı 
gün saat 13.30’da “Sokak Hayvanları Sahip(siz) 
mi?” konulu panelimizi Çağdaş Sanatlar Merke-
zinde gerçekleştirdik. Anka haber ajansı Cumhu-
riyet gazetesinde haber olarak yayınladı. Halk Tv, 
4 Ekim’de Genel Başkanımızla sokak hayvanları 
sorunu için yaptığı çekimi haberlerde yayınladı.

05.10.2022 tarihinde, Izmir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 2023 yılında düzenlenecek olan Ikinci 
Yüzyılın Iktisat Kongresi’nin hazırlık toplantısı için 
Izmir’de yapılan çalıştaya, Yönetim Kurulu üye-
miz Uzman Veteriner Hekim Elif Çetin katıldı. 

06.10.2022’de, VHD adına Yönetim Kurulu üye-
miz Mücteba Binici, yakın zamanda annesini 
kaybeden Afyonkarahisar Veteriner Hekimleri 
Odası Başkanı Sayın Nevzat Algan’ı ziyaret ede-
rek taziyelerimizi ve yeni dönem için başarı dilek-
lerimizi iletti. 

72. DÖNEM 
YÖNETİM KURULU
ÇALIŞMALARIMIZ
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Rfen
Ketoprofen 100 mg/ml

10-15

et
k� başlangıcı

dak�ka

Mastts tedavs çn
kanıtlanmış seçenek
Ketoprofen sığırlarda vücut ısısı, rumen motltes
ve solunum hızı üzernde endotoksn le oluşan
etkler hızla azaltır 1

Referans:
1. Bantng (2008): Effcacy of oral and parenteral ketoprofen n lactatng cows wth endotoxn-nduced acute mastts.
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06.10.2022 tarihinde, AÜVF Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ömer Beşaltı’nın düzenlediği, Prof. Dr. Özcan Demi-
rel’in “Eğitim Öğretim ve Öğrenme” konulu konferan-
sıyla, 2019 yılında kaybettiğimiz değerli hocamız Prof. 
Dr. Erdoğan Samsar’ı AÜVF Satı Baran konferans sa-
lonunda andık.

10.10.2022 tarihinde, Iyi Parti Tarım ve Kırsal Kalkınma-
dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ergin Kahveci’yi, ma-
kamında ziyaret edip, hayvancılık üzerine konuştuk. 

12.10.2022’de, Radyo Sputnik’te Meliha Okur’un canlı 
yayın konuğu olarak Genel Başkan Dr. Gülay Ertürk ka-
tıldı,  hayvancılığın durumunu özetledi. 

20-23.10.2022 tarihleri arasında Antalya- Kemer’de 
yapılan IV. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresinde, 
derneğimizi yönetim kurulu üyemiz Uzman Veteriner 
Hekim Elif Çetin temsil etti. 

20-23.10.2022 tarihleri arasında Çiftlik Hayvanları He-
kimliği Derneğinin iki yılda bir düzenlediği Sürü Sağlığı 
ve Yönetimi Kongresi Antalya’da yapıldı. Yönetim kuru-
lu üyemiz Veteriner Hekim Mücteba Binici derneğimizi 
temsil etti.

24.10.2022 tarihinde, Veteriner Hekimliği Eğitimi konu-
sunda, Genel Sekreterimiz Mücteba Binici’nin Cumhu-
riyet Gazetesinde makalesi yayınlandı. 

24.10.2022 tarihinde, AÜVF’de yapılan veteriner he-
kimliği mesleğinin 180. yıl kutlama töreninin açılış 
konuşmalarında Genel Başkanımız Dr. Gülay Ertürk, 
ülkemizdeki veteriner hekim sayısının plansız artışına 
ve buna bağlı olarak da eğitim kalitesinden ödün veril-
memesi için gerekli önlemlerin alınmasına dikkat çekti. 
Ayrıca, VHD yönetim kurulu üyemiz Doç. Dr. Nüket Bil-
gen, EAEVE (Avrupa Birliği Veteriner Hekimlik Eğitim 
Kurumları Birliği) ile kurulan bağlantı sonucu Başkan 
Stephane Martinot’ın veteriner hekimliğindeki son ye-
nilikler konusunda görüşlerini aktardı.

26.10.2022 tarihinde, Izmir Veteriner Hekimleri Odası 
Başkanı Selim Özkan, Yönetim Kurulu üyesi Halis Öz-
can ve Izmir Büyükşehir Belediyesi Işletme ve Destek 
Hizmetleri Daire Başkanı Hakan Öztürk, derneğimizi 
ziyarete geldiler.

26.10.2022’de, IYI Parti Gençlik Politikaları Başkan Yar-
dımcısı Merve Inan ve Çevre ve Iklim Politikaları Sorum-
luları derneğimizi ziyarete geldiler.

26-28.10.2022 tarihlerinde, Şanlıurfa’da Veteriner He-
kimleri Mikrobiyoloji Derneği ve Harran Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi iş birliğiyle hazırlanan XV. Ulusal 
(Uluslararası katılımlı) Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi-
ne yönetim kurulu üyemiz Mücteba Binici katılım sağ-
ladı.

CHP Istanbul Milletvekili Gamze Akkuş Ilgezdi’nin 20 
Ekim’de hazırladıkları “veteriner hekimlerle ilgili sorun-
lar” açıklamasına VHD olarak katkı sunmamız netice-
sinde, 30.10.2022 tarihinde Anadolu Ajansına yaptığı 
açıklamalar birçok basın organında yer buldu. Ayrıca 
Ilgezdi, 31.10.2022 tarihinde de Halk Tv’de sorunlarımızı 
dile getirdi.

02.11.2022 tarihinde, Hasvet Medikal Ltd. Şti. Genel 
Koordinatörü Veteriner Hekim Hidayet Şimşek’in des-
teğiyle, ünlü belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk’le, 
meslek büyüğümüz Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Ay-
gün belgeselinin yapımı için, derneğimizde bir araya 
geldik. Öğleden sonra AÜVF’de, Dekan Prof. Dr.Ender 
Yarsan ile röportaj yapıldı. Fakülteden görüntüler alın-
dı. Akşam saatlerinde Hakkı Tan büyüğümüzün evi zi-
yaret edilerek röportaj yapıldı.

03.11.2022 tarihinde, Nebil Özgentürk ve ekibi ile AÜ-
VF’de Prof. Dr. Tamay Başağaç Gül, Prof. Dr. Hakan 
Yardımcı ve VHD Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk ile 
röportaj yapıldı. Karşıyaka Mezarlığına gidilerek, Ord. 
Prof. Dr. S. Tahsin Aygün’ün kabri ziyaret edildi. 

04.11.2022 tarihinde, Cumhuriyet Gazetesinde 3. say-
fada tek sağlık eleştirisi başlığıyla VHD Genel Başkanı 
Dr. Gülay Ertürk’ün verdiği demeç yayınlandı. 

04.11.2022 tarihinde, 16. KHVHD Uluslararası Sürekli 
Eğitim Kongresine, VHD adına Yönetim Kurulu üyemiz 
Dr. Nasıf Aldemir katlım sağladı. 

04.11.2022 tarihinde, VHD Genel Başkanımız Dr. Gülay 
Ertürk, Konya Ereğli’de bulunan üyemiz Vet. Hekim Ali 
Cemal Cömert’e, babasının vefatından dolayı, taziye 
ziyaretinde bulundu. 

04.11.2022 tarihinde, Izmir Büyükşehir Belediyesinin or-
ganize ettiği Ikinci Yüzyılın Iktisat Kongresi etkinliğinin, 
Çiftçi Grubu Çalıştayına, Derneğimiz görüşlerini sun-
mak adına Yönetim Kurulu Üyemiz Uzman Veteriner 
Hekim Elif Çetin katıldı.

04.11.2022 tarihinde düzenlenen Fish Future Eurasia 
2022 fuarına Derneğimiz Genel Sekreteri Vet. Hekim 
Mücteba Binici katılım sağladı.
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06.11.2022’de, diken.com. tr ‘de Genel Başkanımız Dr. 
Gülay Ertürk’ün “Tek Sağlık ve Türkiye’deki Durum” baş-
lıklı yazısı yayınlandı. 

07.11.2022 tarihinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Is-
tanbul Milletvekili Gamze Akkuş Ilgezdi’yi, CHP Genel 
Merkezinde dernek olarak ziyaret ettik. Mevcut halk 
sağlığı sorunlarının çözümünde Veteriner Halk Sağlığı 
otoritesindeki eksiklikleri ve kamu kurumlarında yeni 
düzenlemelerin gerekliliği konusundaki düşüncelerimizi 
aktardık.

07.11.2022 tarihinde, Gelecek Partisinin, “Gelecek için 
Sağlık Modeli” raporunun kamuoyu ile paylaşılan basın 
toplantısına, yönetim kurulu üyemiz Dr. Nasıf Aldemir 
iştirak etti. 

07.11.2022 tarihinde, A.Ü. Veteriner Fakültesi Tarih ve 
Kültür Öğrenci Topluluğu, Yağızhan Beki başkanlığında 
ziyaretimize geldiler.

09.11.2022 tarihinde, yeni dönem sözcüsünün belirlen-
diği Tarım Platformu toplantısına, Genel Başkan Dr. 
Gülay Ertürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Veteri-
ner Hekim Hüseyin Dede katıldı. 

09.11.2022 tarihinde, VHD olarak Yönetim Kurulu Üye-
miz Doç.Dr. Nüket Bilgen’in, doçentliğini kutlayıp, aka-
demik başarılarının devamını diledik. 

09.11.2022 tarihinde, VHD Genel Başkanı Dr. Gülay Er-
türk’ün, “21. yüzyılda kuduzdan ölüm” başlıklı yazısı di-
ken.com.tr’de yayınlandı.

09.11.2022’de, Deva Partisinin, sokak hayvanları sorunu 
Zoom toplantısına diğer paydaş kurum temsilcileri ile 
VHD Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk katıldı. 

10.11.2022 tarihinde, VHD Genel Başkanımız Dr. Gülay 
Ertürk, Medyatava’ya ev hayvanlarının mikroçiplen-
mesi konusunu anlattı.

10.11.2022 tarihinde, VHD Genel Başkanımız Dr. Gülay 
Ertürk, Artı TV ‘de, sokak hayvanları ve kuduz konusunu 
anlattı. 

10.11.2022 tarihinde, Genel Başkanımız Dr. Gülay Er-
türk, Anka Haber Ajansına sokak hayvanları ve kuduz 
konusunu anlattı. 

10.11.2022 tarihinde, A.Ü. Atatürkçü Düşünce Toplulu-
ğu üyesi öğrenciler ve üyelerimiz ile Dr. Nasıf Aldemir, 

Uzm. Veteriner Hekim Hüseyin Dede ve Veteriner He-
kim Mehmet Bülbül’ün ev sahipliğinde, derneğimizin 
lokalinde Atatürk’ü anma etkinliği gerçekleştirildi.

10.11.2022 tarihinde, VHD Genel Başkanımız Dr. Gü-
lay Ertürk ve Uzman Veteriner Hekim Hüseyin Dede, 
AÜVF Satı Baran Konferans Salonunda Atatürk’ü 
anma etkinliğine katıldılar, açılışta Başkanımız, Derne-
ğimizin Atatürk’e olan bağlılığı konusundaki misyonu-
nu öğrencilerle paylaştı.

16.11.2022 tarihinde, Genel Başkanımız Dr. Gülay Er-
türk, Yol TV Anahaber’de sokak hayvanları ve kuduz 
konusunu anlattı.

25.11.2022’de, VHD Genel Sekreteri Mücteba Binici; 
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Ge-
nel Başkanı Kamil ÖZCAN, Burdur Veteriner Hekim-
leri Odası Başkanı Kazım ÜSTÜNER, Kartal Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Oktay AKSU ve 
Veteriner Hekim Yüksel GÜLDALI ile birlikte, Türkiye 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinde düzenlenen bir 
toplantıda bir araya gelerek hayvancılık politikaları ile 
ilgili görüş alışverişinde bulundu.

26.11.2022 tarihinde, TVHB 50. Büyük Kongresinde, 
VHD Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk, meslektaşlarının 
sorunlarını dile getiren bir konuşma yaptı.

30.11.2022 tarihinde, 2023 yılı Tarım ve Orman Bakan-
lığının bütçe değerlendirmesine ilişkin gerçekleştirdiği 
basın toplantısına, Tarım Platformu bileşeni olarak, 
Derneğimiz adına Yönetim Kurulu üyemiz Uzman Ve-
teriner Hekim Hüseyin Dede katıldı. 

30.11.2022 tarihinde VHD Genel Başkanı Dr. Gülay 
Ertürk, Veteriner Tavukçuluk Derneğinin Prof. Dr. Erol 
Şengör anısına düzenlediği “Dünyada ve Türkiye’de 
Tavukçulukla Ilgili Güncel Konular” konulu sempozyu-
muna katıldı. 

08.12.2022 tarihinde Zafer Gazetesi, VHD Genel Baş-
kanı Dr. Gülay Ertürk ile sahipsiz sokak hayvanları ko-
nusunda bir röportaj gerçekleştirdi. 

09.12.2022 tarihinde, mikroçip için, 31.12.2022 tarihin-
de dolan yasal süre sonrasında, sokak hayvanlarının 
serbest çalışan veteriner kliniklerinde tedavi ve bakım 
işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin konu üzerine Artı 
TV, VHD Genel Başkanımız Dr. Gülay Ertürk ile haber 
bağlantısı gerçekleştirdi.



35.yıl
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09.12.2022 tarihinde, sabah saat 10.00 da Karşıyaka 
Mezarlığı Istiklal Gazileri bölümünde yatan Ord. Prof. 
Dr. Süreyya Tahsin Aygün’ün gömütü başında anma 
gerçekleştirildi. Öğleden sonra, AÜVF Mikrobiyolo-
ji Anabilim Dalında bir dersliğe hocamızın adı verildi. 
Ardından AÜVF Satı Baran Konferans salonunda tüm 
katılımcılar, meslektaşlarımız ve Yönetmen Nebil Öz-
gentürk ile desteklerimiz neticesinde çekilen Ord. Prof. 
Dr. Süreyya Tahsin Aygün belgesel filmini izledik. Bel-
gesel seyri öncesinde Prof. Dr. Ferruh Dinçer, Hocayı 
anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. CHP Parti Mec-
lisi Üyesi Dr. Aylin Yaman, Gelecek Partisinden Sağlık 
Politikaları Başkan Yardımcısı Fatih Demirci, Emekli 
Subaylar Derneğinden Emekli Subay Hikmet Yıldırım, 
Prof. Dr. Erdem Yormuk, TZD’den Başkan Hüseyin De-
mirtaş ve arkadaşları, Zafer Partisi Kurucular Kurulu 
GIK üyesi emekli bürokrat Veteriner Hekim Hüseyin 
Sungur, TVHB ‘den Başkan Prof. Dr. Murat Arslan ve 
Melike Baysal, Prof. Dr. Murat Fındık, Taner Canbulut, 
Türkay Berberoğlu, Izmir Veteriner Hekimleri Odasın-
dan Selim Özkan, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri 
Odasından Olcay Çağlar, Afyonkarahisar Veteriner 
Hekimleri Odasından Nevzat Algan, 24.Dönem CHP 
Burdur Milletvekili Veteriner Hekim Ramazan Kerim 
Özkan, TVHB ve AVHO başta olmak üzere çok sayıda 
meslek örgütü ve mesleki kurumlardan, ayrıca pek çok 
serbest çalışan meslektaşımızın katıldığı törene, Sürey-
ya Tahsin Aygün’ün ailesinden yeğeni Duygu Erbil, eşi 
ve kızı ile katılım sağladılar. Iyi Parti Genel Başkanı Me-
ral Akşener, CHP Parti Meclis Üyesi Bursa Milletvekili 
Orhan Sarıbal mazeret açıklamalı telgraf ve e-posta-
ları ile gıyaben katılım sağlarken, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, Süreyya Tahsin Aygün’ün gömütü 
başına gönderdiği çelenk ile bizleri duygulandırdı.

13.12.2022 tarihinde, Veteriner Hekimler Derneği ola-
rak, ATO Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesinde, yeni 
dönem komite başkanı Dr. Ömer Çağlar Yılmaz ve 
meclis üyesi meslektaşımız Dr. Levent Uğurlu‘nun ev 
sahipliğinde, serbest çalışan veteriner hekimler, TVHB 
ve AVHO meslek örgütleri ile birlikte yerimizi aldık. 
Meslek mensupları ile verimli bir toplantı gerçekleştir-
dik.

14.12.2022 tarihli Zafer Gazetesinde, “Sahipsiz Sokak 
Hayvanları” konusunda Genel Başkanımız Dr. Gülay 
Ertürk ile yapılan röportaj yayınlandı. 

20.12.2022 tarihli Gazete Duvar’da, Genel Başkanımız 
Dr. Gülay Ertürk’ün mikroçip konusundaki demeci ya-
yınlandı.

22.12.2022 tarihinde, Veteriner Hekimler Derneği Yöne-
tim Kurulu olarak, 50. Dönem TVHB Merkez Konseyini 
kutladık. Yeni dönem yönetim kuruluna başarı dilekle-
rimizi ilettik. 

28.12.2022 tarihinde, VHD Genel Başkanı Dr. Gülay 
Ertürk, SamimiHaber internet televizyonuna, pet hay-
vanlarında mikroçip konusunda yayın konuğu olarak 
katılım sağladı.

29.12.2022 tarihinde, VHD Genel Başkanı Dr. Gülay 
Ertürk, VETANKA Öğrenci Topluluğunun düzenlediği 
Hayvanlarda Acil ve Ilkyardım Uygulamaları Çalışta-
yına katıldı. Ertürk, öğrencilere hitaben yaptığı açılış 
konuşmasında hayvanlarda ilkyardımın önemine de-
ğindi. 

30.12.2022 tarihinde, “Veteriner Hekimler Konuşuyor” 
başlıklı twitter toplantısında, Genel Başkanımız Dr. Gü-
lay Ertürk, mikroçip uygulamasında merak edilen ko-
nuları açıkladı. Meslek örgütlerimizin başkanlarının da 
hazır bulunduğu etkinlikte hayvan severler ve pek çok 
meslektaş dinleyici olarak katılım sağladı.

Sosyal medya hesaplarımızdan 
bizleri takip etmeyi unutmayın.

Twitter 
Vethekdernegi

Instagram 
Veteriner_Hekimler_Dernegi

Facebook 
Veteriner Hekimler Derneği

Youtube 
Veteriner Hekimler Derneği
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Doç.Dr. Ali ÇALIK
A.Ü. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve 
Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

TRANSGENİK GENLERİN VE PROTEİNLERİN 
SİNDİRİM SİSTEMİNDEKİ VARLIĞI VE DO-
KULARDA TESPİTİ

Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) la-
boratuvar ortamında bir veya birden fazla gen 
transferi veya düzenlemesi yapılarak kaynak or-
ganizmanın genomunda değişiklikler meydana 
getirmek suretiyle elde edilmektedir.  Yapılan 
değişikliklerin büyük çoğunluğu doğal olarak 
şekillenmesi mümkün olmayan modifikasyon-
lar olup aktarılan gen kaynakları genellikle uzak 
veya ilişkisiz türlerden köken almaktadır. Ge-
nomda yapılan değişiklikler son üründe fonk-
siyonel proteinlerin sentezlenmesine olanak 
tanıyabileceği gibi konak organizmadaki bazı 
genlerin veya metabolik yolakların baskılanma-
sını da saylayabilir. 

Tarihsel olarak bakıldığında çeşitli radyasyon 
uygulamalarının genetik materyalde değişikle-
re neden olabileceği bilinmesine karşın genetik 
mühendislik uygulamaları kul-
lanılarak bir bakteriden diğeri-
ne genetik materyal aktarımı 
ilk kez 1973 yılında gerçekleş-
tirilmiştir. Bu buluş sonrasında 
bakteriler aracılığı ile diyabetli 
hastalar için insülin üretilmesi-
nin yolunu açmış ve GD bir or-
ganizma tarafından üretilen bir 
ürün (insülin) 1982 yılında FDA 
tarafından onay almıştır. Bu 
onay dünyada GDO tarafından 
elde edilen bir ürüne verilmiş ilk 
onay olması açısından da ayrı 
bir öneme sahiptir.

Biyoteknoloji alanındaki gelişmeler genetiği de-
ğiştirilmiş veya transgenik olarak ifade edilen 
çeşitli bitkilerin geliştirilmesine de olanak tanı-
mıştır. Bu şekilde geliştirilen ilk bitki olarak kar-
şımıza çıkan domates (Flavr Savr) 1994 yılında 
onay alarak tüketime sunulmuştur.  1996 yılında 
ise herbisitlere karşı toleranslı ilk ürünler piya-
saya sunulmuştur. Söz konusu ürünlerin insan 
ve hayvanların beslenmesindeki yeri geçtiğimiz 
son 25 yılda sürekli olarak artış göstermiştir. 
Buna paralele olarak genetiği değiştirilmiş bitki-
lerin üretimi için ayrılan alan 112 kat artış göste-
rerek küresel ölçekte 190.4 milyon hektara (MH) 
ulaşmıştır. Transgenik bitkilerin üretimi amacıyla 
kullanılan alanların neredeyse %99’unuda soya 
(91.9 MH), mısır (60.9 MH), pamuk (25,7 MH), 
kanola (10.1 MH) ve yonca (1.28 MH) yetiştiril-
mektedir. Bu üretim sonucu elde edilen ham-
maddelerin önemli bir kısmı direkt olarak veya 
yan ürünleri şeklinde hayvan beslemede kulla-
nılmaktadır. 

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ YEMLER 
VE HAYVAN BESLEME
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Birinci nesil transgenik bitkiler (First generation GM 
crops) genellikle herbisitlere tolerans, pestisitlere ve 
çeşitli bitki zararlılarına direnç göstermesi amacıyla 
geliştirilmektedir. Örneğin bitkideki epsps (5-enolp-
yruvylshikamate-3-phosphate synthase) enzimi ile 
fonksiyonel olarak benzerlik göstermesine karşılık 
Agrobacterium tumefaciens sp. strain CP4 kaynaklı 
epsps (cp4-epsps) Glyphosate ve Glufosinate isimli 
herbisitlere karşı daha yüksek bir dayanıklılık sağladı-
ğı görülmüştür. Benzer şekilde Bacillus thuringiensis 
(Bt) orijinli cry1A(b) proteini kodlayan gen kasetinin 
ilgili bitkiye aktarılması sonucunda bazı tahıl zararlı-
larına karşı (Lepidopterans - mısır kurdu gibi) bitkiye 
direnç kazandırmak mümkündür. Ancak yapılan bu 
değişiklikler sonucunda ürünün besin madde bileşi-
minde veya kimyasal kompozisyonunda önemli bir 
değişim meydana gelmemektedir. Ikinci nesil trans-
genik bitkiler (Second generation GM crops) ise besin 
madde bileşimi ve yararlanılabilirliğini biyoteknolojik 
olarak değiştirilmiş bitkilerden oluşmaktadır. Amaca 
yönelik olarak son üründeki besin madde profilinin 
değiştirilmesi (protein, aminoasit, yağ, yağ asitleri, 
vitamin ve mineral düzeylerini artırmak/değiştirmek) 
ve/veya arzu edilmeyen bazı bileşenlerin azaltılması 
(antinutrisyonel faktörler, lignin vb) hedeflenmektedir. 
Ikinci nesil transgenik bitkilere oleik asit içeriği artırıl-
mış soya, erüsik asit düzeyi düşürülmüş kanola, fitat 
içeriği azaltılmış mısır ve lizin düzeyi artırılmış mısır ör-
nek olarak verilebilir. 

Transgenik bitkilerin ekim alanlarının yaygınlaşması 
ile birlikte üretimde verim artışları sağlanmış ve pes-
tisit kullanımını azalmıştır. Beraberinde ise üretici kar-
lılığında %68 oranında iyileşme sağlamıştır. Ancak bu 
hızlı büyüme, gıda ve yem zincirinde transgenik bitki-
lerin kullanımına yönelik pek çok soruyu ve endişeyi 
de beraberinde getirmiştir. Söz konusu ürünler ticari 
kullanımın onayı alabilmesi için alerjenite, toksisite ve 
besin eşdeğerliliği gibi çeşitli sıkı güvenlik değerlendi-
rilmelerine tabi olsa da gıda güvenilirliği, protein aler-
jisi ve horizontal gen transferi gibi konularda kamu-
oyu tarafından halen kabul görmemektedir. Benzer 
şekilde transgenik yem bitkilerini tüketen hayvanların 

sağlığı, genetik materyalin veya transgenik proteinin 
sistemindeki varlığı ve hayvansal gıdalar aracılığıyla 
bu transgenik materyallerin gıda zincirine dahil olabil-
mesi ihtimali da tüketicilerde büyük endişelere neden 
olmaktadır. Bu konudaki yapılması gereken en doğ-
ru adım FDA ve EFSA gibi düzenleyici ve denetleyici 
kuruluşlar tarafından her bir transgenik bitki için özel 
olarak hazırlanmış raporları ve bu raporlarda sunulan 
bilimsel verileri dikkate almaktır. 

Transgenik Yem Hammaddelerinin Besin Eşdeğer-
liliği

Genomda yapılan yeni düzenlemenin besin madde 
kompozisyonu ve hayvan performansı üzerine olan 
etkisini belirlemek amacıyla genellikle transgenik 
ürün ile bu ürüne kaynak olan geleneksel yetiştirme 
yöntemi ile elde edilmiş bitkinin besin eşdeğerlilikleri 
karşılaştırılabilir. Ticari kullanımda daha fazla hacme 
sahip olan birinci nesil transgenik bitkilerinde yapı-
lan genetik değişikliğin dayanaklılık kazandırmak 
amacıyla gerçekleştirilmesinden dolayı besin madde 
kompozisyonunun transgenik olmayan varyeteler ile 
oldukça bezer olduğu ve önemli biyolojik farklılıklar 
kapsamadıkları bildirilmiştir. Etki değeri yüksek der-
gilerde yayımlanan çalışma sonuçları incelendiğinde 
de mısır ve soya gibi hayvan beslemede yaygın olarak 
kullanılan yem hammaddelerinin hayvan performan-
sı açısından benzer sonuçlar sağladığı dikkat çekmek-
tedir. Ikinci nesil transgenik bitkilerden elde edilen 
yem hammaddelerinin besin madde kompozisyonu, 
hedeflenen değişiklik dışında, transgenik olmayan 
kaynak ile kabul edilebilir biyolojik sınırlar çerçevesin-
de benzer olduğu dikkat çekmektedir (Tablo 1). Bunun 
yanı sıra besin maddesi kompozisyonunda yapılan 
değişikliklerin hayvan besleme açısından bazı avan-
tajlar da sağlayabileceği de açıktır (Düşük fitat içeriği 
gibi). 

Tablo 1: Transgenik DP-305423-1 (oleik asit düzeyi 
yüksek) soya ile transgenik olmayan kaynak soyanın 
(Non-GM) besin madde bileşimlerinin karşılaştırılması 
(KM bazında)
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Transgenik DNA’nın ve Proteinin Sindirim Sistemin-
deki Stabilitesi

Yemler ile alınan DNA’nın ve transgenik proteinin dü-
zeyi yemlerin işlenmesi, transgenik yem hammadde-
sinin rasyondaki düzeyi ve tüketim miktarı ile yakın-
dan ilişkilidir. Yem üretiminde yaygın olarak kullanılan 
öğütme gibi işlemlerin DNA ve proteinlerin parçalan-
ması üzerine önemli bir etkisi yoktur. Buna karşılık çe-
şitli ısıl işlem uygulamaları ve ekstrüzyon işlemlerinin 
DNA degradasyonuna ve proteinlerde parçalanma-
ya sebep olduğu bilinmektedir. Yapılan bir çalışmada 
sıcaklığın 90°C’den 160°C’ye yükseltilmesiyle lectin 
(single copy soya geni) ve transgenik cp4-epsps ge-
ninin degradasyon düzeyinin sırasıyla %0.4’den 92.1’e 
ve %6.1’den 84.0’e ulaştığı görülmüştür. Ancak yapılan 
uygulamalar sonrasında bile halen bazı küçük frag-
mentlerin PCR koşullarında amplifiye olabildiği tes-
pit edilmiştir. Dolayısıyla beslenmenin doğası gereği 
transgenik veya transgenik olmayan DNA ve prote-
inlerin tüketilen yemler ile sindirim sistemine alınması 
kaçınılmazdır. Ancak sindirim sistemindeki asit orta-
mın yanı sıra, enzimatik ve mikrobiyal aktiviteler so-
nucunda, kaynağına bakılmaksızın, DNA’nın büyük 
ölçüde küçük fragmentlere ayrıldığı bilinmektedir. 
Yapılan çalışmaların önemli bir kısmında transgenik 
DNA’nın sindirim sistemin özellikle üst kısımlarında 
parçalandığı ve ince bağırsakların ilerleyen kısımla-
rında ve dışkıda tespit edilemediği bildirilmektedir. 
Benzer şekilde bitkinin kendisine ait çeşitli genlerin de 
(kloroplast geni gibi) sindirim sistemindeki ortamdan 
etkilenerek küçük fragmentlere ayrıldığı ancak benzer 
stabiliteye sahip olmalarına karşılık bitkinin kendi-
sine ait olan genlerin kopya sayılarının fazla olması 

sebebiyle sindirim sisteminde tespit edilebilirliklerinin 
daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Ancak ya-
pılan çalışmalar incelenirken analiz amacıyla seçilen 
yöntemin hassasiyeti, hedeflenen amplikon uzunluğu 
ve çalışmada birden fazla amplikon kullanılıp kulla-
nılmadığı mutlak suretle dikkate alınmalıdır. Benzer 
şekilde transgenik proteinlerin de sindirim sistemi or-
tamından önemli derecede etkilenerek bütünlüklerini 
büyük ölçüde kaybettikleri görülmüştür. Yapılan çalış-
malar cry1A(b) proteinin ruminantların, domuzların ve 
kanatlıların sindirim sisteminde hızlı bir şekilde parça-
landığını göstermiştir. Düşünülenin aksine transgenik 
DNA ve proteinlerin sıcaklığa ve sindirim enzimlerine 
olan duyarlılıkları bitkinin kendi yapısında bulunan 
DNA ve proteinler ile benzerdir. 

Hayvansal Dokulara veya Ürünlere Transgenik 
DNA veya Protein Geçişi 

Her ne kadar yem kaynaklı DNA’lar ve proteinler sin-
dirim sisteminin asit ortamı ve enzimatik aktivitesi so-
nucunda büyük oranda parçalansa dahi ince bağır-
saklardan emilim yoluyla kana veya dokulara bir geçiş 
olabileceği ihtimali hep üzerinde durulan bir konudur. 
Yapılan çalışmalarda bitkiye ait yüksek kopya sayı-
sına sahip bazı genlerin (kloroplast geni gibi) çeşitli 
hayvansal dokularda tespit edilebildiği buna karşılık 
transgenik genin dokulardaki varlığına ilişkin herhan-
gi bir kanıtın olmadığı bildirilmiştir. Bu farklılığın te-
mel sebebi transgenik DNA ve proteinin miktarlarının 
bitkinin kendisine ait DNA ve proteinlerden oransal 
olarak çok daha düşük düzeylerde olmasından kay-
naklıdır. Biyolojik olarak böyle bir geçiş mümkün ol-
masına karşılık sindirim sistemindeki parçalanma so-
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nuca küçük fragmentlere ayrılan DNA’nın insan veya 
hayvan genomuna entegre olma ihtimali ve fonksiyo-
nel bir protein sentezine katılma şansı yoktur. Ayrıca 
dokulardaki bağışıklık sistemi hücrelerinin dış kaynaklı 
DNA’yı tespit ederek fagosite etmesi sayesinde po-
tansiyel bir geçiş sonrasında transgenik DNA’nın uzun 
süre dokularda kalma ihtimali yoktur. Benzer şekilde 
transgenik proteinlerinde dokularda tespit edildiği-
ne yönelik bilimsel bir kanıt mevcut değildir. Özellikle 
ratlar ile yürütülen çalışmalarda, otoriteler tarafın-
dan onay almış GD yem maddelerindeki transgenik 
proteinlerin alerjik veya toksikolojik açıdan herhangi 
bir sağlık sorununa yol açmadığı, günlük alınabilecek 
maksimum limitlerin çok üzerinde veya tekrarlı olarak 
yapılan oral uygulamalarda dahi söz konusu prote-
inlerin sindirim sisteminde parçalandığı görülmüştür.

Sonuç

Dünya nüfusundaki hızlı yükselişe paralel olarak ka-
liteli gıdaya ihtiyacın artışı sürdürülebilir tarım uygu-
lamalarının gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. Gelecek-
te ekilebilir arazi ve fosil karbon kaynakları, su, bazı 
mineraller (fosfor gibi) gibi sınırlı kaynaklar ile yem/
gıda, yakıt, yerleşim alanları ve doğal koruma alan-
ları arasında güçlü bir rekabet olacaktır. Bu bağlam-
da birim alandan daha fazla ürün alınmasına olanak 
sağlayan ve daha az pestisit kalıntısı içeren genetiği 

değiştirilmiş tarım ürünlerinin yaygınlaşacağı açıktır. 
Şu anda ticareti konu olan GD tarım ürünlerinin tümü 
yasal izinler doğrultusunda insan ve hayvan tüketi-
mine sunulmakta ve ticareti yapılmaktadır. Uzun yıl-
lardır GD yem hammaddelerinin hayvan beslemede 
kullanımına yönelik yapılan çalışmalarda hayvanlar 
arasında performans ve sağlık parametreleri açı-
sından hiçbir farklılığın tespit edilmediği, transgenik 
DNA’nın veya proteinlerin sindirim sisteminde büyük 
oranda parçalandığı ve söz konusu transgenik mole-
küllerin dokularda varlığına ilişkin bilimsel bir kanıtın 
olmadığı görülmektedir. 

Sonuç olarak ülkemizde mevcut biyogüvenlik kanu-
nuna uygun olarak ithalatı yapılıp, yem olarak kulla-
nılan soya, mısır gibi GD yem hammaddelerinin hay-
van beslemede kullanımının herhangi bir sakıncası 
bulunmadığı gibi, bu hayvanlardan elde edilen hay-
vansal gıdalar da insan sağlığı açısından herhangi bir 
risk ve tehlike oluşturma potansiyeline sahip değildir. 
Gelecek yıllarda da GD yem bitkilerine yönelik yasal 
düzenlemelerin ve güvenilirlik testlerinin günümüzde 
olduğu şekilde uygulanması ve bu konuda yapılan bi-
limsel çalışmaların hız kesmeden devam etmesi hay-
van ve insan sağlığının korunması açısından önem 
arz etmektedir. 
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Dünya’da hava sıcaklıklarının, fırtına, sel, kurak-
lık, çölleşme gibi afetlerin artışı, başta karbon-
dioksit (CO2) olmak üzere sera gazları salınım/
emisyon oranlarının yükselmesi ve buzulların 
erimesi gibi olaylar “Küresel Iklim Değişikliği” 
sorununu görünür hale getirmiştir. Iklim deği-
şikliğinin temelinde ise esasen 18. yüzyıl sonrası 
Sanayi Devrimi’nden itibaren süregelen fosil 
yakıtlara dayalı ekonomi/üretim modeli bulun-
maktadır. Bu modelin doğa ve canlılar üzerin-
de oluşturduğu etki/tahribat ise her geçen gün 
artmaktadır.

Uluslararası düzeyde iklim değişikliğiyle müca-
dele için ülkeler ilk olarak 1997 yılında Japon-
ya-Kyoto’da görüşmüş ve hazırlanan Kyoto 
Protokolü, 2005 yılında resmen yürürlüğe gir-
miştir. Bu protokolü imzalayan yaklaşık 160 
ülke, iklim ve çevre sorununa neden olan altı 
sera gazının (karbon dioksit-CO2, metan-CH4, 
nitroz oksit-N2O, kükürt heksaflorür-SF6, hid-
roflorokarbon-HFC ve perflorokarbonlar-PFC) 
salınımını azaltmayı kabul etmişlerdir. Ancak 
aradan geçen sürede bunun sağlandığını söy-
lemek mümkün değildir. 

Iklim değişiklikleri; kuraklık, çölleşme, yağışların 
hızı ve şiddetindeki dengesizlikler, su baskınları, 
tayfun, fırtına, hortum, kasırga vb. meteorolojik 
olaylardaki artışlarla kendini gösterir. Yani do-
ğanın yapılanlara karşı tepkisi/öfkesi/kızgınlığı 
olarak değerlendirilebilir. Iklim değişikliği son 
yıllarda daha çok karşımıza; atmosfere salı-
nan gazların sera etkisi yaratması sonucunda, 

Dünya yüzeyinde (kara, deniz ve havada) or-
talama sıcaklığın artması olarak tanımlanan 
“Küresel Isınma” şeklinde çıkmaktadır. Normal 
şartlarda güneş ışınları, çeşitli gazlardan olu-
şan atmosferi (azot, oksijen, karbondioksit gibi) 
geçip yeryüzünü ısıtmaktadır. Bu gazlar saye-
sinde atmosfer, tarımda kullanılan cam seralar 
gibi ısıyı tutup (en çok ısı tutan gaz CO2’dir) 
ışığı geçirmektedir. Işte atmosferin bu özelliği-
ne (ısıtma-yalıtma) “Sera Etkisi” denilmektedir. 
Yeryüzünde sera gazlarının miktar ve yoğun-
luğunu artırarak küresel ısınmaya neden olan 
başlıca faktörler; artan enerji-yakıt tüketimi 
(%49), tüketim alışkanlıklarının değişimi ve en-
düstrileşme (%24), ormanların azalması (%14) 
ve kırsal üretim (%13) şeklinde sıralanabilir. Ar-
tan sera gazlarının sebep olduğu iklim deği-
şikliği; turizm, sağlık, inşaat, dış ticaret, lojistik, 
sigortacılık gibi sektörleri etkilediği gibi, ülke-
lerin milli gelirlerinde önemli paya sahip olan 
hayvancılık ile tarım-ormancılık sektörlerini de 
etkileyerek ekonomilerine olumsuz yansımaları 
olmaktadır. 

Bu yazıda, Türkiye örneği üzerinden iklim de-
ğişikliklerinin hayvancılık sektörüne ve hayvan-
cılığın da iklim değişiklikleri üzerine etkilerinin 
araştırıldığı bir çalışmanın verileri özetlenmiştir.

Çalışmanın materyalini Türkiye’de sığır, manda, 
koyun, keçi ve kanatlılardan (broiler, yumurta 
tavuğu ve hindi) elde edilen hayvansal üreti-
me ait (kırmızı et, süt, kanatlı eti ve yumurta) 
resmi veriler oluşturmuştur. Hayvancılık kay-

Prof.Dr. Savaş SARIÖZKAN 
Mehmet KÜÇÜKOFLAZ 

Erciyes Üniv. Veteriner Fakültesi 
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve 

Işletmeciliği Anabilim Dalı

İKLİM Mİ HAYVANCILIĞI YOKSA 
HAYVANCILIK MI İKLİMİ ETKİLİYOR?
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naklı en önemli sera gazları, enterik fermentasyon 
ve depolanan gübre (dışkı) nedeniyle oluşan metan 
gazı (CH4) ile yine gübre kaynaklı nitroz oksit gazıdır 
(N2O). Sera gazı salınım miktarları, genel kabul gö-
ren şekliyle “Karbon Ayak Izi” olarak hesaplanmakta, 
ortak bir değer olması ve karşılaştırmaları kolaylaş-

tırmak bakımından karbondioksit eşdeğerine (CO2e) 
dönüştürülmektedir. Dolayısıyla CO2e değeri, küre-
sel ısınmanın boyutunu ortaya koymada temel alı-
nan başlıca standart birim olarak kabul edilir. 

Tablo 1. Türkiye’de hayvansal üretim yoluyla oluşan 
sera gazı salınım miktarları, 2021

Çalışmada Türkiye’de hayvansal üretim rakamlarına 
göre, yaklaşık 60 milyon ton CO2e sera gazı salını-
mının olduğu hesaplanmıştır. Bunun da %43’ü kırmı-
zı et, %36.8’i süt, %13.1’i kanatlı eti ve geri kalan %7.1’i 
yumurta üretiminden kaynaklanmaktadır. Üretim 
alt sektörü olarak düşünüldüğünde, sera gazı salını-
mında ruminantların payının daha fazla (4/5 oranın-
da), kanatlıların ise daha az olduğu (1/5 oranında) 
görülmektedir (Tablo 1). 

Sera gazı salınımı ile yeryüzünde iklimler değişmekte 
ve sıra dışı hava olaylarının sayısı ile sıklığı da art-
maktadır. Hayvansal üretim, sera gazı salınımını 
artıran bir faktör olmakta ve artan sera gazları da 
yeryüzünde iklim değişikliğine yol açmaktadır. De-
ğişen iklimler ise doğrudan veya dolaylı yollardan 
hayvansal üretimi olumsuz yönde etkilemektedir. 
Yani iklim değişikliği ve hayvancılık arasında karşılıklı 
bir etkileşimden söz etmek mümkündür. Hayvancılık 
sektörü, hayvan kaynaklı sera gazları nedeniyle ik-
lim değişikliğini etkileyen ve bu değişen iklimden de 
olumsuz anlamda etkilenen bir yapı sergilemektedir.

Iklim değişikliklerinin hayvancılıkta sektörel anlamda 
yem bitkisi üretimine yarattığı dolaylı etkinin dışın-
da, sıcaklıkların konfor (sığırlarda 13-18°C ve %60-70 
nem, kanatlılarda 25-30 °C, %60-70 nem) ortamının 
üzerine çıkmasıyla hayvanlarda stres, verim düşük-
lüğü, hastalık ve mortalitenin artması, fertilitenin ve 
refahın azalması gibi üretimi miktar ve kalite anla-
mında olumsuz yönde etkileyen direk sonuçlar do-
ğurmaktadır. 

Dünyada artan nüfus nedeniyle hayvansal ürün ta-
lebinin de artacak olması, gelecekte daha yaşanabi-
lir Dünya için hayvancılıkta birim başına verimliliğin 
artmasını ve sera gazı salınım oranının azalmasını 
zorunlu kılmaktadır. Bu çevre standardını yakalaya-
bilmek için halihazırda tek bir prosedür olmamakla 
birlikte, hayvanların bakım-beslemesinden gübrenin 
depolanmasına kadar kullanılan yöntemleri gözden 
geçirerek sera gazı salınım oranlarını azaltan üretim 
stratejilerine yönelmek gerekmektedir. 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 
önemli oranda kırsal üretime dayanması, iklim de-
ğişikliğinin etkilerinin daha fazla hissedilmesine ne-
den olmaktadır. Türkiye’de 2001 yılı için yapılan bir 
hesaplamada ruminant kaynaklı metan emisyon 
miktarı 1.024.252 ton (=28,7 milyon ton CO2e) olarak 
bildirilmiştir. Mevcut araştırmada 2021 yılı verilerine 
göre ruminant kaynaklı sera gazı salınımı 47.8 milyon 
ton CO2e olarak hesaplanmıştır. Her iki araştırma 
arasında geçen 20 yıllık sürede Türkiye’nin ruminant 
kaynaklı sera gazı salınımı %66 oranında artmış olup 
(yıllık %3,3 artış) , ruminant kaynaklı yıllık yaklaşık 1 
milyon ton CO2e sera gazı artışının olduğu ortaya 
çıkmıştır. 

Başta insan olmak üzere, canlılar, iklimi; iklim de bu-
merang gibi geri dönerek başta insan olmak üzere 
tüm canlıları etkilemektedir. Küresel iklim değişik-
liği, son yıllarda yağmurların şiddetinin artması ve 
kısa süreli sağanaklara dönüşmesi, şiddetli fırtına 
ve sellerin oluşması, buzulların erimesi ve su sevi-
yesinin yükselmesi ile orman yangınlarının artması, 
kuraklığın şiddetlenmesi gibi düzensiz hava olayla-
rıyla kendini göstermektedir. Bu düzensizliğin orta 
ve uzun vadede hayvancılık sektörüne de üretim ve 
verimliliği azaltacak şekilde yansıyacağı, hatta belirli 
bölgelerde eradike edilen hastalıkların tekrar görü-
lebileceği, enfeksiyon etkenlerinin daha hızlı yayılma 
gösterebileceği tahmin edilmektedir. Ilaveten, deği-
şen sıcaklıklar hayvanların üreme dönemleri ve göç 
mevsimlerinin de kaymasına yol açacaktır. Bu du-
rumun hayvanların hastalıklara karşı direncinde ve 
yaşama gücünde azalmalara yol açacağı ön görül-
mektedir. Bitkisel üretimin de olumsuz etkilenmesiyle 
birlikte çayır-meralarda, yem bitkisi ekim alanlarında 
ve üretiminde azalma, gelecekte hayvancılık sektö-
rünün daha fazla yem sorunu yaşamasına yol aça-
caktır. Değişen iklim ile birlikte artan sıra dışı hava 
olayları, hayvanların bakım, besleme ve yetiştirme 
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şartlarını da etkilemektedir. Barınak yapımından 
tüketilen yem miktarına, dölveriminden canlı ağırlık 
kazancına kadar birçok değişiklikler gözlenmektedir. 
Örneğin ilk akla gelen aşırı sıcak/soğuklar, barınak 
yapımında klima/izolasyonu ön plana çıkarmak-
ta, bu da sabit masrafları artırmaktadır. Optimum 
şartlardan uzaklaştıkça hayvanların yemden yarar-
lanma oranlarında düşme, besi süresinde uzama, 
fertilite oranlarında azalma, ilk buzağılama yaşı ve 
buzağılama aralığında uzama, gebelik başına to-
humlama sayısında artış, salgın hastalıklarda artış, 
erken embriyonik ölümler, buzağı mortalite oranın-
da artış gibi üretim ve verimliliği doğrudan etkileyen,  
işletme karlılığını azaltan sonuçlar doğurmaktadır. 
Diğer taraftan iklim değişikliğine bağlı olarak; deniz 
seviyesinin yükselmesi, artan yağışlar, toprak tuzlu-
luğu, zirai don ve kuraklık neticesinde çayır-mera ve 
yem bitkisi ekim alanlarının ve verimlerinin azalması, 
hayvansal üretimde maliyetlerin ve ürün fiyatlarının 
artmasına yol açacaktır. 

Insanoğlunun yeryüzünde gerçekleştirdiği tüm fa-
aliyetlerin olumsuz yansımaları yine başta insan 
olmak üzere diğer canlıları, doğayı ve iklimi etkile-
mekte, bunun sonucunda da toprak, su ve havanın 

içeriği ve kalitesi de giderek bozulmaktadır. Nüfus 
artışı, turizm ve şehirleşmenin artması ile gelir dü-
zeyindeki iyileşmeler hayvansal ürünlere olan talebi 
artırmaktadır. Artan talebe bağlı olarak giderek en-
tansifleşen hayvancılık sektörü sera gazı salınımında 
da önemli bir rol oynamaktadır. Hayvancılık kaynaklı 
sera gazı üretiminde asıl sorun metan gazı (CH4) 
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Enterik yolla fazla me-
tan gazı salınımı da, rumende besin maddelerinin 
fermentasyonunun etkin olmamasından ve sindirim 
sistemi mikrobiyal florasının besin madde gereksini-
minin yeterli/dengeli şekilde karşılanamamasından 
kaynaklanmaktadır. O halde bu sorunun hayvancılık 
kaynaklı kısmının çözümü aşamasında iki önemli se-
çenek karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birisi enterik 
fermentasyon yoluyla salınan metan gazı miktarının 
azaltılması ve diğeri de bunu yapamıyorsak, hay-
vansal ürün tüketiminin azaltılmasıdır ki, ülkemizde 
zaten hayvansal ürün tüketimi konusunda eksiklikle-
rin olduğu düşünüldüğünde birinci seçeneğin üzerin-
de yoğunlaşmanın ve çözümü orada aramanın kalıcı 
olması açısından daha doğru olacağı düşünülmek-
tedir. 

Diğer taraftan, 2019 yılında açıklanan “Avrupa Yeşil 
Mutabakatı” ile AB, birçok sektörde hayata geçirece-
ği değişiklik/düzenlemelerle temelde 2050 yılına ka-
dar sera gazı emisyonlarını sıfırlamayı hedeflemek-
tedir. Bu hedef doğal olarak AB ile ticari ilişkileri olan 
Türkiye gibi ülkeleri de ilgilendirmekte ve AB ülkeleri 
ile olan ticari ilişkilerimizin sekteye uğramaması için 
gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerekmek-
tedir. Aksi halde sınırda karbon düzenlemesinin (ek 
karbon vergisi) Ülkemiz ihracat kesimine 1,5-2 milyar 
Euro ek yük getireceği ön görülmektedir. 

Sonuç olarak hayvancılık sektörü, iklim değişikliğine 
neden olan çok sayıda faktör arasında belki de en 
masumu olarak kabul edilebilir. Her şeye rağmen, 
yeryüzünün dengesinin bozulması, insan eliyle ol-
duğundan yine bunun geri dönüşü de nihayetinde 
insanlara olmaktadır. Yeryüzüne zarar veren tüm 
girişimlerin azaltılması ülkelerin ve her bir insanın 
görevidir. Başkasından beklemek yerine kendimiz-
den başlamak üzere alınması gereken önlemler ko-
nusunda bilinçlenerek ve bilinçlendirerek bu sürece 
katkı verilmesi, farkındalık oluşturulması gelecek ne-
sillere daha yaşanabilir dünya bırakılması açısından 
zorunlu görülmektedir.

www.huvepharma.com
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Hayatımızın her anında tüketebileceğimiz ve 
günlük hayatta ise hemen hemen her öğünde 
tükettiğimiz süt ve sütten elde edilen ürünler, 
gerek farklı lezzetleri gerek besleyici rolleri bakı-
mından çok büyük önem taşımaktadır. Süt ve süt 
ürünleri; bebekler, çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar-
da, hayatın her evresinde, hastalıkta ve sağlıkta 
vazgeçilmezlerimiz arasında yer alır. 

Süt endüstrisine “direkt tüketim” ya da “süt ürü-
nü” elde edilmesi amacı ile çiftliklerden gönde-
rilen sütün kalitesi “mikrobiyal olarak” sütteki 
somatik hücre sayısı, toplam bakteri sayısı vb. 
parametrelerle ölçülür. Çünkü endüstrinin gerçek 
ihtiyacı: Mikrobiyal açıdan daha sağlıklı süt ve 
beraberinde getirdiği karlı, kaliteli ürün ve uzun 
raf ömrüdür! Sütteki “besinsel değeri” ölçümleyen 
parametreler ise, sütün kuru madde miktarı yani 
içerdiği yağı, proteini, laktoz oranıdır. Daha çok 
yetiştiricilik tipi ve hayvan besleme profili ile bağ-
lantılı oluşan bu parametreler süt endüstrisinde 
“ticari açıdan” önemli kabul edilen “ürün maliyet-
leri” ne işaret etmektedir ve bu açıdan oldukça 
önemlidir. Ancak, sadece besinsel parametreler 
süt endüstrisi için yeterli olsaydı satın alma ka-
rarının verilmesinde, sütteki somatik hücre sayısı 
(SHS), total bakteri sayısı (TBS) gibi mikrobiyal 
kalite parametrelerinin ölçülmesine gerek kalır 
mıydı? Farklı bir açıdan düşünürsek: Sütte daha 
iyi mikrobiyal kalite neden ödüllendiriliyor? Ne-
den daha kaliteli süt üreten çiftliklere daha yük-
sek fiyattan ödeme yapılıyor ya da daha kaliteli 
süt için teşvik primleri teklif ediliyor? Tüm bu so-
ruların aslında tek bir cevabı var: Sütteki besinsel 
değeri belirleyen parametreler ancak sağlıklı ka-
bul edilebilen bir sütün varlığında anlamlandırı-
labilen parametrelerdir.  Işte bu yüzden endüstri 
için sütteki mikrobiyal kalitenin yüksekliği yani ilk 

etapta sağlıklı bir sütün satın alınabilmesi birincil 
etkendir. 

Sütteki mikrobiyal kalite unsuru, süt fabrikası-
na çiftliklerden gelen “tank sütünün” fabrika-
ya ulaştığı andan itibaren değil, çiftlikteki süt 
ineklerinin buzağılık döneminden başlayan ve 
bu ineklerin laktasyon evresine varıncaya ka-
dar geçirmiş oldukları yaşamsal ve yönetimsel 
bir sürecin sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Çiftlik yönetiminin bu süreçteki başarı oranı, lak-
tasyon evresindeki inekler mercek altına alındı-
ğında daha net bir biçimde karşımıza çıkar. Süt 
ineklerinde ilk laktasyonda görülen meme sağ-
lığı problemleri sütün mikrobiyal kalitesi adına 
“ana resmi” tam olarak göstermek için yeterli 
değildir, çünkü meme dokusu, memeler, meme 
başları henüz çok gençtir ve doğal olarak daha 
güçlüdür. Sürüyü ve süt üretimini çok ciddi tehdit 
edebilecek boyutlara tam olarak ulaşmamıştır. 
Sağım koşulları ve yönetimsel yaklaşımlar ve ta-
kip eden laktasyon evreleri problemin boyutu ve 
işletmenin meme sağlığına yaklaşımı hakkında 
daha doğru bilgiler verir. Problem artık ortaya 
çıkmışsa artık yaşanan problemler hem “klinik” 
hem de “sub-klinik” meme hastalıkları (mastitis) 
açısından ele alınmalıdır. Sorun ve çözüm yolları 
ise, bu işletmede mastitise sebebiyet veren mik-
roorganizmaların varlığının bilinmesini gerektirir. 
Konu, çiftlik Veteriner Hekiminin mastitisli hay-
vanları tedavi edebildiğini ifade ettiği ve bununla 
övündüğü bir noktadan daha farklı bir yerdedir. 
Bu artık sürünün ve sürüyü yönetenlerin proble-
midir. Süt satan bir işletmede ana gelir “süt” ana 
gider ise “mastitis” tir. Bu yüzden sürünün meme 
sağlığı çok önemlidir. Genellikle çiftliklerde meme 
sağlığı açısından “yönetime ait hususlar” denen 
konu sürüden elde edilen sütün mikrobiyal kali-

SÜTÜN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ VE 
YÖNETİMSEL YAKLAŞIMLARIN ÖNEMİ

Veteriner Hekim Gökhan İLHAN 
Techvet Müdürü
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tesidir. Elde edilen süt, yönetimin karnesidir. Karnesi iyi 
olan yönetimler, sürüden elde edilen sütte “mikrobiyal 
kalite parametrelerinin” resmi otoritelerce kabul edile-
bilir değerlerde olduğu sütü üretebilen yönetimlerdir. 

Sütün mikrobiyal kalitesi aslında sürüde “iyi meme sağ-
lığı yönetimi ve uygulamaları” dır. Meme sağlığı, çift-
likteki hayvanların yaşam alanlarından sağımhaneye, 
sağımcı personel başta olmak üzere tüm personelden 
sağım sistemi dâhil tüm kullanılan ekipmanlara, çiftlik 
su kaynaklarından barınma alanlarına, hatta yatak-
lıklarda kullanılan “altlık malzemesinin tipine kadar” 
ve örneklerin çoğaltılabileceği birçok alanda, yaşamını 
sürdüren ve “işletmeyi tehdit eden mikrobiyolojik canlı-
ların” doğru yaklaşımlarla tespitini gerektirir. Bu mikro-
biyal varlığın doğru tespiti ve sorunla ilişkilendirilmesi, 
“süte spesifik bir mikrobiyolojik muayene” gerektirir. Bu 
da örneklerin doğru alınmasından başlayarak anam-
nez ve ölçülebilir verilerle birleşik bir yaklaşımı, “süt mik-
robiyolojisinde uzman bir veteriner teşhis laboratuva-
rını” gerektirir. Sonuçlar, süt kalitesinde uzmanlaşmış 
kişilerin çiftlik yönetimi ile bir araya gelerek değerlen-
dirilmesini ve sürüde meme sağlığına dair yönetimsel 
kararların alınmasını gerektirir.  Amaç, sürdürülebilir bir 
süt kalitesi için hedefleri ve operasyonel prosedürleri 
belirlemek, uygulamak ve kontrolünü sağlamaktır.

Sürdürülebilir süt kalitesi için, belirlenmiş hedefler ve 
eylem planları hazırlanmalıdır. Bu eylem planları per-
sonel eğitimi, koruyucu hekimlik uygulamaları gibi yar-
dımcı ama çok önemli uygulamaları da içermelidir. So-
runların çözümü ya da sürdürülebilir bir standart için, 
çiftlikte sorun tespit edilen alanlarda periyodik kontrol 
amaçlı bakteriyolojik muayeneler yapılmalı ve sonuç-

ların istatistiksel olarak değerlendirilebilmesine olanak 
sağlayacak şekilde verilerin kayıtlarının tutulması ge-
reklidir.

Işletme veteriner hekimlerini deneyimli pilotlara ben-
zetirsek, uçuşun sağlıklı gerçekleşmesi için hava trafik 
kontrolörüne ve kuleye de ihtiyaç vardır. Işletmede sürü 
yöneticisi kule, süt kalitesi uzmanı da hava trafik kont-
rolörüdür. Bu ekibin tüm başarısının altında, uzman bir 
“Teknik Servis” olmadığında uçuş başarısız olacaktır. Bu 
sebeple süt mikrobiyolojisinde uzmanlaşmış bir “Vete-
riner Teşhis ve Analiz Laboratuvarının” varlığı ve danış-
manlığı çok önemli bir unsurdur, bu işin teknik servisidir. 
Diğer rutin laboratuvarlardan farklı davranması ve ça-
lışması gerekir. 

Dünya’da QMPS (Quality Milk Production Services – 
Kaliteli Süt Üretim Hizmetleri), QMMS (Quality Milk 
Management Services – Kaliteli Süt Yönetim Sistem-
leri) ve MEX gibi örnekleri mevcut olan, kaliteli süt ve 
meme sağlığı yönetiminde uzman kuruluşlar vardır. Ül-
kemizde de özellikle eğitim, danışmanlık ve laboratu-
var hizmetlerini bir arada toplayıp süt kalitesi ve meme 
sağlığı üzerine spesifik çalışan kuruluşlar kurulmaya 
başlamıştır. Bunlar içinde bilgi ve deneyimlerini güncel 
tutabilen, yenilikçi yaklaşımlarla çözüm üretebilen ve 
gerektiğinde sektörün diğer profesyonellerine hızlıca 
erişebilecek bir iletişim ağına sahip özel laboratuvarlar 
da bulunmaktadır. Özellikle süt çiftliklerine hizmet ve-
ren veteriner hekimlerin bu laboratuvarlarla birlikte ça-
lışması, hem sürdürülebilir süt kalitesini sağlamak hem 
işletmenin yönetimsel becerilerini arttırarak veteriner 
hekimin çalışma başarısını desteklemek adına olumlu 
katkı sunacaktır.
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Günümüzde hayvancılık işletmelerinin sürdü-
rülebilirlikleri, azalan doğal kaynaklar, iklim 
değişiklikleri, kuraklık, arz talep dengesindeki 
ani dalgalanmalar, hızlı fiyat değişimleri, artan 
üretim maliyetleri ve ekonomik baskılar karşı-
sında zorlaşmaktadır. Bilişim teknolojilerinin 
dâhil olduğu üretim süreci hayvancılık sektö-
rünün de faydalanacağı çeşitli dijital uygula-
maları ortaya çıkarmıştır. Özellikle internet alt 
yapısının yaygınlaşmasıyla cihazların birbirine 
bağlanarak veri aktarımı yaptığı akıllı nesneler 
dönemi başlamıştır. Dijital uygulamalar ile bir-
çok verinin toplanması ve bu verilerin analizine 
bağlı algoritmik yaklaşımlar etkin bir işletme 
yönetimi gerçekleştirir. Diğer yandan üretimin 
iki aktörü olan insan ve hayvan etkileşimi di-
jital altyapı ile sağlanarak dinamik bir süreç 
gerçekleşmektedir. Çeşitli elektronik aygıtlarla 
hayvan davranışları, yem ve su tüketimi, vücut 
ısısı, kızgınlık dönemi, sağlık durumu, kilo artışı 
gibi birçok parametrenin takip edilerek günlük, 
aylık vs. periyotlarda kaydedilmesini, hastalık 
kontrolünü, refah koşullarını ve verimdeki de-
ğişikliklerin saptanmasını amaçlayarak yoğun 
emek gerektiren süreçlerin kolay, pratik ve etkin 
şekilde yönetilebilmesini sağlar. Teknolojinin 
hayvansal üretim süreçlerinde dinamik ola-
rak kullanımı sürü yönetiminin geliştirilmesine 
önemli bir katkı sağlar. Süt çiftliklerinde üreti-
len süt miktarı, sütün gerçek zamanlı içeriği-
nin değerlendirilmesi, mastitis takibi, yumurta 
çiftliklerinde üretime dair parametreler ve yem 
tüketimi gibi verilerin dijital teknoloji ile takibi 
üretici-hayvan etkileşimini daha şeffaf hale 
getirerek etkin bir sürü yönetimi ve sürdürüle-
bilir üretim açısından işletmelere avantaj sağ-
lamaktadır.

İKLİM AKILLI HAYVANCILIK, SÜRDÜRÜLE-
BİLİRLİK VE HAYVAN REFAHI

2050 yılı projeksiyonu tahminlerine göre dün-
ya sıcaklığında 2 - 5 °C aralığında artış bek-
lenmektedir. Bu süre içerisinde nüfusun % 40, 
gıda talebinin % 70, sera gazı salınımının %160 
artacağı belirtilmektedir. Bununla birlikte has-
talık etkenlerinde ciddi artış yaşanacağı, bit-
kisel biyoçeşitliliğin ise %36 azalacağı tahmin 
edilmektedir. Bu risklerle beraber gelecekte 
kuraklık, kentleşme, arazi tahribatı ve erozyon 
gibi nedenlerle kişi başına düşen arazi varlığın-
da ve tarımda kullanılan su miktarında %24 
azalma olacağı, birim alandaki verimin %8 
düşeceği belirtilmektedir. Biyolojik, fiziksel ve 
kimyasal çevre koşulları ya da iklim hayvanlar 
üzerinde direk etkiye sahiptir. Küresel ısınma 
üretim performansı (büyüme, et, süt, yumurta 
verimi, vb.), üreme fizyolojisi, metabolizma ve 
bağışıklık sistemini olumsuz etkilemektedir. Kü-
resel ısınmanın neden olduğu çölleşme süreci, 
yem bazlı ekili alanların taşıma kapasitesi ile 
tarımsal sistemlerin tamponlama kapasiteleri-
nin azalmasına da neden olmaktadır. Gelecek-
te beklenen bu risklere karşı Akıllı Hayvancılık 
konsepti ortaya çıkmıştır. Bu konseptin üç ana 
ayağı; gıda güvenliği, iklim değişikliğine adap-
tasyon ve çevresel etkiyi azaltmaktır.

Çiftlik hayvanlarında verimlilik, refahın önem-
li göstergelerinden biridir. Refah koşullarının 
iyileştirilmesi uzun vadede verimlilik oranlarını 
arttırmaktadır. Ayrıca hayvanların strese ma-
ruz bırakılması hayvansal ürün kalitesini ve 
doğurganlığı düşürerek refah üzerinde negatif 
etkiye sebep olmaktadır. Stres koşulları altında 

Veteriner Hekim Alparslan AYAZ
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meydana gelebilecek karkas kusurları da büyük eko-
nomik kayıplara sebep olmaktadır. 

Işletmelerde hayvan refahı koşullarının sağlanması-
nın en önemli ekonomik etkileri;

1.  Hayvan sağlığını iyileştirmesi, 

2.  Hayvan ölüm oranını azaltması, 

3. Hastalıklara karşı direnci güçlendirerek ilaç kul-
lanımını azaltması.

Üretimin ekonomik olarak daha verimli hale geti-
rilmesi ve artan hayvansal kaynaklı ürün talebinin 
karşılanması ile hayvancılık sektöründen kaynakla-
nan olumsuz yan ve dışsal etkilerin en aza indirilmesi 
arasında çarpıcı bir denge kurulması, sürdürülebilir 
hayvancılık için son derece önemlidir. Bir hayvansal 
üretim sistemi gelecekte herhangi bir değişikliğe ih-
tiyaç duymadan mevcut haliyle başarılı bir şekilde 
üretime devam ediyorsa sürdürülebilirdir. Bir sistem 
çevresel, ekonomik, sosyal veya etik olarak uygun ol-
mayan yöntemleri kullanmaya başladığında sürdü-
rülemez hale gelir. 

Ekonomik sürdürülebilirlik ve kalkınma bağlamın-
da hayvan yetiştiriciliğinde maliyetlerin düşürül-
mesi ve kazancın arttırılması temel amaçlardan 
birisidir. Işletmelerde hastalıkların takip ve tespi-
tinde noksanlık, işletme yönetimine ilişkin yetersiz 
bilgi, yetersiz kayıt, kızgınlık döneminin saptana-
maması, hayvan beslemede yapılan yanlışlıklar 
ve hayvan refahının göz ardı edilmesi kârlılığı et-
kileyen insan kaynaklı problemlerin başında gelir. 
Hayvansal ürünlere yönelik artan talebi karşıla-
mak için yoğun ve detaylı hayvancılık yönetimi ge-
reklidir. Ancak hayvan barınaklarının sınırlı ve kala-
balık ortamı, üreticilerin hayvan sağlığı ve refahını 
geleneksel yöntemlerle yakından izlemesini zor-
laştırmaktadır. Dolayısıyla sektörde hayvan, insan 
ve çevre kaynaklı problemler sebebiyle ciddi eko-
nomik kayıplar yaşanmaktadır. Işletmeler büyük 
maliyetlerle karşı karşıya kalarak sürdürülebilirlik-
leri zorlaşmaktadır. Hastalıklara bağlı dolaylı ma-
liyetler zincirleme bir etki yaratarak yerel ve genel 
ticareti, turizmi, hayvansal ürün sektörlerini derin-
den etkileyebilir. Geçtiğimiz son on yılda zoonotik 
hastalıkların doğrudan maliyetinin 20 milyar do-
lardan fazla olduğu, dolaylı maliyetinin 200 milyar 
doların üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.

HASSAS HAYVANCILIK (PRECISION LIVESTOCK 
FARMING)

Hayvansal üretimde temel süreç hayvanlardan yav-
ru, et, süt, yumurta vs. elde etmektir. Ancak hayvan-

ların genetik kapasitesi, çevre ve insan kaynaklı bir 
takım problemler, hastalıklar ve düşük refah koşulları 
sebebiyle hayvanlar tarafından çok fazla metabolik 
enerji harcanmaktadır. Dolayısıyla yemden yararlan-
ma ve verim sekteye uğramaktadır. Hassas hayvan-
cılık uygulamaları (PLF) hayvanların bilgi teknolojile-
ri yardımıyla sürekli izlendiği, üretime ve hayvanların 
genel durumlarına yönelik gerçek zamanlı kararların 
alınmasına imkân veren dijital uygulamaların ve 
otomatik sistemlerin kullanıldığı modern hayvancılık 
faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. PLF, hayvanlar 
üzerindeki değişkenleri ölçmek, bilgileri seçmek için 
bu verileri modellemek ve ardından bu modelleri 
izleme ve kontrol için gerçek zamanlı olarak kullan-
maktan oluşur. Hayvanlardan ve çevrelerinden ye-
nilikçi tekniklerle toplanan veri, dijital veritabanları 
ve yazılımlarla değerlendirilir. Hayvanları yaşamları 
boyunca anlık olarak takip etmek sağlık sorunlarını 
erken tespit yoluyla hem üretkenliğin hem de refa-
hın iyileştirilmesi yolunda gerekli stratejilerin oluştu-
rulmasına olanak sağlar. PLF’nin ana fikri, bir şeyler 
ters gittiğinde gerçek zamanlı bir uyarı sistemiyle 
çiftçinin sorununu çözmek için hemen harekete ge-
çilmesini sağlamaktır. 

GÖRÜNTÜLEME 

Hayvan barınakları 1990’lı yıllardan itibaren refah 
koşullarının değerlendirilmesi ve takibi amacıyla ka-
meralarla izlenmeye başlandı. Kamera ve görüntü 
analiz sistemleriyle hayvanların davranışları, refah 
ve sağlık koşulları, ahır hijyeni, vücut kondüsyon sko-
ru, yem ve su tüketimi gibi veriler takip edilmektedir. 
Kümes hayvanı yetiştiriciliğinde barınağın çeşitli yer-
lerine yerleştirilen kamera sistemleriyle hayvanların 
barınak içerisinde yoğun ve seyrek olarak toplandı-
ğı alanlar anlık izlenmektedir. Hayvanların seyrek 
olarak toplandığı bölgelerde karşılaşılan muhtemel 
sorunlar erkenden saptanabilir ve böylelikle büyük 
kayıpların önüne geçilmektedir. Yemlik ve suluk hat-
tındaki seyrek toplanma bölgeleri görüntü tarama-
sıyla analiz edilerek yemlik ve sulukta mekanik arıza 
veya gıda akışında yaşanan problemler tespit edi-
lebilir.

Deri yüzeyindeki ısı desenlerini araştıran ve kayde-
den termal kameralarla çeşitli hastalıklarda herhan-
gi bir stres ve radyasyon hasarı vermeden, ağrının 
lokalize olduğu yerdeki değişiklikler saptanmaktadır. 
Özellikle atlarda ortopedik rahatsızlıkların teşhisinde 
tercih edilen bu yöntem koyun, domuz, kanatlı çift-
lik hayvanları üzerinde yapılan araştırmalarda da 
başarılı sonuçlar vermektedir. Termal kameralarla 
görüntüleme üreme, ısısal denge, hayvan sağlığı ve 
süt işleme gibi alanları da kapsayan yöntemlerde de 
kullanılmaktadır.



SEYHAN VETERİNER 
ECZA DEPOSU

SEYMEN ECZA 
DEPOSU

EGE ECZA 
DEPOSU

İSTANBUL ACAR 
ECZA DEPOSU

ACAR ECZA 
DEPOSU

AŞI İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Güven ve 
tecrübenin yolları

Depolama ve dağıtımda uluslararası standart. Üstün kaliteli 
hizmet anlayışı ve kesintisiz tedarik. Müşteri odaklı çözümler.  

Tam 35 yıldır  aşındırdığımız yollarda güveni sağlamanın 
tüm sonuçlarına tecrübemiz katkı sağlıyor.

AcarGroup 2023.21x29.7.indd   1AcarGroup 2023.21x29.7.indd   1 1/24/23   4:52 PM1/24/23   4:52 PM



34

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ

OCAK 2023

SES KAYDI VE MİKROFON

Barınak içerisine yerleştirilen ses kayıt cihazlarıyla 
hayvanların çıkardığı normal ve anormal seslerin 
kaydedilerek anlık olarak izlenmesi büyük ekonomik 
kayıplara sebep olan enfeksiyonların erken uyarımı 
amacıyla önemli bir kullanım alanı oluşturmaktadır. 
Barınak içerisine yerleştirilen mikrofonlar sayesinde 
kaydedilen öksürük seslerinin entegre bilgisayar ya-
zılımlarıyla analiz edilmesi ve böylece erken dönem-
de hastalıkların bulaşmasını önleyici tedbirleri almak 
mümkündür. Domuz çiftliklerinde öksürük sesinin 
tespitine yönelik ses kayıt algoritmaları geliştirilmiş-
tir. Bu uyarı sistemiyle özellikle kalabalık sürülerde 
hızlı bulaşan ve sürülerde önemli bir sağlık sorunu 
oluşturan solunum sistemi problemlerinde erken 
teşhis (2 hafta) ve zamanında tedavi imkânı doğ-
muştur.

PEDOMETRE

Hayvanların mekanik hareketini elektronik sinyal-
lere dönüştüren bu dijital gereçler, hayvanların ani 
hareketlerinde kapanan elektrik devresiyle aktivite 
ölçümü yapan elektronik sayaçlardır. Pedometreler-
le aktivite takibi, gözleme dayalı takibe göre daha 
kolay ve nesneldir. Günlük aktivitenin ölçümü kızgın-
lık takibinde pratik olarak kullanılmaktadır. Aktivite 
ölçer pedometrelerle kızgınlık dönemindeki ineklerin 
%70-80’inin saptandığı bildirilmektedir. Diğer yan-
dan sağlık durumu iyi olan hayvanlarla kötü olan 
hayvanların günlük aktivite miktarında ciddi fark 
görülmektedir. Böylece sürüdeki sağlık problemlerini 
pedometre ölçümleriyle saptamak mümkündür. Pe-
dometre ölçümlerinde klinik topallık gösteren inek-
lerin %92’sinde yaklaşık %15 aktivite düşüşü kayde-
dilmiştir. Pedometreler çeşitli metabolik hastalıkların 
ve kızgınlığın belirlenmesinin yanı sıra laminitis gibi 
ayak problemlerinin erken tespit edilmesi ve gerek-
li tedbirlerin alınması amacıyla kullanım alanı bul-
maktadır.

İVMEÖLÇER

Ivmeölçerler, yer çekiminin neden olduğu ivmeyi öl-
çerek eğim açısını hesaplayan ve üç boyutlu hare-
ketin izlenmesine olanak tanıyan cihazlardır. Ayrıca 
hareketli bir nesnenin yönünü ve hızını da tespit ede-
bilir. Araç endüstrisi, video oyun endüstrisi, robot tek-
nolojisi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Çiftlik hayvanlarının beslenme, ruminasyon, hareket 
etme ve yatma davranışlarının ölçümü için kullanımı 
amaçlanan bu gereçlerle hayvanların temel davra-
nışları, refah ve sağlık koşullarının anlık takip edilme-
si amaçlanmaktadır. Örneğin yem yeme ve çiğneme 
hareketi sırasında çenenin rotasyonel hareketlerin-
den kaynaklanan baş ve boyundaki ince hareketler, 

her üç yönde de homojenliğe ve periyodikliğe sahip-
tir. Bu hareket değişimleri boyun ve mandibula böl-
gesine takılan ivmeölçerlerle hassas dalgalar olarak 
algılanır. Bu cihazlar sığırların hareket etme, yeme, 
ruminasyon ve yatma davranışlarının tamamını 
kapsayan aktivite seviyesini %100’e yakın doğruluk-
la ölçmektedir. Ivmeölçer cihazlar kullanım amacına 
göre hayvanın çeşitli bölgelerine yerleştirilerek hare-
ketin takibi sağlanır. 

HAYVANLARIN ELEKTRONİK OLARAK TANIM-
LANMASI

Tanımlama işlemi; çiftlik hayvanlarında doğum ta-
rihlerinin belirlenmesi, yaş tayini, pedigri ve soy kü-
tüğü kaydı oluşturmak, üretimin takibi, hayvanların 
sağlık koşullarına ilişkin veritabanı oluşturulması, 
salgınların kontrolünü sağlamak, hastalıkların era-
dikasyonu, çiftliğe ait çeşitli yönetim bilgilerinin 
kaydını tutmak, sürüye giren ya da sürüden ayrılan 
hayvanların takibi ve hayvan sahibinin belirlenmesi 
amacıyla yapılmaktadır. Hayvanların tanımlanma-
sında basit, pratik, düşük maliyetli ve stres oluştur-
mayan; izlenebilirlik açısından en kullanışlı yöntemin 
bulunabilmesi için çeşitli uygulamalar denenmiştir. 
Geçmişten günümüze hayvanların tanımlanması ve 
tespiti amacıyla sıcak dövme, soğuk damgalama, 
boyama, plastik küpeleme, gibi çeşitli yöntemler uy-
gulanmıştır. Son yıllarda hayvancılık sektöründe kul-
lanılan geleneksel plastik kulak küpeleme yöntemi-
nin yerini elektronik küpeler almıştır. Radyo frekans 
(RFID) teknolojisinin kullanıldığı elektronik küpeler ile 
canlı nesnelerin tanımlanmasında elektromanyetik 
indüksiyon kullanılmaktadır. Küpe içerisinde bulunan 
transponder çip telsiz görevi gören okuyucularla ak-
tif hale getirilerek bilgisayar yazılım uygulaması ile 
elektronik küpe arasında veri aktarımı sağlanmakta-
dır. Küpe numarası RFID mikro işlemciyle ilişkilendi-
rilerek hayvanlara ait veritabanı oluşturulmaktadır. 
Veritabanında kullanıcının gerek duyduğu yaş, cinsi-
yet, pedigri bilgileri ve sağlık geçmişi gibi birçok pa-
rametre tutulur.

ELEKTRONİK RUMEN BOLÜSÜ

Bolüsler midede uzun süre kalabilecek şekilde üre-
tilen hapların genel adıdır. Elektronik rumen bolüsü 
silindirik silikon bir hazne içerisinde radyo frekanslı 
bir transponder ve sensör bulunan gereçlerdir. Bo-
lüs tabancasıyla oral yolla hayvana yutturularak 
retikulumda kalması sağlanır. Günümüzde kullanı-
lan rumen bolüsleriyle rumen ısısı, ruminal motilite 
ve rumen pH’sı takip edilebilmektedir. Timpani, akut 
asidozis, ruminal atoni gibi durumların elektronik ru-
men bolüsleriyle izlenerek erken tespiti ve bunlara 
bağlı kayıpların azaltılması amaçlanmaktadır.
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DERI ALTI RFID MIKROÇIPLER

Deri altına yerleştirilen pirinç tanesi büyüklüğünde-
ki transponderlar da diğer bir elektronik tanımlama 
uygulamasıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafın-
dan 2018 yılında yayımlanan tek tırnaklıların ve 
pet hayvanlarının kimliklendirilerek tanımlanması 
mevzuatlarınca deri altı RFID çiplerin kullanımı esas 
alınmıştır. Yapılan uygulamada RFID transponder 
içerisinde genellikle 15 haneli tanımlama numarası 
mevcut olup, dış kısmı polimerle kaplı tanımlayıcı çip 
pet hayvanlarında iki skapula arası bölgede deri altı-
na, tek tırnaklılarda boynun sol tarafında orta kısım-
da yelenin 2 parmak altına olacak şekilde enjekte 
edilerek elektronik olarak tanımlanır. 

GPS TAKIBI

GPS, Dünya çevresindeki uydular, yer istasyonları ve 
alıcılar olmak üzere üç bölümden oluşur. Uyduların 
alıcıya gönderdiği sinyaller sayesinde konum belir-
lenir. Bu uygulama genellikle hayvanların çayır ve 
meralardaki otlama davranışının takibi, merada kat 
edilen mesafenin ölçümü ve otlamak için tercih edi-
len bölgenin saptanması amacıyla kullanılmaktadır. 
GPS izleme cihazları ile sürülerin mera üzerindeki 
hareketleri incelenerek, mera kullanım miktarlarının 
sayısal olarak ölçülebilmesi mümkün olmuştur. Bu 
sistemin en önemli amaçlarından bir tanesi ölçü-
lebilir sayısal veriler elde edilerek meralarda sağlık-
lı otlatma planlamasının yapılmasıdır. GPS ile elde 
edilen verilerle önceden planlanmış günlük otlatma 
rotaları oluşturularak taşınabilir cihazlara aktarılma-
sı ve sürü yöneticilerine bu rotalar doğrultusunda ot-
latma yaptırılması, hem hayvanların merada daha 
iyi beslenmesine hem de meraların sürdürülebilirliği-
ne olumlu katkıda bulunur.

SAĞIM ROBOTLARI

Bakıcı yönlendirmesi olmaksızın hayvanların gönül-
lü olarak kendiliğinden sağıma girdiği robotik sağım 
sistemleri ilk olarak 1992’de Hollanda’da, daha sonra 
1999 yılında Kanada’da kullanılmaya başlandı. Sa-
ğım robotu, sağım işlemini gerçekleştiren otomatik 
bir donanım ve bu donanım parçalarını kontrol eden 
bilgisayar yazılımından ibarettir. Bir sağım robotu, 
sağım bölmesi, meme başı sensörleri ve robot kol 
veya kollarından oluşmaktadır. Süte ilişkin sıcaklık, 
renk, iletkenlik, süt sağım debisi ve miktarı gibi çeşit-
li nitel ve nicel parametrelerin yanı sıra hayvana ait 
vücut kondüsyon ölçümünü sağım anında gerçek-
leştirilmektedir. Robotik sistemde ortalama sağım 
aralığının 9,2 saat, günlük sağım sayısının 2,6 olduğu 
tespit edilmiştir. Geleneksel sağımlarda 5,7 dakika 
olan sağım süresi, robotik sistemlerde ineğin sağıma 
hazır hale getirilmesinin daha fazla zaman alması 

neticesinde ortalama sağım süresi 7,5 dakika olarak 
ölçülmüştür. Robotik sistemlerin, geleneksel sağıma 
oranla %10 - 40 oranında işgücü tasarrufu sağladığı 
belirlenmiştir. Sağım robotlarının avantajları; 

• Sağım sırasında süte ilişkin birçok parametrenin 
ölçümü yapılır. Böylece süt kalitesi ölçülerek çeşitli 
hastalıklar, somatik hücre sayısı ve mastitis gibi va-
kalar izlenerek teşhisi erkenden yapılır.

• Bilgisayar ortamında süt verimine ilişkin günlük, 
aylık ve yıllık olarak otomatik kayıt imkânı sağlar. 

• Bir robot ile günlük 50-60 inek sağımı gerçekleşti-
rilebilir. Bu da sağım için gerekli iş gücünden tasar-
ruf sağlayarak işgücü maliyetini azaltarak kârlılığı 
arttırır. 

• Süt verimine dair verilerin takibiyle rasyonlarda an-
lık düzenlemelere olanak sağlar.

• Hayvanların gönüllü girdiği bu sistemlerde robotik 
kollarla hayvanlar strese girmeksizin sağım gerçek-
leştirilir.

Diğer yandan dezavantajlar ve zorlukları;

• Hayvanların robotik sağım sistemine adapte edil-
me sürecindeki zorluklar. Yapılan bir çalışmada süt 
sığırı işletmesinde ineklerin %5 ila 10’unun sisteme 
adapte olamadığı belirtilmiştir. Reforme edilmede 
yaşanan zorluklar verim kayıplarına ve işgücü mas-
rafına yol açmaktadır. 

• Yüksek kurulum maliyetleri ve yüksek bakım ona-
rım masrafları

• Hayvan odaya girdiği halde sağım yapılamama-
sından (boş sağım) kaynaklanan kayıplar.

• Her ne kadar robotik mekanizma olsa da günümüz 
sistemlerinde sürekli insan kontrolü gereksinimi.

• Robotik sistem meme sorunlarını ortadan kaldır-
maz. Aksine meme patojenlerine maruziyet ris-
ki robotik sistemde daha fazladır. S.agalactiae 
meme içi enfeksiyonlarının prevalansı, açık bir fark-
la robotik sistemle sağılan sürülerde daha yüksek 
bulunmuştur.

OTOMATİK YEMLEME

Elektronik tanımlama ile oluşturulan kimlik verileri-
nin yemleme sistemine entegrasyonu ile hayvanla-
rın günlük yem ihtiyaçlarını optimum seviyede ha-
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zırlayan otomasyon sistemler, belli kriterlere göre 
gruplandırılmış (laktasyon, gebelik, hastalık) ya da 
bireysel (buzağı beslenmesi) olarak hayvan besle-
mede kullanılır. Özellikle hayvan sayısının çok olduğu 
büyük işletmelerde elektronik kantarlı yem karıştır-
ma ve dağıtım üniteleri yemlemenin etkin ve has-
sas yapılmasını sağlamaktadır. Bu ünitelerle kaba 
ve kesif yemler karışım halinde birlikte verilmekte-
dir. Hedeflenen canlı ağırlık artış miktarı, süt verimi, 
gebelik gibi faktörler doğrultusunda farklı yemleme 
yapılacak hayvanlar gruplandırılarak her grubun ge-
reksinimine göre rasyon hazırlanmaktadır. Ünitedeki 
elektronik kantar her grubun gereksinimine göre yem 
karışım miktarını ayarlayarak yemleme yapmaktadır. 
Bu sistemlerde bulunan yazılım, kullanıcının tanım-
ladığı kriterler doğrultusunda hayvanların tüketmesi 
gereken günlük yem miktarını ve öğün sıklığını kont-
rol etmektedir. Ayrıca hayvanların beslenmesinden 
sonra tüketilmeyen yem miktarının tespiti mümkün-
dür. Nitekim tüketilmeyen yem miktarının değerlen-
dirilmesi sürüde karşılaşılacak muhtemel problemle-
re ışık tutar. Günlük tüketilmeyen yem miktarındaki 
ani artışlar hayvanlarda şekillenen çeşitli fizyolojik 
veya patolojik (enfeksiyon, östrus) değişikler hak-
kında bilgi verir. Otomatik yem karıştırıcı ve dağıtıcı 
üniteler büyük işletmelerde yemlemede kullanılan 
işgücü maliyetini ciddi oranda düşürerek zamandan 
tasarruf sağlar. Rasyonların hazırlanmasında insan 
kaynaklı hataların önüne geçer. Hayvanların ihtiyacı 
olan optimum yem miktarları otomatik olarak belir-
lenerek hem dengeli bir beslenme programı hem de 
aşırı yem sarfiyatından kaçınılarak yem maliyetin-
den tasarruf edilmesi sağlanır. Otomatik yemleme 
üniteleri yazılımında günlük öğün sayısı, bir öğünde 
verilecek yem miktarı ve içeriği, yemliklerin hangi sa-
atlerde açılıp kapanacağı ayarlanabilir. Sağlıklı ve 
izlenebilir bir hayvan besleme konsepti hayvanların 
verim düzeyini ve işletmenin kârlılığını arttırır. 

SÜRÜ YÖNETIM YAZILIMLARI

Hayvanlara ve hayvansal üretime ilişkin her türlü 
kayıt geleneksel ya da dijital yöntemlerle bir verita-
banında muhafaza edilmektedir. Günümüzde sürü 
yöntemini amacıyla her türlü veri bilgisayar yazılım-
larıyla kayıt altına alınmaktadır. Sürü yönetiminde 
dijital sistemler aracılığıyla veri toplayan donanımlar 
(elektronik küpe, pedometre, sağım ve yemleme sis-
temi) bir yazılıma bağlıdır. Kullanıcı tarafından hay-
vana ait kimlik bilgileri, soy kütüğü bilgileri, tohumla-
maya ilişkin veriler, buzağılama, laktasyon periyodu, 
süt verimi, canlı ağırlık artışı, gebelik zamanı, kızgınlık 
aralığı, sağlık durumuna ilişkin veriler, geçirdiği has-
talıklar ve tedavilere ilişkin veriler veritabanına kay-
dedilerek anlık izlenebilir. Sürü yönetimi program-

larıyla söz konusu verilere ilişkin istatistiksel analiz 
yapmak mümkündür. 

Hayvancılık işletmelerinde sağlıklı veri yönetimi im-
kânı sunan sürü yönetim programları işletmenin 
geçmişi ve güncel durumu hakkında etkin izleme 
olanağı sağlamaktadır. Diğer otomatik sistemlerle 
entegrasyon sağlanarak hayvanların sağım anında 
süt verimleri, ağırlık artışları ve yem tüketimi gibi pa-
rametreler hayvan bazında yazılıma kaydedilir. 

Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığınca hayvanla-
rın küpelenerek kayıt altına alınmasına yönelik ilk ya-
zılım 2001 yılında TÜRKVET adıyla oluşturulmuştur. 
Günümüzde aktif olarak kullanılan sisteme ayrıca 
ihbarı zorunlu salgınların izlenmesi ve hastalık kayıt-
larının tutulması amacıyla VETBIS sistemi entegre 
edilmiştir. Böylece ülke çapında hayvan sağlığı kayıt-
ları, geçmiş yıllarda hangi bölgelerde hangi hastalık-
ların görüldüğü, salgın risk durumları analiz edilmek-
tedir. Günümüz teknolojik gelişmeleri endüstriyel 
sektörlerde olduğu gibi hayvancılık sektöründe de 
bir takım fırsatlar ortaya çıkarmıştır. Fakat bu fırsat 
ve imkânlar birçok faktöre bağlı olarak farklılık gös-
termektedir. Ülkelerin genel gelişmişlik düzeyi, alım 
gücü ve teknolojik yaygınlığın yanı sıra coğrafya ko-
şulları, iklim koşulları, sektörün yapısı, piyasa koşulla-
rı, üretim şekli ve türü, çiftçilerin eğitim durumu, yaşı 
ve diğer sosyo ekonomik koşullar sektörde yeni tek-
nolojilerin benimsenmesinde belirleyici faktörlerdir.

Teknolojik uygulamaların hayvancılık işletmelerinde 
kullanımına ilişkin temel zorluklardan birisi de işlet-
me altyapılarının teknolojik düzenlemelere uygun ol-
mamasıdır. Hayvancılık işletmelerini oluşturan yapı-
lar uzun dönemli üretim amacıyla büyük maliyetlerle 
kurulmaktadır. Dolayısıyla bu yapıların yeni teknolo-
jik sistemlere uygun revize edilmesi ciddi maliyetlere 
yol açacaktır. Işletme kapasiteleri, sürü büyüklükleri, 
işletmenin kurulduğu yer üretimden sağlanan geliri 
etkileyen faktörlerdir. Teknolojik uygulamalar her ne 
kadar günümüz üretim koşullarında birçok avanta-
jı barındırsa da, bu uygulamaların benimsenme ve 
kullanımındaki artış üretimde beklenen gelirle doğru 
orantılıdır. 

Ülkemizde hayvancılık işletmeleri küçük ve dağınık 
yapıda, düşük sermayeli aile işletmesi şeklindedir. 
Suni tohumlama ve ıslah uygulamalarında yetersiz-
lik söz konusudur. Küçük aile işletmelerinin yoğun-
lukta olduğu hayvancılık sektöründe üreticilerin sos-
yo-ekonomik durumları, eğitim düzeyleri, geleneksel 
alışkanlıklar, işletme altyapılarının yetersizliği, yeni 
teknolojik sistemlerin yeterince benimsenmemesi ve 
en önemlisi kurulumdaki maliyetler, teknoloji enteg-
rasyonunun önündeki engellerdir. 
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Değerli Meslektaşlarımız,

Dünyamız canlı türleri açısından büyük bir yokolu-
şun eşiğinde. Sorunun büyüklüğü inanılmaz. Önü-
müzdeki on yıllarda önlem alınmazsa bir milyona 
yakın canlı türünün yokolacağı tahmin ediliyor. Tür 
kayıpları belli bir düzeyi aştığında ise tüm ekosis-
temin çökeceği öngörülüyor.  Bunun belirtileri şu 
an en çok tropik yağmur ormanları ve subasar or-
manlarda görülüyor. Biyoçeşitliliğin korunması ve 
iklim değişikliği ile savaşım birbirinden ayrılamaz iki 
konu olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan sağlık ve 
beslenme de yine bunlardan ayrı düşünülemeye-
cek kadar konuyla ilintili. Çünkü orman kayıplarının 
dörtte biri, et, soya, palmiye yağı gibi ürünlerin üre-
timi yüzünden gerçekleşiyor.  Çünkü ormanlar ye-
rine palmiye tarımı yaygınlaştıkça Deng humması 
ya da Chikungunya virus enfeksiyonu gibi hastalık-
ların prevalansı artıyor. Afrika’da Ebola, Nipah virus 
enfeksiyonları, Uzak doğu Asya’da Plazmodium 
knowlesi salgınlarında benzer bir durum sözkonu-
su. Üstelik sadece yeni türeyen hastalıklar değil, 
sıtma gibi bilinen hastalıklarda bile ormansızlaş-
manın salgınlarla ilişkisi daha belirgin hale geliyor. 
Ormansızlaşmanın getirdiği bu sorunları çeşitli 
kaynaklardan çevirip derleyerek ilginize sunuyoruz. 

Bazı ürünlerin üzerinde Hurma yağı olarak da ge-
çen Palmiye (Palm) yağı, gıda ve kimya endüstri-
sinde, yüksek verimi, ucuzluğu, üretimi ve saflaştı-
rılmasının kolaylığı nedeniyle son yıllarda dünyada 
en fazla üretilen bitkisel yağ haline gelmiştir. Dün-
ya genelinde, 1985 yılında sadece 600 bin hektar 
olan üretim alanının, 2025’te 26 milyon hektara 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yağmur ormanla-
rının iklimine gereksinim duyulduğundan, yağmur 
ormanlarının yok edilmesi pahasına üretim alan-
ları her geçen gün genişletilmektedir. Her saat 
300 futbol sahası genişliğinde orman alanı pal-
miye plantasyonları için yokedilmektedir. Birleşmiş 

Milletler Çevre Programının raporuna göre, 2032 
yılında Malezya ve Endonezya’nın bütün doğal 
yağmur ormanları tamamen ortadan kaldırılmış 
olacaktır. 

Dünya’nın geleceği için zaman daralırken, COP 
27 Birleşmiş Milletler iklim zirvesi, Mısır’ın Sharm 
El-Sheikh kentinde 200’den fazla ülkenin temsilci-
lerinin katılımı ile toplandı. Zirvenin, zengin ülkelerin 
yıllar süren direnişinin kırılıp,  iklim adaleti fonu oluş-
turma konusunda bir anlaşmaya varması dışında 
somut bir kazanımı olduğunu söylemek güç. Hat-
ta zirvede, fosil yakıtların kullanımının azaltılması 
biryana, kullanımına artarak devam edileceği or-
taya çıkmıştır. Öte yandan, Lula Da Silva’nın Bre-
zilya’da tekrar iktidara gelmesi ve iklim zirvesinde 
COP 30 toplantısının Amazonlarda yapılmasını 
istemesi, yağmur ormanlarındaki yıkımın azaltıl-
ması ve dünya’nın geleceği hakkında biraz da olsa 
umut vermiştir. Zirveden çıkan bir başka olumlu 
gelişme de, en fazla ormansızlaşmanın yaşandı-
ğı Kongo, Endonezya ve Brezilya’nın üçlü bir birlik 
kurup bu ülkelerdeki ormanların korunması konu-
sunda zengin ülkelere baskı yapmaya başlayacak 
olmasıdır. Zirvenin sonuç raporunun yayınlanması-
nın ardından iki hafta içinde Kanada’nın Montreal 
kentinde Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Söz-
leşmesi Taraflar Toplantısı (COP 15) başlamıştır. 
Bu toplantıda pek çok ülkenin kara ve denizlerinde 
yer alan koruma alanlarının 2030’a kadar %30’a 
çıkarılma sözü verdiği, ancak Türkiye dâhil birkaç 
ülkenin buna karşı çıktığı basına yansımıştır. Söz 
konusu 30’a 30 yaklaşımı Dünya’nın kara ve deniz 
alanlarının %30’unun 2030’a kadar korunan alan 
ilan edilmesini hedefleyen bir girişimdir. COP 15’de 
iki ana grubun biri yalnızca denizler, biri de hem 
kara hem de deniz alanlarının korunması yönünde 
baskıda bulunmaktadır. Çok sayıda hükümet dışı 
organizasyon %30 alanın çok az olduğunu, korun-

Dr. Can ÇOKÇALIŞKAN 
Şap Enstitüsü

ORMANSIZLAŞMA, TÜR KAYIPLARI 
VE YENİ PANDEMİLER
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ması gereken alanların  %50’ye yükseltilmesi gerektiğini 
söylemektedir. 

Yerkürenin farklı yerlerinde yaşayan insan toplulukları-
nın birbiri ile temas sıklığı arttıkça biyolojik istilaların ve 
salgınların çoğaldığı görülmektedir. Yeni ticaret yolla-
rı ve taşıma teknolojilerinin gelişmesiyle yeni öldürücü 
hastalıkların hem ortaya çıkış sıklığı hem de etki gücü 
artmaktadır. Buna ek olarak küresel ısınma ve arazi kul-
lanım şekillerinin değişmesi, bu ulaşım ağları ile kesişti-
ğinde istilacı türlerin, hastalık vektörlerinin ve etkenlerinin 
yayılışını kolaylaştırmaktadır.  Insanlar olarak ormanları 
yok ettikçe COVID-19 gibi yeni pandemilerin ortaya çıkı-
şını kolaylaştırıyor muyuz? Nature dergisinde çıkan yeni 
bir çalışma, bilim insanları tarafından uzun zamandır 
tahmin edilen bu olgunun kanıtlarını ortaya koymuştur. 
Ormansızlaşma ve biyoçeşitlilik kaybı ile bazı türler yok 
olurken, bazıları da sıçanlar ve yarasalarda olduğu gibi, 
hayatta kalmaya ve çoğalmaya devam etmektedir. Bu 
dirençli ve yayılmacı türler, tehlike yaratma potansiyeline 
sahip patojenlerin insanlara daha fazla sıçramasına ne-
den olmaktadır.  

Bu konuda çalışan çok sayıda araştımacıdan biri de 
Londra Üniversitesi’nden Kate Jones’dur. Jones, arazi 
kullanımı, biyolojik çeşitlilik ve yeni ortaya çıkan hasta-
lıkların ilişkisini araştıran çok sayıda araştırmacıdan biri-
sidir. Çalışmaları uzun süredir toplumun ilgisinden uzak 
kalmış, ancak dünya COVID-19 salgınından etkilenmeye 
başlayınca küresel olarak hastalıkların nerede çıkabilece-
ğine dair “risk haritalama” çalışmaları önem kazanmıştır. 
Araştırmacı “bunu onyıllardır söylüyorduk, ancak, hiçkim-
se önem vermedi” diyor. 2022 yılının 24 Temmuzunda 
içinde virologların, ekonomistlerin ve ekolojistlerin bulun-
duğu çeşitli alanlardan araştırmacılar, hükümetlerin or-
mansızlaşmayı ve yaban hayatı ticaretini kontrol ederek 
olası pandemileri önleyebileceğini öne sürdüler. EcoHe-
alth Allianz adlı sivil toplum örgütünden bir zoolog olan 
Peter Daszak, “bugün erken teşhis, evden çıkma yasak-
ları ve aşı geliştirilmesi ile yeni hastalıkların önlenmesine 
çabalanmaktadır, ancak bu hastalıkların ortaya çıkma-
sının ardında yatan temel sebeplerden söz edilmemek-
tedir. Covid-19 salgını, patojenlerin bulaşmasında biyo-
çeşitliliğin rolünün incelenmesine olan gereksinimi ortaya 
çıkarmıştır. Biyoçeşitliliğin korunması ve sağlık risklerinin 
azaltılmasını doğrudan sağlayacak çözümlerin yolunu 
araştırıyoruz” demiştir. 

Yakın dönemde yapılan çalışmalar, SARS ve Kuş gribi gibi 
hastalıkların hayvanlardan insanlara geçişinin son yıllar-
da arttığını göstermiştir. Bu olgu büyük olasılıkla insan, 
yaban hayatı ve çiftlik hayvanlarının birbirleri ile tema-
sının artması sonucu gerçekleşmektedir. Bu karşılıklı etki-
leşim, insan yayılımının doğal alanları bozması ve yaban 
hayatla daha sık buluşması sonucu artmıştır. Kaliforni-
ya’daki Stanford Üniversitesinden araştırmacılar, yine bu 
yılın Nisan ayında yayınladıkları çalışmada, Uganda’da 
oluşan habitat parçalanması ve ormansızlaşmanın ya-
bani primatlar ile insanlar arasında doğrudan karşılaş-

maları arttırdığını göstermişlerdir. Çünkü insanlar kesilen 
ormanlardan odun toplamakta, primatlar ise tarım ara-
zilerinden beslenmeye çalışmaktadırlar. Ancak esas soru, 
biyoçeşitlilikteki bu azalışın patojenlerin insanlara geçişini 
arttırıp arttırmadığıdır. Jones ve arkadaşları bu sorunun 
yanıtının çoğunlukla “evet” olduğunu söylemektedir, çün-
kü biyoçeşitlilik kaybı genellikle bir bölgede yaşayan az 
sayıda türün daha önce bölgede bulunan çok sayıda 
türün yerini alması ve bu türlerin pek çok patojeni insan-
lara taşıyan konaklar olması ile sonuçlanmaktadır. Jones 
ve arkadaşları en son çalışmalarında, dünya genelinde 
doğal ormanlardan, tarım alanlarına ve şehirlere uza-
nan yüzlerce ekolojik bölgeyi içeren 3.2 milyon kayıt top-
lamışlardır. Bu çalışmalarda ortaya çıkan genel sonuç, 
doğal alanların kente dönüşümü gerçekleşirken, biyolojik 
çeşitliliğin genellikle azaldığı ancak insanlara bulaşabi-
lecek hastalığın taşıyıcısı olan yarasalar, kemirgenler ve 
primatlardan oluşan 143 memeli türünün ise sayılarının 
arttığıdır. San Fransisko merkezli kar amacı gütmeyen bir 
kuruluş olan Dünya Inovasyon Enstitüsü’nden Tropikal 
Ekolog Dan Nepstad, “Açık konuşmak gerekirse, insanlar, 
yeni pandeminin kaynağının ormanlar olduğunu öğren-
diğinde daha fazla ormanı kesip yokedeceklerdir. Biyo-
çeşitliliğin korunması çabaları, ancak kırsaldaki yaban 
hayvanlarını avlayan ve ticaretini yapan yoksul insan-
ların ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına dokunduğunda 
sonuç verecektir” diye ekliyor. Dünya Sağlık Örgütünden 
Epidemiyolog Ibrahima Socé Fall, “gelecek salgınlardan 
korunmak için ekolojinin iyi bilinmesinin yanında ekono-
mik ve sosyal eğilimlerin anlaşılması ve sürdürülebilir bir 
gelişmenin gerçekleştirilmesi gerektiğini söylemektedir. 
Bu düzeyde bir ormansızlaşma, plansız yerleşimler ve 
kontrolsüz madencilik sürdürüldüğü sürece daha fazla 
salgın yaşayacağımızı” belirtmiştir. 

Istilacılar ve patojenler yönünden dünya çapında çevre-
sel ölçümlerin gerçekleştirilmesi ve farklı ekosistemlerde 
yapılan bu ölçümlerin koordinasyonu gerekmektedir. 
Dereler ve göller gibi sulak alanlar istilacı türler için en 
hassas alanlardır. Bunun dışında karasal ekosistemlerde-
ki pek çok hastalığın konağının ya da taşıyıcısının sulak 
alanlarla da ilişkisi bulunmaktadır. Su havzalarında insan 
yerleşimlerinin genişlemesi ve diğer havzalar ile bağlan-
tısının artması organizmaların yayılışını arttırmaktadır. 
Uzaktan algılama teknolojilerinin gelişmesi, kent, rekre-
asyon alanları ve yaban alanlar arasındaki istilacı türle-
rin ve patojenlerin kullandığı koridorların tespiti ve alan 
kullanım biçimlerindeki değişiklikler hakkında daha geniş 
bilgi sağlayacaktır.  

Sonuç olarak, Montreal’deki toplantının hedeflediği gibi 
süregelen ekolojik yıkımın ve küresel ısınmanın bir an 
önce durdurulması ve sürecin tersine çevrilmesi gerek-
mektedir. Biyoçeşitliliğin korunması için konulacak açık 
ve cesur hedefler ile kaynakların sömürülmesinin, kirleti-
cilerin yayılmasının, habitat parçalanmasının önlenmesi 
ve doğa dostu tarım uygulamalarına geçilmesi gerek-
mektedir. Aksi durumda yeni ortaya çıkacak hastalıkların 
sayısı, sıklığı ve şiddeti artmaya devam edecektir.       
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Epidemiyoloji, popülâsyon düzeyinde hastalık-
ların sıklığını, dağılımını ve hastalık oluşumunu 
etkileyen faktörleri inceleyen, bu hastalıklara 
yönelik stratejik hedefleri ve yöntemleri belirle-
yen bir bilim dalıdır. Bu bakımdan epidemiyolo-
ji; özellikle ajanlar, konakçılar, vektörler ve rezer-
vuarlar arasındaki etkileşim ile bulaşıcı hastalık 
salgınlarının doğal seyrini araştırmak için geliş-
tirilmiştir. Özellikle çalışma alanı salgınları te-
tikleme eğilimine sahip çevre koşullarını araş-
tırma, sürvelans, koruma, karantina ve tedavi 
vasıtasıyla konakçıların bulaşıcı hastalıkların 
yayılmasını kontrol etme kapasitesini araştır-
maya kadar genişletilmiştir. Birçok bilim dalı 
hastalıkları bireysel düzeyde ele alırken, epi-
demiyoloji diğer bilim dallarından farklı olarak 
hastalık hallerinde bireyden çok popülâsyonla 
ilgilenir. Yani epidemiyoloji, veteriner hekimlere 
ve hayvan sağlığı ile ilgilenen kişilere, hayvan 
hastalıklarını popülâsyon düzeyinde düşün-
meyi öğretir ve popülâsyon düzeyinde olayla-
ra çözüm aramaya zorlar. Bu nedenle teşhiste 
epidemiyoloji; hastalıklara genişletici yaklaşım 
(holistik yaklaşım) ile yaklaşırken, klinik ve labo-
ratuar yöntemleri ise daraltıcı (redüksiyonistik 
yaklaşım) yönü ile eğilir.

Epidemiyolojinin çalışma alanları veya amaç-
ları dört ana başlık altında irdelenebilir;

• popülâsyonlarındaki hastalıkların sıklığı, yay-
gınlığı ve bölgesel dağılımlarını tespit etmek,

• Hastalık kontrolü ve hastalıklarla mücadele 
için öncelikleri belirleyecek verileri toplamak,

• Herhangi bir salgın durumunda hastalığı ta-
nımlamak ve etkenlerini belirlemek ve has-
talıkların ülke hayvancılığına olan zararlarını 
ortaya koymak,

• Mücadele için gerekli masraf-fayda analizle-
rini yaparak problemleri masaya yatırmak. 

Özetle; bir hayvan popülâsyonundaki hasta-
lıkları kontrol altına almak veya ortadan kal-
dırmak için, hastalığın boyutlarını, oluşumu ile 
ilgili faktörlerin, mücadele etmek için gerekli 
yöntemleri ve bunun maliyetini ve olası so-
nuçlarını bilmek gerekir. Hastalıkların tüm bu 
yönüyle epidemiyoloji ilgilenir. Planlanmış bir 
sağlık hizmeti, etkili denetimle birleştirildiğin-
de epidemiyolojik çalışma olarak başarılı so-
nuçlara varılabilir. Hastalık oluşumunda etkili 
faktörlerin ortaya konması için multidisipliner 
yaklaşıma gerek duyulmaktadır. Hastalık kont-
rol yöntemlerinin değerlendirilmesi konusunda 
ise, koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyon 
yöntemleri, maliyet, etkinlik ve yarar bakımın-
dan titizlikle incelenmelidir. Son olarak Hayvan 
türlerine göre sağlık şemaları oluşturmak, zo-
onozlar, hastalık kontrolü ve eradikasyonu da 
epidemiyolojik çalışmaların olmazsa olmaz-
larındandır.  Bu amaçla sahada hayvan po-
pülâsyonu ve hastalıkla ile ilgili bilgiler toplanır, 
değerlendirilir ve en uygun mücadele stratejisi 
seçilir. Mücadele süresince ve sonunda da aynı 

Eğer hastalık, bireysel hayattaki olumsuz koşulların ifadesi ise; O zaman salgınlar da kitlesel kar-
gaşanın göstergesi olmalıdır. 

Rudolf VİRCHOW

Velican ÇELİK                                     
Veteriner Hekim  

KANATLI HASTALIKLARININ 
EPİDEMİYOLOJİSİ -1
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bilgiler toplanarak programın başarılı olup olmadı-
ğına karar verilir. Bu kontroller sırasında olaya yeni 
faktörler katılıp katılmadığı ve bunların mücadele 
programını etkileyip etkilemediği belirlenir. Epidemi-
yolojinin, hastalık mücadelesindeki rolünü gösteren 
en çarpıcı örnekler, henüz nedeni saptanamayan 
hastalıkların bile ortadan kaldırılabilmesidir. Böyle 
hastalıklarda, epidemiyolojik çalışmalarla toplanan 
verilerin değerlendirilmesi sonucu, hastalıklar kontrol 
altına alınabilir veya ortadan kaldırılabilir. 

Hayvancılıkta, hastalıkların en önemli yönü, ekono-
miye verdiği zarardır. Bu nedenle, hastalıktan ileri 
gelen kayıpların ekonomik analizlerinin yapılması 
gerekir. Gelişmekte olan ülkelerde, ancak böyle so-
mut analizler politikacıların önüne konulduğunda 
dikkat çekilebilir. Hastalık mücadele programlarının 
yürürlüğe sokulmasında diğer önemli bir nokta, ma-
liyet-yarar hesabının yapılmasıdır. Yani, hastalığın 
neden olduğu ekonomik kayıp ile hastalık mücade-
le programının maliyetinin karşılaştırılması ve buna 
göre mücadeleye karar verilmesi gerekir. Tüm bu ça-
lışmalar da epidemiyolojinin en önemli uğraş alan-
larındandır. 

Hastalık durumunun ortaya çıkması için en az bir 
etkenin, organizmayı mutlaka etkilemesi ve onu 
sağlıklı durumundan uzaklaştırması beklenir. Ancak 
bir primer etken, hastalık tablosunu oluştururken, bu 
durumu tetikleyen birçok çevre ve konakçı ait unsur-
la veya hazırlayıcı etmenle birlikte hareket eder. 

Bu bakımdan bir hastalığın epidemiyolojik özelikleri 
dendiği zaman, hastalığın popülâsyon düzeyindeki 
özellikleri ve çevreyle koşullarıyla ilişkisinden bahse-
dilir. Hastalık tek bir etkenden meydana gelse bile, 
hastalığın çıkışını, yayılışını ve popülâsyondaki dav-
ranışını etkileyen birçok faktör vardır. Bir hastalığın 
bir popülâsyondaki sıklığı, yayılışı, boyutları, etkile-
diği hayvanların özellikleri, hastalığın çıkışını etkile-
yen konakçı ve etken faktörlerinin belirlenmesi epi-
demiyolojinin araştırma konusudur. Hastalıkların bu 
özelliklerinin bilinmesi, daha sonra ortaya çıkacak 
salgınlarda nasıl bir gelişme görüleceğini ve nasıl 
davranılacağını göstermesi bakımından önem taşır. 

Hastalıkların çoğu, birçok etkenin ortak çalışması 
sonucu ortaya çıkar. Bu faktörler bulundukları çev-
rede birbirleriyle ve çevre koşulları ile ilişki halindedir. 
Hastalık etkenlerinin birbirleriyle ve çevre ilişkisine 
bağlı özelliklerine, hastalığın “doğal hikâyesi” denir. 
Hastalığın doğal hikâyesini belirlemek için yapılan 
epidemiyolojik araştırmada, hastalıklara neden olan 
faktörler ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri doğal 
ortamlarında incelenir. Hastalık üzerine etkili çevre 
faktörleri saptanır ve bunların hastalığa etkisi araş-
tırılır. 

Hastalıkların epidemiyolojik özelliklerini belirlemek 
için, hastalığın doğal ortamında uygun veriler top-
lanarak, kaydedilir ve bunlar üzerinde kantitatif de-
ğerlendirme yapılır. Hastalığın belirlenen özellikleri, 
diğer çalışmalar ile karşılaştırılır. Hastalığın epidemi-
yolojik özellikleri sunulurken, genellikle bunların belir-
leyici unsurlarından bahsedilir. 

Belirleyici unsurlar kendi içinde üçe ayrılır;

• Hastalık Belirleyicileri,

• Konakçı Belirleyicileri,

• Çevre Belirleyicileri.

Sırası ile her birini tek tek irdeleyelim.

HASTALIK BELİRLEYİCİLERİ

Konakçı-etken-çevre belirleyicileri, hastalık oluşu-
munu etkileyen en önemli faktörlerdir. Enfeksiyoz 
ve paraziter hastalıkların tümünde mutlaka primer 
bir etken bulunur. Ancak, bu hastalıkların doğadaki 
seyirleri incelendiğinde, aynı mikroorganizmaya eşit 
koşullarda maruz kalmalarına karşın sürüdeki bazı 
hayvanların hastalandığı, bazılarının ise etkilenme-
diği görülebilir veya bir hastalık coğrafi bir bölgedeki 
hayvanlarda çok sık saptanırken, komşu bir bölge-
de çok seyrek bulunabilir. Bu olayların kökenine inil-
diğinde, etkenin yanı sıra konakçıya ve çevreye ait 
faktörlerinde hastalık oluşumunu etkiledikleri ortaya 
çıkar. Bu nedenle, hastalık determinantları genellikle: 
konakçı, etken ve çevre determinantları olarak sınıf-
landırılırlar. Bu belirleyiciler birbirleriyle ilişki içinde-
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dirler ve bunların ilişkisi “konakçı-etken-çevre üçgeni” 
olarak da bilinir. 

Bir hastalığın oluşumunu ve popülâsyondaki sıklığı-
nı etkileyen her faktöre veya değişkene “belirleyici” 
(determinant) denir. Hastalık oluşumunu etkileyen 
belirleyicileri tanımlayan kavramlar vardır. Primer 
belirleyiciler, hastalık oluşumu için gerekli olan ve 
varlıkları hastalık üzerinde çok önemli etkiler yapan 
faktörlerdir. Primer belirleyici olmadığında o hastalık 
olmaz. Örneğin: kanatlı hayvanlarda paramyxovirus 
serogrup 1 virüsü, Newcastle hastalığı için primer bir 
belirleyicidir. Bu virüse maruz kalmadan hastalığın 
çıkma olasılığı yoktur. Keza gece gündüz ısı varyas-
yonlarının çok olduğu geçiş mevsimlerinde enfeksi-
yona ilişkin vakalarda artış gözlenir. Hastalık çıkışını 
kolaylaştırıcı bu sekonder belirleyiciler, hastalık olu-
şumu için mutlak gerekli olmayan, ancak varlıkları 
hazırlayıcı ve kuvvetlendirici etki gösteren faktörler 
olarak irdelenirler. 

Bazı determinantlar vücudun kendi yapısı ve özellik-
leri ile ilgilidir. Bunlara iç kaynaklı (intrinsik, endojen) 
determinantlar denir (örneğin; bazı hastalıklara ge-
netik yatkınlık gibi).

KONAKÇI BELİRLEYİCİLERİ

Bir hastalığın oluşabilmesi için mutlaka duyarlı bir 
konakçının bulunması gerektiği açıktır. Konakçı de-
terminantlarının tümü aynı zamanda iç kaynaklı 
determinantlar kapsamına girer. Konak ile ilgili de-
terminantlar, hayvanı belirli bir enfeksiyona duyarlı 
konuma ge¬tiren faktörlerdir. Konakçı determinant-
larının başlıcaları: tür, ırk, yaş, cinsiyet, genetik ve ba-
ğışıklık olarak sıralanabilir. 

Tür

Bazı kanatlı hayvan hastalarının konakçısı sadece 
tavuklardır. Diğer kanatlı türlerinde nadiren hastalı-
ğa sebep olurlar ya da hastalık yapma kabiliyetinden 
yoksundurlar. Örneğin Infeksiyöz Bursal Hastalığı 
(IBD, Gumboro) ve Egg Drop sendrom (EDS), Infeksi-
yöz Koriza, Marek hastalığı, Chiken Anemi, Infeksiyöz 
Bronchitis (IB) ve nispeten ILT hastalıkların konakçısı 
sadece tavuklarla sınırlıdır. ILT ayrıca sülünlerde de 
enfeksiyona sebep olmaktadır. 

 Infeksiyöz etkenlerin çoğunluğu, birden fazla hayvan 
türünde hastalık oluşturabilir. Ancak hastalığın şekli 
ve şiddeti türler arasında farklılık gösterebilir. Çoklu 
konakçıya adapte olmuş konakçı spesifik olmayan 
kanatlı hastalıklarını sadece kanatlı türleriyle sınırlı 
olanlar (Çiçek, Mycoplazma enf. , ORT, SHS, New-
castle, loykozis) ana konakçısı kanatlılar dışında fare, 
kobay, tavşan, ratlar gibi aşağı kommensal yaşama 

adapte olanlar (Tavuk kolerası, E. coli, Klamadia enf., 
Avian Ensafalomyelitis (AE), Kuş gribi ve Paratifo 
etkenleri) ve son olarak; insan ve diğer memeli hay-
vanlarda enfeksiyonlara sebep olanlar (Kuş gribi, Pa-
ratifo etkenleri, Klamidia enfeksiyonları) olmak üzere 
kendi içinde klasifikasyona tabi tutmak mümkündür. 

Yaş 

Kanatlılarda, yaş grupları arasında enfeksiyonlara 
duyarlılık bakımından farklılıklar olmakla beraber, 
genç hayvanlar genellikle yaşlılara oranla daha 
duyarlıdır. Bunun nedeni, (1) bağışıklık sisteminin 
gelişmişlik düzeyinin erginlere oranla daha düşük 
olması, (2) ayrıca, kimi enfeksiyonların vertikal yolla 
bulaşarak yetiştirmenin erken döneminde enfeksi-
yona yol açması, (3) Erken periyodunda, kümes içi 
mikro iklim koşullarına karşı civcivlerin çok hassas 
olması ve yönetsel zafiyetlere, hastalanarak cevap 
vermeleri sayılabilir.  Konakçının yaşının getirdiği 
duyarlılığın yanı sıra, enfeksiyonların; hayvanların 
yaşam periyoduna göre dağılımında da farklılık 
gözlenmektedir. 

Öncelikle kanatlı hastalıklarının çıkışı ile ilgili olarak 
-hayvanların yetiştirme yönüne ve yaşlarına ba-
kılmaksızın- sadece inkübasyon periyotlarını göz 
önünde bulundurularak şöyle bir genelleme yapmak 
yanlış olmayacaktır. Kanatlı hastalıklarından nispe-
ten inkübasyon periyodu kısa Newcastle, Gumboro, 
IB, ILT gibi hastalıklar hayvanların yetiştirme yönüne 
ve yaşına bakmaksızın sıklıkla 3-4 haftadan itibaren 
hemen her yaşta görülebilmelerine karşın; inkübas-
yon periyodu uzun Marek, Leukozis, Kanatlı Tifosu(-
gallinarum) gibi enfeksiyonların ise en erken 4-5 ay-
dan önce görülme riski yoktur. 

Yetiştirmenin erken periyodunda, yani; 1- 6 haftalık 
yaş periyodunda sıklıkla; Newcastle, IB, IBD, Cocci-
diosis, Kolibasillozis, Necrotic Enteritidis, Pullorum, 
Paratifo enf. ve CRD enfeksiyonlarına rastlamak 
olasıdır. 

Nispeten daha uzun ömürlü hayvanlarda ise; yetiş-
tirmenin 6-24 haftalık yaş periyodunda sıklıkla New-
castle, IB, ILT, Marek, CRD, Pasterellozis, Enf. Koriza, 
Kanatlı Tifosu, Çiçek enfeksiyonlarına yakalanabilir-
ler. 

Ergin ve yumurtama periyodundaki hayvanlarda ve 
sıklıkla ticari yumurtacı sürülerde; Marek, Loykozis, 
Tifo, CRD, ND, IB, ILT ve EDS -76 görülebilir. 

Genetik

Kanatlı hayvanların, hastalıklara karşı direnç ya 
da duyarlılık durumuna ilişkin olarak tür, ırk, yaş ve 
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cinsiyet gibi tüm konakçı belirleyicilerinin tümünün 
üzerinde bireyin genetik yapısından kaynaklanan 
faktörlerin az veya çok etkili olduğu daima unu-
tulmamalıdır. Kitlesel yetiştiricilikte kimi bireylerin 
çok kolay hastalanması veya tersi kimi durumda 
bireylerin gösterdiği yüksek dirençlilik durumu an-
cak bununla açıklanabilir. Genetik hatlar düzeyin-
de bakıldığında nispeten ağır kahverengi yumur-
tacı ırkların kanatlı tifosuna, hafif beyaz (leghorn) 
yumurtacı hatların ise Infeksiyöz Koriza’ya daha 
yatkın olduğu öteden beri bilinmektedir. Infeksiyöz 
etkenlerin çoğunluğu, birden fazla hayvan türün-
de has¬talık oluşturabilmesine karşın bazı enfeksi-
yonlar bazı hayvan türlerinde kesinlikle görülmez. 
Örneğin; tavuk ve hindiler, Antrax hastalığına karşı 
çok dirençlidirler. Bu durum tamamen onların vü-
cut ısılarının yüksekliğinden kaynaklanmaktadır. 
Ancak; deneysel olarak vücut ısıları, memelilerin 
vücut ısısına (37 °C) düşürüldüğünde enfeksiyona 
yakalanabilmektedirler. Buna; doğal direnç denir 
ve temelde o türün genetik yapısına bağlı fiz¬yo-
lojik veya yapısal özellikleri ile ilişkilidir. Irk özelliği, 
bazı hastalıklarda, özellik¬le hastalığın sıklığında 
ve şiddetinde belirleyici bir rol oynar. Cinsiyetin 
hastalıklar üzerindeki belirleyiciliği diğer konakçı 
determinantlarıyla kıyaslandığında oldukça zayıf 
olduğu söylenebilir. 

Bağışıklık Durumu

Bireylerde, infeksiyöz hastalıkların oluşumunu etkileyen 
en önemli belirleyicilerden birisi de bağışıklık düzeyidir. 
Bağışıklıkta, vücudun diğer tüm özellikleri gibi genetik 
düzeyde belirlenir, dolayısıyla immun yanıt oluşturma 
gücü bireyler arasında farklılık gösterebilir. Kitle yetişti-
riciliğine dayalı kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde bireyle-
rin doğal ve kazanılmış bağışıklık düzeylerinde farklılık-
lar arz edebilir. Doğal bağışıklıkta sürü, etken ile daha 
önce karşılaşmamış veya etkene karşı aşılanmamış 
olmasına rağmen enfeksiyona karşı dirençlidir. Bunun 
nedeni tam olarak açıklanamamıştır. Ancak; seleksiyon 
ile ilgisi olduğu düşünülmektedir. 

Kazanılmış bağışılıkta ise; sürü etken ile ilk karşı-
laşmasından veya aşılanmasından sonra koruyucu 
antikorların gelişmesiyle oluşur. Sürü bağışıklığının 
etkili olabilmesi için popülâsyondaki tüm bireylerin 
koruyucu bağışıklık elemanları taşıması gerekmez. 
Eğer, popülâsyondaki dirençli hayvanların oranı yük-
sekse, enfeksiyon etkeni sürüye girdiğinde, tüm du-
yarlı hayvanların hastalanma riski çok azdır. Direkt 
temasla geçen enfeksiyonların çoğunda, sürünün 
%70-80’inin dirençli olması genellikle mükemmel bir 
sürü bağışıklığı sağlar. 
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Ehlers Danlos Sendromu (EDS) 17. yüzyıldan 
beri insanlarda görülen kalıtsal bir bağ doku 
hastalığıdır. Hastalığın tanımı anormal kolajen 
olarak ilk defa Edvard Ehlers (Danimarka, 1901) 
ve Henri- Alexandre Danlos (Fransa, 1908) ta-
rafından bildirilmiştir. Insanlarda 20 farklı gen 
ile bilinmekte olan EDS 13 farklı alt kategoriye 
ayrılmıştır. Genetik altyapısı bilinen EDS tiple-
rinin birçoğunda tip 1, 3 ve 5 kollajenleri veya 
proteoglikanların glikozaminoglikan zincirle-
rinin biyosentezinde yer alan enzimleri kodla-
yan genlerdeki patojenik varyantlar sonucu 
oluştuğu tespit edilmiştir. Bu moleküller doku 
ve organların hücre dışı matriksinin fiziksel ya-
pısında kilit rol oynamaktadır. Genetik hasta-
lıkların tanısında her ne kadar ilerlenmiş olsa 
da klinik bulguları itibariyle EDS semptomları 
gösteren fakat daha önce tanımlanmış tiplerin 
patogenetik varyantlarına uymayan vakalarla 
karşılaşılabilmektedir. Bu da EDS’nin genetik 
heterojenliğinin henüz tam anlamıyla çözü-
lemediğini göstermektedir. Bireyler arasında 
klinik bulgular farklılık gösterse de insanlarda 
değişken derecelerde deri esnekliği, eklemlerde 
hipermobilite ve dokunun frajil olması yaygın 
görülen EDS klinik bulguları olarak bilinmek-
tedir. EDS’nin formları at, köpek, kedi, tavşan, 
koyun gibi farklı hayvan türlerinde de bildiril-
miştir. 

EDS sığırlarda Belçika Mavisi, Holştayn, Şaro-
le, Hereford ve Simental, Drakensberger ve Li-
muzin ırklarında bildirilmiştir. Belçika Mavisi ve 
Holştayn sığırlarında bildirilen bir vakada, güç 
doğum sırasında yapılan müdahaleler ve fetü-
se uygulanan manipülasyonlar sonucu fetüsün 
derisinin tamamen çıkabildiği görülmüştür. Bu 
ırklarda EDS klinik bulguları, uzuvlarda, göz ka-

paklarında ve boyunda subkutan ödem olarak 
görülmekle birlikte ölümcül sonuçlara yol aça-
bilmektedir. Deride etkilenen bölgeler enfek-
siyonlara açık olup yara iyileşmeleri yavaştır. 
Erken tanı için, ilaç uygulaması sırasında kulla-
nılan iğnenin deriyi delme kolaylığının dikkate 
alınabileceği bildirilmiştir. Hereford ırklarında 
sendrom ortalama 2 aylıkken ortaya çıkmak-
ta olup deride şiddetli kırılganlık ve bunun vü-
cutta yol açtığı büyük lezyonlar sonucu dermis 
tabakasının açığa çıktığı görülmüştür. Ayrıca 
eklem laksitesi ve kalınlaşmış deri ile karşılaşı-
labilmektedir. Hereford ırkı sığırlarda bildirilmiş 
bir başka yapısal değişiklik ise kolajen liflerin 
yapısındaki kolajen lifçiklerin gevşek bir şekilde 
ve rastgele olarak dağılım göstermesine bağlı 
olarak kolajen liflerin kesit alanları incelendi-
ğinde normal yuvarlak yapısından farklı olarak 
rastgele bağlanmış ve lineer bir yapıda olduğu 
görülmüştür. 

Sığırlarda EDS Tip VII, Klasik EDS ve Progeroid 
tip olmak üzere 3 tip EDS bildirilmiştir. Bu üç tip 
EDS kalıtım modeli ve mutasyonun gerçekleş-
tiği gen bakımından farklılıklar gösterse de geç 
iyileşen yaralar ve derinin kırılgan olması gibi 
benzer klinik semptomlar gösterebilmektedir.

EDS Tip VII (Dermatosparaxis) sığırlarda 7. Kro-
mozomda bulunan prokollajen I amino prote-
inaz enzimiyle ilişkili ADAMTS2 geninde mey-
dana gelen bir mutasyonu ile ilişkilendirilmiş 
olup Belçika Mavisi ırkı sığırlarda bildirilmiştir. 
Hastalık çekinik kalıtım modeli göstermektedir. 
Bağ doku bileşenlerinden biri olan prokolla-
jen tip I’in kollajene dönüştürülmesi sırasında 
kullanılan prokollajen I N-proteinaz (pNPI) en-
ziminin eksikliği sonucunda EDS Tip VII görül-
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mektedir. Enzim eksikliğine bağlı olarak kollajenin 
öncüleri, anormal şekilde dağılmakta ve dokuların 
normal gerilme mukavemetini sağlamakta başarı-
sız olmaktadır. Hastalığın klinik bulguları arasında 
derinin yüksek oranda esnemesi ve frajil yapıdan 
kaynaklı derinin kolaylıkla bütünlüğünün bozularak 
yırtılması bulunmaktadır. Eklemlerde ve kan damar-
larında bağ doku bileşenlerinin fazla bulunmasın-
dan ötürü, bazı hayvan türlerinde bu dokularda da 
anormaliteler bildirilmiştir. 

Klasik EDS (classical EDS, cEDS) sığırlarda 2. Kromo-
zomda bulunan COL5A2 geninde meydana gelen 
yanlış anlam nokta mutasyonu ile Holştayn ırkında 
ilişkilendirilmiştir. Mutasyon sonucunda glisin amino 
asidinin, valine değişimi sonucu kolajenin üçlü sar-
mal yapısında yıkıcı bir değişiklik meydana gelmek-
tedir. Kolajenin üçlü sarmal yapısının korunması ve 
katlanmasının sağlanması için glisin amino asidinin 
her üçlü tekrar sekansında bulunması gerekmekte-
dir. Meydana gelen aminoasit değişimi, kolajenin 
üçlü sarmal yapısının bütünlüğünün bozulmasına ve 
mutant trimerlerin endoplazmik retikulumda sak-
lanmasına, buna bağlı olarak da diğer ekstrasellüler 
matriks (ECM) bileşenleri ile birlikte fibril formasyo-
nu ve stabilitesinde bozukluklara sebep olmaktadır. 
Sığırlarda otozomal dominant olarak aktarılan cE-
DS’nin klinik bulguları deride yüksek oranda esnek-
lik, atrofik yara izi, deri frajilitesi ve derinin travma 
sonucu bütünlüğün bozularak ayrılması şeklinde bil-
dirilmiştir.

EDS progeroid tip ise sığırlarda 5. Kromozom üze-
rindeki dermatan sülfat proteoglikan ile ilişkili EPYC 
geninde meydana gelen yanlış an-
lamlı nokta mutasyonuyla Holştayn 
ırkında ilişkilendirilmiştir. Meydana ge-
len mutasyon Ser-Gly dipeptid tekrar-
larından birinde yer alan serin amino 
asidinin asparagine değişimine sebep 
olmaktadır. Ser-Gly dipeptid tekrarları, 
insan ve fare proteoglikanlarının mer-
kez (core) proteininde tanımlanmıştır. 
Merkez proteinde meydana gelen bu 
değişim sonucunda, dermatan sülfat 
glikozaminoglikan zincirinin asparagi-
ne bağlanmaması nedeniyle derma-
tan sülfat proteoglikan oluşumunda 
kusur meydana gelmektedir. EDS’nin 
bu tipinde ECM kollajen sentezi nor-
mal seviyededir. Hastalığın otozomal 
dominant kalıtım modeli izlediği öne 
sürülmüştür. Klinik bulguları arasında 
yumuşak ve yüksek oranda esnekliğe 
sahip deri ve geç iyileşen deri yaraları 
bildirilmiştir. Insanlarda da aynı has-

talık gözlenmektedir, ancak insanlarda dermatan 
sülfat sentezi bozukluğuna bağlı olarak eklemlerde 
hipermobilite görülürken sığırlarda merkez protein 
kusurundan kaynaklı olan EDS’ de bu bulguya rast-
lanmamıştır.

Ekonomik kayıplara sebebiyet verebilen üridin mo-
nofosfat sentetaz eksikliği (Deficiency of uridine 
monophosphate synthase, DUMBS), sığır lökosit 
bağlanma eksikliği (Bovine Leukocyte Adhesion De-
ficiency, BLAD) ve kompleks vertebral malformas-
yon (Complex Vertebral Malformation, CVM) gibi 
kalıtsal hastalıklar damızlık sığırlarda rutin olarak 
genetik taraması yapılabilse de sığırlarda EDS gibi 
nadir görülen ve mortalitesi düşük olan genetik bo-
zukluklar, hayvanlar hafif ila orta derecede fenotipik 
bulgular gösterdiğinde genellikle göz ardı edilir veya 
teşhis edilmez, ancak buna bağlı oluşabilen lezyon-
lar hayvan refahını etkiler ve etkilenen hayvanların 
değerini düşürür. Ek olarak, kaynakların ve teşhis için 
kullanılan araçların eksikliği veya pahalılığı hayvan-
ların görece daha düşük değeri nedeniyle, moleküler 
teşhis genellikle yapılmaz. Türkiye’de daha önce EDS 
üzerine bir çalışma yapılmamış olup Ankara Üniver-
sitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı Mo-
leküler Genetik Laboratuvarı’nda TÜBITAK 2209-A 
Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekle-
me Programı kapsamında desteklenen ve Doç. Dr. 
Nüket Bilgen danışmanlığında, Ingilizce program 
veteriner hekimliği lisans öğrencisi Furkan Güler ta-
rafından yürütülen projede, EDS’nin fenotipik bulgu-
larını gösteren Holştayn ırkı sığır ailesi ile ilgili çalış-
malar yürütülmektedir.

Görseller Jacinto ve ark. (2020) makalesinden alınmıştır.
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Paratüberküloz (PTB) diğer adıyla Johne Hasta-
lığı, ruminantlarda görülen kronik bağırsak yangı-
sına sebep olan, bulaşıcı, bakteriyel bir hastalıktır. 
Özellikle koyun, keçi ve sığırların sütçü ırklarında 
görülüyor olsa da daha önce at, domuz, geyik, 
alpaka, lama, tavşan, tilki gibi türlerde gözlemlen-
diği raporlanmıştır. Paratüberkülozun etkeni gram 
negatif bakteri olan Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis (MAP)’tır. Dünya’da gelişmekte 
olan ülkeler kadar gelişmiş ülkelerde de hastalı-
ğın etkinliği söz konusudur. Avrupa, Asya, Güney 
ve Kuzey Amerika, Afrika, Avustralya kıtalarında 
hastalıktan söz etmek mümkündür. Bu açıdan 
bakıldığında bile MAP etkeninin çeşitli sıcaklık ve 
iklimlerde hayatta kalmayı başardığı ve enfeksiyöz 
özelliğini yitirmediği rahatça söylenebilmektedir. 
Yaklaşık yüz yıl önce keşfedilmiş ve tanımlanmış 
bir hastalık olmasına rağmen günümüzde MAP 
etkenine karşı aşı, tedavi geliştirilebilmiş değildir. 
Bu sebeple günümüzde hala yüksek sayıda hay-
van ölümlerine ve ciddi ekonomik kayıplara sebep 
olabilmektedir. Hastalık zoonoz olarak nitelendiril-
memiştir. Fakat insanlarda Crohn Hastalığı (CH) 
olarak bilinen hastalıkla ilişkilendirilmiştir. CH da 
insanlarda tıpkı paratüberkülozun ruminantlarda-
ki klinik belirtileri gibi belirtilere sahip bir hastalıktır. 
Etkenin pastörizasyon ve klorizasyona dayanıklı 
oluşu göz önüne alındığında bulaş yolunun süt ve 
kontamine su ve yiyecek olduğu söylenmektedir.

Paratüberkülozun bulaşmasındaki en önemli yol 
fekal-oral yoldur. MAP etkeni, enfekte hayvanın 
dışkı, kolostrum ve süt gibi diğer vücut sıvılarına 
geçebilir bu yolla da diğer hayvan ve insanları en-
fekte edebilir. Insanlarda CH hastalığının etiyolo-
jisinde MAP enfekte hayvanın dışkısı ile kontami-
ne olmuş et, et ürünleri ve süt, süt ürünleri, içme 
sularının yanı sıra enfekte hayvandan elde edilen 
pastörize süt rol oynamaktadır. Diğer yandan bu 
enfeksiyon, genellikle genç hayvanlar tarafından 
kontamine sütün enfekte inek/keçi/koyun’dan 
emilmesi ile yayılım göstermektedir. Özellikle fekal 
bulaşmada, klinik belirtilerden önce dışkıda MAP 
etkenine rastlandığı belirtilmektedir. Böylece has-

talık belirti vermeden önce gizli bir kontaminasyon 
söz konusu olmaktadır. Sağlıklı bir sürünün has-
talığı kapması için sürünün büyümesi amacıyla 
yapılan hayvan alımları veyahut bir yer değişimi 
suretiyle hayvanların yeni çevre ya da hayvanlara 
maruz kalması enfeksiyonu çevre veya yeni birey-
lerden edinmesi gerekmektedir. Hastalık genellikle 
genç ve yavrularda gözlemlenmekte ergin hay-
vanların ise daha az duyarlı olduğu bilinmektedir. 
Hastalık etkeni belirtilen fekal-oral kontaminas-
yon dışında vertikal geçiş de göstermekte, enfekte 
gebe hayvandan fetüse geçişin olduğu bilinmek-
tedir.

Paratüberküloz çok yavaş ilerleyen bir hastalıktır. 
Genellikle sığırlar özelinde, bulaştan sonra 1-2 se-
neyi bulabilen subklinik süreç gerçekleşebilmek-
tedir. Paratüberkülozun etkeni MAP gram pozitif, 
çomak, sporsuz ve aside dirençli bir bakteridir. 
Düşük ve yüksek ısıya, güneş ışınına, kurutma ve 
donmaya, ayrıca dezenfektanlara dirençlidir. En-
feksiyonun generalize olduğu durumlarda, MAP 
süt, semen ve idrarla da atılabilmekte, dahası 
intrauterin enfeksiyonlar oluşabilmektedir. Oral 
enfeksiyon ile alınan etkenler mukozal yüzeyden 
penetre olur. MAP etkeni sindirim kanalına giriş 
yaptıktan sonra bağırsaktan emilimi gerçekleşir, 
mukoza yüzeyinde makrofajlarca fagosite edi-
len etken makrofajlara yerleşir oradan bölgesel 
lenf dokusuna da yerleşir, bu sırada bağırsakta 
granülomatöz yangı ile karakterize olur. Zaman-
la hastalık ilerler ve MAP etkeni de mukozadan 
submukozaya geçer, ince bağırsakta mukozanın 
kalınlaşmasına sebep olur. Böylece bağırsaktan 
emilim sekteye uğrayarak kronik ishal görülmeye 
başlanır. Bağırsakların yangısı ile enfekte hayvan-
da, iştahlı olmasına rağmen, zayıflama (kaşeksi) 
ve dehidrasyon sonucu süt veriminin düşmesi, 
derinin kuru görüntüsü şekillenmektedir. Kronik-
leşmiş hastalıkta şiddetlenen anemi ilerleyerek 
hipoalbuminemi dolayısıyla submandibular ödem 
şeklinde kendini gösterebilir. Enfekte hayvanın di-
rencine bağlı olarak, hayvan ya enfeksiyonun üs-
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tesinden gelebilir ya da hayvanların bir kısmı sağlıklı bir 
taşıyıcıya dönüşebilmektedir. 

Paratüberkülozun teşhisindeki en büyük sıkıntı enfekte 
hayvanın belirlenmesidir. Uzun inkubasyon süreci, su-
bklinik hayvanlar ve belirtiler öncesinde başlayan kon-
taminasyon süreci işleri zorlaştırmaktadır. Hastalığın 
teşhisinde kesin bir diyagnostik test bulunmamaktadır. 
Ancak Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’ne göre dışkı ve 
mukozal örneklerinin/örnek sürüntülerinin Ziehl-Neel-
sen tekniği ile boyanması, DNA prob kullanımı, doku ve 
hücre kültürleri ve nekropsi birer seçenektir. Nekropside 
makroskobik ve mikroskobik lezyon tespitleri ve sonrasın-
da MAP etkeninin kültürde izolasyonu ile teşhis gerçek-
leştirilmektedir. Histopatolojik olarak diğer mikoplazma 
enfeksiyonlarının lezyonları ile MAP’ı ayırmak mümkün 
değildir. Diğer bir seçenek olarak gen problarına daya-
lı PCR testleri hızlı bir teşhis olanağı sağlamaktadır, bu 
bakımdan güvenilir bir uygulamadır. Fakat uygulaması 
zor ve pahalıdır. Serolojik testlerden ELISA, AGID, CF vb. 
kullanılıyor olsa da yanlış negatif ve pozitif sonuçlar ver-
diği için güvenilirliği sorgulanmaktadır.

Hastalığın bilinen bir tedavisi yoktur ve ölümcüldür. 
Hastalığın kontrolüiçin sıkı sanitasyon, taşıyıcı hayvan-
ların tespiti için serolojik testler uygulanabilir ve tarama 
testleri (alerjik tüberkülin testi) ile enfekte hayvanların 
tespiti ve hasta hayvanların sağlıklı hayvanlardan ay-
rılması düşünülebilir. Fakat bu kontrol programı olduk-
ça pahalı ve uygulaması güç olduğu için tercih edil-
memektedir. Küçük ruminantlarda hastalığın kontrolü 
için aşılama kullanılmaktadır. Sığırlarda ise bu durum 
bağışıklık sonrası tüberkülin teste karşı kros reaksiyonun 
gelişmesiyle birlikte aşı kullanımını sınırlandırmaktadır. 
Ayrıca aşılama sağlıklı/hastalıktan ari sürülerde profi-
laksi amaçlı uygulanamamaktadır. Aşının lokal olarak 
ödem ve yangıya sebebiyet vermesi bunun bir sebebidir. 
Aşılanan hayvanlar, klinik hastalık gösterebilmektedir. 
Aşılama, kurallara uygun şekilde yapılmadığı durumlar-
da, sürünün genel durumunda yanlış kanıya varılması-
na neden olunması sonucunda hastalığın yayılmasına 
ivme kazandırılabilir. Hastalığın gözlemlendiği sürülerde 
iyi bir sanitasyon ile aşının birlikte uygulanması öneril-
mektedir.

Dünyada paratüberkülozun prevalansı şöyledir: Avru-
pa’da bireysel olarak %0-24 arasında olduğu belirtilmiş-
tir. Sürü düzeyinde ise %0-68 aralığında olduğu tespit 
edilmiştir. Ülkemizde de paratüberküloz yayılımı Ege, Iç 
ve Doğu Anadolu illerinde, Karadeniz ve Trakya bölge-
sinde %0-41,6 oranındadır.

Mücadele etmesi zor bir hastalık olduğu aşikâr olan pa-
ratüberküloz, halk sağlığını tehdit eden yönüyle tek sağ-
lık çatısı altında önemli bir tehdit sayılmaktadır. Iştaha 
ve yem tüketimine rağmen gelişen kilo ve süt kaybı bile 
ciddi ekonomik zarara sebep olurken hastalığın ilerle-
yişinin durdurulamayışı, etkili bir tedavinin bulunmayışı 
hayvan kayıplarını da beraberinde getirmektedir. Koru-
yucu hekimlik stratejilerinin de etkin bir metot olmadı-
ğını düşünürsek hastalıkla mücadele git gide zorlaşan 

bir hal almaktadır. Dünyada bu stratejiler için yapılan 
çalışmalar sınırlı sayıdadır.

Diğer bir merak konusu ise paratüberküloz hastalığına 
karşı genetik direncin olup olmamasıdır. Ruminantlarda 
MAP enfeksiyonlarına karşı genetik duyarlılık, moleküler 
genetik yöntemlerle araştırılmıştır. MAP enfeksiyonuna 
karşı direncin, 0.06 ile 0.27 arasında değişen kalıtım de-
recesine sahip olduğu belirlenmiştir. Düşük kalıtım de-
recesine rağmen, tüm çalışmalar paratüberküloz diren-
cindeki kalıtısal etkiyi doğrulamaktadır. 2017’de Italya’ya 
özgü keçiler üzerinde yapılan genom boyu ilişkilendirme 
çalışması sonucunda 13 farklı genin hastalık direncinde 
rolü olabileceği belirlenmiştir. Bu genlerden iki tanesinin 
Paratüberküloz hastalığına karşı doğal dirençle ilişkili 
en önemli enzim olan protein kinaz ile bağıntılı olduğu 
tespit edilmiştir. Kinazlar, Paratüberküloz hastalığına 
karşı bağışıklık tepkisinde yer alan en önemli molekül-
ler arasındadır. Çalışma konusunu oluşturan gen, keçi 4. 
kromozomun üzerinde bulunan DGKB geninin, “diasilg-
liserol kinaz beta” molekülünü kodladığı bilinmektedir. 
Diasilgliserol kinazlar (DGK) olarak adlandırılan enzim 
ailesinin, diasilgliserollerin fosfarilasyonla fosfatidik asi-
te (PA) katalizasyonlarını sağlayarak diasilgliserol ara-
cılığıyla iletilen sinyallerin sonlandırılmasından sorumlu 
enzimler olduğu bilinmektedir. Hem diasilgliserol (DAG) 
hem de fosfatidik asit (PA), birçok immün hücre resep-
töründen sinyal iletiminde yer alan önemli ikinci haber-
ciler olarak adlandırılmaktadırlar. Diasilgliserol kinazların 
(DGK'ler), bağışıklık hücrelerinin hematopoetik kökenle-
rinden farklılaşmalarında ve fonksiyonlarını düzenleme-
de kritik roller oynadığını gösteren çalışmalar yapılmış ve 
yayımlanmıştır. Tüm bu bağışıklık hücrelerinin fonksiyon 
düzenlemesi ve fosfatidik asit üretimi ile Paratüberküloz 
hastalığındaki bağışıklık tepkisi için kilit bir görevi üstlen-
mektedir.

Ülkemizde “Paratüberküloz Direnci ile Ilişkili DGKB Geni 
Varyasyonunun Norduz ve Ankara Keçilerinde Taran-
ması” çalışması Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Genetik Anabilim Dalı Moleküler Genetik Laboratuva-
rı’nda gerçekleştirilmektedir. Proje, TÜBITAK 2209-A 
Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme 
Programı kapsamında desteklenmekte olup Doç. Dr. 
Nüket Bilgen danışmanlığında, Ingilizce program veteri-
ner hekimliği lisans öğrencisi Meryem Baran tarafından 
yürütülmektedir. Paratüberküloz gibi, koruma, tanı ve 
tedavi prosedürü zor bir hastalığa karşı, yeni bir bilimsel 
gelişme olan direnç ilişkili bir genin taraması, başta halk 
ve hayvan sağlığının korunması olmak üzere, ekonomik 
kayıpların önlenmesi açısından da önemlidir. Bu çalış-
mayla, DGKB geni varyasyonlarının taranmasından 
elde edilebilecek avantajlara, Türkiye’nin de dâhil olması 
hedeflenmiştir. DGKB Paratüberküloz direnç ilişkili ge-
ninin, Ankara ve Norduz keçisi gibi Türkiye’ye özgü keçi 
türlerinde taranması, direnç ile ilgili varyasyonun tespit 
edilmesi ve veri analizinin yapılması, dünyada sayılı ça-
lışmalar arasına girerken Türkiye’de de bir ilk olmuştur. 
Bu doğrultudaki bilimsel çalışmaların daha da geliştiril-
mesi, hayvancılık alanında ülkemizin, ulusal ve uluslara-
rası arenada fark yaratmasını sağlayacaktır. 
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1-Süreyya Tahsin Aygün kimdir? 

Kahraman, deha, mucit, halk sağlıkçısı, general, 
yurtsever, ordinaryüs, bilim insanı, veteriner he-
kim…

Süreyya Tahsin Aygün (1895-1981). Ülkemizin ye-
tiştirdiği ancak kadri kıymeti bilinmeyen büyük 
bir bilim insanıdır. Yaşadığı dönemde, çağının çok 
ilerisinde, bilimsel devrim niteliği taşıyan düşünce 
ve  çalışmalara imza atmıştır. 1981  yılında Mar-
tin Evans, Matthew Kaufman ve Gail Martin adlı 
bilim insanlarının fare embriyonlarından  kök hüc-
reler üretip, canlıların gelişimi ve bağışıklıkla ilgili 
araştırmalarda devrim yaratmalarından  çok ev-
vel, bizim ülkemizde, Süreyya T. Aygün,  amniyotik 
sıvıda  kök hücreyi 1957 yılında tanımlamıştı bile.

2-Türk halkına hizmeti nedir? 

Türk halkı ona ne kadar teşekkür etse azdır, çünkü 
1960’ların başlarında tüm dünyada, çalışmaları 
tamamlanmadan piyasaya sunulan bir ilaçla ilgili 
olarak  10 binlerce çocuk kolsuz bacaksız doğarken 
Türkiye’de, S. Tahsin Aygün‘ün itirazı sayesinde, bu 
ilaç yurdumuza sokulmamış ve facianın kıyısından 
dönülmüştür. Talidomid faciası olarak  dünya tıp 
tarihine geçen bu olay incelendiğinde, Türkiye’nin  
bu felaketin yaşanmadığı birkaç ülkeden biri oldu-
ğu görülür. 1960’lı yıllarda doğmuşsanız ve engelli 
değilseniz Süreyya Tahsin Aygün sayesindedir.

3-Süreyya Tahsin Aygün’ün savaş kahramanlığı 
nereden geliyor? 

S. Tahsin Aygün, Askeri Veteriner okulunda eğitimi 
alırken 1. Dünya Savaşına katılarak okuluna ara 
vermiş ve savaşın bitmesinin ardından, yarım ka-

lan eğitimini 1920 yılında  tamamlamıştır. Daha 
sonra, Kurtuluş Savaşı sırasında, Ankara Etlik’teki 
“Serum ve Aşı Enstitüsü” laboratuvarında uzman 
ve müdür olarak çalışıp aşının  bozulmadan uzun 
süreli korunmasını sağlayan yöntem olan kuru li-
yofilize aşı tekniğini sığır vebası  başta olmak üzere 
kimi aşılarda kullanmış, bazı hastalıklara karşı  aşı 
ve serumlar hazırlayarak hayvanların tedavisine 
katkı sağlamıştır. Bunun sonrasında çalışmalarına 
istinaden 1922 yılında Istiklâl Madalyası verilmiştir. 

4- S. Tahsin Aygün'ün eğitim kariyeri nasıldır? 

Süreyya Tahsin Aygün, ilk ve orta öğrenimden 
sonra Haydarpaşada bulunan Askeri Veteriner 
Okuluna girdi. Askeri Veteriner Okulunu tamam-
layan S. Tahsin Aygün, Veteriner Hekim Üsteğmen 
rütbesiyle orduya katıldı. Ihtisasını ve doktorasını 
yapması için 1924 tarihinde Almanya’ya (Berlin’e) 
gönderildi. Almanya, Fransa ve Avusturya’da ça-
lışmalar yaptı. 1927’de Türkiye’ye döndü. Etlik Mer-
kez Laboratuarı Şefliği görevlerinde bulundu. 1928 
yılında “Türk Üniversal Anthtrax Aşısı” adını verdiği 
aşıyı geliştirdi. 1933 yılında açılan Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Veteriner Fakültesine atandı. Veteriner 
Fakültesinde 1934 yılında doçentlik, 1937 yılında 
profesörlük ve 1944 yılında ordinaryüs unvanı aldı. 
1946 tarihinde Tuğgeneral oldu. Daha sonra kendi 
isteğiyle  ordudan ayrıldı ve  çalışmalarına Anka-
ra Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi 
olarak devam etti.

5- İhtisas ve doktora eğitimi haricinde  yurtdı-
şında, hangi çalışmaları olmuştur?

Aygün, 1953-1954 yıllarında Amerika’da CorneI 
Üniversitesi Virüs Araştırma Enstitüsünde çalış-
malarda bulundu. Çalışmaları sırasında doku kül-

ON SORUDA  
ORD. PROF. DR SÜREYYA TAHSİN AYGÜN

Dr. Gülay ERTÜRK
Veteriner Hekimler Derneği 
Genel Başkanı
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türleri yetiştirmek üzerine lisansüstü düzeyde seminerler 
düzenledi. 

6-Tek sağlık konusunda çalışmaları oldu mu? 

Dünyada 2007 yılında, Tek Sağlık hareketi ortaya çıktı 
ve sağlığın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekti-
ği, insan hayvan bitki tüm canlıların birbiriyle etkileşim 
içerisinde olduğu ve bu ekosistemde denge bozulursa  
hayatın da olanaksızlaşacağına dikkat çekildi. Tek sağ-
lık, ekosistemde sağlığın sürdürülebilmesi için doktor, 
veteriner hekim, eczacı gibi tüm sağlık  çalışanlarının ve 
sosyolog, biyolog, hukukçu, çevre uzmanı, siyasetçi gibi 
mesleklerin multidisipliner bir şekilde işbirliği içerisinde 
çalışma zorunluluğunu ifade eder. Türkiye’de bu tarih-
ten yani 2007 yılından çok daha önce, 1930’lu yıllarda 
S. Tahsin Aygün aslında “Tek Sağlık”tan söz etmişti. 1937 
de yayınladığı Epidemiyoloji kitabında, dünyada ve ül-
kemizde 3 hekim vardır diyordu: Insan hekimi, diş hekimi, 
veteriner hekim. Bir hekimin üç görevi vardır diye devam 
ediyordu; önlemek, tedavi etmek ve hastalığın bulaş-
masını engellemek. Bu 3 aşamadan, tedavi etmek hariç 
diğer kısımlarda,  doktorlarla veteriner hekimler  beraber 
çalışır diyordu. Koruyucu hekimliğin  sadece aşı olma-
dığını, beslenme,  çevre, stres gibi unsurların koruyucu 
hekimliğin içinde olduğunu anlatıyordu. Süreyya Tahsin 
Aygün bu konu ile ilgili olarak, pastırma, sucuk, peynir 
ve yoğurtun gıda değeri, teknolojisi ve kontrolü üzerinde 
çalışmalar yapmıştır. Çevre sağlığı konusunda da sivrisi-
nek larvalarının balıklarla imhası konusunda çalışmalar 
yapmıştır.  Yaşadığı yıllardan 70-80 yıl sonrasına adeta 
projeksiyon yapmış, tehlikeleri görmüş ve önlemler için 
çalışmalara daha o yıllarda başlamıştır.

7- Süreyya Tahsin Aygün’ün yaşadığı yıllarda hak etti-
ği önem ve değer kendisine verildi mi? 

Bizim coğrafyamızda, inanç ve geleneklerin hegemon-
yası hâkim. Bilim ve reformların yerleşebilmesi için bu 
inanç ve geleneklere karşı mücadele verilmesi gerekiyor. 
Süreyya Tahsin Aygün gerçek bir bilim insanıydı. Ingi-
lizce, Almanca, Fransızca biliyordu. Hollanda, Fransa, 
Belçika’da konferanslar verdi. Ödüller aldı. Çeşitli  dille-
re çevrilmiş kitapları makaleleri vardı. Ama kendi ülke-
sinde değeri bilinmedi. Süreyya Tahsin Aygün’e yabancı 
ülkelerden yüksek paralar teklif edilip, kendi ülkelerinde 
çalışmalarını sürdürmesi teklif edildiği halde, o büyük bir 
yurtseverlik ile bunları geri çevirdi. Ancak kendi ülkesinde 
de hak ettiği değeri görmedi. Almanya’da 1960 yılında 
Süreyya Tahsin Aygün adına “Aygün Institüt” kuruldu. 
Aygün Enstitüsünde 200 Alman çocuğu  kök hücre ile 
tedavi edildi. Yabancı ülkelerde başarıları  kutsandı. An-
cak kendi ülkesinde  yalnız bırakıldı. Kök hücre kültürü 
enjeksiyonlarını mongoloid çocuklara uygulayıp olumlu 
sonuçlar elde ettiğini bildirmeye başlayınca, önüne   en-
geller çıkarıldı. Hastalar üzerindeki uygulamaları nede-
niyle, emeklilik sonrası bilim aşkıyla çalışmalarını kendi 

imkanlarıyla sürdürürken, üstüne üstlük bir de soruştur-
madan geçirildi. 1981 yılında hayata gözlerini yumdu. 

8- Süreyya Tahsin Aygün için  son görev ne olabilir? 

Süreyya Tahsin Aygün’e vefa borcumuz var. Adı altın 
harflerle yazılması gereken bu bilim insanı, bizim kutsal 
emanetimiz olmalı. Atatürk diyor ki; “Tarihi yaşadığımız 
gibi yazdık, fakat geleceği Cumhuriyet’e inananlara, onu 
koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır.” 
Atatürk’ün emanetlerinin bekçisi olan bizler için, ömrünü 
bilime, hayvan ve insan sağlığında unutulmaz başarı-
lara imza atmış  Süreyya Tahsin Aygün’ün adını genç 
nesillere aktarmak, kutsal emanetlerimizden biri olma-
lı. Çünkü geçmişin izleri olmadan geleceğe ilişkin plan 
yapmak mümkün değil. Gelecek için elimizdeki meşale, 
yurtseverlik, bilim ve hizmet ise ancak Süreyya Tahsin 
Aygün’e vefa borcumuzu ödeyebiliriz. 

9- Dünyada Süreyya Tahsin Aygün için neler söylen-
mişti?

Alman bilimci Dr. Gerlach 1932’de Viyana radyosundan 
yaptığı bir konuşmada, S.Tahsin Aygün’ü överek, “Türkiye 
Cumhuriyeti’nin medeniyet dünyasına yaptığı en büyük  
hizmet, sığır vebasını imha etmiş olmasıdır. Bunu şük-
ranla anar ve bu millete minnetlerimizi sunarız” demişti. 
Yaşadığı dönemde, yabancı ülkelerdeki dergilerde hak-
kında başarılarını takdir ile öven yazılar çıkmıştır.

10- Bugünden o güne bir projeksiyon yaparsak, Sürey-
ya Tahsin Aygün’ün çalışmaları için tıbbi etik açıdan 
neler söylenebilir? 

Yaşadığı dönemde, Aygün Enstitüsünde, 200 Alman 
çocuğu kök hücre ile tedavi edilmiştir. Iyileştirdiği pek çok 
vakanın yanında zaman zaman kovuşturmaya uğra-
ması, onu hayal kırıklıklarına uğratmıştır. Insan hastalar  
üzerindeki uygulamaları o dönemin koşulları unutularak 
bazı kesimlerce eleştirilmiştir. O dönemi kendi koşulları 
içerisinde değerlendirirsek, Süreyya Tahsin Aygün’ün tali-
domid faciasını önlemesi, bulduğu aşılar, bilimsel başarı-
ları unutulmuş, sadece kök hücre çalışmalarından dolayı 
kendisi haksızlığa uğratılmıştır. Üstelik yüzlerce  vakada 
başarılı olmuş, tedavi olan insanların  kalbinde taht kur-
muştur. Ancak, bazı kesimler bu durumdan rahatsız ol-
muştur. 

Son söz;

“Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha iyisini yapmak 
için  kendinde kuvvet bulacaktır.”  M.Kemal Atatürk
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9 Aralık 2022 gününün düşündürdükleri;

Sabah; Ankara, Karşıyaka Istiklal Gazileri Şehitliğinde 
Kabri başında yapılan törenle Ord. Prof.Dr. Süreyya 
Tahsin Aygün’ü anıyoruz. Veteriner Hekimler Derneği 
Başkanı Dr. Gülay Ertürk’ün içten duygularla yaptığı 
hatırlatıcı ve tanıtıcı konuşmayı dinliyoruz. 

Öğle; Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalında zamanında ders verdiği  
Dershanesine törenle isminin verilmesi ve yapılan 
içten, duygusal konuşmalardan sonra, Ankara 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Satı Baran Konferans 
Salonundayız.   

Ön sırada oturuyorum, karşımda büyük perdede Ord. 
Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün’ün fotoğrafları peş 
peşe akıyor, hepsinde de sanki bana tebessümle ba-
kıyor, “Ben asıl yuvamdayım ve artık mutluyum” diyor. 

Bu hisler içinde, sevgili dayım Ord. Prof. Dr. Süreyya 
Tahsin Aygün ile ilgili anılarım hayalimden hızla geçi-
yor, gözümün önünde canlanıyorlar.

Dört beş yaşlarındayım. Ekim ayı, Ankara’dayız, Gazi 
Mustafa Kemal Paşa Bulvarında, köşede büyük bir 
bahçe içindeki köşkte. Arı kovanları… Başımdan arı 
sokuyor, saçlarımın arasından arının iğnesini bulup 
çıkarıyor.  

Büyük bir heyecanla dayımın Istanbul’a gelmesini 
beklediğim yaz ayları.  Birlikte Moda, Fenerbahçe Plaj-
larında geçirdiğimiz güzel saatler…

Kadıköy iskelesinde ve etrafındaki parkta akşam sa-
atlerinde yaptığımız yürüyüşler ve sorularım… Sabırla 
verdiği cevaplar… 

Ortaokul yıllarım, 1950’li yıllar; çocuk felci korkusu… 
Gazete haberlerinden dolayı insanlar denize girme-
ye korkuyorlar. Dayım bu konuda korkumu gidermek 
için anlatıyor; “Iki aşı var. Biri Dr. Salk’ın aşısı diğeri Dr. 
Gey’in aşısı diyor, Salk aşısının Türkiye’ye sokulmasına 
karşı olduğunu söylüyor, bu aşıda Çocuk Felci mikrobu 
olduğu için zayıf bünyelere hastalık geçebilir diyor. Dr. 
Gey’in çalışma arkadaşı olduğunu, onun aşısına gü-
vendiğini anlatıyor. Memleketimizde çocuk felci has-

talığına çok az rastlandığını, ama önemli olmadığını, 
muhtemelen iklim, gıda ve benzer şartlar nedeniyle 
çocuk felci virüsünün yaşayamadığını söylüyor. Bu 
sohbeti Amerika dönüşü Kadıköy’deki evimizde yapı-
yoruz. Amerika’ya bir yıl için konferanslar ve kurs ver-
mek üzere gitmişti. Orada virüslerin doku kültürlerinde 
üretilmesini öğreterek asistan yetiştirmişti.  Bu arada 
anlattığı bir anekdot da hafızamda canlanıyor, kendi 
kendime gülümsüyorum:

Amerika’dan dönerken Dr. Gey kendisine araştırma 
dokularından veriyor ve Avrupa’da bunları ilgililere da-
ğıtmasını rica ediyor. Dokuların yolculuk boyunca canlı 
kalmaları için belli bir hararette bulunmaları gerekiyor 
ve bu yüzden o dokuları yolculuk boyunca uçakta koy-
nunda taşıyor. 

Seyahatleri ve döndüğünde anlattıkları bir bir hafı-
zamda canlanıyor: Madrid, Brüksel, Anvers, Roma, 
Londra, Frankfurt, Münih, Lahey, Cenevre, kongreler, 
konferanslar, araştırmalar, toplantılar…

1960’lı, 70’li yıllar; kök hücre çalışmaları… Almanya’da 
adına kurulan “Aygün Institüt”de pek çok çocuğun kök 
hücre ile tedavi edilmesi…

Yine bir yaz günü; bana ” Frankfurt’ta Goethe Üniver-
sitesi’nde kendisine Enstitü verdiklerini ve onlara hücre 
üretilerek pek çok hastalığın nasıl tedavi edilebileceği-
ni öğrettiğini anlatıyor…

1979 yılının Haziran ayı; Bostancı’da deniz kenarında-
ki dairesinde, balkondayız. Bana kendisinin kapağında 
resminin yer aldığı Yankı dergisinin son sayısını veriyor, 
dergideki hücre kültürü ile ilgili yazılanları bana özetliyor. 
Bana göre yazılanlar -kendisinin bana anlattığı bilgiler 
çerçevesinde- günümüzde de güncelliğini koruyor. 

Bu arada Nebil Özgentürk, etkili sesi ile belgeseli son-
landıran cümlelerini söylüyor…

Bugünü bizlere yaşatan; başta Veteriner Hekimler 
Derneği Başkanı Dr. Gülay Ertürk ve Yönetim Kuru-
lu’na, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ender Yarsan’a ve öğretim üyelerine sonsuz 
teşekkür hislerimle salondan ayrılıyorum.

SON SÖZ DUYGU ELBİR’İN…

Duygu ELBİR
Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin AYGÜN'ün  yeğeni
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Veteriner hekimler mesleki kapsamda çok çeşit-
li ve farklı türde hayvanlarla yine farklı şartlara 
sahip ortamlarda çalışmakta, hayvan sağlığı 
ve refahından gıda güvenliği ve halk sağlığına 
kadar uzanan geniş bir faaliyet alanında istih-
dam edilmektedirler. Hayvan sağlığı ve refahına 
yönelik teşhis, tedavi, bakım, koruma ve kontrol 
uygulamalarında veteriner hekimler birçok farklı 
mesleki tehlikeye maruz kalmaktadır. Veteriner 
hizmetleri ülkemizde NACE 75 kodu altında 
“tehlikeli” sınıfında yer almaktadır. SGK verilerine 
göre 2015-2020 yılları arasında veteriner hiz-
metleri alanında 1266 hekim iş kazası geçirmiş 
ve bir veteriner hekim iş kazası nedeniyle haya-
tını kaybetmiştir. Elbette bu veriler sadece kayıt-
lara geçmiş durum ve olayları kapsamaktadır. 
Aldıkları eğitim kapsamında, çoğu veteriner he-
kim kendine teşhis koyarak gerekli gördüğü ilaç 
tedavisini başlatmaktadır. Yine yaralanmalarda 
kendi kendine dikiş atan, kırık durumlarında gö-
rüntüleme sonrası alçı yapan veteriner hekim 
sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Bu ne-
denle resmi kaynaklara bildirilen iş kazası / mes-
lek hastalığı vaka sayısı gerçekte olduğundan 
çok daha düşük görünmektedir. Çoğu iş yeri için 
sıralanabilecek elektrik, yangın, sabotaj, soygun 
gibi genel risklerle beraber bir hekimin karşıla-
şabileceği mesleki tehlikeleri fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik tehlikeler olarak gruplandırabiliriz. 

Zoonotik hastalıklara mesleki maruziyet, veteri-
ner hekimliğin doğasında var olan bir risktir. Ça-
lışma ortamlarında hayvanda ve/veya hayvan 
atıklarında bulunabilen zoonoz etkenler sağlam 
veya hasar görmüş deriden geçerek ya da solu-
num yoluyla da risk oluşturabilmektedir. Zoonoz 
hastalıklarda hayvan ya çok az belirti gösterir 
ya da hiç belirti vermeden sağlıklı gibi görünebi-
lir. Söz konusu etken (mikroorganizma) hayvan-
da doğal flora olarak bulunup onda herhangi 
bir hastalık yapmazken, insanlarda ciddi bozuk-

luklara/hastalıklara sebep olabilir. Hayvanların 
direnç geliştirdiği bu mikroorganizmalara karşı 
bu etken ile daha önce hiç karşılaşmamış olan 
kişilerde ciddi reaksiyonlar gelişebilir. Zoonoz 
etkenler deri (temas), akciğer (solunum) ve sin-
dirim (ağız) yolları ile vücuda alınabilir. Hayvan 
ısırıkları ve tırmalamaları, hayvan dokuları ve 
kültürleri, vücut sıvıları ve dışkı ile temas, hay-
van veya hayvan temasıyla kontamine olmuş 
cansız nesneler, kafes temizliği ve et muayenesi 
gibi faaliyetler bir veteriner hekim için zoonotik 
hastalık kaynakları olabilmektedir. Yine hekim-
lerin özellikle köylerde çalışırken hayvan sahip-
leri tarafından yapılan yemek ikramlarında (çiğ 
sütten üretilmiş) zoonoz riski ile karşılaşabile-
cekleri unutulmamalıdır. Hekimler için kedi tır-
mığı hastalığı, leptospirosis, saçkıran, kuduz, 
bruselloz, pasteurellosis ve tularemi hastalıkları 
sıklıkla rapor edilmektedir. Bacillus anthracis, 
H1N1, Brucella spp, metisiline dirençli Staphylo-
coccus aureus, cryptosporidia, Chlamydia psit-
taci, Campylobacter spp, hepatit, toxoplasma, 
giardia, ekinokok ve Coxiella burnetii sık karşıla-
şılan hastalık etkenleridir. 

Özellikle ulaşımın kolaylaştığı ve dünya gene-
linde hareketliliğin bu kadar arttığı günümüzde 
yaban hayatı ile insan teması sık sık gündeme 
gelmektedir. Farklı coğrafyalardan koparılan 
hayvanların bambaşka bir kıtaya götürülerek 
orada ticareti yapılabilmektedir. Bu durum hem 
hayvan sağlığını hem halk sağlığını tehdit ede-
rek veteriner hekimlerin de farklı hayvan floraları 
ile temasını gündeme getirmektedir. Hayvanlar 
doğal floralarında bulunan etkenlere direnç 
geliştirmiş olabilir fakat veteriner hekimin bu 
etkenle ilk kez karşılaşıyor olması onun için bir 
meslek hastalığı başlangıcı olabilir. Bu nedenle, 
her hayvan türüyle çalışırken olası sonuçların 
her zaman farkında olunmalı ve bulaşma riskini 
en aza indirecek önlemler alınmalıdır. Zoonotik 

VETERİNER HEKİMLİĞİ HİZMETLERİNDE 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Prof. Dr. Çiğdem SEZER
KAÜ Veteriner Fakültesi, Veteriner 
Gıda Hijyeni ve Üretimi Anabilim Dalı
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hastalıkların edinilmesinin ötesinde, bu hastalığın di-
ğer hastalara ve hatta müşterilere, iş arkadaşlarına 
ve aile üyelerine bulaşabileceği de dikkate alınmalıdır. 
Hekimlerde böcek (yaban arısı, karınca, pire) alerjisi ve 
özellikle kedi ve kuşlar başta olmak üzere bazı hay-
vanların kıl, tüy, deri ve tozlarına karşı alerjik reaksi-
yonlar da biyolojik tehlikeler olarak karşımıza çıkmak-
tadır. 

Mesleki tehlikeler içerisinde biyolojik ve fiziksel tehli-
keler kadar gündeme sık gelmeyen bir diğer tehlike 
ise kimyasallardır. Uygulamalarda kullanılan anestezi 
gazları, formaldehit, prostaglandin, kemoterapi ilaç-
ları, dezenfektanlar, insektisit ve pestisitler, çok güçlü 
narkotik analjezikler, radyoloji için gerekli solüsyonlar 
gibi çoğu kimyasal madde kazara deriye direkt temas 
edebilir, solunabilir, yutulabilir veya yanlışlıkla enjekte 
edilebilir. Bu durumlar çalışılan kimyasala bağlı ola-
rak mutajenik, teratojenik, kanserojenik, akut toksisi-
te, yanıcılık, patlayıcılık, cilt tahrişi, alerjik reaksiyonlar, 
akut baş ağrısı, astım ve akciğer hasarını içeren teh-
likeli etkilere neden olabilir. Hayvanlar için kullanılan 
kimyasal ilaçların yapısı, etki tarzı ve etki dozu farklı-
dır. Küçük hayvan ve insan için kullanılan dozdan çok 
daha fazlası büyük bir hayvan için uygulanabilir. Bu 
uygulamada yanlışlıkla hekimin ilacı kendine enjekte 
etmesi çok büyük sağlık sorunlarına neden olabilir. 
Son zamanlarda özellikle küçük hayvanların tedavi-
sinde kemoterapi uygulamalarının artması nedeniyle 
kemoterapi ilaçları ile direkt temas riski de gündeme 
gelmiştir. Kliniklerde kimyasallar ile yapılan temizlik ve 
dezenfeksiyon işlerinde ve yine hayvanlar için bit, pire 
ve parazitlere karşı yapılan ilaçlamalarda veteriner 
hekimlerin solunum yolu veya temas ile bu kimya-
sallara maruz kalması olasıdır. Hekimlerin kendini ve 
hastayı korumak için çoğu durumda kullanması gere-
ken eldivenler bazı bireylerde lateks alerjisine neden 
olabilmektedir. Çoğunlukla lateks alerjisinin gelişimi, 
latekse tekrar tekrar maruz kalma ile ilişkilidir. Pudralı 
lateks eldivenler, yalnızca kullanıcı için değil, kullanıcı-
nın yakınında lateks alerjisi olan herkes için risk oluş-
turabilir; eldivenlerdeki lateks materyal tozla birlikte 
eldiven çıkarılırken havada uçuşarak çevredekilerin 
solumasına neden olabilir. Alerji varlığı veya şüphesi 
durumlarında lateks içermeyen eldivenler alternatif 
olarak kullanılabilir. Veteriner anestezi uygulamala-
rında uçucu anestezik ajanların inhalasyonu sıklıkla 
karşılaşılan bir risktir. Anestezi salonlarının doğru ve 
yeterli havalandırılması bu riski önlemek için önemli-
dir. Enjekte edilebilir anestezik maddeler mukus zar-
larından veya oral alımdan sonra emilebilir. Bu gaz-
lara düşük düzeyde maruz kalma, hafif veya şiddetli 
akut veya kronik semptomlara neden olabilir. Kazara 
yutulması, ciltle temas durumu veya enjekte edilmesi 
durumunda araç kullanmamalı ve acil tıbbi yardım is-
tenmelidir. Anestezide kullanılan birçok ilaca veteriner 
hekimlerin ulaşım imkânının olması bazen bu ilaçların 
kötüye kullanımını da gündeme getirmektedir. Mad-
de bağımlılığı ile ilgili meslek kuruluşlarının eğitim se-
minerleri düzenlemesi ve farkındalığın artırılması bu 
sorunun çözümünde önemlidir.

Beşeri hekimler derdini anlatıp doktoruyla işbirliğine 
açık insanla çalışırken, veteriner hekim çoğunlukla 
işbirliği yapmayan, ağrısını acısını ifade edemeyen, 
muayeneye yanaşmayan hayvanlara sağlık hizmeti 
vermektedir. Işte tam da bu nedenle veteriner he-
kimlerin en büyük fiziksel tehlikelerini hayvan tepkileri 
oluşturur. Hayvan zapturaptının önemini ortaya ko-
yan birçok araştırma veteriner hekimlerin hayvanlar-
dan ciddi sağlık sorunlarına neden olabilecek büyük 
hasarlar aldıklarını göstermiştir. At tekmesi ile kabur-
ga kırığı, kafa travması, köpek ısırması sonucu sinir ve 
doku hasarı-kaybı, büyükbaş hayvanların muayene-
si sırasında ayak parmağı ezilmesi, kedi tırmalaması 
gibi birçok hasar örneklendirilebilir. Fiziksel hasarların 
çoğu taşıma, muayene, zapt etme aşamalarında or-
taya çıkmaktadır. Bu kazalar gerekli koruyucu-önleyici 
tedbirlerin alınmamış olmasından kaynaklanabilece-
ği gibi, zapturapt için kullanılacak düzenek, alet ekip-
manın düzenli bakım onarımının yapılmamış olma-
sından da kaynaklanabilmektedir. Veteriner hekimler 
tarafından bildirilen belirgin yaralanmalar arasında 
kesici-delici alet yaralanmaları (bistüri kesiği, kanül 
yaralanması vb) önemli risk faktörleridir. Aşılama 
esnasında kazara aşılara (canlı aşı) maruz kalan he-
kim sayısı oldukça fazladır. Enjekte edilen maddelere 
(kimyasal-biyolojik) karşı olumsuz reaksiyonlar ve en-
feksiyonlar dâhil olmak üzere tıbbi tedavi gerektiren 
birçok ciddi durum ortaya çıkmaktadır. Dünya sağ-
lık örgütü biyogüvenlik eğitim serilerinde kesici-delici 
alet yaralanmalarını engellemek için kanül kapağının 
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kapatılmaması gerektiğini, bunun yerine en doğru 
davranışın basit bir kesici delici alet kutusu bulundu-
rup enjektörü kanül kapağını kapatmadan bu kutuya 
atmak olduğunu önermiştir. Aşırı sıcak veya aşırı so-
ğuk ortam, malzeme, ekipman yine fiziksel tehlikeler 
arasında yer almaktadır. Otoklavdan sıcak buharla 
temas, kuru hava sterilizatöründen alınan oldukça sı-
cak malzemeler ya da kriyojenik sıvılar ve sıvı nitrojen 
de aşırı soğuk teması nedeniyle yanıklara, yaralan-
malara ve cilt sorunlarına neden olabilir.

Veteriner hekimlerin meslek hayatlarında en çok kar-
şılaşılan trafik kazaları ciddi yaralanmalarla, iş göre-
mez hale gelme veya ölümle sonuçlanabilmektedir. 
Acil durumlarda hızlı araç kullanmak, yoğun hasta ta-
leplerini karşılamak adına araç kullanımında telefonla 
konuşmak, mental ve fiziksel yorgunluk, uzun çalışma 
süreleri sonunda dikkat dağınıklığı ve uykusuzluk gibi 
birçok nedenle kazalar gerçekleşebilmektedir. Veteri-
ner hekimlerde mental ve fiziksel yorgunluk berabe-
rinde yanlış teşhis getirebilmektedir. Hasta kaybı her 
ne nedenle olursa olsun hekimlerde psikolojik olarak 
hassasiyet, bıkkınlık ve devamında depresyona da 
sebebiyet verebilir. Teşhis ve tedavide sintigrafi ve 
röntgen gibi radyasyonun kullanıldığı birçok yöntem 
mevcuttur. Veteriner hekimler hayvan hareketini en-
gellemek ya da hayvanı doğru pozisyonda sabitle-
mek amacıyla ışınlama alanında bulunmak zorunda 

kalabilir. Düşük doz radyasyona uzun süreli maruz 
kalma birçok tıbbi bozuklukla ilişkilendirilmiştir. Yük-
sek doza maruz kalma cilt değişikliklerine, hücre ha-
sarına ve ölümcül olabilen gastrointestinal ve kemik 
iliği bozukluklarına, cilt kanserine neden olabilir. Hasar 
görmemiş kurşun önlük, eldiven ve boyunluk kullan-
mak, kişisel dozimetre taşımak gibi bazı basit önlem-
ler alınarak radyografi güvenle kullanılabilir. Çalışma 
ortamlarında dar ve sıkışık alan, yetersiz aydınlatma 
gibi kötü fiziksel şartlar içerisinde uzun süre kalarak 
hem hayvanı tutma hem de muayene veya aşılama 
gibi işlem yapma hekim için oldukça yorucudur. Yine 
büyük hayvanları itme, yakalama, tutma, kaldırma 
gibi hekimin omurga sağlığını olumsuz etkileyecek 
birçok durum ergonomik riskler olarak karşımıza çık-
maktadır. Fiziksel tehlikeler içerisinde hayvan sahipleri 
tarafından psikolojik ve/veya fiziksel şiddete maruz 
kalma maalesef son zamanlarda gündeme sıklıkla 
gelen önlem alınması gereken ciddi bir sorundur. Iş 
ortamında işverenin, amirlerin veya diğer çalışanların 
uyguladıkları psikolojik şiddet de yıldırma-mobbing 
olarak bir diğer mesleki risktir. 

Canlılar doğduğu andan itibaren tehlikelerle savaş-
maya başlar ve bu savaş yaşam boyunca her gün 
farklı şekillerde devam eder. Işi hızlı yapıp çabuk bi-
tirmek ne kadar önemli olursa olsun sağlıkla hayatta 
kalmak hepsinden daha önemlidir. Iş sağlığı ve güven-
liğine yönelik en temel prensip tehlikeleri riske dönüş-
meden belirleyip gerekli önlemleri önceden almaktır. 
Yani bu durum proaktif bir yaklaşım sergiler. Veteriner 
hekimler lisans eğitimleri boyunca ağır bir müfredata 
tabiidirler. Bu müfredata iş sağlığı ve güvenliği dersi 
zorunlu ders olarak eklenmiştir. Oldukça önemli olan 
bu ders kapsamında hekim adayları daha öğrenciy-
ken derslerde ve mezuniyet sonrası mesleklerini icra 
ederken karşılaşabilecekleri tüm tehlikeleri, riskleri, 
kontrol ve koruma yöntemlerini temel kapsamda öğ-
renmektedirler. Insanların hijyen algıları-alışkanlıkları 
farklı olsa da bir hekim için en önemli korunma yön-
temi el hijyenini sağlaması ve bunu önemsemesidir. 
Özellikle tek kullanımlık kişisel koruyucu donanımlar 
(eldiven, maske, gözlük, önlük gibi) ihmal etmeden ve 
üşenmeden mutlaka kullanılmalı, bu yaygınlaştırıla-
rak alışkanlık haline getirilmelidir. Hayvan zapturapt 
yöntemleri doğru bir şekilde uygulanmalı ve bunun 
için kullanılacak tüm alet-ekipmanın bakımının yapıl-
dığından emin olunmalıdır. Biyolojik tehlikelere karşı 
aşılama prosedürü ülkelere göre değişmektedir. He-
kimlerin düzenli sağlık kontrolü yaptırması, gerekli ise 
aşılama takvimine sadık kalması önemlidir. Tüm ça-
lışma alanlarında doğru ve yeterli işaretleme ve eti-
ketleme uygulaması yapılmalıdır. Çalışma ortamında 
tüm çalışanlara iş tanımı yapılmalı ve bu tanım çer-
çevesinde görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi 
beklenmelidir. Mesleki tehlikeler iş hayatında her za-
man var olacaktır. Önemli olan bu tehlikelerin farkın-
da olunması ve gerekli tüm tedbirlerin alınarak geçici 
ya da kalıcı sağlık sorunları yaşamadan mesleği sür-
dürebilmektir. 
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Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: “Veteriner Hekim-
ler Derneği’nin 23. bülten sayısında söyleşimizi 
kabul ettiğiniz için memnuniyet duyuyoruz. Gö-
rüntü yönetmeni Kaan Çalışkan’ı bir de sizden 
dinleyebilir miyiz?

Kaan ÇALIŞKAN: Sektörle tanışmam Gazi 
Üniversitesi Iletişim Fakültesi Radyo Televizyon 
ve Sinema Bölümü 1. sınıf öğrencisi iken stajyer 
kamera asistanı olarak Ankara’da çekilen “Fer-
hunde Hanımlar” dizisine başlamam ile oldu. 
Ardından sırasıyla kamera asistanı, kameraman, 
steadicam operatörü ve daha sonra da görün-
tü yönetmeni olarak uzun yıllar sinema sektö-
ründe çalıştım. Mesleğine aşık bir sinemacıyım. 
Teknolojinin çok hızlı bir şekilde değişmesi ile 
kullandığımız kamera, lens, ışık malzemeleri vb. 
enstrümanların sürekli güncellenmesi görüntü 
yönetmeninin de her gün yeni bir bilgi öğrenme 
gerekliliğini ortaya koyuyor. Buda işimin en he-
yecan verici boyutu. Bu değişen enstrümanlarla, 

planlanan sahnelerde ve filmin bütününde ya-
ratılmak istenen duyguyu görsel dünya olarak 
yaratmak benim görevim. Setin patronu olan 
yönetmenin en büyük yardımcısıyım ve bütün 
teknik ekibin başı olarak filmde gözünüzün gör-
düğü her şeyin en ufak ayrıntısına kadar sorum-
lusuyum.

Avrupa Yakası dizi setinden görüntü

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Kaan Bey, sizin 
pek çok güzel projede yer aldığınızı biliyoruz. 
Dizi, film, reklam, belgesel, haber, spor, yarış-
ma programı gibi alanlarda kameramanlık ve 
görüntü yönetmenliği yaptınız. Özellikle halkın 
sevgisini kazanan “Ferhunde Hanımlar”, “Av-
rupa Yakası”, “Karadayı”, “Içerde”, “Alija”, “Bozkır” 
gibi pek çok ünlü dizide steadicam operatörlüğü 
yaptınız. Ayrıca “Güzel Kız”, “Koku”, “London Nahi 
Jaunga”, “Bir Zamanlar Gelecek 2121” gibi film-
lerin de görüntü yönetmenliğini üstlendiniz. Bu 
projeleri gerçekleştirirken sizi neler motive etti? 
Sizi en çok heyecanlandıran dizi ve film projesi 
hangisiydi? Bu dizi ve filmlerin çekimleri esna-
sında yaşadığınız farklı bir anınız var mı?

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ KAAN 
ÇALIŞKAN İLE SÖYLEŞİ

Veteriner Hekim Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ
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Kaan ÇALIŞKAN: Işe başlamadan önce en büyük 
motivasyon kaynağım tabii ki iyi bir senaryo. Senar-
yoyu öncelikle benim beğenmem çok önemli. Daha 
sonra yönetmenin kafasındaki planı bilmek ve onun 
hayal ettiğini anlayabilmek. Zihnimde senaryo oku-
ması sonrasında oluşan ile yönetmenin hayali ne 
kadar aynı çizgide buluşursa motivasyonum o kadar 
kuvvetli hale geliyor. Mesela yönetmenliğini “Serpil 
Altın”ın yaptığı ulusal ve uluslararası birçok festivalde 
yer alan “Bir Zamanlar Gelecek 2121” filminde bunu 
tamamıyla yaşadım. Serpil’in hayali ile senaryoyu zih-
nimde harmanlayıp, tabii ki burada yönetmenin bana 
verdiği güven duygusuyla da, 100 yıl sonrası insanla-
rın yer altında yaşadığı bir dünya yaratma fikri başlı 
başına bir motivasyon kaynağı. Bunu gerçekleştirir-
ken yeraltında ışık kaynağı olarak kullanabileceğim 
herhangi bir pencere, aplik vb. hiçbir ışık kaynağının 
olmaması zorluk derecesini arttırsa da hikâye gereği 
enerji kullanımının sınırlı olduğu bir dünyada gecele-
ri sistem tarafından ışıkların kırmızıya dönmesi gibi 
tasarım gerektiren ışık oyunları ve renk geçişleri beni 
daha da heyecanlandırdı. Sonuçta ustaların bile dis-
topik bir filmde görüntü yönetmenliği yapma şansı 
ülkemizde bu türün fazla örneği olmamasından ötürü 
çok zor. Bu da benim için ayrı bir övünç kaynağı oldu. 
Ayrıca uluslararası boyutuyla 10 ayrı ülkede vizyona 
giren “London Nahi Jaunga”da beni ayrı bir heyecana 
sürüklemişti. Tamamen farklı bir kültürü sinema per-
desine aktarmak bunu da ülkesinin en iyi yönetmen-
lerinden biri olan “Nadeem Baig”le yapmak ayrı bir 
heyecandı benim için. 

Film dünyada yaptığı gişe hasılatı ile Pakistan sine-
ması Lollywood için ayrı bir rekor oldu. Aklıma gelen 
ilk anı için, “Koku”dan örnek verebilirim. Filmde sağır 
ve dilsiz babaannesi ile büyümüş konuşamayan bir 
kız çocuğunun şehirden gelen felsefe profesörü kadın 
ile kurdukları bağ anlatılıyor. Bu ikilinin karşılaştığı ilk 
sahnede müthiş bir an yaşandı. Provayı kaydedelim 
cümlesi hiçbir zaman hoşuma gitmemiştir. Çünkü 
kaydedilen prova, prova değildir bana göre. Kaydet-
tiğimiz bu prova tam 9 dakika tek plan olarak sür-
dü. Sanırım sahnenin 4. dakikasından itibaren çocuk 
oyuncumuz ve kadın oyuncumuz “Nergis Öztürk” se-
naryonun da dışına çıkarak doğaçlamaya başladılar. 

Tam dokuz dakika sonra yönetmenin kesmesiyle bir-
likte setteki herkesin bir köşede ağladığını ya da deği-
şik hallere büründüğü bir ortam oluştu. Şu an bile aynı 
duyguları yaşıyorum, tüylerim ürperiyor. Yayın için 
hazırlık yapmaya başlayan oyuncu ve teknik ekibe, 
yönetmenin hayır bir daha çekmeyeceğim, bu benim 
için bu haliyle yeterli demesi, zaten duygu patlaması 
yaşayan herkesi daha da derinden etkiledi. Bu set-
lerde çok nadir yaşanabilecek olay gelecekte de hafı-
zamda yerini alacak diye düşünüyorum.

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Bir film sizce mesaj içer-
meli midir?

Kaan ÇALIŞKAN: Tabii ki içermelidir. Ama bu mesa-
jın kör gözüne parmak şeklinde değil de biraz da iz-
leyici yorumuna bırakılması gerektiğini düşünüyorum.
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Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: “57. Antalya Altın Porta-
kal Film Festivali”nde ilk uzun metrajlı “En Iyi Görüntü 
Yönetmeni” ödülüne aday gösterilen “Koku” adlı filmin 
görüntü yönetmenliğini yaptınız. Filmde “Nergis Öz-
türk” ve “Yunus Emre Yıldırımer” gibi güçlü oyuncuların 
olması da dikkat çekiciydi tabii ki. Filmde gözlemle-
diğim kadarıyla, şehir hayatında kadının çektiği güç-
lükleri, iş-sosyal hayatında yaşadığı sorunları ve ailevi 
sıkıntılarını dile getiriyorsunuz. Bu tür olaylar maalesef 
toplumumuzun önemli sorunlarından. Filmi bir de siz-
den dinleyebilir miyiz? Filmin topluma verdiği mesajın 
doğru algılandığını, vermek istediği mesajı tam ilete-
bildiğini düşünüyor musunuz? Izleyicilerin geri dönüş-
lerinden memnun musunuz?

Kaan Çalışkan, Nergis Öztürk ve Yunus Emre Yıldırımer

Kaan ÇALIŞKAN: “Koku” şehir hayatında sıkışmış bir 
kadın “Ilhan” (Nergis Öztürk), geçmişinde yatan ata-
erkil aile yapısının dayatmaları ile erkek çocuğu gibi 
yetiştirilmesinin verdiği psikolojik zararlara ek olarak, 
erken yaşta menopoza girme tehlikesi ile karşı karşıya 
kalıyor. Psikolojik olarak sıkıntılı bir dönemden geçen 
Ilhan, çocuk sahibi olma isteği ile “Mustafa” (Yunus 
Emre Yıldırımer) ile anlaşmalı bir evlilik yapıyor. Son-
rasında da Mustafa’nın Malatya’daki köyüne yolunun 
düşmesi ile sağır ve dilsiz babaannesi tarafından bü-
yütülen Zel ile yolları kesişiyor. Babaannesinin ölümü 
ile köpeği ile baş başa kalan Zel’e köylü sahip çıkmaya 
çalışsa da konuşma problemi olan Zel iyice yabanile-
şiyor. Sonrasında Ilhan ile Zel arasında filmin ismini 
taşıyan “Koku” (Nergis çiçeğinin kokusu) aracılığıyla bir 
bağ kuruluyor. Burada tabii yönetmenin bakış açısı ve 
izleyicinin film hakkında düşünceleri arasında bir pa-
ralellik gözlemledim. “57. Antalya Altın Portakal Film 
Festivali”nde filmin ilk gösterimi sonrasında seyirci 
filmi uzun süre ayakta alkışladı ve bizlere yani ekibe 
sevgi gösterisinde bulundu. Sanırım, festival jürisinin 
ödülle taçlandırmadığı filmimiz, izleyiciler tarafından 
çok beğenildi. Bu arada nihayetinde film jüriye değil, 
halka yani izleyiciye yapılır düşüncesindeyim.

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: “Bir Zamanlar Gelecek 
2121” adlı film Istanbul sinemalarında gösterilmeye 
devam ediyor. Bize bu filmden bahsedebilir misiniz? 
Ileriye dönük kariyer plan ve projeleriniz nelerdir?

Bir Zamanlar Gelecek 2121 filminden görüntü

Kaan ÇALIŞKAN: “Bir Zamanlar Gelecek 2121” filmi 
pandemiyle sorgulamaya başladığımız sorunların 
temelinde 100 yıl sonra kuraklık iklim değişikliği vb. 
sebeplerle genç insanların yaşlı yöneticileri devirerek, 
yönetimi ele geçirdikleri bir dünyada yeraltında yaşa-
malarını ele alıyor. Virüslerin, hastalıkların kırıp geçir-
diği dünyada sıcaklık dışarıda 80 dereceleri bulurken, 
insanlar yeraltında inşa ettikleri bloklarında yaşama-
ya mecbur kalıyorlar. Filmimiz, yeraltında gençlerin 
hakimiyetinde yönetilen bu dünyada, kıtlık kanunla-
rı gereği doğacak yeni bir bebeğin yerine, ailenin en 
yaşlı insanının sağlıklı organları alınarak öldürülmesi 
sürecinde, en yaşlı birey olan anneanne ve ikinci ço-
cuğuna hamile olan kızı arasında yaşanan duygu 
değişim sürecine yöneliyor. Senaryoyu ilk okuduğum 
andan itibaren benim için çok farklı bir konumda yer 
alan film, sanırım ömür boyu da bu ayrıcalıklı konu-
munda kalmaya devam edecek. Sanırım gelecekte, 
farklı işleri, zorluk derecesi yüksek olan “challenge” de 
diyebileceğimiz filmleri yapmaya devam edeceğim. 
Ne kadar farklı iş yaparsam o kadar mutlu oluyorum. 
Hayatın rutininde bu değişiklikler beni ayrıca motive 
ediyor.
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Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Türkiye ve yurtdışından 
hangi görüntü yönetmenlerini beğeniyorsunuz? Size 
ilham veren görüntü yönetmenleri hangileridir?

Kaan ÇALIŞKAN: Yurtdışında “Roger Deakins”, 
“Emanuel Lubezki”, “Darius Khondji”, “Paul Cameron” 
ve yurtiçinden “Soykut Turan”, “Uğur Içbak” beğendi-
ğim isimlerden birkaçı. Ben bu zamana kadar asistan-
larıma bu meslek için iki şeyin çok önemli olduğunu 
söylerdim. Bunlardan birincisi “pratik zekâ”, anlık ka-
rar verme ve en doğru kararı verebilme yetisini sağ-
layacak. Ikincisi de tereddüt etmemek. Ne zamanki 
bana ilham olan görüntü yönetmeni “Soykut Turan” 
ile kamera operatörü olarak çalıştım, işte o zaman bu 
iki önemli özelliğe bir üçüncüyü ekledim; o da tecrü-
be… Sanırım bu hepsinden de kıymetli. Burada bütün 
ustaların, asistanlık yaptıklarım ve de yapmadıklarım 
önünde saygıyla eğiliyorum. 

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Araştırdığım kadarıyla 
ülkemizde ve yurtdışında çok az kadın görüntü yö-
netmeni bulunduğunu öğrendim. Bu konu hakkındaki 
fikirleriniz nelerdir?

Kaan ÇALIŞKAN: Sanırım malzemelerin ağırlığı bu 
konuda kadınlarımızın tercihinde ya da tercih et-
memesinde önemli rol oynuyor. Son yıllarda medeni 
toplumların bu konuda gelişme yaşadıklarını gözlem-
liyoruz. Dünyada da ülkemizde de çok önemli kadın 
görüntü yönetmenleri var. “Rachel Morrison”, “Mag-
delana Gorka”. Ülkemizde “Deniz Eyüpoğlu”, “Meryem 
Yavuz” gibi.

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Görüntü yönetmenliği 
maddi açıdan sizi tatmin edebiliyor mu? Ülkemizde 
senarist, yönetmen, görüntü yönetmeni, oyuncu ve 
set çalışanlarının hak ettikleri ücreti alamadığını ba-
sında sıkça duyuyoruz. Bu tür güçlüklerle karşılaştınız 
mı? Sizi koruyan bir sivil toplum örgütü var mı? Varsa 
haklarınızı savunduğunu düşünüyor musunuz?

Kaan ÇALIŞKAN: Ben ücretler konusunda bir dü-
zelmenin olduğu kanısındayım. Işimizin zorluğuyla 
birlikte, kazanılan paranın başka sektörlere göre ol-
dukça tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Daha 
ziyade en temel problemlerden birisi çalışma saatleri 
ve koşulları. Bu konuda da Sinema Televizyon Sendi-
kası çok önemli bir görevi yürütüyor. Bunun dışında 
alt grupların hemen hemen hepsinin bir meslek birliği 
var günümüzde. Mesela bunların en önemlilerinden 
birisi şüphesiz Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Bir-
liği “IMAGO”nun da üyesi olan “Görüntü Yönetmenleri 
Derneği”. Ben de birçok meslektaşım gibi GYD üyesi-
yim. Sorunların çözümü her zaman basit olmasa da 
sendika, GYD ve diğer birlikler artık sesini daha çok 
duyuruyor ve önemli adımlar atabiliyor.

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Ülkemizde sorunlar 
sadece maddi değil. Çok önemli konulardan biri de 
sansür! Birçok yapım toplumsal, sosyal, kültürel, dini 
ve siyasi baskılar sonucu “RTÜK” yasalarına takılıp 
başlamadan bitiyor. Senaristler, yönetmenler, görün-
tü yönetmenleri hayal ettiklerini yapımlarında tam 
olarak ortaya koyamayıp, istedikleri mesajları ilete-
miyorlar. Bu sorunlarla nasıl mücadele ediyorsunuz? 
Yurtdışı ile ülkemizi bu açıdan kıyaslar mısınız? 
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Kaan ÇALIŞKAN: Burada çok güncel bir örnek ver-
mek isterim. Ülkemizin yetiştirdiği önemli yönetmen-
lerden Emin Alper’in “Kurak Günler” projesinde, Kültür 
Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile yaşadıkları 
halen tazeliğini koruyor. Ülkemizin ekonomik durumu, 
kur farkları, yakıt fiyatları gibi koşulların kötüye gidişi 
sinema filmi yapmayı oldukça zor hale getirdi. Özel-
likle bağımsız film çeken yönetmenler adına. Bunu 
aşabilmenin yollarından birisi olarak, Kültür Bakanlığı 
desteği daha da önemli bir hale gelmeli. Yurtdışın-
dan fon alabilmek için ülkenizin bakanlığının deste-
ği olması gerekiyor. Tam da bu noktada kısır döngü 
başlıyor. Bakanlıktan onay alabilmek adına sansür 
devreye giriyor. Kurumun başındakilerin hoşuna git-
meyen sahneler ya da karakterlere müdahale ediliyor. 
Değişiklik yapılmazsa da destek alınamıyor. Zaten alı-
nan destek de bugün film yapma koşulları açısından 
komik rakamlar olarak kalıyor. Bakanlıktan destek alı-
namazsa da yurtdışında karşılığı olmuyor. Dolayısıyla 
yaratıcı ekibin önü her türlü kesilmiş oluyor.

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Mesleki sorunlarla ilgili 
sizi konuşturup, yorduk, başka bir konuya değinmek 
istiyorum. Konumuz evcil hayvanlar. Kaan Bey, eviniz-
de kedi, köpek vs. başka bir can dostumuzu besliyor 
musunuz? Hayvanlarla ilgili bir belgesel çektiniz mi ya 
da çekmeyi düşünüyor musunuz? 

Kaan Çalışkan’ın kedisi Şiro

Kaan ÇALIŞKAN: Evimde Şiro isimli British shortha-
ir ırkı, dişi bir yavru kedi besliyorum. Hem eşime hem 
çocuklarıma hem de bana can dostu olan Şiro’yu çok 
seviyoruz. Daha önce hayvanlarla ilgili bir belgesel 
çekmedim. Fakat “Koku” filmi başta olmak üzere bir-
çok projede hayvanların da ana castta yer aldığı film-

lerde çalıştım. Bizim için zor olsa da zevkli bir deneyim 
hayvanlarla çalışmak.

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Ankara’da Gazi Üni-
versitesi Iletişim Fakültesi’ni okuduğunuzu biliyoruz. 
Ankara’da yaşamak sizce nasıldı? Ankara hakkında 
düşünceleriniz nelerdir?

Kaan ÇALIŞKAN: Ankara benim hayatımın bir bölü-
münün geçtiği okul ve okul sonrası askerlik gibi önemli 
bir şehir. Istanbul’dan gelmiş biri olarak Ankara’yı çok 
medeni bulmuştum. Insanların eğitim ve kültür sevi-
yesi beni etkilemişti. Düzenli ve minimal yaşantıyı se-
ven biri olarak, her ne kadar minimal kalmasa da dü-
zenli oluşu Ankara’yı sevme sebeplerimden bir tanesi.

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Uzun süredir Istan-
bul’da yaşadığınızı biliyoruz. Sanatsal yaratım süre-
cinde büyük şehirde yaşamanın bir katkısı var mıdır? 
Yoksa mekânın bir artısı olmayıp, yaratıcı zekâ mı ön 
plana çıkıyor?

Kaan ÇALIŞKAN: Mekânın tabii ki artısı var, kuş cıvıl-
tıları ile ağaçların ve güzel bir manzaranın önünde ya-
ratım süreci daha randımanlı olur diye düşünüyorum. 
Gürültü-keşmekeş yaşadığımız Istanbul, biz sinema 
sektöründe çalışanlar için bir tercih değil, bir zorun-
luluk. Sektörün tüm paydaşlarının, adeta Türkiye’nin 
Hollywood’u olmasından ötürü, Istanbul’da oluşu bu 
zorunluluğu beraberinde getiriyor. Ama zaman za-
man çıktığımız şehir dışında da keyifli çalışma olanağı 
bulabiliyoruz.

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Pandemi süreci iş ve 
aile hayatınızı nasıl etkiledi? Bu süreçte hayatınızı ye-
niden gözden geçirip, neleri değiştirmek istediniz?

Kaan ÇALIŞKAN: Tabii ki tüm insanlık gibi yaşanan 
kayıplar bizi de üzdü. O dönem psikolojik olarak halen 
etkilerini üstümüzde hissettiğimiz sorunlar yaşadık. 
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Her şeyin durduğu bir ortamda insanların evlerinde 
vakit geçirmeleri, dijital platformlara daha çok rağbet 
edilmesine yol açtı. Bu da bir anlamda sektörel an-
lamda genişlemeye, yeni yeni platformların kurulma-
sına olanak tanıdı. Yani sektörel olarak hızlı bir gelişim 
yaşandı. Diğer taraftan gelecek kaygısı ve evlatlarımı-
za nasıl bir gelecek bırakacağımız sorusu,  beynimizin 
merkezindeki yerini daha da güçlü hale getirdi. Temel 
problem şu; nasıl bir gelecek bizi bekliyor?

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Sinema, film, görsel 
medya sektöründe geleceği nasıl görüyorsunuz? Yö-
netmenlerin ve görüntü yönetmenlerinin durumu na-
sıl olacak sizce? Sinemada yaşanan dijital devrimden 
sonra yapay zekâ tabanlı teknolojilerin film endüstri-
sinde kullanımı sizi etkiledi mi? Her şeyin dijitalleştiği 
ve robotikleştiği bu çağda, film endüstrisi sizce nereye 
evriliyor?

Kaan ÇALIŞKAN: Tabii ki gelişmenin en önemli par-
çası görsel dünya. Bu konuda VR teknolojisinin de 
gelişmesiyle birlikte, gerçek zamanlı geziler, müzelere 
veya dünyanın herhangi bir yerine yer değiştirmeden 
gitmek, insanoğlu için gözlüğü takıp yapılabilir hale 
geldi. Bu pandemiyle birlikte şu soruyu da akıllara ge-
tiriyor: Insanlar, kendi dünyasında, sahte olarak nite-
lendirebileceğim sanal dünyada, yaşamaya mahkûm 
hale getirilmek mi isteniyor? “Black Mirror” dizisi aca-
ba geleceğe yönelik felaket senaryolarının bir ön gös-
tergesi mi? Ben içinde insanın olmadığı bir şeyden 
duygu çıkabileceğini düşünmeyenlerdenim. Robotlar 
mı ya da hayatın içinde her gün gözümüzün önünden 
geçen robotlaşmış insanlar mı? Tabii ki insanlar. Yeter 
ki insan olduğumuzun farkında olmaya devam ede-

lim. Nefes alarak güneşin yüzümüzü aydınlatmasıyla 
esen bir rüzgârın ferahlığıyla.

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Başarılı bir görüntü yö-
netmeni olarak, genç adaylara vereceğiniz bir mesajı-
nız veya öneriniz var mı?

Kaan ÇALIŞKAN: Bizim asistanlık yaptığımız yıllarda 
internet bu kadar hayatımızın içinde değildi. Sadece 
“MSN”, “ICQ” gibi uygulamalar ya da e-posta alışverişi 
sayesinde internet hayatımızdaydı. Dolayısıyla, usta-
larımızın öğrettikleri, o zamanki kaynak “TRT” notları, 
ders kitaplarımız ya da yabancı kaynaklar mevcuttu. 
Ama genç arkadaşların elinin altında her konuda ol-
duğu gibi, sinematografi konusunda da sonsuz im-
kânlar var. Acaba bu da genç nesillerde bir üşengeçlik 
ya da amiyane tabirle tembelliğe yol açıyor mu? Çün-
kü eskiler yenileri bu konuda çok eleştiriyor. Usta çırak 
ilişkisi eskisi gibi kurulamıyor. Çünkü her şeyi sorgula-
yan, sorgulamadan hareket etmeyen bir nesil var. Bu 
da eğer üşenmeyip tembellik yapmadan canla başla 
çalışırlarsa yeni nesli bizim önümüze geçiriyor. Daha 
önce de bahsettim: pratik zekâ, tereddüt etmemek, 
gençlerin zamanla elde edebileceği bir diğer şey de 
kuşkusuz tecrübe.

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: “Veteriner Hekimler 
Derneği” adına bizimle gerçekleştirdiğiniz söyleşiden 
çok mutluyuz. Bize değerli vaktinizi ayırdığınız için çok 
teşekkür eder, kariyer hayatınızda başarılarınızın de-
vamını dileriz.

Kaan ÇALIŞKAN: Ben teşekkür ederim, çok keyifli bu 
sohbet için.
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Mayıs 1950’de Yozgat ili Boğazlıyan Ilçesi Üço-
balar köyünde doğdu. Çocukluğu mutlu bir yol-
da; atlar, koyunlar, sığırlar, tavuklar ve Boncuk 
isimli köpeğiyle birlikte yürürken, 1961’de, 11 ya-
şında iken anası ölür. Halâ özlemi ile yaşıyor. Il-
kokulda bir derslikte, beş sınıf bir arada, bir öğ-
retmen ile başarılı bir öğrencilik dönemi geçirir.

Ortaokula Boğazlıyan’da başlar. Daha sonra 
Ankara’da akrabasının yanında Demirlibahçe 
Ortaokulu’nu bitirir. Aydınlıkevler Lisesi’ne baş-
lar ancak; dikkat dağınıklığı, odaklanamama 
nedeniyle başarısızlıklar peşini bırakmaz. Bu 
nedenle iki senede bir sınıf geçmeye başlar. Ay-
dınlıkevler Lisesi ile başladığı eğitime Yozgat ve 
Çorum liselerinde devam eder. Sonunda Anka-
ra Yıldırım Beyazıt Lisesinde son sınıfı başarılı 
bir öğrenci olarak bitirir. Aynı yıl Ankara Üniver-
sitesi Veteriner Fakültesi’ne kayıt yaptırır. Birin-
ci sınıfın yazında evlenir. Fakülteyi 11 Temmuz 
1975’te normal süresinde bitirir. Veteriner He-
kimlik diplomasını hak eder. Bu süreçte bir de 
çocuk büyütür. 

Ilk tayin yeri Kayseri Develi Ilçesidir. Bundan 9 
ay sonra Tomarza veteriner hekimliğine atanır.                                                                                                            
Buradan askerliğe gider. Askerliğini iki ayrı bir-
likte tamamlar. Askerlikten sonra, Kars Arda-
han Ilçe veteriner hekimliğine atanır. Iki yıl son-
ra Erzincan’a tayini çıkar ama gitmez. Ankara 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi su ürünleri ve 
hastalıkları kürsüsüne araştırma görevlisi ola-
rak atanır. Bir süre çalıştıktan sonra istifa eder, 
serbest çalışır. Sonra Gaziantep Belediyesi’ne 
veteriner işleri müdürü olarak atanır. Gazian-
tep Veteriner Hekimler Odası kurucu başkan-
lığını yapar.                                                                                 

Buradan son olarak Izmir Seferihisar beledi-
ye veteriner hekimliğine atanır. Bu bölgede ilk 
hayvan barınağını yaptırır. Bu süreçte bir de 
klinik sahibidir. Ticaretle uğraşır. Ticaret ona 
göre değildir, 1999 ekonomik krizine yakalanır. 
Emekli olur ve 2000 yılından itibaren 10 yıl 
ekonomik sorunlarla boğuşur.                                                

Çok sevdiği Ankara’ya döner. 65 yaşında şiir 
yazmaya başlar. Ilk kitabı Eylül 2022’de Istan-
bul tilki yayınevinden “BI BULUT GEÇSE” ismi 
ile yayınlanır. Yakında ikinci kitabı da yayınla-
nacaktır. Orta derecede Rusça bilen Necmi 
BARAN, evli ve iki çocuk babası olarak Anka-
ra’da yaşamına devam etmektedir.

Veteriner Hekim Necmi BARAN
Şair
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ATATÜRK’ ÜM

bir el uzandı memlekete

ölümünden sonra 

çekemediler seni

kıskandı Avrupa Amerika

hain yetiştirdiler memleketten 

daha da canavar kendilerinden

saldırdılar cumhuriyete devrime

iç dış sömürgelerle birlikte

tosladılar çelik duvara

çıldırdılar daha da

memleket sevdalıları tek gövde

emanetin korunuyor aşkla 

her gün büyüyorsun daha da 

hainin şeriatçının soysuzun inadına

ışığımız ANITKABIR’ de

Necmi BARAN

VAHŞİ KEDİCİĞİM

evcilleşemedin güzelin vahşisi

her yanımı ısırır tırmalarsın

sonra gelir yalarsın

acıdı mı diye sormazsın

aslında bu senin doğalın

iki sevgiliyiz aslında

ayaklarım üşüdüğünde

uzanırsın üstüne

bir de bakarsın yüzüme

teşekkür et dercesine

nefesini verirsin boynuma

patilerin yanaklarımda

sarıldın mı bana

sanki bir ana

biraz kaprisin var ama

kadınlardan daha az ha

nankör diyenler utansın sana 

nankör gördüm çok sayıda

insandı hepsi de 

bulunmaz hiç kimsede

senin sıcaklığın aşkın

uykulu gözlerle bir bakışın

yüreğime ılık ılık inişin    

aşık eder sarılışın

böyle kal evcilleşme 

tırmala ısır dişle

Necmi BARAN



Daha iyi hayvan ve insan 
sağlığı için çalışıyoruz. 

INDICAL BIOSCIENCE, veterinerlik tanı iş akışları, 
moleküler ve immünolojik veteriner testleri, 

komple çözümler ve uzman destek 
konusunda lider bir markadır.

Daha fazla bilgi için: 
www.indical.com

AnalizTestler ve 
Reaktifl er Cihaz larNumune 

Hazırlığı

Nükleik Asit ekstraksiyon  
kitleri, reaktifler ve önceden  
doldurulmuş kartuşlar

Düşük ilâ yüksek  
test işlem hacimleri  
için cihazlar

Kullanıma hazır, patojene 
özgül PCR testleri, PCR 
reaktifleri ve ELISA kitleri

Verilerin analizi için
araçlar ve teknolojiler

Güncel lisans bilgileri ve ürüne özel sorumluluk reddi beyanları için ilgili el kitabına veya kullanım kılavuzuna bakın. Testler yalnızca veterinerlikte kullanım içindir. Reaktifler araştırma amaçlıdır,
tanı prosedürlerinde kullanım için değildir. Düzenleyici mevzuat ülkelere göre değişir, ürünler coğrafi bölgenizde bulunmayabilir. Ticari markalar: INDICAL® (INDICAL BIOSCIENCE GmbH). 
Ürün görselleri gerçek üründen farklı olabilir. © 2023 INDICAL BIOSCIENCE





VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ

SAYI 23 79

Sevgili Okurlar, Içimizden biri köşemizin bir diğer 
konuğu veteriner hekim, şair ve yazar Dr. Gülten 
TÜRKEL.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde 
okurken Almanya Hannover Veteriner Fakülte-
sine staj için gönderilen Gülten TÜRKEL 1986 yı-
lında mezun oldu. Mezuniyetinin hemen ardın-
dan özel bir entegre tavukçuluk şirketinde tek 
veteriner hekim olarak iki yıl çalıştı. 1995 yılına 
kadar Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde 
(şimdiki Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü) ke-
sim ve işleme şefi, daha sonrasında laboratuvar 
şefi olarak çalıştı. 

Bu süre zarfında; Et ve Balık Kurumu bünyesin-
de kendi deyimine göre; adeta tek kişilik bir AR-
GE ekibi gibi çalışarak kuruma pistole tipi karkas 
parçalama yöntemini getirmiş ve böylece farklı 
pazar imkânları sağlanmıştır. Irklara göre gra-
ding çalışmaları yapmış, ırklara ve randımanlara 
göre iç organ, kemik ve kıymetli etlerin miktar 
ve oranlarını ortaya koymuştur. Sucuk ve salam 
üretimlerinde iyileştirme çalışmaları yapmıştır. 
Pastırma, hamburger, tas kebap, Inegöl köfte 
üretimi üzerine çalışmalar yaparak Et ve Balık 
Kurumuna bu ürünlerin kazanımını sağlamıştır. 
Ayrıca, Türk Standartları Enstitüsünde kesim ve 
şarküteri üretimine dair standartların oluşturul-
masında görev almıştır. 

Kurumun 1995 yılında özelleştirme kapsamına 
alınmasının ardından aynı yıl Tarım Bakanlığı 
bünyesinde çalışmaya başlamıştır.

1997 yılında Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bi-
lim Dalında doktorasını tamamlayan Gülten 
TÜRKEL, 1999 yılında Almanya’da post dokto-
ra eğitimi almıştır. Kendisi Almanca ve Ingilizce 
bilmektedir. Bakanlık bünyesinde kamu ve özel 
sektöre HACCP, gıda üretiminde et ve et ürün-
leri üretim yerleri ve hijyeni, veteriner hekimlere 
yönelik kesim, kesimhane ruhsatlandırma ve 
bunlara dair yönetmelik eğitimleri vermiştir. Ül-
kede ilk kez uygulanacak olan Akredite Veteri-
ner Hekimlik çalışmalarının alt yapı hazırlıklarını 
yapmış, Suni Tohumlama Yönetmelikleri, Sığır 
Karkaslarının Sınıflandırılmasına Dair Yönetme-
liği hazırlamıştır. 

Meslektaşımızın, akademik ve mesleki çalışma-
larının yanı sıra edebiyat alanında da çalışma-
ları bulunmaktadır. Yapılan söyleşilerde, edebi-
yattaki ilk kariyerinin ortaokul ve lise yıllarındaki 
kompozisyon yarışmalarında elde ettiği başa-
rıları olduğunu söylemektedir. Üniversite yılla-
rında ünlü yazar ve şair Necdet EVLIYAGIL ile 
tanışmış ve EVLIYAGIL’in AJANSTÜRK DERGI-
SI’nde şiirlerinin yayımlanması ile edebiyat ala-
nında ilk adımlarını atmaya başlamıştır. 

Meslektaşımızın ilk romanı olan “YAKUT KOLYE-
NIN SIRRI”, 2021 yılında basılarak Türk Edebiyatı 
raflarında yerini almıştır.

Kitap, konu itibariyle ele alınacak olursa; bilin-
diği üzere, 19. yüzyılın başları Osmanlı’nın en zor 
yıllarıdır. YAKUT KOLYENIN SIRRI romanı da 
işte bu dönemde yani Osmanlı’da padişah hâ-
kimiyetinin kaybolduğu, Ittihat ve Terakki Partisi 
mensuplarının yönetimde etkin olduğu yıllarda 
yaşanan bir dramı ele almaktadır. Trablusgarp 

Dr. Gülten TÜRKEL 
Veteriner Hekim, Yazar
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Savaşını kaybeden Osmanlı, ardından Balkan Savaş-
larını kaybetmiş ve Rumeli tamamen elden çıkmış-
tır. Hızla yaklaşan Birinci Dünya Savaşı öncesi tüm 
sınırlarımızda olduğu gibi Kafkasya’daki toprakları-
mız da oldukça karışık bir durumdadır. Rusya, bölge 
halkını Türklere karşı silahlandırmakta ve Osmanlı’yı 
tamamen sahneden silmeyi planlamaktadır. Bu yıllar 
Kafkasya’da yaşayan Türkler için de en zor yıllardır. 
YAKUT KOLYENIN SIRRI, işte tam bu yıllarda yani Er-
meni ve Rus zulmünün arttığı, Türkleri yok etmek için 
her yolun mübah sayıldığı, Türklerin bir anda ötekileş-
tirildikleri, dışlanıp yıpratıldıkları, evlerinden bedenle-
rine yağmalandıkları bir zamanda Revan’da yani bu-
günkü Erivan’da yaşayan Tamara’nın dramını ele alır. 
Tamara’nın yaşadıkları dayanılacak türden değildir. 
Kitapta insanlık dışı muameleye maruz kalan Türkle-
rin, yaşadığı bu zulümleri iliklerinize kadar hissediyor 
ve isyan ediyorsunuz. Diğer yandan Osmanlı’yı Dünya 
Savaşına sokarak devleti kurtarabileceklerini sananla-
rın binlerce insanı hayattan kopardığını, Sarıkamış’ta 
soğuktan donan askerlerimizin dramını yüreğinizde 
hissettiğiniz acıyla ve ciğerlerinizi patlatırcasına hay-
kırdığınız isyanla bir kez daha yaşıyorsunuz. Savaşın 
mantıksızlığını, insanların hayatları üzerindeki etkileri-
ni en ince noktalarıyla okuyorsunuz. Hayatların altüst 
oluşunu, ailelerin dağılmasını, insanların hayattan ko-
parılışını daha doğrusu acı üstüne acıyı yaşıyorsunuz. 
Işte Gülten TÜRKEL, YAKUT KOLYENIN SIRRI roma-
nında insan aklının alamayacağı kadar acı olayları 
yaşayıp halen ayakta kalmayı becerebilen Tamara ve 
Mesume’nin acılarına ortak ediyor okuyucuyu. 

Gerçek hikâye, tarihsel araştırmalar ve kurgu ile yoğ-
rularak oluşturulan ve büyük ilgi gören bu romanın bi-
rinci basımı tükenmiş olup; 2023 yılının Ocak ayında 
ikinci basımı ile raflarda yerini almaya hazırlanmak-
tadır. 

Yazarımızın ikinci romanı olan “ KEMAL’IN HIKÂYE-
SI” de Kasım 2022 de henüz yayınlanmıştır. Psikolo-
jik gerilim tarzında olan bu romanın da tadı ayrıdır. 
Romanda; küçük bir kasabada işlenen cinayet ve 
haber peşinde koşan genç gazeteci Eşref konu edilir. 
Herkesin merak ettiği ise; “katil kim?” sorusudur.  Eşref 
çalıştığı gazete adına haberi kovalarken karşılaştığı 
çocukluk arkadaşları ve onların hayatları hakkında 
edindiği bilgilerle çok sarsılır. Hele ki; kovaladığı habe-
rin katilinin hiç tahmin edemeyeceğiniz bir kişi olarak 
çıkması ve genç gazeteci Eşref’in karşı karşıya kaldığı 
inanılmaz gerçek, okuyucuya büyük bir şok etkisi ya-
ratmaktadır. Oldukça sürükleyici, heyecan verici ve 
merak uyandırıcı olan bu eser de raflarda yerini alarak 
biz meslektaşlarımızı gururlandırmıştır. 

Yazarımız, “ülkenin milli mücadelesine katılan ve Istik-
lal Marşı’nı yazarak milletine armağan eden Mehmet 
Akif ERSOY gibi, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Benim 
vücudumun babası Ali Rıza Efendi, fikirlerimin baba-
sı ise Ziya GÖKALP’tir.” dediği GÖKALP gibi, Antraks 
Aşısı ve Dayanıklı Sığır Vebası Aşısını üreten Prof. Dr. 
Süreyya Tahsin AYGÜN gibi, 60’lı yıllarda gıda em-
peryalizmine savaş açan ilk beslenme uzmanı Doç. 

Dr. Osman Nuri KOÇTÜRK gibi, Kerem ile Aslı, Güzel 
Helana, Oğuzata gibi tiyatroları yazan Prof. Dr. Se-
lahattin BATU gibi, dünyaca ünlü edebiyatçı Cengiz 
AYTMATOV gibi “Aruza çağ atlatan şair” olarak tanı-
nan ve şiirleri bestekârlar tarafından bestelenmiş pa-
razitoloji uzmanı Mehmet Turan YARAR gibi, Türk si-
yasetinde isim yapmış Muhsin YAZICIOĞLU gibi, milli 
voleybolcu ve dahiliye uzmanı Burhan YAMANOĞLU 
gibi, biyopatolojinin mucidi Claude BOURGELAT gibi, 
BCG diye bilinen tüberküloz aşısını bulan Albert CAL-
METTE ve Jean-Marie Camile GUERIN gibi, bandaj-
sız kırık tedavisini ortopediye kazandıran Otto STA-
DER ve hatta uzayda 59 gün kalarak uzay yürüyüşü 
de yapan NASA astronotu durumundaki Dr. Richard 
LINNEHAN gibi, ülkemize ve dünyaya ait olmuş daha 
nice meslektaşlarımızın olduğunu söyleyerek, “Biz ve-
teriner hekimler bilimde, sanatta, kültürde, siyasette, 
sporda ve nice alanlarda hep varız, var olacağız” de-
miştir.

Edebiyat alanında sağlam adımlarla ve başarıyla 
ilerleyen yazarımız halen roman, masal, şiir ve öykü 
çalışmalarına devam etmekte, okurlarla söyleşiler 
yapmakta ve fuarlarda imza günleri etkinliklerine ka-
tılmaktadır. 

Kendisine başarılar dileriz. 
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Resim yapar mısınız? Peki yazı yazmayı sever 
misiniz?

Herkes bir şeyler karalar mutlaka, tuvallere ol-
masa da önünüzdeki kâğıdın kenarına bir şeyler 
çizmişsinizdir. Belki bir göz, belki bir desen, belki 
birkaç çiçek, böcek… Ilk aşkınıza şiirler de yaz-
mışsınızdır, en azından günlük tutmuşluğunuz 
vardır. Yazıp çizmenin büyüsünü mutlaka tat-
mışsınızdır. Öyleyse, hoş geldiniz dünyama. Beni 
tanıyanlar bilir, bana sadece kâğıt-kalem ve-
rin, senelerce hiç sıkılmadan yaşarım. Herkesin 
bir tutkusu vardır, benimki de yazmak çizmek... 
Kara kalem, akrilik, yağlı boya çalışmalarının 
beni içine çekmesi çok küçükken başladı. Mut-
lu olduğumda, üzüldüğümde, korktuğumda, 
sevdiğimde, daha küçücük bir kız çocuğuyken 
başladım, yazıp çizdim sayfalar dolusu… Tuval-

lerle ve şövaleyle tanışmamın hemen ardından, 
renklerin, hayatımdaki en ön sıralarda yerlerini 
almaları gelir. Saçımı maviye, yeşile, kırmızıya 
boyatıp rengârenk giyinip, o renk ojeler sürme 
merakım da hemen hemen aynı döneme teka-
bül eder. Tabii fen lisesinde, veteriner fakültesin-
de okurken, biraz aykırı kaçıyor insan ama olsun, 
renkleri seviyorum diyelim...

Resim yaparken hiçbir şey düşünemezsiniz. Bel-
ki de en güzel yanı budur resmin. Ne ailenizdeki 
bir sıkıntı umurunuzdadır o an, ne işyerinde kar-
şılaştığınız zorluklar, ne de kötü haberler. Resim 
yapıyorken dış dünya ile aranıza bir paravan 
çekersiniz. Hele de sipariş portre çiziyorsanız, 
elinizdeki resme odaklanırsınız sadece. Kaş-göz 
arasındaki mesafe, çene kıvrımı, bakışlarındaki 
anlam derken o kişinin hayatını tahmin etmeye 
de çalışırsınız gizlice. Yüzünün en ince ayrıntı-
sına, her kırışıklığına, her kusuruna kadar çizdi-
ğiniz insanla bir olursunuz kısa süreliğine. Ben 
öyle rötuşlu fotoğraflardan çalışmayı hiç sev-

DUYGULARIN İZDÜŞÜMÜ

Veteriner Hekim Beyza BAŞER
Ressam HACCP Danışmanı
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mem. Resmini yapacağım kişinin daha doğal hallerini 
tercih ederim. Gülüşü, bakışı doğal olmalı ki ruhunu 
yansıtsın. Yeterince saklıyoruz ruhumuzu zaten, bari 
resimlerde rahat bırakalım… Çocuk resimleri yapmak 
ise ayrı bir zevktir, o saflığı, doğallığı, masumiyeti yan-
sıtabilmek zor da olsa, en sevdiğim çalışmalardır ve 
tabii ki hayvanlar… Gerek iki mesleğimin birleştiği an-
lar gibi hissettiğimden, gerekse o gözlerdeki anlamları 
yansıtma isteğimden, daha çok özendiğim doğrudur. 

Resim yaparken ya da taşarken duygularınız, sayfa-
lardan özgürsünüzdür. Orası sizin dünyanızdır, kimse 
karışamaz. Kırmızı gökyüzü de yaparsınız, mor deniz 
de, kimseyi ilgilendirmez. Sayfalarca yazarsınız istedi-
ğinizi, sessiz çığlıklarınızdır onlar, kimsenin duymadığı 
duyguların izdüşümü…  Giyince önlüğümü, geçince 
şövalemin başına, elimde paletim, boyalarım, kıymet-
li fırçalarım, radyoda Müzeyyen, yanımda kahvem, 
değmeyin keyfime! O an işte, dünya yansa umurum-
da değildir.  

Yaptığınız resimleri, yazdığınız yazıları, başkalarıyla da 
paylaşma şansınız varsa, işin rengi de değişir, keyfi de. 
11 kişisel sergi, 40’ a yakın karma sergi, şiir kitabı, resim 
ve ebru dersleri, öğrenciler, onların sergileri, köşe ya-
zıları, dergi yazarlığı… Bakın ben bunları yaptım, beni 
görün, duyun değil bu, duyguların dışavurumudur. 
Bir telaş sarar her sergi evveli beni, resimler rötuşla-
nır, çerçevesi eksik olanlar tamamlanır, sağda solda 
durmaktan, hak ettiği gibi muhafaza edilememekten 
yıpranan çalışmalar ortaya çıkar, seçilir, beğenilir, be-
ğenilmeyenler düzeltilir… 

Illa harika eserler yapmak da gerekmiyor. Haydi dost-
lar siz de yazın, çizin, karalayın bir şeyler, ne kadar 
rahatlattığını, aklınızdakilerin sizi artık çok da yorma-
dığını, kâğıtlarla dertlerinizi, tasalarınızı paylaşabildi-
ğinizi anlayacaksınız. Bazen herkesten çok daha yakın 
olabiliyorlar size ve kimseye anlatamadıklarınızı kâğıt-
lara dökmek iyi geliyor…  Soran, soruşturan, yargılayan 
yok orada, belki de hayatta özgür olabildiğimiz, ken-
dimiz olabildiğimiz yerlerden biri… 

Resim yapmak bir yetenekse, çocuklarınızda bu ye-
tenek varsa mutlaka değerlendirin, destekleyin. Ço-
cukların hangi konuda yeteneği varsa ebeveynlerin   
bunu tespit etmesi ve yönlendirmesi gerekiyor. Ancak 
resim bambaşka bir dünya. Çizdiklerini bir şeye ben-
zetemeseniz de destekleyin, daha iyisini de yapabile-
ceğini hissettirin, yaratıcılığını övün, zaten her konuda 
da böyle yapmak gerekmez mi? Herkese kapılarını 
açmayan, biraz bencil bir dünya resim ama renklerin 
büyüsüne bir kapılırsa, bir daha bırakamaz. Bu kadar 
zor bir dönemde, tek başına evlat yetiştirmeye çalışan 
bir anne olarak, ben de öyle yaptım. Hangi mesleği 
seçerse seçsin, daha küçücük elleriyle, kendi dünya-
sına zaman ayırmayı, bir şeyler üretmeyi, hobileri 
olmasını destekledim. Şimdi harika resimler yapan, 
müziksiz yaşayamayan, duygularını yazarak en güzel 
şekilde ifade edebilen bir genç kızım var.  

Hadi bunu ertelemeyin, kendinizi ertelemeyin, varsa 
bir hobiniz, sımsıkı tutunun ona. Dünyanın size doku-
namayacağı, nefes alacağınız bir alan açın… Inanın 
bana, ruhunuza iyi gelecek.

Sevgiyle ve hayatın renkleriyle kalın…
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Bazı hayat hikâyeleri vardır ki anlatılsa, roman 
olur.  “Bir Ömür ki Neye Vermeli” işte böyle bir 
hayatın sahibi tarafından kaleme alınmış bir ki-
tap. Elazığ’daki bir meyve fidanlığından başla-
yıp dünyanın dört bir tarafına uzanan, her gittiği 
yerde anılar ve dostlar biriktiren bir yaşanmışlı-
ğın öyküsü. Kitabın sahibi pek çok meslektaşı-
mızın da tanıdığı bir isim; Dr. Ercan Petekkaya. 

Aslen Diyarbakır Çermikli olan Petekkaya, 
1959‘da Elazığ Baskil Ilçesi doğumlu olup 1983 
yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’n-
den mezun oldu. Istanbul Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim 
Dalı’nda doktorasını tamamladı. Mezuniyetin-
den bu yana pek çok firmada kurucu ortak ve 

şirket sahibi olarak görev almasının yanı sıra, bir 
dönem Batı Karadeniz Bölgesi Veteriner Hekim-
ler Odası Başkanlığı da yapan Petekkaya, Tür-
kiye Veteriner Ilaçları, Yem Katkıları ve Biyolojik 
Maddeler Sanayicileri Derneğinde (VISAD) de 
kurucu üye olarak bulundu. VISAD’da iki dönem 
genel sekreterlik, bir dönem de başkanlık görevi-
ni üstlenen Petekkaya, 6. ve 7. Kalkınma planları 
hazırlanırken DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) 
veteriner ilaçları komisyon üyeliği de yaptı. Mes-
lekte geçen kırk yıla yakın bir deneyimle, özel-
likle yem koruyucuları, yem enzimleri ve verim 
artırıcılar gibi spesifik ürünler üzerinde çalışarak, 
Türkiye’de üretilip yurt dışında da başarıyla kul-
lanılan pek çok ürünün geliştirilmesini sağladı. 
Ulusal ve uluslararası pek çok fuar, kongre, sem-
pozyum gibi organizasyonların yanı sıra genç 
araştırmacı ve bilim insanlarını teşvik etmek için 
ödüllü yarışmalar düzenlenmesini de sağlayan 
Petekkaya, bu yarışmaları gelenekselleştirdi. Bir 
dönem Veteriner Hekimler Derneği’nin Istanbul 
Temsilciliğini de yürüten Dr. Ercan Petekkaya, 
aynı zamanda Bilimsel Tavukçuluk Derneği ile 
Veteriner Tavukçuluk Derneği’nin üyesi ve Hay-
van Besleme Bilim Derneği’nin de onursal üye-
sidir. 

Dr. Ercan Petekkaya mesleki ve iş yaşamı dışın-
da da aktif bir kişilik olarak karşımıza çıkar. Vete-
riner Cerrahi, Veteriner Klinik Farmakoloji, Çiftlik 
Hayvanlarının Beslenmesindeki Temel Prensip-
ler ve Karma Yem Üretiminde Bazı Bilimsel Yak-
laşımlar adlı mesleki kitapların basımında ve ya-
zımında yer aldığı gibi, babasının şiirlerini “Beni 
Gitti Sanmayın” isimli bir şiir kitabında derleye-
rek okuyucuya sunmuştur. Kendi yazdığı şiirlerini 
2004 yılında bir kitapta topladı ve “Aşk da var 
Sevgi de “ismi ile yayınlandı. 2007 yılında, kendi 
geliştirdiği bir ürünün Ar-Ge sürecini ve bilimsel 
yayınlarını da içeren “Başarının Bilimsel Kanıtı” 
adında bir derleme kitap hazırladı. Son olarak 

YOL HİKÂYESİ

Uzman Veteriner Hekim Elif ÇETİN
Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
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2021 yılında, kendi hayat hikâyesini kaleme aldığı “Bir 
Ömür Ki Neye Vermeli” isimli otobiyografi kitabını ya-
yınladı. 

Kısaca tanıtmaya çalıştığımız Ercan Petekkaya’yla 
kendisi ve kitabı hakkında güzel bir sohbet gerçekleş-
tirdik:

Elif Çetin: Sayın Petekkaya, sizin kırk yılı aşkın meslek 
yaşamınıza pek çok şeyi sığdırdığınızı ve aktif olduğu-
nuzu biliyoruz. Ancak özel yaşamında Ercan Petekka-
ya başka nelerle uğraşır, boş vakti var mıdır?

Dr. Ercan Petekkaya: Iş yaşamı dışında şiir ve yazı 
sevdam hariç, en büyük tutkum atlar. 1990’lı yıllardan 
beri en az bir ata bakmışımdır. Atlarla iletişimim çok 
kuvvetli. Şu anda da Akgiray adında kendisi de huyu 
kadar güzel bir atım var. Atlar ailenin bir ferdidir bana 
göre. Bu yüzden doğada yorucu olmayan yürüyüşlere 
çıkarım ve atımla birlikte zaman geçirmekten büyük 
keyif alırım. Atlar haricinde ikinci tutkum ise deniz. 
Daha çok kendimi yelkenci olarak tanımlarım. Deniz-
ler insanı özgürleştirir. Bu yüzden her fırsatta denize 
çıkmayı severim. Zaten denizi, dağları, doğayı hiçbir 
şeye değişmem. Belki de bu nedenledir ki iki kıymet-
lim, oğullarımdan büyüğünün adı Deniz diğeri Dağ-
han’dır.

Elif Çetin: Ercan Bey, sizin bir şiir kitabınız da var. Er-
can Petekkaya aşk insanı mıdır?

Dr. Ercan Petekkaya: Ercan Petekkaya aşk insanı, 
sevgi insanıdır. Bundan dolayı şiir kitabındaki şiirleri 
de çoğunlukla aşka ve sevgiye dairdir. Tam da bu yüz-
den kitabımın ismi “Aşk da var Sevgi de”. Hayatının 
aşkını bulup evlenmiş şanslı insanlardanım. Muhte-
melen sevgi insanı olma özelliğimden dolayı müzikle 
de ilgileniyorum. Elazığ Musiki Cemiyeti keman bölü-
münü bitirdim. Gitar ve bağlama çalıyorum. Tescillen-
miş ancak yayınlanmamış pek çok beste ve güftem 
de var. Iş yoğunluğum nedeniyle şu ana kadar stüd-
yo çalışmalarına zaman ayıramadım. Ancak Ankara 

Radyosu ses sanatçılarından biri bir albümlük şiir ve 
türkülerin demo okumasını yaptı. Ilerleyen zamanlar-
da bu albümü de bitireceğim.

Elif Çetin: Merakla albümünüzü de bekliyor olacağız. 
Peki, “Bir Ömür ki Neye Vermeli” nasıl bir kitap, okuyu-
cular neler bulacak bu eserde?

Dr. Ercan Petekkaya: Bu kitaba bir roman deneme-
yeceği gibi otobiyografi de denemez. Aslında kitapta 
mesleğine yeni başlayanlar için, bir iş insanının serü-
veni ve başarısının ipuçları var. Gerçek yaşanmışlıklar 
olduğu gibi, kurgu bir anlatım ve birçok şiirle pekişti-
rilmiş anılara da şahit olacaksınız. Okuyucu kitaptaki 
anlatılardan Cumhuriyetimizin yarım asrını bir nebze 
de olsa sosyokültürel açıdan öğrenmiş ve bir anlamda 
tekrar yaşamış olacak.

Elif Çetin: Ercan Bey, bu kitabı neden yazdınız, size bu 
kitabı yazdıran temel motivasyon kaynağınız neydi?

Dr. Ercan Petekkaya: Öncelikle şunu belirtmek is-
terim ki kitabı yazmamdaki en önemli sebep; hayat 
boyu biriktirdiğim deneyimler, yaşanmışlıklar, öğretiler 
ve bunlara bağlı olarak içselleştirdiğim düşünceleri-
min bende kalmasını istemememdir. Ben bu dene-
yimleri kazanmak, gözlemlemek ve içselleştirmek için 
neredeyse bir ömür verdim.  Bu nedenledir ki özellikle 
benden daha genç olan insanların bu gözlemleri yap-
mak için bir ömür beklememelerini istedim. Hikâyemi 
ve bazı anlatıları apaçık paylaşayım ki okuyan genç-
ler “ben de yapabilirim” diyebilsinler istedim.

Elif Çetin: En azından kendi nezdimde bu amaca 
ulaştığınızı, sizin hikayenizin bana ne zamandır ara 
verdiğim öykü yazma isteğimi yeniden kamçıladığını, 
açıkçası motivasyon kaynağım olduğunuzu söyleme-
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den geçemeyeceğim. Dünyanın pek çok yerine hem iş 
hem de gezi amaçlı gittiğinizi biliyorum. Kitabınızda 
değişik ülkelerden hikâyeler de var mı?

Dr. Ercan Petekkaya: Dünyanın 47 ülkesine ayak-
bastım. Farklı kültürlerle el sıkışıp, genç, yaşlı pek çok 
insanla karşılaştım. Ülkemiz dışında onlarca ülkede 
deneyimlediğim yaşanmışlıklara, iş ve kültürel yak-
laşımlara dair anlatılar içeren kitabımda, bu ülkelere 
henüz gitmemiş veya gidip de kitabımdaki açıdan 
gözlemlememiş okuyucular için oldukça değişik ve 
heyecanlı bir anlatı sunduğuma inanıyorum.

Elif Çetin: Kitabınız sadece veteriner hekimlere mi 
hitap ediyor?

Dr. Ercan Petekkaya: Veteriner hekim kökenli bir far-
makolog olduğum için iş yaşamına ve klinisyen bir he-
kim olarak nasıl başladığımı ve geçen kırk yıl içerisin-
de neler yaptığımı veya yapabildiğimi tüm yalınlığıyla 
okuyucu ile paylaşıp, özellikle mesleğe yeni başlayan-
lara ışık tutmak istedim. Kitabı her türlü güncel siya-
setten ve ticari kaygıdan tümüyle arınmış bir duygu 
ile yazdım. Yaşamımda neyi deneyimlemiş, neyi içsel-
leştirmişsem onu tüm açıklığı ile paylaştım. Paylaştım 
ki, belki de okuyucuların teveccühü ile ülkeme de bir 
katkı sunabilme olasılığını canlı tutabileyim. Bu kitap 
sadece veteriner hekimlere yazılmış bir kitap değil. 
Sadece gençlere yönelik de değil, herkesin kendinden 
bir parça bulabileceği bir kitap. Bu kitapta, yurtsever-
liğin tanımı da, gerçek yerlilik ve millilik de görülecek. 
Ülkemizin dışa bağımlılığının temelinde yatan birçok 
yanlış uygulama yaşanmışlıklarla gözler önüne seril-
miş olacak. Kapitalist sistemin insanları içerisine sok-
tuğu yozlaşma ve dağılmanın da tartışıldığı bu kitap, 
yapılan yanlış uygulamalar sonucu ülkemizin, batılı 
ülkelerin pazarı haline nasıl getirildiğini de gözler önü-
ne seriyor.

Elif Çetin: Son olarak, sizce “Bir Ömür Ki Neye Verme-
li” kitabınız başka kimlere ilham kaynağı olabilir?

Dr. Ercan Petekkaya: Katma değeri yüksek ürünler 
üretebilmemiz için yapmamız gereken Ar-Ge faali-
yetlerini, kendi özelimde nasıl yürüttüğümü ve ne so-
nuçlar aldığımı da açıkça paylaştığım kitabımın, yeni 
araştırmacılara da ilham kaynağı olacağını düşünü-
yorum. Bu tür teknik konuların olduğu bazı bölüm-
lerde sıkılma olasılığı olan okuyucularımın bir kısmı, 
hemen sonrasında okuyacakları bazı anlatılarda ra-
hatlayacak ve anlatıları daha da pekiştiren şiirlerimle 
sonlanan bölümlerde çok farklı duygular içerisine gi-
rebileceklerdir. Tüm yazdıklarımı bir bütün olarak ele 
alacak olursak kitabım; veteriner hekim adaylarına, 
genç veteriner hekimlere, iş yaşamına henüz yeni baş-
layanlara, yaşama daha çok siyasi bir gözle bakan-
lara, iş insanlarına, sivil toplum kuruluşları üyelerine, 
bürokrat ve teknokratlara, milletvekili veya diğer siyasi 
kişilere, hepsinden öte “öğrenmenin sonu yoktur” de-
yip okumaya zaman ayırabilenlere hitap ediyor.

Sayın Petekkaya’ya keyifli sohbet için teşekkür ediyor 
ve son sözü kitabın editörü Ceylan Hazinedar’a bıra-
kıyoruz:

“…” Bir Ömür ki Neye Vermeli” adını da içerir şekilde 
ömür nelerle kıymetlendirildiğinde, zaman nelerle 
taçlandırıldığında başarılı, huzurlu ve azimli bir haya-
ta sahne oluyor, bunun öyküsü aslında...

Bu bir yol hikâyesi…

Bir hayata konuk olabileceğiniz, her satırında kendi-
nizden bulacağınız tanıdık yansımalarla birlikte yü-
rüyebileceğiniz bir yol bu. Okudukça kendinize, ya-
pacaklarınıza ve bunların hepsine inanmanıza bağlı 
olduğuna sizi götüren, sonunda da kendinize çıkacak 
bir ‘yol ’un başlangıcı bu.

Öyleyse; yolculuğa başlamaya hazır mısınız?”
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Bakteriyel enfeksiyonların neden olduğu sep-
sis etkili şekilde tedavi edilmemesi durumunda 
yangısal reaksiyonlar ve organlarda fonksiyon 
bozukluğuna neden olarak da hayati tehdit 
oluşturabilmektedir. Bu nedenle bakteriyemi-
nin erken aşamasında patojen etkenin tanım-
lanması hayati önem taşımaktadır. Örneğin 
2017 yılında 48.9 milyon sepsis vakası bildiril-
miş, bunların 11 milyonu ölümle sonuçlanmış-
tır.  Dahası özellikle 5 yaş altı çocuklar özellikle 
risk altındadır ve ölümle sonuçlanan vakalar 
bildirilmiştir.  Geleneksel tanı yöntemleri bak-
teri kültürlerinin yapılmasının da dahil olduğu 
72 saatlik prosedürlere dayanmaktadır. Bu 
nedenle de hızlı ve güvenilir bir diagnostik tanı 
yönteminin geliştirilmesi oldukça önemlidir ve 
güncel teknolojiler kullanılarak nanomekanik 
özellikli sensörler dizilerine dayanan ultra hızlı 
ve hassas bir yöntem geliştirilerek tanının hız-
landırılması sağlanmıştır. 

Bakteriyemi halindeki insan hastalardan alı-
nan kanlar yapılan bakteri kültürleri ile uygu-
lanan tanı yönteminin hassasiyeti %67.7 ola-
rak ölçülmüştür. Ancak bu süreç önce bakteri 
üremesi ardından tekil kolonilerin yakalanma-
sı için yapılan alt kültür çalışmaları en son 
Matriks ilişkili lazer dezorpsiyon/iyonizasyon 
cihazında tür identifikasyonu yapılmaktadır. 
Yaklaşık 72 saat kadar süren bu uygulama 
tanı sürecini ve doğru tedavinin uygulanması 
sürecini uzatmaktadır. 

PCR temelli moleküler belirleme teknikleri ise 
özellikle hızlı çoğalan bakteriler için zaman 
ve hassasiyet engellerini aşıp hızlı bir tanı 
yapabilmeyi sağlamaktadır. Ancak bu tanı 

yöntemleri de bir seri işlem ve laboratuvar alt 
yapısı gerektirdiği için her yerde her zaman 
uygulanamamaktadır. Bunun yanında strip 
temelli testler ise uygulaması kolay, hızlı an-
cak daha az güvenilir de daha az hassas test-
lerdir. Ayrıca bakterilerin titreşimsel hareketini 
ölçen Atomik Güç Mikroskopisi adı verilen yeni 
bir yöntem daha geliştirilmiştir. Ancak bu yön-
temde de yine bakterilerin ön kültüre edilmesi, 
koloni seçilmesi gerekmektedir.  

Nanomekanik sensörler ise bu problemle-
rin çözümü olabileceği gibi enzimatik bir iş-
lem gerektirmediği için olası inhibitörlerin 
de olumsuz etkisi ya da testin hassasiyetini 
düşürmek gibi bir riski de bulunmamakta-
dır. Bunun yanında 10 adet bakteriye kadar 
belirleme limiti ile bakteriyeminin çok erken 
safhalarında etken tespiti yapılabilmektedir. 
Bakterilerin RNA’sını tespit edebilen bu sen-
sörler 16s rRNA’ya özgün olarak tasarlanmış 
diziler içermektedir, bu sayede çok düşük kop-
ya sayısı bile tespit edilebilmekte, tanı sürecini 
hızlandırmaktadır. 

Henüz insanlardan elde edilen kanlarda de-
nenmiş olan bu yöntemin veteriner hekimliği 
içinde önemli bir keşif olarak değerlendirilmiş-
tir. Günümüzde etken belirlenmeden yapılan 
geniş spektrumlu antibiyotik tedavileri nede-
niyle antibiyotiklere direnç kazanmış bakteri-
ler tedavisi güç hastalıklara neden olmakta-
dır. Bu yeni biyosensörlerle yapılabilecek hızlı 
tanı ve akabinde uygulanacak tedavi ile has-
talıkların sürü boyutuna yayılması önlenebile-
cektir. 

BİYOSENSÖRLERLE SEPSİS 
BELİRLENEBİLİR Mİ?

Doç. Dr. Nüket BİLGEN
A.Ü. Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı

VHD- Yönetim Kurulu Üyesi



veteriner.org.tr
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Sayın Meslektaşlarımız;

01.04.2022 tarihinde, ‘’Türkiye’de Tek Sağlık ko-
nusunda Sorunlar ve Çözüm’’ çalıştayını, mul-
tidisipliner bir çalışma neticesinde, çevrimiçi 
olarak gerçekleştirdik. Bu çalıştayda, Veteriner 
Hekimler Derneği olarak, düzenleyici kurum ol-
mak bizleri çok onurlandırdı. Konuşmacı olarak 
katılan tüm değerli hocalarıma, yönetim kuru-
lumuz adına teşekkür ederim. 

Tek Sağlık; Tıp doktorları ve Veteriner Hekimler 
başta olmak üzere,  sağlık amaçlı çalışan her 
kesimin,  eşgüdüm içerisinde ve işbirliği çalış-
ması ile gerçekleştirilebilir. Çünkü dünya de-
diğimiz bu ortamda, tüm canlılar olarak aynı 
ortak çevreyi paylaşıyoruz. Ekosistem, birbiri-
mizle karşılıklı ilişkilerimizle sürdürdüğümüz bir 
birlik. Bu birlik bozulursa, yaşayamayacağımız 
ortada. Yaşadığımız çağ itibariyle bu birliğin, 
bütünlüğün bozulmasından en çok sorumlu 
olan canlı ise yine biz insanlarız. Oysaki soludu-
ğumuz havadaki oksijen için fotosentez yapan 
canlılara, bitkilerin tozlaşarak tohum yapma-
sı için havaya, suya, böceklere,  tüketmek için 
temiz su kaynaklarına,  yaşayabilirliğimizi sür-
dürmek için uygun bir iklime, kısaca ekosistemi 
bozmadan denge içerisinde yaşamaya mec-
buruz. Bunun idrakine rağmen gerekli sorum-
luluğu üzerimize almadan yaşamaya devam 
ediyoruz. Peki, nereye kadar! 

Sağlığın bütün olarak sürdürülmesi adına bilim 
insanları, insan hayvan ve çevrenin yani eko-
sistemin, dengede tutulması için bir farkındalık 
ve duyarlılık yaratmaya çalışıyorlar.  Tek Sağlık, 
Tıp Hekimleri, Veteriner Hekimler başta olmak 
üzere; tüm sağlık çalışanlarının bir vücut halin-
de işbirliği içerisinde çalışmalarını gerektiriyor. 
Hatta bu da yeterli değil. Eğitimciler, Sosyo-
loglar, Biyologlar, Çevre Uzmanları, Endüstriyel 

Uzmanlar, Yaban Hayat Araştırıcıları, Zootek-
nistler, Bilim Insanları, Istatistikçiler ve Hukuk-
çular gibi pek çok alan uzmanlığı bu konunun 
içerisinde önem taşıyor. 

Nüfus artışı sonucu artan gereksinimler, şehir-
leşmenin yarattığı sorunlar, hayvansal kaynaklı 
gıdalara olan ihtiyacın artması ve bunun ya-
rattığı sorunlar, uluslar arası ulaşımın kolay-
laşması, teknoloji ve endüstriyel gelişmenin 
getirdiği sonuçlar, iklim değişiklikleri ve bunun 
sonuçları ve yaban hayata insan müdahale-
sinin yarattığı sorunlar, ve daha nice nice so-
runlar, sorunlar,sorunlar… Ekosistemin tehlike 
çanları çoktandır çalıyor. 

Son otuz yılda, yeni yeni ortaya çıkan bulaşıcı 
hastalıkların çoğunluğunun hayvanlardan kay-
naklandığı göz önünde bulundurulursa, Veteri-
ner Hekimlerin, halk sağlığını tehdit edebilecek 
hayvan orijinli hastalıkla karşı ilk ve en iyi sa-
vunma hattı olduğu su götürmez bir gerçektir. 
Ancak Türkiye’de Tek Sağlık sistemi ne yazık ki 
kurumsal olarak oluşturulabilmiş değildir. Ülke-
mizde Tek Sağlık konusunda Veteriner Hizmet-
leri ile ilgili düzenleme gerektiren önemli eksik-
likler söz konusudur.

Veteriner Hekimler Derneği, Tek Sağlık konu-
sunda, 2014 yılında Tek Sağlık çalıştayı düzen-
lemişti.  Geçen süre zarfında, Tek Sağlık konu-
suna, yeterince önem verilmediği bir kez daha, 
bu çalıştay ile gözler önüne serilmiş oldu. Çok 
değerli bilim insanlarının sunumları ile gerçek-
leşen ve özetleri elinizdeki kitapçıkta paylaşılan 
bu bilgilerin ülkemiz için çok değerli olduğuna 
inancım sonsuzdur. Çalıştayın; Tek Sağlık konu-
suna dikkat çekip, gerekli adımların atılmasını 
sağlayıp ülkemiz için yararlı sonuçlar doğur-
ması dileğiyle,  mesleki saygılarımı sunarım.

TÜRKİYE’DE TEK SAĞLIK

Dr. Gülay ERTÜRK
Veteriner Hekimler Derneği 

Genel Başkanı
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DÜNYA’DA TEK SAĞLIK DÜŞÜNCESİNİN 
GELİŞİM SÜRECİ

Arzu Temizyürek
Dr.Öğr.Üyesi, Altınbaş Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD

arzu.temizyurek@altinbas.edu.tr

Temellerinin 1858’li yıllarda atıldığı ve Dr. Rudolf Vir-
chow’un zoonozlar kavramını kullanmasıyla başlayan 
tek sağlık anlayışı, günümüze kadar halk sağlığı, çevre 
sağlığı ve insan sağlığına bütünsel bir yaklaşım getir-
miştir. Tek sağlık konseptinde hedef, aktarılabilir bilgi 
ilişkisinin kurulduğu, teknoloji ve araştırma sonuçlarının 
örtüşmesine dayalı ortak faydanın sağlanmasıdır. Bu 
yönüyle, 21.Yüzyılın zorlukları birçok meslek dalının bir 
araya gelmesini zorunlu kılmıştır. 2007 yılında imzala-
nan deklarasyonla tek sağlık konsepti, sağlıkla ilgili her 
alanda yerini bulmuştur. Dünya’nın birçok yerinde oluş-
turulan tek sağlık girişimleri, kalkınma projelerinden eği-
tim programlarına, araştırma projelerinden ulusal ya da 
uluslararası anlaşmalara kadar değişen düşünme, plan-
lama çalışma stratejileri ile ön plana çıkmışlardır. Bu en 
çok, eğitim sistemleri arasındaki entegrasyon, disiplinler 
arası iletişim, karşılaştırmalı araştırmaların yapılması 
alanında görülmektedir. Yapılan tek sağlık araştırma-
larının günümüzde yeni bir perspektif kazandığı bilimsel 
olarak da ortaya konmuştur. Bu çalışmalar, klasik bir 
hayvan ve insan sağlığı anlayışından çok, çevre sağlığı-
nın da bunlara entegre edildiği tek sağlığın “kurumsal 
koordinasyon ve iş birliği olarak ele alınması” gerekliliğini 
göstermiştir. Tek sağlığın eğitime entegrasyonu ile kolla-
borasyon, iletişim, proje geliştirme çok daha yenilikçi bir 
yaklaşımla gerçekleşebilecektir.

TÜRKİYE’DE TEK SAĞLIK DÜŞÜNCESİNİN 
GELİŞİM SÜRECİ

Adnan Serpen
İzmir Veteriner Hekimleri Odası Veteriner Halk Sağlığı Çalışma 

Grubu  
Sekreterya Görevlisi

Tek Sağlık, geçmişi çok eski yüzyıllara uzanan, disiplin-
lerarası çalışmayı içeren çok disiplinli bir alandır. Türki-
ye’de bu düşüncenin gelişimine bakıldığında, ilk izlerine 
Ord.Prof.Dr. Vet.Hekim Süreyya Tahsin Aygün’ün 1937-
1938’de yayınladığı “ Bulaşık ve Salgın Hastalıklar Bilgi-
si” kitabında rastlanılmaktadır. Bu kitap incelendiğinde 
salgın ve bulaşıcı hastalıklar ile mücadelede veteriner 
hekimler ile insan hekimlerinin“ortak görevlerine” yer ve-
rildiği görülür. Benzer şekilde, Doç.Dr.Vet.Hekim Osman 
Nuri Koçtürk’ün Veteriner Halk Sağlığı (VHS) alanında 
gündeme getirdiği birçok konuda, yine 1960’lı yıllarda 
Hıfzıssıhha Okulu Müdürü Doç.Dr.Nusret Fişek ile birlik-
te çalışan, Hıfzıssıhha Okulu Çevre Sağlığı öğretim üyesi 
Dr.Vet.Hekim Abdullah Ileri’nin çalışmalarında benzer 
şekilde, “Tek Sağlığın” izleri görülmektedir. Türkiye’de bu 

üç önemli bilim insanının düşüncelerinde (makale, kitap 
v.s) “ Tek Sağlık” izlerinin görülme nedeni rastlantısal ol-
mamalıdır. Bu izlerin nedenini Prof.Dr.Rudolf Virchow 
(1821-1902)’un “zoonoz” terimini keşfetme sürecinde 
aramak gerekir. Çünkü Dr. Virchow 1855’de “Trichinel-
la” üzerine yaptığı çalışma sırasında veteriner hekimliği 
mesleğinin tıp bilimi için yaşamsal önemini fark etmiş, 
insan hekimliği ile veteriner hekimliği arasındaki bilim-
sel işbirliği gereksinimine vurgu yapmıştır. Dr. Virchow 
insan tıbbı ile veteriner tıbbının benzer temel disiplinler-
den oluştuğunu tespit etmiş ve düşüncesini “Ben sade-
ce şunu bilirim ki; veteriner tıbbı ile insan tıbbı arasında 
bir ayrım yoktur, olmamalıdır da zaten, bir alanda elde 
edilen deneyim diğer alanın gelişmesini destekleyecek-
tir.” şeklinde tüm dünyaya deklare etmiştir. Dolayısıyla 
bu deklarasyona müteakip insan tıbbı ile veteriner tıbbı 
arasında temel bilimlerde ciddi bilimsel iş birliği başla-
mıştır. Bu iş birliği döneminde Dr.Aygün, Dr. Koçtürk ve 
Dr.Ileri’nin mezuniyet sonrası Avrupa ve ABD’de multidi-
sipliner tıp eğitimi almış olmaları, bu üç bilim insanının 
sağlık veya mesleki alandaki gelişmeleri ve bilgi akta-
rımını Türkiye’ye taşımaları çok önemliydi. Son 50 yıllık 
süreçte dünyada yaşanan gelişmeler bunun önemini bir 
kez daha ortaya koymuştur.

Türkiye’de 20. yüzyılın ilk yarısında, insan tıbbı ile vete-
riner tıbbı arasında mesleklerarası işbirliğinin başlama-
sı ve gelişmesinde Dr. Aygün, Dr. Koçtürk ve Dr.Ileri’nin 
katkıları yadsınamaz. Bir tarafta Dr. Aygün’ün Türkiye’de 
ilk defa “ Kök Hücre ” çalışmalarını başlatması, diğer ta-
rafta Dr. Koçtürk’ün bazı tıp fakültelerinde “Beslenme ve 
Beslenme Eğitimi” dersleri, Dr.Ileri’nin Hıfzıssıhha Oku-
lu Çevre Sağlığı öğretim üyesi olarak ders vermiş ve bu 
alanda kitaplar yazmış olmaları son derece önemlidir. 
Ayrıca tıp fakültelerinde veteriner hekim kökenli aka-
demisyenlerin öğrencilere ve genç hekimlere “ Karşılaş-
tırmalı Tıp ” kapsamında, anatomi, histoloji, parazitoloji 
ve mikrobiyoloji gibi “ temel ” dersleri vermesi, dünya ile 
uyumlu gelişmelerdir. Salgınlara çözüm bulmak ama-
cıyla 1928’lerin Türkiye’sinde  Hıfzıssıhha  Enstitüsü’nün 
kurulması çok önemli bir gelişme olmuştur. Sıtma ve di-
ğer “ Vektör Kaynaklı Enfeksiyöz Hastalıklar ” ile müca-
dele başta olmak üzere, aşı, serum gibi “stratejik biyolojik 
ürünlerin” geliştirilmesinde ve parazitoloji, mikrobiyoloji, 
mikoloji ve gıda araştırmaları konularında veteriner he-
kim kökenli bilim insanları veya araştırmacıların görev-
lendirilmesi “bütüncül sağlık anlayışının” bir örneğidir. 
Türkiye’de o yıllarda bu gelişmeler henüz “ adı konulma-
mış ” Tek Sağlık Düşüncesinin geçmişteki önemli izleridir. 

Türkiye’nin bu saygın disiplinlerarası veya mesleklerarası 
stratejik işbirliği, ne yazık ki 1970’li yıllardan itibaren yavaş 
yavaş zayıflamaya ve çözülmeye başlamıştır. Türkiye’de 
“24 Ocak 1980 Ekonomik kararlarıyla” liberal ekonomiye 
geçiş tercihi, sağlık alanında ekonomik ve güvenli “ Ko-
ruyucu Sağlık Hizmetleri ” yerine yüksek maliyetli, kamu 



96

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ

OCAK 2023

bütçesini zorlayan  “ Sağaltıcı Sağlık Hizmetleri ” önce-
lenmiştir. Pahalı Sağlık Teknolojilerinin kullanıldığı “Sa-
ğaltıcı Sağlık Hizmetleri” anlayışı ile “sağlık ticarileşmiş”, 
sonuçta her iki meslek arasındaki işbirliği bağı kopmuş-
tur. Benzer gelişmeleri ve yanlış uygulamalar son yarım 
yüzyılda dünyada da yaşandığını görmekteyiz. Bu yanlış 
uygulamalar, yeni soruların da temel nedeni olmuştur. 
Prof.Dr.Calvin Schawabe (1927-2006) 20. yüzyılın son 
yarısından ölümüne kadar bu konuda ciddi uyarılarda 
bulunmuş ve eksiklikleri dile getirmiştir. Dr. Schawabe 
yazdığı, son baskısı 1984’de yayınlanan eşsiz eseri  “Ve-
terinary Medicine and Human Health’de” vurguladı-
ğı ve dikkat çektiği epidemiyolojik gelişmelerin etkileri 
21. yüzyılda ortaya çıkan salgınların habercisi özelliğini 
taşımaktadır. Dr. Schawabe “Veterinary Medicine and 
Human Health” kitabında yer verdiği ve sayıları sürekli 
artan “zoonotik patojenlerden” kaynaklanabilecek pan-
demilerin önüne geçilebilmesi için Amerikan Tabipler 
Birliği (AMA) ile Amerikan Veteriner Hekimler Birliği (AV-
MA)’ne önerdiği “Tek Tıp / OneMedicine” anlayışı, 21. yüz-
yılda  “ Tek Sağlık / One Health ”  yaklaşımına evrilmiştir.

Izmir Veteriner Hekimleri Odası, Veteriner Halk Sağlığı 
Çalışma Grubu (IVHO-VHSÇG) 2006’da faaliyetleri-
ne başlamıştır. Türkiye’de bu alanda ilk olma özelliğini 
taşıyan VHSÇG, “Veteriner Halk Sağlığının” gelişmesini 
desteklemek ve VHS yaklaşımını öncelikle veteriner fa-
kültelerinin eğitim programlarıyla bütünleştirmek ama-
cını sürdürmüştür. O yıllarda, ABD’de bulunan Veteriner 
Hekim Dr. Arzu Temizyürek VHSÇG’na katılmıştır. De-
vamında Dr. Temizyürek, ABD’de gelişmekte olan “Tek 
Sağlık” çalışmaları hakkında IVHO-VHSÇG’na bilgi ak-
tarmak için AVMA’da görevli Dr.Bruce Kaplan ve Tufts 
University School of Veterinary Medicine’de görevli Prof.
Dr.Joann Lindenmayer ile görüşmeler yapmıştır. Bu gö-
rüşmelerinde VHS ve Tek Sağlık konularında bilgi alışve-
rişinde bulunmuş, bu konuda bir bilgi notu hazırlamıştır. 
Dr. Temizyürek IVHO-VHSÇG Sekreterya Görevlisi Vete-
riner Hekim Adnan Serpen ile sık sık görüşerek, “Veteri-
ner Hekimler ve Beşeri Hekimler Tek Sağlık Konseptine 
Geri Dönüyor” makalesini hazırlamıştır. Bu makale Ve-
teriner Hekimleri Derneği Dergisi, 2007, cilt:78, sayı: 4’de 
yayınlanarak “Tek Sağlık” yaklaşımı “bilimsel ortamda” 
kamuoyuna duyurulmuştur. 

Türkiye’de ‘Tek Sağlık’ hakkında ilk Türkçe makale olma 
özelliğini taşıyan bu çalışma, izleyen yıllarda bilimsel fa-
aliyette bulunan sağlık meslek derneklerin etkinliklerin-
de tanıtılması sürdürülmüştür. Bu kapsamda, ilk olarak 
Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği tarafından 07-
08 Ekim 2008’de Van’da düzenlenen “ Uluslararası Katı-
lımlı VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji kongresi ile 21-25 
Ekim 2008’de Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASU-
DER) tarafından Ankara’da düzenlenen 12.Ulusal Halk 
Sağlığı Kongrelerinde sunumlar yapıldı. Ayrıca 21 Ekim 
2010’de Ege Bölgesi Bruselloz Çalışma Grubunda yer 

alan bilim insanlarıyla paylaşıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi (EÜTF)  Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı’nın  
daveti  üzerine 19 Kasım 2008’de  sunum  yapılarak,   “ 
Tek Sağlık Düşüncesi ” tanıtıldı. Devamında 2010 ve 
2011’de çeşitli tarihlerde EÜTF 3.Sınıf öğrencilerine Tek 
Sağlık hakkında konferanslar verildi. Türkiye’de önemli 
bir diğer ulusal gelişme, 25 Nisan 2009 tarihinde ger-
çekleşti. Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez 
Konseyi ile Türk Tabipler Birliği (TTB) arasında imzala-
nan ve kamuoyuna “ Tek Dünya, Tek Sağlık ” başlığı ile 
duyurulan ortak deklarasyonun yayınlanması olmuştur. 

Türkiye’de Tek Sağlık ile ilgili yapılan bazı önemli faali-
yetler kısaca şöyledir. Veteriner Hekimleri Derneği (VHD) 
tarafından, ilk defa 10 Şubat 2012’de gerçekleştirilen 
“Türkiye’de Veteriner Halk Sağlığı’nın Mevcut Durumu 
ve Geleceği: Tek Tıp, Tek Sağlık Paneli”. Izmir VHO-VHS-
ÇG öncülüğünde 25 Mayıs 2012’de yapılan “ Tek Sağlık: 
Hayvansal Kaynaklı Gıdaların Üretimi ve Güvenliği Yö-
netimi” paneli. 13 Ekim 2012’de yapılan “ Tek Sağlık: Süt 
ve Süt Ürünleri Çalıştayı. Ayrıca Izmir VHO-VHSÇG ta-
rafından oluşturulan “ One Health Initiative Turkey ” ile 
Google, Twitter ve Facebook sosyal medya hesaplarıyla 
Türkiye’de ve yurt dışındaki ‘Tek Sağlık’ etkinlikleri hak-
kında paylaşımlar yapılmakta, kamuoyunda Tek Sağlık 
hakkında toplumsal farkındalık oluşturulmaya çalışıl-
maktadır. Izmir VHO-VHSÇG alanında uzman birçok 
bilim insanı ve mesleki dernekler, tıp ve veteriner fakül-
teleri öğretim üyeleri ile “disiplinlerarası” konferans, sem-
pozyum, çalıştay gibi bilimsel etkinlikler düzenlemiştir. 
Benzer etkinlikler, ulusal, bölgesel, uluslararası çalışmalar 
devam etmektedir. 

Tek Sağlık yaklaşımı ve Tek Sağlık Eğitimi üzerine Tür-
kiye’de son yıllarda önemli gelişmeler olmuştur. Birinci-
si, Tek Sağlık Eğitimi üzerine Türkiye’de ilk defa Kocaeli 
Üniversitesi’nde 2016 - 2017 eğitim öğretim yılından iti-
baren “ Tek Sağlık ve Biyogüvenlik ” dersi Dr. Öğr. Üyesi 
Rüştü Taştan tarafından lisans düzeyinde okutulmaya 
başlanmıştır. Ikincisi, Balıkesir Üniversitesi Kepsüt Mes-
lek Yüksekokulu’nda 2019’da “ Tek Sağlık Uygulamaları 
” adıyla Dr. Öğr. Üyesi Orkun Babacan tarafından önli-
sans düzeyinde ders verilmeye başlanmıştır. Üçüncüsü, 
Aralık 2018’de Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) üyeleri 
ve “davetli katılımcıların” işbirliğiyle TMC - Tek Sağlık Ça-
lışma Grubu (TSÇG) kurulmuştur. Dördüncüsü, 21-23 
Kasım 2019’da Ankara’da ilk defa Ulusal Tek Sağlık Sem-
pozyumu ve Çalıştayı düzenlenmiştir. Beşincisi, Hacet-
tepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 2021’de  
“ Tek Sağlık Anabilim Dalı ” kurulmuş ve Tek Sağlık Tezli 
Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Altıncısı ise, Veteriner 
Hekimler Derneği TSÇG tarafından,          1 Nisan 2022’de 
çevrimiçi düzenlenen “ Türkiye’de Tek Sağlık; Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri Çalıştayı ” gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak; son 16 yıllık süreçte, IVHO-VHSÇG’nda 
bulunan akademisyenler ile farklı meslek mensubu üye-



KEDİNİZ VE KÖPEĞİNİZ İÇİN 
YENİ NESİL BESLENME

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

FAOLA.
5 YAŞINDA
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hassasiyetle seçebilir ve
yerlerini tayin edebilir

TAT ALGISI
250 tat alma
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lerin de özel gayretleriyle “ Tek Sağlık Düşüncesi ” çeşitli 
platformlarda anlatılmış ve anlatılmaya devam edil-
mektedir. Bu konuda süregelen çalışmalar ilgili meslek 
örgütleri, üniversiteler ve diğer kamu kurumları ( Sağlık, 
Tarım, Çevre Bakanlıkları v.s ) tarafından giderek kabul 
görmektedir. Fakat düşündürücü olan; insan, hayvan, 
çevre ve yaban hayatı sağlığına yönelik teorik söylem-
ler henüz uygulamaya konulamamıştır. Bu bağlamda, 
geniş katılımlı meslek örgütlerinin ve bilim insanlarının 
bir araya gelememesi, disiplinlerarası işbirliğinin zayıf 
olması en önemli toplumsal ve bilimsel sorundur. Yu-
karıda belirtilen birkaç eğitim - öğretim etkinliğinin dı-
şında, ‘Tek Sağlık‘ ile ilgili birçok konunun uygulamaya 
konulamaması, ilgili yasal ve yönetsel süreçlerin hala 
başlatılmaması büyük eksikliktir. Ayrıca Türkiye’de Ve-
teriner Fakültelerinde, Tıp Fakültelerindeki Halk Sağlığı 
yapılanmasına benzer VHS’da yapılanmaya gidilme-
mesi ve halk sağlığı eğitiminde tıp fakülteleriyle iş birliği 
yapılmaması önemli bir sorundur. “ Tek Sağlık Halkasının 
” ayrılmaz bileşenleri insan ve veteriner hekimliklerinin “ 
ortak paradigmadan beslendiği ” ve  Tek Sağlık ile olan 
bağının önemi tıp ve veteriner fakültelerinde öğrencilere, 
“ yeni kuşak ” hekimlere anlatılmalıdır. Sağlık alanında, 
insan ve veteriner hekimlerine yönelik mezuniyet son-
rası eğitimlerde Halk Sağlığı ve/veya Tek Sağlık Eğitimi 
için mesleklerarası işbirliğine gidilmelidir. Her iki hekimlik 
mesleğinin mensupları arasında “ Karşılaştırmalı Tıp ” ve 
diğer önemli sağlık sorunlarının çözümü için yeni işbirli-
ği geliştirilmeli ve uygulamaya konulmasının kaçınılmaz 
olduğu unutulmamalıdır.

Anahtara Kelimeler: Hayvan,Insan, Çevre,Tek Sağlık, 
Insan Hekimliği, Veteriner Hekimliği

TEK SAĞLIK EĞİTİMİ
Prof. Dr Osman YILMAZ

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deneysel Araştırma Merkezi, 
Balçova- İZMİR

Özet: Tek Sağlık konsepti, insanlar, hayvanlar, bitkiler 
ve onların çevreleri arasındaki ortak bağlantıyı temel 
kabul ederek onların optimal sağlığa ulaşmasını hedef-
leyen yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeylerde işbirlik-
çi, çok sektörlü ve disiplinler arası bir sağlık yaklaşımıdır. 
Tek sağlık anlayış 21. yy çok ciddi sağlık sorunlarından 
dolayı daha önemli hale gelmiştir. Ülkeler, büyük salgın-
lara veya pandemiler ile mücadelede yetersiz kalınca 
dsiplinler arası küresel işbirliğinin önemi ortaya çıkmıştır. 
Dsiplinlerin kendi alanlarında mevcut bilgi ve tecrübe 
sağlığın iyileştirilmesi, sağlık sorunların kalıcı çözümü ve 
sürdürülebilir kullanılması tek sağlığın temel hedefidir. 
Bu hedefe ulaşmak içim dsiplinlerin sağlık sorunlarını 
birlikte tartışmaları gerekir. Tek sağlık anlayışının geliş-
mesi ve yerleşmesinde dsiplinler üstü bakış açısı ve eğiti-
mi gereklidir. Dsiplinlerin bu işbirliği anlayışının gelişmesi 
için tek sağlık eğitiminin diğer tüm eğitim programlarına 

entegre edilmesine ihtiyaç vardır. Tek sağlık eğitiminin 
temeli iletişim, koordinasyon ve işbirliği üzerinde konum-
lanmıştır. Tek sağlık insan, hayvan ve çevre sağlığı ile ilgili 
paydaşların arasında optimal sağlık hedeflenmektedir. 
Optimal sağlığa ulaşmak için, insanların, hayvanlar, 
yaban hayatı, bitkiler ve çevremiz için birçok farklı pay-
daştan gelen bilgi ve tecrübeyi birleştiren entegre edil-
diği sürdürebilir bir sağlık ve refahı ulaşılmasını sağlayan 
kavramıdır. Tek sağlık eğitiminde, sağlık sorunlarını çöz-
menin daha derin bir bakış açısı ve anlayışını ararken, 
anlık sonuçların ötesine bakmayı, sorgulayan bir tek 
sağlık eğitim müfredat çok önemli katkı sağlayacaktır. 
Tek sağlık eğitimi sağlık ve beşeri bilimlerin her disipline 
uygulanabilir ve dâhil edilebilir. Tek sağlık yaklaşımı, di-
siplinler arasında köprü kurmak için kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tek sağlık, Eğitim, Disiplinler Arası 
Işbirliği

TEK SAĞLIK EĞİTİMİ

Prof. Dr Osman YILMAZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deneysel Araştırma Merkezi, 

Balçova- İZMİR

Tek Sağlık konsepti, insanlar, hayvanlar, bitkiler ve or-
tak çevreleri arasındaki bağlantıyı kabul ederek onların 
optimal sağlığa ulaşmasını hedefleyen yerel, bölgesel, 
ulusal ve küresel düzeylerde işbirlikçi, çok sektörlü ve di-
siplinler arası bir sağlık yaklaşımıdır. Aslında tek sağlık 
yeni bir anlayışı olmayıp son yıllardaki çok ciddi sağlık 
sorunlarından dolayı daha önemli hale gelmiştir. Peki, 
neden tek sağlık?  Dünya nüfus hızla aşırı artışı sonu-
cu ortaya çıkan artan ihtiyaçları ( besin, barınma, enerji 
vb) karşılamak tüm dünya insanları doğal zenginlikleri 
aşırı bir şekilde tüketmekte ve müdahale etmektedir. Bu 
müdahaleler sonucu insan, hayvan ve ekosistem sağlığı 
üzerine getirdiği olumsuzluklar karmaşık sorunların or-
taya çıkmasına sebep olmuştur. Bu karmaşık sorunların 
çözümünde tek sağlık anlayışına ihtiyaç duyulmuştur.

Tek sağlık anlayış 21. yy çok ciddi sağlık sorunlarından 
dolayı daha önemli hale gelmiştir. Ülkeler, büyük salgın-
lara veya pandemiler ile mücadelede yetersiz kalınca 
dsiplinler arası küresel işbirliğinin önemi ortaya çıkmıştır. 
Dsiplinlerin kendi alanlarında mevcut bilgi ve tecrübe 
sağlığın iyileştirilmesi, sağlık sorunların kalıcı çözümü ve 
sürdürülebilir kullanılması tek sağlığın temel hedefidir. 
Bu hedefe ulaşmak içim dsiplinlerin sağlık sorunlarını bir-
likte tartışmaları gerekir. Tek sağlık anlayışının gelişmesi 
ve yerleşmesinde dsiplinler üstü bakış açısı ve eğitimi 
gereklidir. Ülkelerin, uluslararası kaygı uyandıran pande-
mileri tespit etmek ve koruma önlemlerinin alınmasında 
hızlı ve şeffaf bir şekilde ülkelerin bilgi paylaşmalarının ne 
kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Tüm ülkeler büyük 
salgınlara veya pandemilere yanıt vermek için tek sağlık 
anlayışı çerçevesinde temel ilkeleri kullanarak küresel iş-
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birliği ve küresel katılım gerektirir. Dsiplinlerin bu işbirliği 
anlayışının gelişmesi için tek sağlık eğitiminin diğer tüm 
eğitim programlarına entegre edilmesine ihtiyaç vardır.

 Tek sağlık eğitiminin temeli iletişim, koordinasyon ve iş-
birliği üzerinde konumlanmıştır. Tek sağlık insan, hayvan 
ve çevre sağlığı ile ilgili paydaşların arasında optimal 
sağlık hedeflenmektedir. Optimal sağlığa ulaşmak için, 
insanların, hayvanlar, yaban hayatı, bitkiler ve çevremiz 
için birçok farklı paydaştan gelen bilgi ve tecrübeyi bir-
leştiren entegre edildiği sürdürebilir bir sağlık ve refahı 
ulaşılmasını sağlayan kavramıdır. Tek sağlık yaklaşımı 
uygulamalarının, insan, hayvan ve çevre sağlığı için tüm 
paydaşların mükemmel iletişimi, koordinasyonu ve iş-
birliği ile başarılabilir. Insan sağlığı (doktorlar, hemşire-
ler, halk sağlığı pratisyenleri, epidemiyologlar), hayvan 
sağlığı (veterinerler, yardımcı profesyoneller, tarım işçi-
leri), çevre (ekolojistler, vahşi yaşam uzmanları) ve diğer 
uzmanlık alanlarındaki profesyonellerin iletişim kurması, 
faaliyetler üzerinde işbirliği yapması ve koordineli çalış-
ması temel yaklaşım olması gerekir. Tek Sağlık yaklaşı-
mındaki diğer ilgili oyuncular, kanun uygulayıcıları, po-
litika yapıcıları, tarımı, toplulukları ve hatta evcil hayvan 
sahiplerini içerebilir. Hiçbir meslek ve tek sağlık paydaşı, 
kuruluş veya sektör, hayvan-insan-çevre ara yüzündeki 
sorunları tek başına üstesinden gelmesi mümkün gö-
rünmemektedir. 

Şekil 1. Tek Sağlık Eğitiminde Disiplinler Arası Koordinas-
yon, Iletişim ve Işbirliği

Tek sağlık eğitiminde, sağlık sorunlarını çözmenin daha 
derin bir bakış açısı ve anlayışını ararken, anlık sonuçların 
ötesine bakmayı, sorgulayan bir tek sağlık eğitim müf-
redat çok önemli katkı sağlayacaktır.Tek sağlık eğitimi 
sağlık ve beşeri bilimlerin her disipline uygulanabilir ve 
dâhil edilebilir. Tek sağlık yaklaşımı, disiplinler arasında 
köprü kurmak için kullanılmalıdır. Tek Sağlık kavramının 
ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü eğitim müfredatlarına 
mutlaka dâhil edilmeli öğrencilerin sağlığın korunmasın-
da eleştirel düşünme becerisi sağlayabilir. Öğrencilerin 
bilgileri sağlıkla birleştirmek, eğitim müfredatını güç-
lendirecek ve öğrencilerin insan, hayvan ve çevre sağlığı 
arasındaki karşılıklı bağlantılara dair içsel bir anlayış ge-
liştirmelerine yardımcı olacaktır. Tek sağlık eğitimi,  sağlık 
sorunlarının çözümünde çok yönlü düşünme ve çözüm 
geliştirme, gerçek dünyaya özgü ve seneryolar üzerin-
den derslerin işlenmesi, bu yüzyıl becerilerinin gelişti-

rilmesi katkı sağlayabilir. Tek Sağlık eğitim, öğrencilere 
insanların, hayvanların ve ekosistemlerin sağlığının bir-
biriyle nasıl bağlantılı olduğu hakkında düşünmeye ha-
zırlayacaktır. Onları yaşayacakları gelecekteki dünya için 
sağlıklı, sürdürülebilir kararlar almaya hazırlayacaktır.

Tek Sağlık eğitimi,   bugün karşılaşılan sağlık zorluklarını 
daha iyi anlamak ve yönetmek için sektörler arası yakın 
işbirliğini gerekliliğinin farkına varmalarını sağlar. Sağlık 
çalışanlarının dışında tüm dünya insanlarının bilinçli ola-
rak her birinin sağlığın korunmasındaki rollerinin farkın-
da olmaları sağlanmalıdır. Tek sağlık yaklaşımlı eğitim 
modelinde insan, hayvan ve çevre sağlığı sorunlarına 
tüm paydaşların ortaklarının işbirliğini ve farklı meslek-
lerin aynı konu üzerinde odaklanması gereklidir.

Tek sağlık eğitiminin temeli, dsiplinler arası iletişim, koor-
dinasyon ve işbirliği içinde tıp, veteriner, diş hekimi, ecza-
cı, hemşire, ekolojist, ziraat ve çevre, mühendisi, mimar 
ve şehir planlamacıları, ekolojist, bakanlık temsilcileri gibi 
farklı dsiplinlerin bakış açısı tek eğitim müfredatları ders-
lerin içerikleri hazırlanmalıdır.

Tek sağlık eğitimlerinde iklim ve çevresel değişiklikler, 
halk sağlığı, zoonozlar, gıda güvenliği, global turizm, 
ekonomi ve ticaret, hayvan refahı ve biyoçeşitliliğin koru-
ma, gıda işleme prosesi, hayvan ve insan hastalık geçiş-
leri, arakonakçılarda genetik değişiklikler, yeniden ortaya 
çıkan hayvan hastalıkları, salgın hastalıklarla mücadele, 
iletişim ve liderlik vasıflarının geliştirilmesi, çevre duyar-
lılıkların geliştirilmesi ve farklı disiplinlerle ortak ekip ça-
lışmasına uyma becerisi geliştirme gibi pek çok hedefi 
bulunmaktadır. Şekil 2’de anlatılmak istendiği gibi tek 
sağlık eğitimi ile her dsiplinin ürettiği bilgi ve araştırma 
sonuçlarının sağlığın ortak faydasında kullanılması tek 
sağlık eğitiminin temel felsefesi olmalıdır.

Şekil 2. Tek Sağlık Eğitiminde Akış Şeması

Tek sağlık eğitim müfredatı öğrencilere, sağlık sorunla-
rı ile ilgili çok yönlü ve derinlemesine düşünme becerisi, 
eleştiriyel düşünme becerisi, dsiplinler arası bilgi payla-
şımı, farklı dsiplinlerin arası köprü kurmak, bilgi ve tecrü-
belerinin ortak paylaşımını sağlamak ve liderlik özellikleri 
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kazandırmaktadır. 

Ülkemizde tek sağlık yaklaşımlı kurumsal eğitim mode-
linin en somut örneği Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bi-
limleri Enstitüsü Tek Sağlık Yüksek Lisans Programı aç-
ması en önemli adımlardan biridir. Florida Üniversitesi 
tek sağlık eğitiminde doktora, yüksek lisans ve sertifika 
programlarını açması çok önemli gelişmelerdir.

Tek sağlık anlayışına toplumun tüm bireyleri ne kadar 
erken tanıtılırsa, nüfusun sağlık sorunlarına duyarlılığı o 
kadar yüksek olacaktır. Ortaokul ve lise öğretmenlerine, 
tek sağlık ile ilgili bilgilere ulaştırılması ve onların bu ko-
nuda eğitilmesi, teşvik edilmesi ve farkındalığı oluşturul-
ması çok önemlidir. Bu amaçla lise ve orta eğitimde tek 
sağlık eğitim materyallerine ihtiyaç vardır ve bu mater-
yaller hazırlanmalıdır. Tek Sağlık kavramının yükseköğre-
time tam olarak entegre edilmesi için çeşitli lisansüstü 
düzeylerde tek sağlık programlarının açılması önemlidir. 
Tek sağlık, ortaokul, lise ve yükseköğretim de dâhil olmak 
üzere tüm seviyelerde disiplinler arası işbirliğine çabaları 
sağlık sorunlarının azaltılması ve çözümüne çok değerli 
katkı sağlayacaktır.

Tek sağlık eğitimi ile ilgili somut olarak önerilerim;

1. Ülkemizde “Tek Sağlık Eğitimi Müfredat Çalıştayı 
Düzenlenmesi”  Sağlık, Tarım ve Orman, Milli Eğitim, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üniversiteler, Akademis-
yenler, Öğrenciler, öğretmen ve sivil toplum kuruluşla-
rının katıldığı.

2. Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaöğretimde öğrenci ve 
öğretmenlerin tek sağlık eğitimi konusunda bilgi ve 
donanımlarını arttıracak sağlık sorunları ve çözümü 
konusunda materyaller hazırlamak,

3. Yüksek Öğretim Kurumu üniversite eğitim müfredat-
larında tek sağlık eğitimi konularında müfredatlarına 
eklenmesi sağlamak;  Üniversitelerde tek sağlığı or-
tak derlerin açılması,

4. Üniversitelerin ortak, tek sağlık lisansüstü eğitim ( 
doktora ve yüksek lisans programları) programı açıl-
ması için YÖK ile temas edilmesi.

5. Tek sağlık Web Site, Dergi, tek sağlık paydaşlar ile 
ortak çalıştay, sempozyumlar düzenleyerek sağlık so-
runlarındaki tüm vatandaşların rollerinin ve görevleri-
nin olduğunun farkında olmaları sağlanmalıdır.

Sonuç: Sonuç olarak toplumun tüm kesimlerinin hay-
van, insan ve çevre sağlığını bir bütünün birbirinden ay-
rılmaz parçaları olduğu bilincinin yerleştirilmesi için tek 
sağlık eğitimi ihtiyaçtır. Bu yüzden toplumdaki her bire-
yin sağlığın korunmasındaki görev ve rollerinin farkında 
olmaları sağlanmadıkça dünyamızı ve sağlığımızı tehdit 

eden büyük sorunların üstesinde gelmemiz mümkün ol-
mayacaktır. Bu yüzden her disiplinde kazandığımız tec-
rübe ve bilgi birikimini yarınların sağlık sorunlarına çözü-
münde harcamak için tek sağlık eğitimine ve anlayışına 
sahip bireyler yetiştirmemiz gerekmektedir.
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Tek Sağlık Yaklaşımı Açısından Türkiye’de 
Aşıların Gelişim Süreci
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versitesi.,  

Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Aşı üretimi, her aşamasında ciddi emek ve bilgi birikimi-
nin gerekli olduğu, zamana, uygun laboratuvar ve üre-
tim tesisi şartlarına ihtiyaç duyan, her koşulda maliyetli 
bir süreçtir. Bununla beraber, doğru uygulandığı taktirde, 
pek çok enfeksiyonun/salgın hastalığın eradikasyonu ya 
da kontrol altına alınabilmesine olanak sağlamış ve sağ-
layabilmektedir. Günümüz şartlarında, diğer pek çok bi-
yoteknolojik üründe olduğu gibi aşı geliştirme ve üretim 
süreci konuya özelleşmiş beşerî/veteriner hekimler, biyo-
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loglar, biyomühendisler, eczacılar, makine mühendisleri, 
kimya mühendisleri, fizik mühendisleri, biyoistatistikçiler, 
halk sağlığı uzmanları, hukuk mensupları gibi pek çok di-
siplinden uzmanların katkısı ile gerçekleştirilebilmektedir.

Ülkemizde aşı üretimi çalışmalarının geçmişi 1700’lü yılla-
ra dayanır. Öldürücü çiçek hastalığının yaygın olduğu bu 
yıllarda Edirne’de annelerin hastaların irinli döküntülerine 
bulaştırdıkları ceviz ve incir yapraklarını sağlıklı çocukların 
derilerinde oluşturdukları sıyrıklara sürerek ağır olmayan 
enfeksiyon geçirmelerini sağlamaları dikkat çekicidir. 
Şimdilerde aftizasyon (variolasyon) alarak tanımlanan 
bu işlem esasen zayıflatılmış (atenüe) canlı aşıların ilkel 
formu olarak kabul edilmelidir. 1720’de Ingiltere Büyükel-
çisinin eşi Lady Mary Montagu gözlemlerini ülkesinde de 
paylaşmış ve uygulanmasını sağlamıştır. Aslında benzer 
bir uygulamanın köylüler arasında şap hastalığından ko-
runmak amacıy ile de sürdürüldüğü bildirilmektedir. 

Türkiye’de gerçek anlamıyla üretilen ilk aşı Istanbul’da 
Jenner metodu ile geliştirilen çiçek aşısıdır. Buna bağlı 
olarak 1880’ de “Etablissement Vaccinogene” adında 
aşı enstitüsü kurulmuş ve 1888’de Dünya’da da bir ilk 
olan “Çiçek Aşısı Uygulaması için Kanun” yayınlanmıştır. 
Fransa’da kuduz aşısını bulan Louis Parteur’un labora-
tuvarında eğitim alan Prof. Dr Alexander Zoeros Paşa, 
Yrb. Vet. Hek. Hüseyin Hüsnü ve Yrb. Dr. Hüseyin Rem-
zi’den oluşan heyet Istanbul’a dönerek kurulan 1887’de 
Kuduz Tedavi Müessesesi (Daûl-Kelp ve Bakteriyoloji 
Ameliyathanesi)’nde ilk kuduz aşısını üretmiş ve ardın-
dan Dünya’da üçüncü, Doğu ülkelerinde ilk olan Mekte-
b-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane`yi kurmuşlardır.

Halen insan ve hayvan sağlığı açısından önemini koru-
yan kuduz aşısı çalışmalarını günün ihtiyaçları doğrultu-
sunda pek çok hastalığa karşı serum ve aşı üretimi ça-
lışmaları Cumhuriyet öncesi, Kurtuluş Savaşı süresince 
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu izleyen yıllarda 
gelişerek devam etmiştir. Dikkat çekici olan, 1. Dünya 
Savaşı, Balkan Harbi, Istanbul’un işgali, Rus işgali ve 
Kurtuluş Savaşı gibi ülkemizde ağır şartların yaşandığı 
yıllarda dahi bu çalışmaların aksamadan sürüdürülmesi 
için büyük çaba harcanmış olmasıdır.

1900’lü yılların ilk çeyreğine gelindiğinde, artık salgınlara 
ve ciddi yıkımlara neden olan pek çok insan ve hayvan 
hastalığına karşı koruyucu serum ve aşı üretimi ülkemizde 
geliştirilmektedir. 1927’de Vet. Hek. Ord. Prof. Dr. Süreyya 
Tahsin Aygün, tüm evcil hayvanlara güvenle uygulanabi-
len “Türk Üniversal Şarbon (Antraks) Aşısı”nı bulmuş ve bu 
aşı 20 yılı aşkın süre kullanılmıştır. Prof. Aygün’ün bir diğer 
önemli buluşu da dayanıklı sığır vebası aşısıdır.

27 Mayıs 1928’de Mustafa Kemal Atatürk’ün dava ar-
kadaşlarından Sağlık Bakanı (daha sonra Başvekil) Dr. 
Refik Saydam’ın girişimleri ile Türkiye’nin ilk halk sağlığı 
laboratuvarı olan Hıfz-ı  Sıhha Enstitüsü insanlarda hız-

lı yayılan enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele amacıyla 
kurulmuştur. Faaliyet gösterdiği yıllarda çocuk ve ergin-
ler enfeksiyon hastalıklarına karşı başarı ile aşı üreten 
bu  Aşı Üretim Enstitüsü 2004’de Bakanlar Kurulu Kararı 
ile kapatılmış olup bunu 2 Kasım 2011’de Refik Saydam 
Hıfz-ı Sıhha Merkezi Başkanlığı’nın kapatılması izlemiş ve 
böylece ülkemizde beşeri aşı üretimi sonlandırılmıştır. Ak-
tif dönemlerinde önemli ulusal ve uluslararası başarılara 
imza atmış olan bu kurum 1940’da Çin’e kolera aşısı ih-
rac edebilir duruma gelirken, 1950’de başlattığı influenza 
(grip) aşısı üretimi ve bu hastalığa yönelik çalışmaları so-
nucu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Uluslarara-
sı Bölgesel Influenza Merkezi olarak tanınmıştır. 

Bu olumsuzluklara rağmen üniversitelerde aşı geliştir-
me çalışmaları devam etmiş, önemli bir zoonoz olan Kı-
rım-Kongo kanamalı ateşi’ne karşı Fırat Üniversitesi’nde 
başlayan Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştir-
me Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM)’nde ta-
mamlanan inaktif virüs aşısı ve 2021 yılında gene ERA-
GEM’de inaktif Covid-19 aşısı (Turkovac) Vet. Hek. Prof. 
Dr. Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilmiştir. Bu son 
aşının halen Şanlı Urfa’da Dollvet Biyoteknoloji Ürünleri 
A.Ş. tarafından seri üretimleri gerçekleştirilmektedir. 

Diğer taraftan ilk yıllarda kuduz, sığır vebası, şarbon, 
tavuk kolerası gibi aşılarla başlayan bakteriyel, viral, pa-
raziter hayvan hastalıklarına yönelik aşı üretimi Tarım 
Bakanlığı’na bağlı Pendik (Istanbul) ve Etlik (Ankara) Ve-
teriner Kontrol Araştırma Enstitülerinde, ayrıca Adana, 
Elazığ, Konya ve Samsun’da mevcut Veteriner Kontrol 
Enstitülerinde devam etmiştir. Uluslararası ekonomik 
önemi olan, ciddi salgınlara neden olan şap hastalığı-
na karşı aşı üretiminin 1962’ de Etlik Veteriner Kontrol 
Araştırma Enstitü’sünde ön çalışmaları başlamış olup, 
1967’den buyana Ankara’da şimdiki yerinde gene Tarım 
Bakanlığı’na bağlı olarak Şap Enstitüsü adı ile üretime 
devam etmektedir. Söz konusu enstitü halen ülkemizin 
endüstriyel boyutta modern tekniklerle suspanse hücre 
kültürleri kullanarak viral aşı üreten en büyük kapasiteli 
kuruluşudur.

Hayvan aşıları konusunda sürdürülen bu başarılara 
1986 yılında Manısa’da kurulmuş olan Tavuk Hastalık-
ları ve Aşı Üretim Enstitüsü de 18 yıllık faaliyeti süresinde 
önemli bir zoonoz olan avian influenza (kuş gribi) da-
hil bakteriyel ve viral kanatlı hastalıklarına karşı toplam 
250 milyon doz aşı üretirken 11.06.2004’de 2004/7405 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile kapatılmıştır.

2011’de aşı üretim kurumlarının uluslararası standart-
lara uyum sağlaması amacıyla “Veteriner Tıbbi Ürünler 
Hakkında Yönetmelik” yeniden düzenlenmiş, kamu ve 
özel sektör üreticilerin 3 yıl içinde Iyi Üretim Uygula-
maları (GMP) belgesi almaları zorunluluğu getirilmiştir. 
Ancak, daha sonra stratejik öneme sahip bazı aşılar 
(şap,  brusella, koyun ve keçi vebası, koyun ve keçi çiçek,  
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antraks, mavi dil, sığırların nodüler  ekzantemi ve üç gün 
hastalığı aşıları, tüberkülin ve mallein test antijenleri ile 
otovaksinler) kapsam dışında bırakılarak 2024 yılına 
kadar GMP muafiyeti getirilmiştir. Halen ülkemizde 
hayvan hastalıklarına karşı aşı üreten T.C. Tarım ve Or-
man Bakanlığı’na bağlı 3 (Etlik, Pendik ve Şap Enstitüsü) 
kamu kuruluşu ile GMP sertifikasına sahip 3 de özel sek-
tör kuruluşu (Ata-Fen, Dollvet, VETAL) bulunmaktadır. 
Ayrıca, gene son yıllarda Türkiye’de beşeri aşı üretimine 
yönelik çalışmalar yapan GMP belgeli 2 özel sektör ku-
ruluşu (Koçak Ilaç ve Türk Ilaç) faaliyetlerini sürdürmek-
tedir.

Bu anlatımda, Türkiye’de aşı insan ve hayvan hastalık-
larına yönelik aşı geliştirme ve üretim çalışmaları kro-
nolojik sıralama ile açıklanmaya çalışılmıştır. Görüldüğü 
üzere bu çalışmalar veteriner hekimler ve tıp doktorları 
ile başlamış, sonrasında teknolojinin gerekliliğinden do-
layı çok disiplinli, çok boyutlu bir düzeye ulaşmıştır. Tek 
Sağlık bilinci ile hareket edildiğinde, aslında canlı türüne 
göre değişmeyen standart süreçleri içeren aşı üretimi 
çok daha iyi düzeylere ulaşabilecek, uluslararası arena-
da önemli yer alabilecektir.  

Hayvansal Kaynaklı Gıdalarda Endokrin 
Bozucu Kimyasallar

Prof. Dr. Ayhan Filazi
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji 

Anabilim Dalı

Endokrin bozucu kimyasallar (EDC’ler), endokrin sis-
temin fonksiyonlarını değiştiren ve sonuçta sağlam 
organizma, onun nesilleri veya (alt)topluluklarında 
olumsuz sağlık etkilerine neden olan ekzojen madde 
veya karışımlarıdır. Bu maddeler doğal hormonların 
(östrojenler, androjenler, tiroid homonları) sentezi, sal-
gılanması, taşınması, bağlanması, etki şekli, metabo-
lizmaları ve atılmasını değiştirirler. EDC’ler hem doğal 
(lignanlar ve flavonlar gibi bitkisel maddeler ile arse-
nik, kurşun kadmiyum gibi metaller) hem de sentetik 
(klorlu ve bromlu bileşikler, plastikleştiriciler, aromatik 
hidrokarbonlar gibi) kaynaklı olarak çok çeşitli grupla-
ra sahip olabilirler. Günümüze kadar yapılan araştır-
malar EDC’lerin daha çok insan sağlığına yönelik et-
kilerine odaklanmasına rağmen, hayvanların yaşam 
süresinin daha kısa olması ve bunların uzun süreli kro-
nik etki göstermesi nedeniyle veteriner hekimlikte ko-
nuyla ilgili yapılmış araştırmalar oldukça sınırlıdır. Bu-
nunla beraber EDC’lerin hayvanlarda da insanlarda 
olduğu gibi kısırlık, anomalili doğumlar ve metabolik 
hastalıklara neden olabileceği bilinmektedir. 

Hayvanlar EDC’lere yemler, su, hava, tedavide kul-
lanılan ilaçlar veya temas ettikleri diğer çevresel kay-
naklarla maruz kalırlar ve vücuda giren bileşikler genel 

olarak tüm vücuda dağılarak ilgili dokularda birikme 
(genellikle lipofilik bileşikler olduğundan yağlı doku-
larda daha fazla birikirler) eğilimindedirler. Atılma ise 
genellikle gıda değeri olan hayvanlarda et, süt veya 
yumurta ile olmaktadır. Bu durumda EDC’lerle konta-
mine olan gıdaları tüketen insanlar önemli bir şekilde 
bu durumdan etkilenmektedir. O halde öncelikle gıda-
ların bu türden bileşiklerle kontamine olmasının önü-
ne geçilmesi veya en azından kontrol altına alınması 
önem taşımaktadır. Tek sağlık kapsamında değerlen-
dirildiğinde hayvansal gıdaların bu türden maddelerle 
kontamine olmasının kontrolü ve böylece insan sağlı-
ğının korunması veteriner hekimlik mesleğinin önemli 
bir uğraşısı olarak görülmektedir. Avrupa Birliğinin tar-
ladan çatala (farm to fork) yaklaşımı gereği gıda gü-
venliği, gıda zincirinin tüm aşamalarını, yani yemden 
başlayarak tüketime kadar olan tüm halkalarını içerir. 
Böylece EDC’lerin kaynaklarının tespit edilerek nihai 
tüketici olan insanlara kadar ulaşmasının önüne geçil-
mesi hayvansal gıdalarda başta veteriner hekimler ol-
mak üzere gıda zincirinin tüm halkalarında görev alan 
tüm mesleklerin sorumluğu altındadır. 

Günümüze kadar yapılan çalışmalar endokrin bozu-
culardan tümüyle korunmanın neredeyse olanaksız 
olduğunu ancak en aza indirmek için yaşam tarzımızı 
değiştirmemiz gerektiğini göstermektedir. Yeterli ve 
dengeli beslenme alışkanlıkları geliştirilmeli ve bol an-
tioksidan içeren gıdalar tüketilmelidir. Düzenli egzersiz 
yapılarak metabolik stres azaltılmalıdır. Gıdalar hazır-
lanırken hijyen ve sanitasyona dikkat edilmeli, konta-
minasyonun yüksek olduğu bölgelerden elde edilen 
balıklar ve bu balıklarla beslenen yaban hayvanları-
nın tüketiminden kaçınmalıdır. Gıdaların hazırlanma 
ve saklanmasında kullanılan araç ve gereçler tercihen 
cam gibi malzemelerden seçilmeli ve üretim-tüketim 
zincirinin her bir aşamasında izlenebilirliğin sürdürül-
mesini sağlayan üretim izni alınan gıdalar ve gıda ile 
temas eden ambalaj malzemeleri temin edilmelidir.

Kent Kirleticilerinin İnsan ve Hayvan Sağlığına 
Etkileri

Doç.Dr.Dilek ÖZTAŞ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 

Anabilim Dalı

Insanın doğayı dönüştürme çabası “kentleşme” ile bo-
yut kazanmıştır. Kentler, insanın doğanın içerisine kur-
duğu doğa ile uyumsuz hatta doğaya ters bölgeler 
oluşturmuştur. Kentleşme, bünyesinde ciddi çevre so-
runları barındırmaktadır. Kentleşme, sanayi devrimini 
takip eden kırdan kente göç ile bugünkü biçimine ka-
vuşmuş ve hız kazanmıştır. Kırdan kente göç gecekon-
du bölgelerinin oluşması ile çevre sorunlarını derinleş-
tirmiş, yaşanan çevre sorunlarına toplumsal adaleti 
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gerileten bir boyut eklemiştir. Sağlık risklerini azalt-
mak adına fabrikaların yakın çevrelerine zehirli atık 
bırakmaları engellenmelidir. Engellenmesi gereken 
zehirli atıklar; fabrika bacalarından havaya karışan 
gazlar, katı ve sıvı kimyasal maddelerdir. Betonlaşma 
kentsel bir olgudur. Sanayileşme ve beraberinde ge-
tirdiği hızlı nüfus artışı sebebiyle ortaya çıkacak olan 
kirleticilerle etkin bir şekilde mücadele edilmelidir. 2) 
Hava-Su ve Toprak kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki 
etkileri zaman zaman büyük boyutlara ulaşmaktadır. 
Bu nedenle sayılan bu unsurların kirlilikleri konusunda 
standartların meydana çıkarılması ve kirliliğin oluştu-
rulan standartların üstüne çıkmasını önleyici tedbir-
lerin alınması zorunludur. 3) Şehirleşme ve endüstri-
leşmenin meydana getirdiği çevre problemlerinin yanı 
sıra, şehir yaşantısının çekiciliği, insanları büyük şehir-
lere toplamaktadır. Kısa sürede olan bu şehirleşme 
insanın doğaya olan sevgisinin azalmasına, çevreden 
sorumluluk duygusunun kaybolmasına ve nihayet do-
ğal ve kültürel değerlerin yok olmasına sebep olmak-
tadır. Toplumları çöküntüye ve çözülmeye götüren bu 
nedenlerin ortadan kaldırılması için kısa ya da uzun 
süren eğitimler düzenlenmelidir. 4) Çevre kirlenmesi 
sebepleri içerisinde gürültünün insan sağlığı üzerin-
de olumsuz etkileri söz konusudur. Bu gibi yörelerde 
tekniğine uygun olarak yapılacak ağaçlandırma ça-
lışmaları rahatsız edici ses ve gürültüleri önemli ölçü-
de azaltır. 5) Ormanların ve bitki topluluklarının hava 
kirliliğini azaltıcı etkileri göz önüne alınarak, ağaçların 
zehirli gazlara karşı duyarlılıkları da dikkate alınmak 
suretiyle ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmelidir. 
6) Çevre kirleticileri ve bunlardan canlıların etkilenme 
şekilleri özellikle güncel bir sorundur. Bu konuda amaç 
hava-su ve toprağı kirletmeden yaşam seviyesini yük-
seltmektedir. Sanayileşme ve kentleşmenin çevre için 
yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak için mevcut tekno-
lojilerin yanında yeni teknolojilerin geliştirilmesi zo-
runluluğu vardır. 7) Sanayi merkezleri ve şehirleşmede 
ortaya çıkacak çevre problemlerinin çözümü kuruluş-
lar tarafından dikkate alınmamış ise bu mıntıkalarda 
yerleşmeye izin verilmemelidir. 

Hava kirleticileri solunum yolu hastalıklarının preva-
lansını, morbidite ve mortalitesini etkilerken, bu has-
talıkların patogenezinde önemli rol oynamaktadırlar. 
Hava kirleticileri bu etkilerini; • Solunum semptomla-
rında artışa neden olurken, solunum fonksiyonlarında 
bozulmaya yol açarak, • Bronş hiperreaktivitesi ya-
parak, • Lokal immün cevabı modifiye ederek, • Hava 
yollarında inflamatuvar mediatör salınım ve ekspres-
yonunu artırmak suretiyle, inflamatuvar hücrelerin 
aktivitelerini etkileyerek, • Hava yollarındaki lokal 
hücrelerin yaşam siklusunu ve apopitozisini etkileye-
rek göstermektedir. Bu etkiler, hücre düzeyinde direkt 
olarak oksidatif hasar oluşturularak veya indirekt ola-
rak oksidatif yolaklar aktive edilerek ve doğal antiok-

sidanların üretimi inhibe edilerek gerçekleşmektedir. 
Hava yolu epitel hücreleri bu süreçte aktif olarak yer 
almaktadır. Tarıma elverişli toprak miktarı fazla olma-
dığı için, Dünyada ve ülkemizde tehlike oluşturan ağır 
metallerin neden olduğu toprak kirliliğinin meydana 
gelmemesi için gerekli önlemlerin alınması ve oluşan 
kirliliği en aza indirmek halk sağlığını koruma açısın-
dan önemlidir. Bu nedenle acil önlemler alınmalıdır. 

Suyun içerisine karışan ve bulunan bir takım kimyasal 
maddeler zehirli etki yapabilirler. Kolera, tifo gibi has-
talıklar bu yolla insandan insana bulaşırlar. Bu mik-
roorganizmalar insan dışkısı ile sulara karıştıklarında 
suyu içen diğer insanların hastalanmasına yol açabi-
lirler. Sularda kirlilik göstergesi olarak bu sudan yapı-
lan ekimlerde üreyen E. Coli {koli basili) kullanılır. E. Coli 
insan ve hayvanların bağırsaklarında yaşamaktadır. 
Bu etkenin sulardan üretilmesi bu suyun içerisine in-
san veya hayvan dışkısının karıştığı, eğer hastalıklı bir 
kişinin dışkısı da karışacak olursa büyük salgınlara yol 
açabileceğini gösterir. Sağlık kuruluşları düzenli olarak 
sulardan alınan örnekleri kontrol ederler. Su kirlenme-
sini engelleyebilmek için alınması gereken önlemler 
Tarım ilaçlan rastgele değil, yetkili kuruluşların öneri-
sine göre kullanılmalıdır. Gerek kullanılan maddenin 
cinsi gerekse uygulama biçimi bunların yer altı sularını 
etkileme ve kirletme oranını büyük oranda etkiler. Sa-
nayi kuruluşlarının atıkları arıtılmadan akarsulara ve 
diğer su kaynaklarına boşaltılmamalıdır. Su kaynakla-
rı dışarıdan insan ya da hayvanların girmesini engel-
leyecek biçimde bir engelle çevrelenerek kirlenmenin 
önlenmesi öngörülmüştür. Toprak bölgesinin özellikle-
ri yarık ve çatlakların durumu, suyun debisine uygun 
olarak beslenme bölgesinin korunmaya alınması ge-
rekir. Kaynak suyunun beslenme bölgesinde endüstri 
kuruluşları, mandıra ve çiftlikler kurulmamalıdır. Kent 
planlamasında kentin büyüme yönünün bu kaynak-
larının kirlenmesine yol açmayacak biçimde olması 
sağlanır. 

Toprak Kirliliği; Tarıma elverişli toprak miktarı fazla ol-
madığı için, Dünyada ve ülkemizde tehlike oluşturan 
ağır metallerin neden olduğu toprak kirliliğinin mey-
dana gelmemesi için gerekli önlemlerin alınması ve 
oluşan kirliliği en aza indirmek halk sağlığını koruma 
açısından önemlidir. Bu nedenle acil önlemler alınma-
lıdır. Bu önlemler; - Sanayi ve endüstri alanında yer 
alan fabrikaların her türlü (katı, sıvı ve gaz) atıklarının 
arıtılmadan doğaya atılmalarının engellenmesi, - Ma-
den alanlarından çıkan atıkların titizlikle depolanması 
ve arıtılması, -Araçlarda kurşunsuz benzinin kullanı-
mının sağlanması, sanayide ve kentsel alanlarında 
kaliteli yakıt kullanılması, Toprak özellikleri belirlendik-
ten sonra toprakların kirlilik düzeyi ile kirlilik kaynağını 
belirten toprak haritaları oluşturulmalı, toprakların 
iyileştirilmesinde uygulanacak yöntem ve teknikler ile 
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ilgili programlar oluşturulmalıdır. Önlemler ve uygula-
malar sağlanarak toprakta meydana gelebilecek ağır 
metal kirliliğinin insan sağlığına olan olumsuz etkileri-
nin önüne geçilebilecektir. Konu ile ilgili yapılan araş-
tırma sonuçları ile ortaya konan bu sorunun çözümü 
için; toprak bilimcileri, bitki yetiştiricileri, halk sağlığı ve 
çevre mühendisliği konusunda çalışan araştırıcıların 
birlikte yapacakları çalışmaların sonuçları konunun 
detaylandırılması ve insan sağlığının korunması açı-
sından yararlı olacaktır. 

Enfeksiyonları Hazırlayan Çevresel Faktörler 
ve Halk Sağlığı Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Burcu KÜÇÜK BİÇER
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi A.D.

Sağlık profesyonellerinin küresel halk sağlığı sorunla-
rının bulaşıcı olmayan hastalıklara evrildiği yönünde 
olan görüşü Covid-19 pandemisi ile kesintiye uğramış-
tır. Dünya sağlığını tehdit eden en önemli problemleri 
arasında iklim değişikliği, çevre kirliliği, hava kirliliği, su 
kirliliği ve enfeksiyon hastalıkları olduğu görülmekte-
dir. Çevresel bozulma; kaynakların kirletilmesi ya da 
tüketilmesi yoluyla doğal dengenin bozulmasıdır. Bu 
ekosistemlerin yok edilmesi, habitat yıkımı ve yaban 
hayatının yok olmasına neden olmaktadır. Çevreye 
zarar veren her türlü değişiklik ya da çevrede isten-
meyen bir değişim olması çevresel bozulma olarak 
tanımlanır.

Enfeksiyon hastalıklarının 1980’li yıllardan sonra ar-
tış gösterdiği bilinmektedir. Bu enfeksiyonların içinde 
vektör kaynaklı enfeksiyonların yüksek bir oranda ol-
duğu ve dünya genelinde ağır etkilere sahip salgın-
lara neden olabildiği bilinmektedir. Bu artışı etkileyen 
faktörler arasında  (çarpık)şehirleşme, nüfus artışı, 
hızlı transfer ve modernleşen ulaşım ve sosyo-eko-
nomik zayıflama sayılmaktadır. Özellikle küreselleşen 
dünyada hızlı ve toplu transferler çok artmıştır. Do-
laşımın çok arttığı dünyada enfeksiyon etkenlerine 
hızla müdahale önem taşır. Aksi durumda etkenlerin 
yayılma hızı ve potansiyeli çok yüksek olabilir. Glo-
balleşme ile kırsal yerleşimden şehirleşmeye doğru 
geçiş, toprakların kullanımının çarpık şehirleşmeyle 
birlikte amaç değiştirmesi çevrede yaşanana önem-
li bir bozulma sebebidir. Ülkeler düzeyinde koruyucu 
halk sağlığı yaklaşımına uzaklaşma, aşı karşıtlarının 
yarattığı boşluk ve sağlık hizmeti sunumunda olan 
eşitsizlikler enfeksiyon hastalıklarının artmasında rol 
oynamaktadır. Küresel boyutta yaşanan iklim deği-
şikliği hastalık epidemiyolojisinde değişim yaratarak 
beklenen hastalıkların farklılaşmasına ve alınan ön-
lemlerin yetersiz kalmasına neden olabilmiştir.  

Tek Sağlık Yaklaşımı dünyada şiddetli akut solunum 

sendromu, Orta Doğu solunum sendromu, H1N1 inf-
luenza, Ebola ve Zika salgınları gibi zoonotik hasta-
lıkların yarattığı epidemi, pandemiler sonucu artan 
düzeyde önemli hale gelmektedir. Tek Sağlık, Sürdürü-
lebilir Kalkınma Hedefleri, Uluslararası Sağlık Tüzüğü, 
Küresel Sağlık Güvenliği Gündemi, iklim değişikliğine 
ilişkin Birleşmiş Milletler Paris Anlaşması ve Antimik-
robiyal Direnç Üzerine Birleşmiş Milletler Siyasi Bildir-
gesi gibi çeşitli küresel antlaşmalar ve sözleşmelerde 
yer almaktadır. Tek Sağlık yaklaşımı Dünya Sağlık Ör-
gütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
ve Uluslararası Hayvan Sağlığı Örgütü’nün birlikte 
çalışmasını sağlayarak birçok olası tehdit ve müda-
hale planları oluşturulmaktadır. Ekip çalışması ile gü-
nümüzde en korkulan sağlık sorunlarından biri olan 
antibiyotik direnci ile baş edilmeye çalışılmaktadır. 
Antibiyotiklerin insanlar, hayvanlar ve gıdalarda akılcı 
olmayan kullanımı, sağlık profesyonellerinin gereksiz 
reçetele etmesi, kültür testi ve antibiyogram sonucu 
beklenmeden kullanımı gibi birçok faktör ile dünya 
genelinde antibiyotik direnci sorunu yayılmaktadır. 
Antibiyotik direncini sıfıra indirmek, antibiyotiklerin 
ve doğanın yapısı gereği olası değildir fakat en düşük 
düzeye indirmek enfeksiyon hastalıkları ile savaşta 
önemli üstünlük sağlayabilecektir. 

Tek sağlık yaklaşımının enfeksiyon hastalıkları ile 
mücadelede başarılı olabilmesi, bütün sağlık profes-
yonelleri ile çevre bilimi ile uğraşan meslek grupları, 
antropologlar, sosyologlar vb. birlikte projeler geliştir-
melerini ve uygulamalarını kapsamalıdır. Ayrıca sağlık 
profesyonellerinin eğitiminde tek sağlık yaklaşımı ve 
ekip çalışmasının önemi olmalıdır. Bu yapılamadığı 
takdirde bütün hizmetlerde aksamalar olabilir.

Türkiye’de Zoonotik İnfeksiyon Riskleri

Prof. Dr. K. Tayfun Carlı
Bursa Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı, Bursa.

Türkiye’de zoonotik enfeksiyon riski var mı? Varsa, ne 
miktarda? Bu soruların yanıtı için salgınlarla mücade-
le yöntemlerinin tam anlamıyla uygulanıp uygulan-
madığını sorgulamamız gereklidir… Daha sonra bu 
bilgiler ışığı altında birlikte zoonoz riskleri yönünden 
ülkemizin durumunu tartışmak en bilimsel yakla-
şım olacaktır. Öncelikle insan hastalıklarının % 58-61 
kadarı bulaşıcı (infeksiyöz) hastalık ve bu infeksiyöz 
hastalıklardan %75’i hayvan orijinli olduğu düşünül-
düğünde, zoonotik enfeksiyonların tek sağlık kavramı 
içinde yerinin ne kadar büyük olduğu yadsınamaz 
bir gerçektir. Zoonotik enfeksiyonlar insanlar, hay-
vanlar, çevre ilişkisinin bir parçasıdır. Bundan dolayı 
zoonozlarla mücadelede etkin kontrol önlemleri için 
çok-sektörlü (multi-sektöryel) bir yaklaşım gerektirir. 
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Bu yaklaşım ise Tek Sağlık (Tek Tıp) konseptinin kuca-
ğında oturmaktadır. Bu bağlamda iki önemli zoonotik 
enfeksiyon örneği üzerinden devam etmek ve altyapı 
ve işleyiş sorunlarına değinmek konuyu anlamayı ko-
laylaştıracaktır.

Ülkemizin ve tüm dünyanın en önemli potansiyel 
pandemik karakterde zoonotik infeksiyon risklerinden 
biri Avian Influenza (Kanatlı Influenzası; AI) virusudur 
(AIV). Ülkemiz AIV’unun rezervuarı olan yabani ve su 
kuşlarının Kafkaslar üzerinden Sibirya göç yolunun, 
Karadeniz üzerinden Rusya göç yolunun ve Trakya 
üzerinden Balkanlar ve Kuzey Avrupa göç yolunun 
üzerindedir. Bu nedenle ülkemiz gerek kanatlı popü-
lasyonu ve dolayısıyla insanlar her an önemli bir AI 
salgınıyla her an burun burunadır. Bu salgının 2003-
2006 yılları arasında kanatlı sektöründe ve insanlar 
arasında yarattığı ekonomik ve sosyolojik kriz ve ay-
rıca o yıllarda aşı üretimi konusundaki eksikliğimizde 
çok çabuk unutulmuştur.

Bir başka zoonotik infeksiyon örneği ise gastrointes-
tinal bulaş gösteren Salmonella enterica subspecies 
enterica serotipleridir. Kısaca Salmonella serotipleri 
dediğimiz ve insanlar için en önemli taşıyıcıları tavuk-
lar, hindiler ve domuzlar olan bu etkenler, tavuk ve hin-
di etlerinin kesimhanelerde çapraz kontaminasyonu 
ile gıdalara ulaşmaktadır. Yine Salmonella serotipleri 
yumurta içi ve kabuğu yoluyla yumurta ve ürünlerini 
kontamine edebilmektedir. Ülkemizde, Avrupa Birli-
ğindeki uygulamalar kapsamında, T.C. Tarım Bakan-
lığı denetiminde kanatlılarda uygulanan Salmonella 
kontrol programı S. Typhimurium ve S. Enteritidis se-
rotiplerinin kontrolüne yönelik yürütülmektedir. Ancak 
unutulmamalıdır ki, yaklaşık 3000 serotipi olan Sal-
monella enterica türü yılanlardan kaplumbağalara, 
farelerden tüm kuş ve tüm hayvan türlerine ve insan-
larda da bulunabilmekte ve bu hayvanların dışkıla-
rıyla kontamine su ve hayvan yemleri ile de yeniden 
hayvanlara bulaşabilmektedir. Yine hayvan dışkısı ile 
kontamine bitkilerin tüketimi de insanlarda Salmonel-
la serotiplerinin infeksiyonlarına yol açmaktadır. AIV 
ve Salmonella serotipleri zoonotik infeksiyon örnekleri 
ve diğer tüm zoonotik salgın infeksiyon etkenleri ile 
mücadele uluslararası network’e bağlı ulusal etkin bir 
sörvey (surveillance), veri toplama ve biyo-informatik 
altyapısının kurulması ve fonksiyon kazandırılması ile 
olanaklıdır. Sörveyler aktif, pasif sörvey  tarzında ve 
ektnlerin kendilerine ve bireylerde antikor düzeylerinin 
saptanması şeklinde yaygın testleme stratejileri ile 
yapılmalıdır. Araştırma laboratuvarlarında saptana-
cak ve karakterize edilecek yerel infeksiyon etkenleri-
ne yönelik hızlı otojen aşı ve anti-serum üretecek yerli 
fabrikalarının tesisi ülkemizde sorun olarak bekleyen 
bir başka durumdur. Ancak ve sadece bu şekilde yeni 
infeksiyon etkenlerinin veya mutantlarının tespiti ve 

yöresel epidemilerin köken analizleri bilimsel olarak 
ortaya konabilir ve hastalıklarla mücadelede ithal 
aşılara bağımlı kalınmaksızın aşı üretimine gidilebilir. 
Bu sistemlerin gerektirdiği laboratuvar, üretim ve bi-
yo-informatik altyapısı ve entelektüel insan birikimi 
büyük bütçeler gerektiren bir ulusal savunma görevi 
olduğu kadar, uluslararası düzlemde bir insanlık so-
rumluluğudur. Tüm bu değindiğim riskler ve eksiklik-
lerle mücadele ‘Tek-Sağlık’ konsepti içinde ve mesleki 
egolardan sıyrılarak yapılması gerekmektedir. Geliş-
miş ülkeler ve uluslararası destekçiler gelişmekte olan 
ülkelere etkin bir zoonotik salgın kontrolü için yardım 
yapmalıdır. Gerekli görüldüğünde, ülkemizdeki bah-
settiğim altyapıların desteklenmesi için WHO (Dünya 
Sağlık Teşkilatı), FAO (Birleşmiş Milletler Gıda Tarın 
Örgütü), OIE (Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı), USAID 
(Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Gelişim Ajan-
sı), USDA (Amerika Birleşik Devletleri Ilaç Dairesi), EU 
(Avrupa Birliği), BBSRC (Bioteknoloji ve Biyololojik 
Bilimler Araştırma Kurumu), DFID (Uluslararası Geli-
şim Fonu), DANIDA (Danimarka Uluslararası Gelişim 
Ajansı) gibi kuruluşlardan işbirliği sağlanabilir.

Gıda Güvenliğinde Güncel Gelişmeler

Doç. Dr. Yeşim SOYER                                                                                                                    
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Günümüzde taze tüketilen gıdalarda bulunan gıda 
patojenlerinin neden olduğu gıda zehirlenmelerinde 
dünya çapında bir artış yaşanmaktadır. Bu artışın 
farklı sebepleri olabilir, mesela bunlardan biri iklim de-
ğişikliği. Iklim değişikliğinin gıda güvenliği üzerindeki 
etkisi hala belirsizdir. Ek olarak, iklim değişikliğinin bu 
patojenlerin özellikle bakteriyel patojenlerin kontrolü-
nü etkileyip etkilemediği de belirsizdir. Bakteriyel pa-
tojen kontrolü için en çok kullanılan yöntem anti-bak-
teriyel maddeler. Fakat, bakteriyel suşlar kullanılan 
bu maddelere karşı direnç kazanmıştır ve bu durum 
insan sağlığına daha çok tehdit oluşturmaktadır. Bu-
nun için, sahaya uygulanabilecek alternatif yöntem-
lerin araştırılması gerekmektedir.  Bu bağlamda gıda 
zincirinde toplum sağlığının korumak için alternatif 
bir uygulamalara ağırlık verilmiştir. Bu uygulamalar-
dan bir tanesi de patojen bakterilere karşı faj uygula-
masıdır. Patojenik bakterileri etkisizleştirmek için bak-
teriyofajlar kullanıldığında antimikrobiyal direnç bir 
sorun teşkil etmez. Bunun sebebi fajların bakterileri 
antimikrobiyal ilaçların kullandığı ve bakterilerin di-
renç geliştirdiği yöntemden farklı bir yöntemle, hedef 
hücrenin içinde çoğalarak ve hücrenin parçalanması-
na sebep olarak etkisizleştirmesidir. Fajların etkin bir 
şekilde gıdalarda, özellikle yemeğe hazır gıda ürünle-
rinde kullanılmasında çalışmalar devam etmektedir.
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Biyogüvenlik riski yüksek tehditlerin Tek 
Sağlık açısından önemi

Prof. Dr Aysen Gargılı Keleş
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Biyogüvenlik ve Biyoemniyet Lisansüstü Program Başkanı

Tek Sağlık; hekimler, veteriner hekimler ve tüm diğer 
sağlık profesyonelleri arasındaki işbirliğini geliştirerek 
biyomedikal alanda çalışan tüm grupların bilimsel 
ve güçlü yönlerini teşvik ederek sağlığı ve tüm türle-
rin refahını geliştirmeyi ve savunmayı amaçlar. Tek 
Sağlık kavramı içinde bu amaçlara yönelik çalışmalar 
arasında, en önemli küresel tehditlerden biri olan bi-
yogüvenlik riski yüksek hastalık etkenlerine yönelik ça-
lışmalar çok önemli bir yer tutmaktadır. Tarih boyunca 
saptanmış biyogüvenlik riski yüksek bulaşıcı hastalık-
ların en çarpıcı örneklerinden kara ölüm olarak adlan-
dırılan veba hastalığı 1346-1353 yılları arasında tah-
minen 75-250 milyon kişinin, 1920’li yıllarda Ispanyol 
gribi 20-50 milyon kişinin, halen süregelen Sars CoV2 
(Covid 19) salgını 2019 yılından bu yana 6,15 milyon 
kişinin ölümüne yol açmıştır. Bu tablo özellikle insan 
sağlığı açısından biyogüvenlik riski yüksek bulaşıcı 
hastalıkları en az iklim değişikliğine bağlı tehditler 
ve hatta nükleer savaş tehdidi ve riskleri derecesinde 
önemli kılmaktadır. Hayvan sağlığı açısından da sığır 
vebası, at vebası, şarbon, şap hastalığı, African swine 
fever, Avian influenza gibi onlarca hastalık insan da 
dahil olmak üzere tüm türler için aynı riskleri taşımak-
tadır.

Tek Sağlık konseptinde biyogüvenlik risklerinin önemi-
ne ek olarak, yüzyıllar boyunca biyolojik savaş, biyo-
suç veya biyoterörizmde kullanılan hayvan patojen-
leri veya toksinleri de biyoemniyet açısından önem 
taşımaktadır. 

Son zamanlarda hayvan kökenli bulaşıcı hastalıkların 
toplum sağlığındaki etkisi giderek daha belirgin ve yay-
gın hale gelmektedir. Insan patojenlerinin %60’ının zo-
onotik kaynaklı olması, hayvan patojenlerinin %80’inin 
birden çok türü etkileyebilmesi, yeni ortaya çıkan has-
talıkların %75’inin zoonotik kökenli olması ve potansiyel 
biyoterörizm ajanlarının %80’inin zoonotik patojenler 
olması bu etkinin önemi ve derecesini ortaya koymak-
tadır. Son 10-15 yıldır insanlarda yeni ortaya çıkan bula-
şıcı hastalıkları neredeyse tamamının taşıyıcı/rezervuar 
hayvan kökenli olduğu saptanmıştır.

Tek Sağlık yaklaşımı biyogüvenlik riski yüksek yeni ve 
yeniden ortaya çıkan enfeksiyonların hızlı ve güven-
li tanısına katkıda bulunarak sağlığın geliştirilmesi 
ve türlerin refahına katkı yapmaktadır. Bu anlamda; 
kamu ve hayvan sağlığı sektörleri arasında ortaklıklar 
geliştirmek yeni ve/veya yeniden ortaya çıkan hasta-

lıkların hızlı tanısını kolaylaştırabilir, kapsamlı tarama 
programları oluşturulabilir, halk ve hayvan sağlığı ku-
rumları arasında zoonotik hastalık ve salgınların ra-
porlanması konusunda açık bir iletişim oluşturularak 
yayılmalar daha hızlı ve etkin bir şekilde kontrol edi-
lebilir, halk ve hayvan sağlığı laboratuvarları arasın-
daki işbirliği zoonotik patojenlerin hızlı tanısına katkı 
sağlayabilir.  

Tek Sağlık anlayışı laboratuvar biyogüvenliği ve bi-
yoemniyetine katkıda bulunmaktadır. Laboratuvar 
biyogüvenliği ve biyoemniyeti uygulamaları büyük 
ölçüde patojen odaklıdır, ancak ilgili biyomedikal sek-
törlerden uyarlanacak uygulamalar prosedürleri ve 
protokolleri iyileştirebilir. Tanısal tıp, temel araştırma-
lar yapan araştırmacılar ve sağlık hizmeti sağlayıcıla-
rının tek sağlık konseptinin güvenlik ve emniyet açı-
sından işlerini nasıl etkilediği konusundaki görüşleri ve 
uygulamaları, laboratuvar biyogüvenliği ve biyoem-
niyetine, risk değerlendirmesi ve yönetimine katkıda 
bulunacaktır.

Sonuç olarak, Tek Sağlık anlayışı zoonotik hastalıkla-
rın özellikle yüksek biyogüvenlik riski taşıyan etkenle-
rin erken tanısını ve kontrolünü iyileştirebilir, ilgili biyo-
medikal uzmanlık alanlarından özel uygulamalar ve 
prosedürleri almanın etkisi çok önemlidir. Zoonotik 
hastalıkları kontrol etmeye ve önlemeye yönelik giri-
şimlerin halk sağlığını da iyileştirdiği gösterilmiştir. La-
boratuvar biyogüvenliği ve biyoemniyeti yaklaşımları 
büyük ölçüde patojen odaklıdır ve risk değerlendirme-
si ve yönetimi süreçleri de dahil olmak üzere Tek Sağ-
lık konseptinin katkıları çok önemlidir.
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Antimikrobiyal Direnç ve Sağlık Üzerinde 
Tehditleri

Prof.Dr.Murat YILDIRIM
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

Sessiz pandemi olarak da adlandırılan antimikrobiyal 
ilaçlara direnç gelişimi en önemli sağlık sorunlarından 
biridir ve global dünyada bilim çevrelerinin yanısıra G20 
liderler zirvesinde ele alınan yegane sağlık konusu olmuş-
tur. Beşeri ve veteriner hekimlikte antimikrobiyal direnç 
enfeksiyon hastalıkların tedavisinin zorlaşmasına ve te-
davi maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Hem 
insan hem de hayvanlarda ister tedavi isterse profilaktik 
amaçla olsun, kullanılan antibiyotik miktarı arttıkça bu 
ilaçlara direnç te artmaktadır. 2020’lerin dünyasında 
direnç gelişimini yarattığı sorunları hafifletebilmek belki 
de sadece antimikrobiyal kullanımını azaltmakla müm-
kün olacaktır. Bu kapsamda uyum yasaları gereği tabi 
olduğumuz Avrupa Birliğinde; her ne amaçla olursa ol-
sun hayvan ve insanlarda antibiyotik kullanım miktar-
ları ile zoonotik ve zoonotik olmayan bakterilerde direnç 
gelişimi arasındaki ilişki sürekli gözlemlenmektedir. Hay-
vanlarda önemli miktarlarda olan proflaktik antibiyotik 
kullanımı AB’de yeniden tanımlanmaya çalışılmaktadır. 
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü de hayvanlarda antibi-
yotik kullanımının biyogüvenlik önlemleri ile azaltılabile-
ceğine dair kılavuzlar yayınlamıştır. Ülkemizde hayvansal 
gıdalarla insanlara bulaşabilen zoonotik bakterilerden 
sadece salmonella’da direnç sürveyansı yapılmış diğer 
zoonotiklerde henüz hiçbir tarama yapılmamıştır. AB 
ülkelerinde olduğu gibi; zoonotik bakterilerde direnç ge-
lişimi sürveyanslarının yapılması ve hayvansal üretim 
amacıyla kullanılan antibiyotik miktarlarının da kamuo-
yuna açıklanması gerekmektedir. Ayrıca direnç-tüketim 
miktarı arasında ilişki mutlaka incelenmelidir. 

İklim Değişikliği ve Kentsel Zoonozlara Tek 
Sağlık Yaklaşımı

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Taştan  DVM PhD
Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli SHMYO, Tibbi Hizmetler ve Teknikler 

Bölümü

ÖZET:

Iklim, belirli bir yerde, belirli dönemde sıcaklık, yağış, nem 
ve rüzgâr gibi yüzey değişkenleri özelliklerini içeren ‘orta-
lama hava durumudur.” Diğer bir tanımla, iklim, belirtilen 
bu özelliklerin uzun bir süre boyunca ortalama durum 
değişkenliğini belirtir. Iklim değişikliği ise, atmosferdeki 
değişikliklerin yanı sıra atmosfer ile dünya sistemi içindeki 
çeşitli diğer jeolojik, kimyasal, biyolojik ve coğrafi faktör-
ler arasındaki etkileşimlerin bir sonucu olarak Dünya’nın 
ikliminin periyodik olarak değişmesidir. Insan hayvan 
çevre (IHÇ)-sağlığı açısından iklim değişikliği; sıcaklık, 
yağış, nem ve rüzgâr gibi hava olaylarının ‘ortalama du-
rumunun’ belirli sürelerde değişmesi ve oluşan değişimle-

rin “çoğunlukla zararlı etkilerle sonuçlanan meteorolojik 
olaylar” olarak değerlendirilmesidir. Aslında konu kapsa-
mında Iklim değişikliği, doğal koşullarda meydana gelen 
normal meteorolojik olaylar süreci ile birlikte, %95’den 
daha fazlasının insanların kontrolsüz, bilinçsiz hatta du-
yarsız uygulamalarından kaynaklanan (antropojenik), 
zararlı etkilerin toplamıdır. Özellikle son 50 yılda olagelen 
ve IHÇ-sağlığını çokyönlü tehdit eden iklimsel afetler (fır-
tınalar seller, tsunamiler ve kasırgalar), sınırları zorlanan 
ve doğal dengesi insanlar eliyle bozulan iklim değişikliği-
nin üzücü birer yansımasıdır.

Toplam Iklim Değişikliğinin tetiklediği ve Aşırı Hava 
Olayları (AHO’ları) olarak bilinen fırtınalar, tsunamiler, 
selbaskınları, deniz taşkınları doğada patojen mikroor-
ganizmalar ve vektörlerin ekolojilerini derinden etkiler ve 
IHÇ-sağlığı yönünden ciddi risk ve tehlikeler oluştururlar. 
Antroposen çağının son çeyreğinde daha sık ve daha 
şiddeti olarak meydana gelen AHO, çoğu zaman kontrol 
edilmesi zor olan iklimsel afetlere, mikrobiyal biyotehdit-
lere yol açarlar. Birbirini yakından etkileye ekolojik ve ant-
ropojenik faktörler sinerjizmi IHÇ-sağlığını öngörülemez 
yönde, derinden etkiler. Küreselleşmenin egemen olduğu 
21. yüzyılda meydana gelen AHO ve onlara bağlı çok 
ekolojik ve ekotoksikolojik zararlar, aynı zamanda “Kü-
resel Iklim değişikliği-KID’nin” sosyoekolojik yansımaları 
olarak da bilinir. Son çeyrek yüzyılda KID, küresel ölçekli 
sosyoekonomik, sosyoekolojik sorunlara yol açmakta, 
etkileri geç anlaşılan sosyolojik, sosyoekonomik travma-
ları tetiklemektedir. Günümüzün bu çokbileşenli sağlık 
sorunlarından birisi –belki en sessizi ve korkuncu- epide-
mik/pandemik zoonotik enfeksiyonların sıklıkla ve küresel 
ölçekte olagelmesidir. Yaşamakta olduğumuz COVID-19 
salgını bu sürecin en kötü, en travmatik örneği olmakla 
beraber, son pandemi olmadığı kesindir. Antroposenin 
son çeyreğinde ekolojik ve antropojenik stresörlerin tetik-
lediği “mikrobiyal tehditler yelpazesi” genişliyor ve “mik-
robiyal afetlerin” meydana gelme aralıkları sıklaşarak 
devam ediyor. Hızla şehirleşen dünyada, Kentsel yaşam 
alanlarında tehdit oluşturan zoonotik enfeksiyonlar veya 
“Kentsel zoonozlar” 21. yüzyıl Karmaşık Sağlık Sorunla-
rının-KSS- sadece bir kısmını oluşturur. Zararlı etillerine 
daha çok 21. yüzyılda tanık olunan başlıca KSS’ler 4 ana 
başlıkta verilmiştir. 

1)Mikrobiyal Tehditler ve Ilgili Sağlık Sorunları;  Yeniçıkan 
patojenler; B. burgdorferi, C. parvum, H. pylori, B. microti, 
SARS-CoV, SARS-CoV-2 vb., Yeniçıkan Zoonotik Hasta-
lıklar; Borreliyoz, Bartonelloz, Kampilobakteriyoz, SARS, 
MERS, COVID-19, Antimikrobiyal direnç (AMD), Enfek-
siyonlar Epidemiyolojisi, Mikrobiyal risk yönetimi vb. 2)
Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar (VBH); Lyme Hastalığı 
(Borrelia burgdorferi, B. miyomatoi, B. mayonii), Barto-
nelloz- (B. henselae, B. quintana), Erlihiyoz (E. canis, E. 
chaffeensis, E. ewingii, E. muris, E. minasensis), Kırım-Kon-
go Kanamalı Ateşi (CCHF), Batı Nil Virüsü (WNV) ateşi, 
Çikungunya virüsü (CHIKV) ateşi, Zika virüsü (ZIKV) ate-
şi, Ebola Virüsü Hastalığı (EVD), SARS, MERS, COVID-19, 
Maymun Çiçeği virüsü (MPXV) … vb. 3) Mikrobik Olma-
yan Sağlık Tehditleri; Küresel iklim değişikliği, Aşırı sıcaklar, 
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Kentsel Isı Adası Etkisi, Aşırı Hava Olayları-(AHO)- Fırtı-
na, Kasırga, Tsunamiler, Kentsel Sağlık Sorunları (Kent 
selleri ve Kentsel zoonozlar), Deniz yükselmesi, taşkınlar 
ve Su Kaynaklı Enfeksiyonlar (Kolera, Leptospiroz, Tulare-
mi), Ekolojik Sorunlar; Orman yangınları, ormansızlaştır-
ma, Biyoçeşitliliğin azalması, Kuraklık ve hayvan göçleri, 
Maden arama ve kaçak yapılaşmalar. Ekotoksikolojik So-
runlar; Endokrin Bozucu Kimyasallar -BPA, PCB, DES vb., 
Mikotoksinler, Insektisid ve pestisitler, Kanserojenler, ve 
Obezojenler.  4)Antropojenik Sorunlar veya Antropojenik 
Stresörler; Gıda tüketim alışkanlığında değişim, Küresel 
seyahatler, Ekoturizm ve insan hareketliliği, Yaban-ha-
yatı hayvan etlerinin (bushmeat) kontrolsüz tüketimi, 
Su havzaları ve ormanların işgali, Kötü arazi kullanımı ve 
ormanların işgali, Yoğunlaştırılmış hayvancılık ve tarım-
sal uygulamalar, Hayvan ve insan besini olarak GDO’lu 
ürünler kullanımı, Kırsaldan kentlere göçler ve kentlerde 
nüfus yoğunlaşması, Kentlerde mega yapılar ve aşırı ge-
cekondulaşma, Büyükşehirlerin yakın çevresinde çiftlik 
hayvanları beslenmesi, Büyükşehirlerde “sahipsiz” hay-
van popülasyon sorunu ve “Kent Zoonozların” artış risk-
leri vb. 

Bu çalışmada, bir Antroposenik sorun olan KID ile Kentsel 
Zoonozların sağlık üzerine etkilerini belirtmek, Tek Sağlık 
Düşüncesinin gerekliliğini ve stratejik önemini vurgula-
mak ve çözüm önerilerinde bulunmak amaçlanmıştır.

Güncel alanyazını verilerine göre, terminolojik olarak 
‘Kentsel Zoonozlar’ kavramı 21. yüzyıl KSS ile birlikte 
gündeme gelmiştir. Son çeyrek yüzyılda iklim değişikliği 
ile AHO’nın anormal derecede artış göstermesi, kent ve 
kentleşme sorunlarının değerlendirilmesinde ‘Kentsel Zo-
onozlar’ kavramına yer verilmesi IHÇ-sağlığı ve ‘iyi kent 
yönetimi’ bakımından bir zorunluluk olmuştur. Yeni veri-
ler göstermektedir ki, artış eğilimindeki KID ve AHO’ları 
sonrasında meydana gelen selbaskınları, deniz taşkınları 
rodentlerin (fare ve ratlar) ekolojilerini etkilemekte ve su 
kaynaklı hastalıkların (Giardiyaz, Leptospiroz, Kolera) 
artışlara yol açmakta ve halk sağlığına tehdit oluştur-
maktadır. Aynı zamanda AHO ve taşkınlar sonrasında 
Kanemen sinekler (Anopheles spp., Aedes spp., Culico-
ides spp) için uygun üreme ortamlarının oluşması VBH 
risklerini artırmaktadır.  

Kentsel Zoonozların etkeni patojenler ve diğer toplum 
sağlığı riskleri KSS’ler arasında önemli bir tehdit potansiye-
line sahiptir. Yeniçıkan Zoonotik Patojenlerin Borrelia spp. 
(B. burgdorferi, B. mayonii) Ehrlichia  spp. (E. chaffeensis, 
E. phagocytophila), SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2, 
Crypyosporidium spp.’nin yol açtığı Yeniçıkan Zoonotik 
Hastalıklar-YZH’ler 21. yüzyılın en önemli sağlık tehdit-
lerinden biridir. Bu bağlamda insanlık %75’den oldukça 
fazla oranda YZH’ler tehdidi altındadır. 21. yüzyılda, Tür-
kiye’de ve dünyada, nüfusun %60’dan fazlası kentlerde 
yaşamaktadır. Bu bağlamda “aşırı kalabalık kentlerin” ye-
niçıkan patojenler açısından yeni birer “çoğalma veya ku-
luçka merkezleri” olduğu, olacağı ‘trajik’ bir olgudur. Tıpkı 
COVID-19 salgınında yaşandığı gibi. Vektörlerle Bulaşan 
Patojenler (KKKAV, WNV, ZIKV, CHIKV, Borrelia spp. Ric-

kettsia  felis) ve  Ratlarla Bulaşan Patojenler (Leptospira 
interrogans, B. henseleae. B. elizabethae) ile ‘Eski’ Pato-
jenler Toxoplasma gondii, Kuduz virüsü gibi enfeksiyon 
etkenleri de tıpkı YZH’ler kadar kentler ve kent sağlığı ba-
kımından süregiden biyotehditlerdir. Bütün bu dinamik 
KSS’lerin zararlı etkilerinin azaltılmasının, IHÇ-sağlığının 
korunmasının ve insan gönenicinin artırılmasının biricik 
yolu stratejik yeni bir yaklaşımı-TSD’ni- işlevselleştirmek 
ve kurumsallaştırmaktan geçmektedir. Diğer bir anla-
tımla, Antroposenik tehdit ve riskleri önlemek, olası eko-
lojik ve ekotoksikolojik tehditlerden korunmak, COVID-19 
benzeri “zoonotik pandemilerle” karşılaşmamak stratejisi 
ekonomiktir ve yaşamsal önemdedir. Dolayısıyla, henüz 
adı konulmammış, “yeniçıkan patojenik tehditlerin” yol 
açacağı sosyoekonomik travmalar ile karşılaşmamanın 
yolu TSD temelinde mesleklerarası veya disiplinlerarası 
işbirliği çalışmalarının güncellenmesinden geçmektedir. 
Bu bağlamda ve çözüm olarak söylenebilir ki;

1)Dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi, özellikle 
ve öncelikle Türkiye’de de Türk Veteriner Hekimleri Bir-
liği (TVHB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve bağlı odalar 
ile meslek dernekleri, Tek Sağlığın diğer paydaşları (Diş 
Hekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Çevre Mühendisleri 
odaları) bir araya gelerek bir “Ulusal Tek Sağlık Kongresi 
-UTESAK” düzenlenmelidir. Bu kongrede 21. yüzyıla yakı-
şır düzeyde meslekler / meslek örgütleri arasında işbirliği 
protokolleri “yeniden” güncellenmeli ve Ulusal ölçekli bir 
“Türkiye Tek Sağlık Eylem Planı (Türkiye-TESEP) hazır-
lanmalıdır. 2) Türkiye’de Veteriner Fakülteleri, Tıp Fakül-
teleri başta olmak üzere Sağlık Bilimleri alanının ve Tek 
Sağlığın doğal paydaşları olan bütün Sağlık Eğitim Ku-
rumlarının öğretim programlarında Tek Sağlık Eğitimi ve 
Iklim Okuryazarlığı dersleri acilen açılmalı ve bu alanda 
Yüksek Lisans ve Doktora programları başlatılmalıdır. 
3) Mezuniyet Öncesi Veteriner Hekimlik Eğitimi Ulusal 
Çekirdek Eğitim Programı(VUÇEP-2021) ile Mezuniyet 
Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı(TU-
ÇEP-2020) ve diğer UÇEP’ler güncellenmelidir. Tek Sağ-
lık Eğitimi ve Iklim Okuryazarlığı ders içerikleri UÇEP’lerle 
birleştirilmeli ve uygulamaya konulmalıdır. Bu yaklaşım, 
Türkiye’nin Sağlık Meslekleri Eğitimi, Ulusal geleceğimiz 
ve sağlık kazanımlarımız açsından çağdaş bir zorunluluk 
olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda, Kent Zoonoz-
ları, KID, VBH’ler ve sağlığı tehdit eden diğer olası biyo-
tehditlerin yeniden değerlendirilmesi ve öncelenmesi ve 
yeni ve işlevsel strateji geliştirilmesi önemlidir. Süregelen 
Antroposenik stresörleri ve 21. yüzyılın diğer KSS’lerini ve 
olası sağlık risklerini azaltmak, “henüz kuytuda bekleyen” 
tehditleri doğru değerlendirmek için Tek Sağlık Düşün-
cesi içselleştirilmeli, kurumsallaştırılmalı ve yaşama akta-
rılmalıdır. Bu yaklaşım, sağlık alanında, sağlığın yönetim 
felsefesinde yenileşme, mesleklerarası işbirliğinde yeni 
bir evre, hatta 21. yüzyılın KSS’leri ve öngörülemeyen bi-
linmezliklerine karşı bir devrimdir. Yeter ki bu potansiyel 
doğru kullanılsın. 

Anahtar Kelimeler: Küresel iklim değişikliği, Yeniçıkan zo-
onotik hastalıklar, Tek Sağlık Düşüncesi, Kentsel zoonoz-
lar, Tek Sağlık Eğitimi, Iklim Okuryazarlığı
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VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ ÇEVRE SO-
RUNLARI HAKKINDA BASIN BİLDİRİSİ

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre felaketle-
rine karşı Veteriner Hekimler Derneği (VHD) ola-
rak aşağıdaki görüşlerimizi meslektaşlarımız ve 
tüm toplumumuz ile paylaşmak istiyoruz:

• Öncelikle Anayasanın 56. Maddesinde belirle-
nen “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşa-
ma hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre 
sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek 
Devletin ve vatandaşların ödevidir.” ilkesini sonu-
na kadar savunuyoruz. Dengeli bir çevrenin yalnız 
insanlar için değil, evcil ve yabani bütün hayvan-
lar ve onların doğal yaşam alanlarını oluşturan 
tüm diğer canlılar için de gerekli olduğunun altını 
çiziyor ve buna bağlı olarak temiz hava, temiz su 
ve temiz toprak hakkının bütün ekosistem canlı-
larının hakkı olduğuna inanıyoruz.

• VHD, her ne pahasına olursa olsun düşünce-
siyle endüstrileşmeyi öne alarak ülkemizi ve tüm 
canlıları, etkisi yüzyıllarca sürecek radyoaktif bir 
felaketle yaşamak durumunda bırakabilecek 
nükleer enerji santralleri kurulmasına, ırmaklara 
hidro elektrik santralleri yapılmasına, ovaların 
tarım alanlarının, şehirlerin ortasına termik sant-
raller, jeotermal santraller kurulmasına, maden 
arama ruhsatları ile zeytinliklerin, ormanların yok 

edilmeye çalışılmasına, dağların madenlerce de-
lik deşik edilmesine karşıdır.

• VHD su kaynaklarımızın, havzalarımızın, deniz-
lerimizin insafsızca tahrip edilmesine karşıdır.

•Tarım ve mera alanlarımızın amaç dışı kullanı-
mına, üzerinde sanayi tesisi kurarak betonlaştır-
masına karşıdır.

•VHD dağların, vadilerin, su havzalarının, orman-
ların tam ortasında siyanürle altın ayrıştıran yer-
li-yabancı şirketlerin karları uğruna ülke toprakla-
rının, yeraltı sularının kirletilmesine karşıdır.

• VHD ekosistemlerin vazgeçilmezi hayvanların 
yaşam haklarını, hayvan refahını ve hayvanların, 
kimyasal zehirlere bulaşmamış hayvan yemleri-
ne, bitkilere ve temiz suya ulaşabilme haklarını ve 
gıda etiğini savunur.

• VHD, hayvan refahı koşullarının uygulanmasına 
olanak olmayan, endüstriyel büyük ölçekli hay-
vancılık işletmeleri yoluyla yapılacak hayvancılık 
yatırımları yerine; kırsalda yerleşik nüfus için eko-
nomik olanaklar yaratacak yaygın küçük ve orta 
boyutlu hayvancılık işletmelerinin desteklenme-
sini ve hayvan, bitki genetik kaynaklarımızın ve 
biyoçeşitliliğimizin korunmasını savunur.
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Veteriner Hekimler Derneği,  insan sağlığı, hayvan sağ-
lığı ve çevre sağlığını TEK SAĞLIK olarak değerlendirir. 
Bu nedenle hayvan ve insan sağlığı için bilimsel yön-
temlerden sapmadan, tüm mesleki profesyonel bilgiyi 
sunarak, çevrenin ve ekosistemin korunması ve olanak-
larından tüm canlıların yararlanmasına dair gereken 
çabayı gösterir.

Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu

SUNİ TOHUMLAMA 

Suni Tohumlama kabaca, erkek hayvanlardan alı-
nan spermanın dişi hayvanlara nakledilmesi olarak 
tanımlanabilir. Suni tohumlama yapmak için veteri-
ner hekim olan bir kişinin ayrıca bir kursa tabi tutu-
lup, sertifika alması gerekli mi yoksa gereksiz midir? 
Bu konuda meslektaşlarımız arasında da bir bölünme 
var. Veteriner Hekimler Derneği olarak uzmanların ve 
saha çalışanlarının görüşlerini de alarak bu konuyu 
irdeledik. 

Suni tohumlama yapmak için ayrıca bir kursa gidip 
sertifika almayı doğru bulmayan meslektaşlarımızda, 
‘’ 5 yıl okuyup Veteriner Hekim olarak ameliyat yap-
mak için sertifika almadığımıza göre suni tohumlama 
yapmak için niçin sertifika alıyoruz’’ düşüncesi hâkim. 

Suni Tohumlamanın Ülke Hayvancılığı Üretimi ve 
Ekonomisi Üzerine Etkisi: 

Burada suni tohumlama konusunun sadece bir hekim 
ve hastası ile ilgili bir durum olmaktan çok öte, ülke 
hayvancılığını ilgilendiren çok daha kapsamlı bir konu 
olduğunun altını öncelikle çizmek gerekiyor. Bir hay-
vanı ameliyat edebiliyor olmaktaki yeterlilik ya da ye-
tersizlik sadece o hasta ile hekimi ilgilendirirken, suni 
tohumlamadaki durum ülke hayvancılığını direkt et-
kiler. Bir hekim hastasını tedavi edemediğinde (salgın 
ve/veya bulaşıcı hastalıklar dışında) sadece o hasta 
etkilenir. Ancak suni tohumlamada durum daha kap-
samlıdır. Veteriner Hekimin, suni tohumlama işini öğ-
reninceye kadar harcayacağı sperma payetleri ve döl 
tutmayan inekleri düşünürsek, bunun maliyeti sadece 
kendisini ve hayvan sahibini değil tüm ülke hayvancı-
lık ve gıda sanayisinin ekonomisini de etkiler. Onbinin 
üzerinde serbest çalışan klinisyenin suni tohumlama-
yı öğreninceye kadar başarısız olduğu her tohumla-
manın ülke ekonomisine maliyeti, yüz binlerce payet 
sperma, yüzlerce döl tutmayan inek olduğu kadar 
alınamayan yüzlerce buzağı, sağılamayan tonlarca 
süt ve elde edilemeyen tonlarca et demektir. Üstelik 

suni tohumlama sadece bir döl ( yavru) alma işlemi 
de değildir.

Suni Tohumlama ile Döl Alma Dışında Sağlanan 
Faydalar: 

Suni tohumlama ile çiftleşmeyle bulaşan hastalıklar-
dan korunma sağlanır. Yavrularına genetik gücünü 
geçirebilen, verim gücü yüksek erkek damızlıklardan 
daha çok yararlanılması sağlanır. Dişi damızlıkların 
döl verimleri kontrol altına alınarak, infertilite prob-
lemleri azaltılır. Erkek damızlık bulundurma külfetin-
den kurtularak daha kolay ve ucuz döl alımı sağla-
nır. Hayvanların kayıt altına alınması ve izlenmesi 
sağlanır. Mevcut dişi damızlıkların, değişik ırklarda 
spermalarla tohumlanması sağlanır. Dondurulmuş 
spermayla değişik zaman ve yerlerde aynı genetik ka-
pasiteden yararlanılması sağlanır. Yetiştiricinin elinde 
olan genetik materyal, skorlama ile geliştirilerek iste-
nilen özellikte ve verimde yavrular alınması sağlanır. 
Kısacası suni tohumlama; bilimsel teknik ve hekimlik 
bilgilerinin, uygun teknoloji ile donatılmış bir organi-
zasyonda kullanılması demektir. Suni tohumlamada 
başarılı olabilmek için spermanın uygun tekniklerle 
erkek hayvanlardan alınıp, muayene edilip değerlen-
dirildikten sonra sağlıklı hayvanlara uygun zamanda 
nakledilmesi gerekir. Tüm bu aşamalarda veteriner 
hekim olmak kilit noktada önem taşır. Çünkü mani-
pülasyon ve teknik uygulama kadar sağlık faktörü 
de önem taşır. Hastalıklı erkek damızlıktan alınan 
veya sonradan kontamine olan spermalarla yapılan 
tohumlamada yaygın enfeksiyon tehlikesi vardır. Ge-
netik bozukluğu olan damızlıklardan alınan sperma-
ların kullanılması istenmeyen özelliklerin yayılmasına 
ve verim düşüklüğüne neden olur. Suni tohumlama 
uygulayıcılarının yeterli bilgi ve beceriye sahip olması 
gerekir. Uygulamada ve hijyenin sağlanmasında ge-
rekli tıbbi donanıma ihtiyaç olduğu kadar tıbbi bilgiye 
de ihtiyaç vardır. Bu nedenle suni tohumlama çalış-
maları bu konuda uzman veteriner hekimlerin sorum-
luluğunda sürdürülmelidir. 

Başarılı Bir Suni Tohumlama Uygulayıcısı Olmak 
için Çok Sayıda Manipülasyon Yapmış Olma Gerek-
liliği:

Bir canlıyı sağlıklı kılmak hekimliktir ancak ülke hay-
vancılığını, hayvan sürülerini sağlıklı kılmak ve verimi 
artırmak zoru başarmak demektir ve bir ekip işidir. 
Suni tohumlama bu konuda en önemli araçtır. Suni 
Tohumlama bir veteriner hekimlik uygulaması olsa da 
koruyucu amaçlı aşılama uygulamaları gibi son dere-
ce yaygın olarak kullanılmaktadır. Hayvancılık politi-
kasını yürüten Tarım Bakanlığı’nın bu derece önemli 
bir uygulamada uygulayıcılar üzerinde denetleme 
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yapmak istemesi normaldir. Sonuç olarak günümüz-
de, yetiştiriciler,  buzağı desteklemeleri kapsamında, 
sertifikası olan veteriner hekimlerden alınan suni to-
humlama belgesinin ibrazı ile destekleme primi al-
maktadırlar. Suni tohumlama sertifikası olmayan 
veteriner hekimin suni tohumlama yapmasını engel-
leyen bir yasal düzenleme olmamakla birlikte, yetişti-
rici buzağı kaydındaki ayrıcalıklardan ve desteklerden 
faydalanamadığından bu sertifikayı veteriner hekim-
den talep etmektedir. 

Suni Tohumlama ile elde edilecek gebelik oranları 
birçok faktör tarafından etkileniyor olsa da; tüm fak-
törleri yönetmesi gereken kişi veteriner hekimdir. Bir 
uygulayıcının yetkin-usta diyebileceğimiz bir tohum-
layıcı seviyesine gelmesi için bugün ortalama 1.000 
tohumlama yapması beklenir. Ancak günümüz ko-
şullarında ülkemizde var olan hiç bir veteriner fakül-
tesinde öğrenci başına bu kadar uygulama gerçek-
leştirilememektedir. Kaldı ki suni tohumlama sadece 
manipülasyon anlamına da gelmemektedir. Ancak 
hali hazırda verilen suni tohumlama uygulama kurs-
ları bir hafta gibi kısa sürede verilmekte ve sadece 
manipülasyon öğretilmektedir. 

Yurt Dışındaki Yetiştiricilerin Suni Tohumlama Yap-
ma Durumu:

Yurt dışındaki uygulamalara baktığımızda, benzer 
kursları yetiştiricinin bile aldığı ve pistoleye payet 
yerleştirip vajinanın arka kısmı ya da serviks önüne 
sperm sıvısını boşaltmak şeklinde tarif edilebilece-
ğimiz uygulamayı yaptığını görüyoruz. Bizim kültü-
rümüzde olmayan ve onların yerinde bir alışkanlık 
şeklinde sürdürdükleri hayvan ve işletme kayıtlarının 
tutulması, düzenli olarak veteriner hekim kontrolleri-
nin yapılması ve management uygulamalarının pro-
fesyonel anlamda yürütülmesi gibi kriterler, sadece 
manipülasyon ağırlıklı eğitimle yetiştiricinin bile suni 
tohumlama uygulaması yapmasına imkan sunmak-
tadır. Ancak böyle bir uygulama, değil yetiştirici ba-
zında teknisyen ve tekniker bazında bile ülkemizde 
sakıncalıdır. Çünkü yetiştiricilerimiz kayıt, veteriner 
hekim kontrolü ve işletme yönetimi konusunda yeterli 
düzeye erişememiştir. Bu durum, dişi hayvanların ji-
nekolojik, genel sağlık, döl verim ve doğurganlık kont-
rolleri ve takibi yapılmadan, sadece manipülasyonla 
tohumlanmasına yol açmaktadır. Sadece el pratiğiyle 
yapılan tohumlamaların başarı şansı ve ekonomiye 
olumlu katkısı ise tartışmaya açıktır. Bu nedenle, gü-
nümüzde, verilere baktığımızda suni tohumlama uy-
gulamalarındaki yetersizlik ve başarısızlıklar nedeniyle 
yetiştiricilerin artık suni tohumlama uygulamasından 
kaçtığını söylemek mümkündür. Oysa döl verimi, jine-

kolojik ve genel sağlık durumlarının gözetildiği, doğ-
ru zamanda, doğru ve hijyenik şekilde yapılan suni 
tohumlama uygulamalarının başarı şansı çok daha 
yüksek olacaktır. Bunların takibi ise anatomi, doğum, 
jinekoloji, suni tohumlama, dahiliye, cerrahi, mikrobi-
yoloji, viroloji, hayvan besleme, patoloji, farmakoloji 
alanlarında iyi bir teorik eğitimin yanı sıra yeterli (uz-
man hocalarımızın önerisi en az 1000 hayvan) uygu-
lama yapıldıktan sonra elde edilecek tecrübe ve ge-
rekli kayıtların tutulmasıyla mümkün olacaktır.  

Veteriner Fakültelerindeki Suni Tohumlama Eğiti-
minin Yetersizliği:

Bugün itibari ile ülkemizde nitelikli veteriner hekimlik 
eğitimi sürdürüldüğünü söylemek ne yazık ki müm-
kün değildir. Bir veteriner fakültesinin eğitimini sürdü-
rebilmesi için yeterli finansman olanakları ve bütçeye 
sahip olması gerekir. Iyi ve kaliteli bir eğitim için fiziki 
imkânların tamamı (amfi, laboratuar, hastane, kü-
tüphane, barınak, ambulans, saha hizmeti vb.) için 
uygun ortamlar sağlanmalıdır. Bu durum göz önü-
ne alındığında her yıl fakültelerimizden mezun olan 
2000 civarındaki veteriner hekim, nitelikli genital sis-
tem muayenesini ve suni tohumlama uygulamasını 
öğrenmeden mezun olmaktadır. Veteriner fakültele-
rinde ‘’Dölerme ve Suni Tohumlama’’ adı altında üre-
tim ve pet hayvanlarında reprodüksiyon eğitimi veril-
mektedir. Teorik dersler sadece 28 ders saatidir. Suni 
Tohumlama tekniği eğitimi ise, dersler boyunca anla-
tılan yardımcı üreme tekniklerinden sadece bir tane-
sidir. Yardımcı üreme teknikleri eğitimi ise, eşgüdüm-
lü bir teorik ve uygulama eğitimini içerir. Bu eğitim; 
uygulayıcının olduğu kadar hayvanın da güvenliğinin 
ve refahının sağlanmasından başlayarak, hayvanın 
hem bireysel olarak hem de sürü temelinde koruyucu 
hekimlik, epidemik hastalık kontrolü, üreme kontrolü, 
bakım-beslenme gibi konuları da kapsayacak şekil-
de sürdürülen bir eğitim şeklinde olmak zorundadır. 
Hayvan üretiminde genetik yaklaşımın önemi, hasta-
lıklara direnç yönünde seleksiyon gibi genetik ilerleme 
yönlerinin de öğretildiği teorik ile eş zamanlı gerçek-
leştirilecek uygulamalı bir eğitimdir. Bu hedef aynı 
zamanda Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği 
(European Association of Establishments for Vete-
rinary Education = EAEVE)’ nin, Veteriner Eğitiminin 
Avrupa Değerlendirme Sistemi (European System Of 
Evaluation Of Veterinary Training =ESEVT) içinde yer 
alan minimum gereklilik şartıdır. Veteriner fakülteleri, 
öğrencilerine bu olanağı sağlayan ders saatlerine ve 
ders içeriğine sahipse ve bunun öğrencideki sonucu 
ölçülüp değerlendirilebiliyorsa, ülkedeki veteriner he-
kimlik eğitiminden sonra kurs zorunluluğunu kaldır-
mak tartışılabilir. 
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Suni Tohumlama Kurslarının Yetersizliği:

Ülkemizde, veteriner hekim diplomasına sahip her-
kesin veteriner hekimlik uygulamalarını gerçekleştir-
me hakkına sahip olması, onların her türlü girişimsel 
yetkinliğe eriştiklerini göstermez. Bir konuda yetkinlik, 
o konuda ileri bir eğitim alma ve yeterince uygula-
ma gerçekleştirme kazanımlarını elde etmiş olmayı 
gerektirir. Aksi halde, bir diploma yeterlidir görüşünü 
kabul edeceksek, veteriner hekimlerin her türlü serti-
fika, eğitim ve bilgi paylaşımı uygulamalarına ihtiyacı 
olmadığını savunmak gerekir ki bu yanlıştır. Meslek içi 
eğitimler ile veteriner hekimlikte eğitim, ömür boyu 
sürmesi gereken bir disiplindir. Suni tohumlama uygu-
lama kursları meslek içi eğitim kapsamında değerlen-
dirilmelidir. Ancak hali hazırda verilen kursların içeriği 
ve süresi, bahsettiğimiz eğitim eksiğini giderecek nite-
likte değildir. 

Etkin Kursların İçeriği ve Geçerlilik Süresi: 

Suni tohumlama kursları var olduğu şekilde ve sürede 
değil, sadece veteriner hekimlere yönelik olarak veril-
meli, yeterli uygulamanın yapılabilirliği gözetilmelidir. 
Hayvanın ovulasyon zamanının tespitinden, genel ve 
jinekolojik sağlığına, bakım-beslenme-yönetsel kriter-
lerinden, iyileştirilmesi gereken özelliklerinin tespitine 
kadar, skorlama dâhil her konuda teorik ve pratik 
eğitimin verildiği kurslar haline getirilmelidir. Var olan 
suni tohumlama uygulama kursları manipülasyon 
öğretmekten öteye geçememekte, üstelik tekniker 
ve teknisyen hatta yetiştiricinin bile yapabileceği bu 
el pratiği ile veteriner hekim dışındaki kişilere de ser-
tifika ile doktorculuk oynatılmaktadır. Oysa kurslar, 
süresi ve pratik uygulama yapılması açısından tam 
olarak yeterli hale getirilmeli ve sertifikaya hak ka-
zanmak,  gerekli ölçme ve değerlendirme sonucunda 
elde edilecek başarı ile mümkün olmalıdır. Günümüz-
de veteriner hekimin, suni tohumlamayı, yetiştiricilerin 
hayvanlarında öğrenerek, bu öğrenme sürecinin, döl 
tutmayan hayvanlar ve başarısız suni tohumlamalar 
şeklindeki bedelini, yetiştiricilere ödetmesi kabul edi-
lemez.

Sperma üretimi, sperma sulandırıcıları ve dondurma 
teknikleri ile sexing teknolojileri hakkındaki bilgiler her 
geçen gün değişmekte ve buna bağlı teknolojik ge-
lişmeler suni tohumlama tekniklerini de etkilemekte 
ve değiştirmektedir. Yeni bilgilerin sahadaki uygu-
layıcılara aktarılmaması yetiştiricilerin zararına bir 
gelişmedir. Bu nedenle uygulayıcıların belirli zaman 
dilimlerinde sertifikalarını tazeleyici bilgilere ulaşması 
gerekmektedir. Dolayısıyla, nitelikteki bir kursun so-
nunda Tarım Bakanlığı tarafından verilen sertifikanın 
ömür boyu geçerliliğini koruması da doğru değildir. 

Değişik zaman dilimlerinde bu eğitimin güncellenme-
si gerekir

Bu bağlamda, bilginin bir günde bile eskidiği günü-
müzde, tıp eğitimi almış veteriner hekimlerin yeni bil-
giye ulaşmak konusunda, kazanımları yüksek ve etkin 
bir kurs programından rahatsız olması düşünülemez. 

Veteriner Hekim Olmayan Kişilerin Suni Tohumla-
ma Yapma Durumu:

Suni tohumlama sertifika kurslarına veteriner hekim 
dışındakilerin katılımına izin verilmesi uygun değildir. 
Çünkü bu bir hekimlik uygulamasıdır. Östrusun sap-
tanması, tohumlama zamanının belirlenmesi, gebelik 
sürecinin yönetimi, döl tutmaya engel olan genital 
sistem hastalıklarının tedavisi gibi pek çok aşama,  
teknik bilgi dışında tıbbi bilgi yani hekimliği gerekti-
ren bir uygulamadır. Suni tohumlama, veteriner sağ-
lık teknisyenlerinin sorumluluğuna bırakılamayacak 
kadar önemli bir konu iken, bir de uzaktan eğitimle, 
hayvana dokunmadan mezun olan veteriner tekni-
kerlere/laborantlara bırakılması büyük bir yanlıştır. 

Olması Gereken:

Suni tohumlama uygulamalarında mevcut olan so-
runlar ivedilikle çözüme ulaştırılmalıdır. Suni tohumla-
ma uygulama kursları yukarıda bahsettiğimiz şekilde, 
süre ve içerik bakımından zenginleştirilerek sadece 
veteriner hekimlerin, mezuniyet sonrasında alacakları 
meslek içi eğitim haline getirilmelidir. Hali hazırda ve-
rilen suni tohumlama uygulama sertifika programları 
kaldırılmalı, meslek içi eğitim kapsamında alınacak 
kurs sonunda başarı kazananlara, gerçek yeterliliğe 
sahip   ‘’suni tohumlama uygulayıcısı’’  sertifikası veril-
mesi düşünülmelidir.

Veteriner Hekimler Derneği
Suni Tohumlama Çalışma Grubu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tarım Kanununda ya-
pacağı değişiklik ve Tarım ve Orman Bakanının bir süre 
önce sözünü ettiği Tarım Müşavirliği konularındaki 
VHD olarak endişelerimiz: 

“Ziraat, gıda ve su ürünleri mühendisleri ile veteriner 
hekimleri yeminli mali müşavirlik gibi lisanslandıraca-
ğız “ diyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin bu 
sözleri, bu meslekleri icra edenler olarak bizleri endişe-
lendirdi. Ziraat, Gıda, Su Ürünleri Mühendisleri ile Ve-
teriner Hekimlere yeni görev alanları açılması ile gıda 
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güvenliğinin sağlanması gibi bir proje olarak aktarılsa 
da, biz öyle görmüyoruz. Endişeliyiz.

Her şeyden önce gıdanın, Sayın Bakanın dediği gibi 
doğrulanacak, onaylanacak bir rapor olmadığının al-
tını çizmek isteriz. Gıda; direkt halk sağlığını ilgilendi-
ren ve üretiminden tüketimine kadar kontrolleri resmi 
güvence altına alınmak zorunda olan bir konudur. Ül-
kemizde gıda kontrolü için AB uyumu doğrultusunda 
hazırlanan 5996 sayılı “VETERINER HIZMETLERI, BIT-
KI SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU” kontrol hizmetle-
rinin kimler tarafından nasıl yapılacağını tanımlamıştır.

AB mevzuatında olduğu gibi bizdeki yasaya göre de, 
resmi kontroller; Resmi Veteriner Hekim veya “Bakan-
lıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek resmî 
görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki 
verilen Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimler” tarafından 
yapılması gerekmektedir.

Uluslararası ticarete söz konusu tüm gıdaların kontro-
lü bu çerçevede yapılmak zorundadır, aksi halde hiçbir 
ülkeye ihraç edebilmek mümkün değildir. Ihraç edilecek 
gıda için Resmi Veteriner Hekim kontrolü kaçınılmazdır.

Dolayısı ile gıdanın ticarete konu olabilmesi için Resmi 
Kontrolden geçmiş, sağlıklı ve güvenilir olduğunun ra-
porlanmış olması gerekir. 

Ayrıca, bu durum gerçekleşirse, özel büroların yapaca-
ğı kontrollerin geçerliliği de tartışmaya açıktır. Çünkü 
hiçbir özel büro, fayda sağladığı bir kuruluşun üretimini 
denetlediğinde, uygunsuz olarak rapor veremez.

Veteriner Hekimliği mesleği, yapısı gereği kamu yararı-
na hizmet eden bir meslektir. Halk sağlığını koruduğu 
için ticari bir unsur haline dönüştürülemez. Temel nite-
liği kamu hizmetidir, bu yönüyle tüm veteriner hekimler 
kamusal bir görev yapmaktadırlar. 

"Gıda, ziraat ve su ürünleri mühendisleri ile veteriner 
hekimler sahaya inecek"  diyen Sayın Bakana, veteri-
ner hekimlerin, sağlıklı hayvan, sağlıklı hayvansal gıda 
ve halk sağlığı için zaten sahada olduğunu hatırlatır, 
yetkin ve özerk, veteriner hekimlerden oluşan Veteriner 
Teşkilatlarının bakanlık nezdinde yapılandırılmasının, 
lisanslı özel bürolardan çok daha etkili olacağını belir-
tiriz. 

“Tarım Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun Taslağı” konusunda da öncelikle, 
Tarımın içinde yer alan meslek grupları olarak önemli 
değişiklikleri içeren yeni kanun için görüşlerimize sunu-
larak, değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

Bu kanun taslağında bahsedilen, Bakanlıkça belirlenen 
ürünlerin üretimi için çiftçilerin Bakanlıktan izin almak 
zorunda bırakılmaları ve izin almayanlara ağır cezalar 
uygulanması, doğru bir uygulama değildir kanısındayız. 
Bakanlığın, belirlenen ürünler için sözleşmeli olarak üre-
tim yapılmasını zorunlu hale getirmesi, tarımda mev-
cut duruma daha da olumsuz etki yaratabilir. Çiftçinin 
ne ekeceği konusunda yönlendirilmesi için danışman-
lık hizmeti verilmesi kabul edilebilir, ancak çiftçinin ne 
ekip üreteceğine Bakanlığın karar verip, izin almadan 
üretim yapanların uyarılıp, üretime devam etmeleri du-
rumunda idari para cezası ile cezalandırılmaları doğru 
değildir. Bu cezalar yerine caydırıcı daha başka uygu-
lamalar konulabilir. Örneğin, ekilen ve üretilen ürünün 
desteklemeden muaf tutulması gibi. 

Taslakta, hayvancılık ile ilgili bir bölüme yer verilmemiş-
tir.  Bakanlığın önerdiği bitkisel üretimin ne kadarının 
hayvancık üretimini destekler nitelikte olduğuna ilişkin 
bir bilgi yoktur? Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin, tarımsal 
üretim için ayırdıkları toprakların üçte ikisi, hayvancı-
lığı destekler nitelikte, yem bitkileri üretimine ayrılmış 
durumdadır. Türkiye’ye baktığımızda böyle bir üretim 
anlayışı söz konusu değildir. Oysaki hayvancılığın tarım 
sektöründeki katma değer payı, bitkisel üretim ile karşı-
laştırıldığında, bitkisel üretimden daha yüksektir.

Bir başka soru da; kanun taslağında bahsedilen des-
tekleme ödemeleri verilmez ise ne olacağı konusudur.  
Çünkü 2006 yılında çıkarılan tarım kanununda, “tarım 
desteklemeleri gayrisafi milli hâsılanın yüzde birinden 
az olamaz “ maddesi konmasına rağmen bugüne ka-
dar tarıma ayrılan destek %1 seviyesini bulamamıştır. 
Şu durumda kanuna uyulmayarak aslında suç işlen-
mektedir. Yeni kanun bu konuya bir açıklık getirecek 
midir? 

Son olarak, tarımda ne ekileceğine Bakanlığın karar 
vermesi, mülkiyet hakkına müdahale olarak değerlen-
dirilebilir. Sorgulanması gereken asıl nokta şudur: Çiftçi 
neden ekmiyor? Çiftçi ekmiyor ise, ekememe nedeni 
araştırılıp, ekmesini sağlayacak şekilde çözümler üretil-
melidir. Çiftçinin bugün yaşadığı üretim sorununun te-
melinde, yeterince desteklenememe problemi yatmak-
tadır.  Üretim yapılmayan bir tarlanın üretim için başka 
birine kiralanması yerine, üretim yapamama sebepleri 
araştırılmalıdır. Tarım kanununda yapılacak değişiklikte 
mümkün olduğunca çiftçinin lehine hükümlerin yer al-
ması gerekmektedir.

Yeni düzenlenecek mevzuatlara ilişkin, Veteriner He-
kimler Derneği olarak endişelerimiz kısaca böyle özet-
lenebilir.
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Çiftlik ve evcil hayvan hastalıklarının 
önlenmesi, tedavisi ve kontrolü için 
yenilikçi ilaçlar ve hizmetler sunuyoruz. 
Teknoloji ürünlerimiz ile işletmelerin 
verimliliğini artırıyor, hayvan refahını 
destekliyoruz.

Bilimsel odağımız sayesinde, insanlar ve 
evcil hayvanların arasındaki değerli bağı 
desteklemek, halk sağlığını korumak, 
sürdürülebilir kaliteli gıda tedarikinin 
güvenliğini sağlamak ve protein 
kaynaklarını artırmak için çabalamaya 
devam edeceğiz.

Daha fazla bilgi için:
Msd-hayvan-sagligi.com


