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Merhaba dostlar,

Yeni bir sayıyla daha karşınızdayız. Hepinizi en 
derin sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz.

Öncelikle bir öz eleştiri ile başlayalım; daha iyi-
sini yapmak umudu ve heyecanı ile işe başladık, 
fakat henüz orada değiliz. Dünyamızın ve ülke-
mizin içinde bulunduğu kaotik ortam bizlerin de 
ayaklarımızı yere sağlam basmamızı zorlaştırı-
yor. Bu elbette bir mazeret değil, sadece daha 
iyisini yapmak için biraz daha zamana ihtiyacı-
mız var. Lütfen bizi sabırla izlemeye devam edin. 

Daha önceki sayılarımızda dünyamız ve ülke-
mizdeki kaos derken küresel ısınma, salgın, böl-
gesel eşitsizlikler, savaş, açlık-kıtlık, küresel çap-
ta kontrolsüz insan hareketleri gibi konulardan 
bahsederken, geleceğinin sinyallerini çok daha 
önceden veren ekonomik kriz, sınırlı sayıdaki ay-
rıcalıklılar hariç, tüm toplumu derinden sarstı 
ve orta sınıf adeta çöktü. Ne yazık ki pek çok 
ekonomiste göre “bunlar daha iyi günlerimiz”.  
Büyük önder Atatürk’ün “biricik yol gösterici 
bilim ve akıldır”  ilkesinden sapmanın vahim 
sonuçlarını yaşıyoruz. Bilim ve akıl dışı politika-
lar sadece ekonomik alanda değil hemen her 
alanda büyük tahribatlara yol açtı. Türkiye’nin 
yüz akı Cumhuriyet kurumlarımızın, meslek ör-
gütlerinin, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların 
ve yurtsever aydınların tüm uyarıcı ön görüleri 
bir bir gerçekleşiyor. Akıl ve bilim dışı faiz politi-
kasının ekonomiyi bu hale getireceği, enflasyo-
nu azdıracağı, alım gücünü düşüreceği, hatta 

ödemeler dengesini bozacağı çeşitli kurum ve 
kişilerce yazılıp-çizilmedi, söylenmedi mi? Şimdi 
yaşadıklarımız ortada. Benzer durum Covid-19 
salgını için de geçerli değil mi? Türk Tabipler 
Birliği’nin ısrarlı uyarılarına rağmen apar topar 
kaldırılan salgın önlemleri Covid-19 salgınının 
yeniden atağa geçmesine yol açmadı mı? Yine 
ormanlarımız yandı, yine seller can aldı, yine da-
mızlık hayvanlar kurban edildi… Sadece bunlar 
mı? Yine de, umut ve inançla bu bahsi kapata-
lım, ne de olsa aklın yolu birdir; Akıl ve bilim dışı 
uygulamaların eğitim, tarım, sağlık, ekonomi, 
toplumsal barış gibi hemen hemen her alan-
da açmış bulunduğu kötü yollar, çok yakın bir 
zamanda yeniden tesis edilecek olan Cumhu-
riyet ayarlarının temel taşlarını döşemektedir. 

Küresel ısınma ve çevre hassasiyeti bu sayımız-
daki yazıların ağırlıklı bir bölümünü oluşturuyor. 
Küre adeta feryat ediyor; “çok bozdunuz”, “tah-
rip ettiniz”, “kaynaklarımı sömürdünüz”, “denge-
mi bozdunuz”, “sizi daha fazla taşıyamayaca-
ğım” diyor. Bu çığlığa lütfen kulak verin. Doğanın 
çağrısına ses olan bu yazıları ilgiyle okuyacağını-
zı düşünüyorum. Bu sayıda ayrıca, Nükleer tek-
noloji ve veteriner halk sağlığı, tek sağlık, genç-
lerin yurt dışı isteği, beyaz et sektörü, arı zehri ve 
balıkçılıkla ilgili aydınlatıcı yazılara yer veriyoruz. 
Dernek yönetimimiz etkili faaliyetlerine devam 
ediyor ve bu etkinliklerle ilgili bilgilendirici yazıları 
sizinle paylaşıyoruz. 

Keyifli okumalar.

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

Son yıllarda, kamusal alanda, mesleğimizi ilgilendi-
ren kararlar, ne yazık ki hep aleyhimize çıktı. Siyasi 
karar mekanizmasında etkili olmak için, toplumu-
muzun dikkatini mesleğimizin önemine yoğunlaştır-
mamız, kamuoyunda farkındalık yaratmamız, mes-
leki propaganda yapmamız gerekiyor. Bunun için, 
önce bir araya gelmeliyiz. 

Duygular eylemleri, eylemler sonuçları doğurur. Ve-
teriner hekimler olarak, mesleki anlamda, ne yazık ki 
örselenmiş duygulara sahibiz. Ancak bir araya gelir, 
kenetlenirsek, bu duyguların bizleri üretken eylem-
lere ve mesleğimizle ilgili net sonuçlara ulaştıracağı 
açıktır. Mesleğimizin öneminin fark edilmesi ve iti-
bar restorasyonu için kenetlenmek, bir olmak, bütün 
olmak, güçlü olmak gibi bir zorunluluğumuz var. 

Bu düşünceyle, yönetime geldiğimiz ilk günlerde 
yaptığımız toplantılarda, küçük şeyler bizi birleştirir, 
birbirimize bağlar diye düşündük. #küçükşeylerbi-
zibirleştirir etiketi ile ayda bir düzenleyeceğimiz bir 
etkinlik işine giriştik. Nitekim 23 Ekim 2021 tarihin-
de, derneğimizde küçükşeylerbizibirleştirir adıyla 
başlattığımız toplantılarımızın ilkini, meme kanseri 
farkındalığı için gerçekleştirdik. 10 Kasım 2021 tari-
hinde, Yekta Güngör Özden ile derneğimizde Ata-
mızı andık. 25 Aralık 2021 tarihinde, küçükşeylerbi-
zibirleştirir toplantımızı Prof. Dr. Hakan Yardımcı ile 
derneğimizde “GDO’yu biliyor muyuz?” konusu ile 
gerçekleştirdik. 28 Ocak 2022’de Gazeteci Işık Kan-
su ile Uğur Mumcu’yu andık. 24.02.2022 tarihinde 
Grand Dora Otelde derneğimizin 92. yaşını kutladık. 
24.03.2022 de yazar Ayla Kutlu’yu konuk ederek, 
geçmiş dönem başkanlarımızdan, meslektaşımız 
Meliha Yılmaz’ı andık. 28.04.2022 tarihinde, meslek 
büyüğümüz Hakkı Tan ile küçükşeylerbizibirleştirir 
etkinliğinde, geçmişe yolculuk yaptık. 25.05.2022 
tarihindeki konuğumuz Psikolog Suna Akgün ile 
2022 yılı Dünya Veteriner Hekimler Günü teması 
olan “Veteriner Hekimlerin Zorluklarla Mücadele 
Gücünün Arttırılması” konusunu konuştuk. 22 Ha-
ziran 2022 tarihinde, ünlü Türk Tarihçisi Ilber Ortay-
lı’yı konuk ederek kendisiyle bir söyleşi gerçekleştir-
dik. Kısacası, sağlıktan tarihe, psikolojiden bilime, 
eğlenceye kadar, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz 
her konuya değindik. Çok özel konuklar çağırdık. 

Şimdi bunları niçin tekrar yazıyorum diye sorarsanız, 
azıcık sitemde bulunmak istiyorum. Çünkü şarkıda 
da diyor ya; sitem, sevgiden doğar.

Sevgili meslektaşlarım, hayatta hiçbir kazanım 
emeksiz, çabasız olmuyor. Şikâyet ettiğimiz konular 
varsa, ya çözüm için gerekli eylemi gerçekleştirece-
ğiz ya da şikâyet etmeyeceğiz. Bir bütün olmak is-
tiyorsak, bir araya geleceğiz. Bizler, bazı değerlerin 
önemine işaret ederek yönetime geldik. Bir olalım, 
bir arada daha güçlü olalım dedik. Kuşku yok ki, siz 
değerli meslektaşlarımız da bu sözlerimize değer 
verdiniz ve teveccühleriniz ile de yönetimde bulu-
nuyoruz. 

Sayın meslektaşlarım, üstte sıraladığım etkinlikleri, 
adından da anlaşılacağı üzere birleşmek, bir olmak, 
bütün olmak adına çok önemsedik. Ancak üzüle-
rek söylüyorum ki, her yoldan yaptığımız çağrılara, 
duyurulara rağmen katılımlar istediğimiz ölçekte 
olmadı. Oysa birebir konuştuğumuz her meslek-
taşım bu etkinlikleri çok desteklediğini ifade edi-
yordu. Toplantı tarihi gelip çattığında ise, herkesin 
bir mazereti oluyor. Sosyal medya paylaşımları ile 
bu toplantılara, sohbetlere erişimi mümkün kılsak 
da bizler, sizleri fiziksel olarak da bu toplantılarda 
yanımızda görmek arzusundayız. Bir olmak, bütün 
olmak, güçlü olmak hepimizin ortak arzusu ise, lüt-
fen katılım sağlayınız. Sadece Ankara’daki üye sayı-
sı 500 kişinin üzerinde olan, 92 yaşındaki köklü bir 
dernek için bu toplantıların çok daha kalabalık ya-
pılmasını arzu ediyoruz. Lütfen, ”ben gelmesem de 
olur’’ demeyin, siz gelmeden olmuyor. 

Ünlü Rus Yazar Dostoyevski, Gogol’un, Palto adlı 
öyküsüne göndermede bulunarak, demiş ki;  “He-
pimiz Gogol’un paltosundan çıktık”. Gogol’un dediği 
gibi, bizim mesleğimizde de aslına bakarsanız, he-
pimizin içinden çıktığı kaynak, Veteriner Hekimler 
Derneği’dir. Derneğimiz, bu sorumluluk ile meslek-
taşlarımızı bir araya getirme aktivitelerini sürdüre-
cektir. Çünkü kolektif dayanışmamız azalırsa mes-
leki dağılma ve izolasyon olur. Veteriner Hekimler 
Derneği’nin duyarlı üyeleri olarak, bundan böyle, bu 
konuda, gerekli sorumluluğu göstereceğinize duy-
duğum inançla, hepinize sevgi ve saygılarımı su-
narken, tekrar hatırlatmak istiyorum. Unutmayınız, 
hiçbirimiz, hepimiz kadar güçlü değiliz. 

Dr. Gülay ERTÜRK
Veteriner Hekimler Derneği 

Genel Başkanı
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Değerli Meslektaşlarımız,

Acısı tatlısıyla üç aylık dönem su gibi akıp geç-
ti ve yeni bir bülten sayımızla tekrar beraberiz. 
Oldukça yoğun geçen bu dönemde yaptığımız 
çalışmaları kronolojik bir sırayla özetlemeye ça-
lıştık. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da ta-
kip ederek, bu bilgilere ve daha fazlasına güncel 
olarak ulaşabilirsiniz.

01.04.2022 tarihinde, Türkiye’de “Tek Sağlık” ko-
nusunda, ‘Sorunlar ve Çözüm Çalıştayını’ çevri-
miçi ve multidisipliner olarak gerçekleştirdik.

02.04.2022 tarihinde, Tarım Platformunun ku-
rulduğunu basın açıklaması ile duyurduk. 

06.04.2022 tarihinde, Veteriner Hekimler Der-
neğimizi nazik ziyaretleri ile onure eden CHP 
Kayseri Milletvekili Op. Dr. Çetin Arık ile mesleki 
sorunlarımızı konuştuk. 

07.04.2022 tarihinde, AÜ Veteriner Fakültesi 
Öğrenci Topluluklarından,  Mesleki Gelişim Öğ-
renci Topluluğu (VETANKA) ile Tarih ve Kültür 

Topluluğu, ziyaretimize geldiler. Kendileriyle ya-
pacakları etkinlikler çerçevesinde görüştük. 

08.04.2022 tarihinde, Ankara Üniversitesi Vete-
riner Fakültesi Satı Baran konferans salonunda 
düzenlenen, “Kedi Çalıştayı”nın açılışında, Genel 
Başkanımız konuşma yaptı. Çalıştay sonunda 
yapılan çekilişte değerlendirilmek üzere, kendisi-
nin kaleme aldığı “Kediniz Konuşuyor” isimli kita-
bından 5 adet  hediye etti. 

11.04.2022 tarihinde, “kooppazar” instagram 
adresinden, Bilsek Başkan Yardımcısı Nesrin 
Özsarı moderatörlüğünde yönetilen “Hayvancı-
lıkta kadın işgücünün yeri” konulu canlı yayına 
Genel Başkanımız konuk olarak katıldı. 

12.04.2022 tarihinde, Genel Başkanımız Tarım 
Bakanlığının LSD ve BVD aşıları ile ilgili Anka 
haber ajansına demeç verdi. 

14.04.2022 tarihinde, Türkiye Yem Sanayicileri 
Birliği’nin Ato Congresium Eliz Restoranda dü-
zenlediği Iftar yemeğine, Genel Başkan ve Ge-
nel Sekreter nezdinde katılarak, Tarım ve Orman 

72. DÖNEM 
YÖNETİM KURULU
ÇALIŞMALARIMIZ
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Bakanı ve sektör Sivil Toplum Örgüt temsilcileriyle bir 
arada olduk. 

15.04.2022 tarihinde, Veteriner Hekimler Derneği ola-
rak, CHP Genel Başkan Yardımcısı,  Malatya Millet-
vekili Veli Ağbaba’yı CHP Genel Merkezinde ziyaret 
edip, hayvancılık konusundaki  çalışma raporlarımızı 
kendisiyle paylaştık. 

16.04.2022 tarihinde, Eğitim Sen Toplantı Salonunda 
KESK’in düzenlediği, “Kapitalizm Savaş Kıskacında 
Ekoloji” ve “Ekolojik Yaşam Mümkün” başlıklarında iki 
farklı oturumda düzenlenen panelde, Genel Başkanı-
mız panelist olarak bir sunum gerçekleştirdi. Katılım-
cıların haricinde  YouTube’dan da canlı olarak yayınla-
nan panel erişim oldukça yüksekti. 

19.04.2022 tarihinde, Mersin Büyükşehir Belediye 
Başkanı Vahap Seçer’i, VHD Genel Başkanımız, Mer-
sin Kent Konseyi Doğa Çalışma Grubu  sözcüsü Ve-
teriner Hekim Orhan Özbaba ve Dr. Veteriner Hekim 
Gürbüz Ertürk ile beraber makamında ziyaret etti. 

20.04.2022 tarihinde, Mersin Kent Konseyi tarafından 
düzenlenen “Hayvan Hakları ve Davranışları” pane-
line davet edilen Genel Başkanımız Dr. Gülay Ertürk 
panelist olarak katılım sağladı. 

20.04.2022 tarihinde, Mersin Veteriner Hekimler 
Odası Başkanı Vet. Hekim Bektaş Şenay’ı; VHD Ge-
nel Başkanı Dr. Gülay Ertürk, Dr. Gürbüz Ertürk, Vet. 
Hekim Orhan Özbaba, Vet. Hekim Rahmi Mazlum, 
Vet. Hekim Aydın Yaşar ve Vet. Hekim Gülbike Kalyon 
ile beraber, makamında ziyaret ettik. 

22.04.2022 tarihinde, Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi’nin düzenlediği ve Ankara Üniversitesi Rek-
törünün de katılım sağladığı iftar yemeğine, derne-
ğimizi temsilen Genel Başkanımız Dr. Gülay Ertürk 
iştirak etti. 

23.04.2022 tarihinde, Sağlık Emek Meslek Örgütle-
ri‘nin TTB Genel Merkezindeki toplantısına, Yönetim 
Kurulu üyemiz Dr. Nasıf Aldemir katıldı. 

25.04.2022 tarihinde, Yozgat Sorgun ilçesinde, mez-
baha görevi sırasında, bıçaklı saldırı sonucu şehit edi-
len VOLKAN LALE adlı meslektaşımızın, 26.04.2022 

tarihindeki cenaze törenine, VHD üyemiz Serdar Do-
ğan nezdinde katılım sağladık. 

26.04.2022 tarihinde, Tv5’de yer alan “Gündem Tarım” 
programının canlı yayınında, Dr. Erhan Ekmen’in ko-
nuğu olarak, “Tek Sağlık” konusunda, Dr. Burcu Biçer 
ve Genel Başkanımız Dr. Gülay Ertürk konuşmacı ol-
dular. 

27.04.2022 SEMÖ ile ortak Basın açıklamasında bu-
lunduk. Veteriner Hekimler Derneği'nin (VHD) katılı-
mıyla Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Diş Hekimleri 
Birliği (TDB), KESK'e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri Sendikası (SES), KESK'e bağlı Tarım Orman 
Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri 
Sendikası (Tarım Orkam-Sen) tarafından düzenlenen 
ve 29 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilen "Emek Bizim 
Söz Bizim, Sağlık Hepimizin!" mitinginin ortak basın 
açıklaması bildirisini okuduk. 

28.04.2022 tarihinde, dernek lokalinde, meslek büyü-
ğümüz Hakkı Tan ile #küçükşeylerbizibirleştirir etkinli-
ği yaptık. Kendisinden dönemi ile ilgili önemli olayları 
dinledik. 

02.05.2022 tarihinde, Cumhuriyet Gazetesinin 98. 
kuruluş yıldönümünde, Ankara Temsilciliğinin yeni bi-
nasının açılış töreninde, Veteriner Hekimler Derneği 
olarak biz de yer alarak bu coşkuya ortak olduk. 

05.05.2022 tarihinde, SEMÖ ile yaptığımız son top-
lantı neticesinde, gerekçemizi “sağlıkta şiddet yasa-
sında olmayışımızı dile getirecek bir cümle, el bildirisin-
de yer bulamıyorsa, bu topluluğun içinde olmayalım.“ 
şeklinde kendilerine belirterek  SEMÖ’den  (Sağlık 
Emek Meslek Örgütleri) ayrıldık. 

10.05.2022 tarihinde, VetAnka Öğrenci Topluluğunun 
Kariyer Günleri ve Sektörle Buluşma etkinliğinde, VHD 
Başkanımız, genç meslektaş adaylarımıza başarı üze-
rine kısa bir konuşma gerçekleştirdi. 

10.05.2022 tarihinde, CHP Ankara Milletvekili, Içişle-
ri Komisyon Üyesi Sayın Nihat Yeşil’i TBMM’de, VHD 
olarak ziyaret ettik. Hayvancılıkla ilgili sorunlara çö-
züm önerileri içeren raporumuzu kendilerine sunduk. 
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10.05.2022 tarihinde, CHP Bursa Milletvekili, CHP Ta-
rım Politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı 
Sayın Orhan Sarıbal’ı, TBMM’nde, VHD olarak ziyaret 
ettik. Hayvancılıkla ilgili sorunlara çözüm önerileri içe-
ren raporumuzu kendilerine sunduk. 

12.05.2022 tarihinde, TVHB tarafından, Dünya Ve-
teriner Hekimler Günü sebebiyle Orman  Genel Mü-
dürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen, Tarım ve 
Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin de iştirak ettiği kutla-
maya, Genel Başkanımız Dr. Gülay Ertürk ve Yönetim 
Kurulu üyemiz Uzman Veteriner Hekim Hüseyin Dede 
katıldılar. 

11.05.2022 tarihinde, Deva Partisi Genel Başkan Yar-
dımcısı Hasan Karal’ı VHD olarak ziyaret ettik. Mes-
leğimiz ve hayvancılık üzerine sohbet gerçekleştirdik. 

11 05.2022 tarihinde, Saadet Partisi Genel Başkanı 
Temel Karamollaoğlu’nu, parti genel merkezindeki 
makamında, VHD olarak  ziyaret ettik. Mesleğimiz ve 
hayvancılık konularında sohbet gerçekleştirdik.

14.05.2022 tarihinde, Cumhuriyet Vakfı yararına 
Cumhuriyet Kültür Merkezinde düzenlenen, Karma 
Ilkbahar Sergisinin açılışına, Genel Sekreterimiz Müc-
teba Binici nezdinde katılım sağladık. 

14.05.2022 tarihinde Vetsem Sürekli Eğitim Merke-
zinin düzenlediği, Petklinik Yardımcı Sağlık Personeli 
Eğitimini, Genel Başkanımız Dr. Gülay Ertürk ve Dr. 
Gürbüz Ertürk Veteriner Sağlık Personellerine anlat-
tılar. 

16.05.2022 tarihinde, Tarım  ve Orman Bakanlığı Gıda 
ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Durali Koçak’ı, VHD ola-
rak makamında ziyaret ettik. 

16.05.2022  tarihinde, Tarım  ve Orman Bakanlığı 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve 
Karantina Daire Başkanı Veteriner Hekim Bayram 
Sertkaya’yı, VHD olarak makamında ziyaret ettik. 

20.05.2022 tarihinde, Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesinde düzenlenen “Dünya  Arı Günü” etkinli-
ğine, derneğimizi temsilen Dr. Öğretim Üyesi Nüket 
Bilgen katılım sağladı. 

20.05.2022 tarihinde, Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri  
Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik’i, makamın-
da ziyaret ettik. Ulusal küçükbaş hayvancılığı üzerine 
sohbet ettik. 

23.05.2022 tarihinde, Veteriner Hekim Muammer 
SAYGILI, mesleğimize iz bırakanlardan biri olarak, se-
venlerinin yoğun katılımı ile sonsuzluğa uğurlandı. An-
talya’da yapılan törene derneğimiz adına üyelerimiz 
ve Genel Sekreterimiz Sayın Mücteba Binici katılım 
sağlayıp taziyede bulundular. 

25.05.2022 tarihinde, konuğumuz Psikolog Suna Ak-
gün ile 2022 yılı Dünya Veteriner Hekimler Günü te-
ması olan “Veteriner Hekimlerin Zorluklarla Mücade-
le Gücünün Arttırılması” başlığı çerçevesinde dernek 
lokalimizde meslektaşlarımızla bir arada yaptığımız 
Mayıs ayı #küçükşeylerbizibirleştirir toplantısında ko-
nuştuk. 

25.05.2022 tarihinde, WAARD (World Association 
Animals Right Defenders) Topluluğu, derneğimizi zi-
yaret etti. Amaçları hakkında derneğimize bilgi ver-
diler. 

31.05.2022 tarihinde, Iyi Parti Genel Başkan Yardımcı-
sı ve  STK Ilişkileri Başkanı Sn. Burak Akburak’ı, maka-
mında VHD olarak ziyaret ettik. Mesleğimiz ve mesle-
ğimizin kapsamı alanına giren konularda sohbet ettik. 

07.06.2022 tarihinde “Dünya Gıda Güvenliği Günü” 
kapsamında Cumhuriyet gazetesinde Genel Başka-
nımız Dr. Gülay Ertürk’ün makalesi yayınlandı. 

07.06.2022 “Dünya Gıda Güvenliği Günü” kapsamın-
da, diken.com.tr ‘de Genel Başkanımız Dr. Gülay Er-
türk ile yapılan röportaj içerikli yazı yayınlandı. 

07.06.2022 tarihinde, derneğimizin kurucu üyelerin-
den Veteriner Hekim Bakteriyolog Ahmet Şefik Ko-
laylı’nın mezarının bakımını yaptırdık. 

08.06.2022 tarihinde, Cumhuriyet Gazetesinde Ge-
nel Başkanımız Dr. Gülay Ertürk ile yapılan sokak hay-
vanları sorunu  konusundaki röportaj, 3. sayfa haberi 
olarak yayınlandı. 
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08.06.2022 tarihinde, CHP Bursa Milletvekili Orhan 
Sarıbal ile, akademisyen hocalarımızla beraber top-
lantı gerçekleştirdik. 

10.06.2022 tarihinde, TBMM Plan Bütçe Komisyo-
nunda görüşülen sağlık personeli özlük haklarının 
iyileştirilmesi ile ilgili kanun teklifinin görüşmelerin-
de, Yönetim Kurulu üyemiz Hüseyin Dede ve Başkan 
Gülay Ertürk nezdinde katıldık. Genel Başkanımız, 
komisyon görüşmelerinde söz alarak; emekli meslek-
taşlara ek ödeme, fiili hizmet zammı, sağlıkta şiddet 
düzenlemesine dâhil edilmemiz gibi sorunlarımızı dile 
getirip düzenlemede yer almamız gerektiğini kayıtla-
ra geçirmiştir. Komisyon üyesi bazı muhalefet millet-
vekilleri ve bazı sendika temsilcileri, mesleğimizin bu 
düzenlemede yer alması gerektiği ile ilgili görüşlerini 
komisyona sunmuştur. 

14.06.2022 tarihinde, Veteriner Hekimler Derneği  
olarak Demokrat Parti’yi ziyaret ettik. Mesleğimiz ve 
ülkemiz sorunlarını konuştuk. Demokrat Parti Genel 
Başkanı Sayın  Gültekin Uysal  ve Ordu milletvekili Sa-
yın Cemal Enginyurt mesleki sorunlarımızı duyarlılıkla 
dinlediler. 

15.06.2022 tarihinde Milletvekili, Veteriner Hekim Sa-
yın Mehdi Eker’i TBMM’nde ziyaret ettik. TBMM’sine  
sunulan sağlık personelinin özlük haklarının iyileştiril-
mesi ile ilgili kanun teklifinde, veteriner hekimlere yer 
verilmemesine ilişkin mağduriyetimizi dile getirdik. 
Meslektaşımız Sayın Eker’in refakati ile AK Parti Grup 
Başkanı  Sayın Ismet Yılmaz’ı ziyaret edip, kendilerine 
özlük haklarımız ve hak kayıplarımız ile ilgili Veteriner 
Hekimler Derneği raporumuzu da sunduk. 

16.06.2022 tarihinde, Bilkent Otel ve Konferans 
Merkezinde, SETBIR ve AB Sivil Toplum Diyalogu VI. 
Programı kapsamında yürütülen “Süt Değerlidir; Tek 
Ihtiyacımız Kaliteli Süt” Projesinin kapanış etkinliğine, 
Veteriner Hekimler Derneği, başkan ve genel sekre-
ter nezdinde  katıldık. SETBIR  Başkanı  Isa Coşkun, 
TC Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali Işler Ve Pro-
je Uygulamaları Genel Müdürü Bülent Özcan, Tarım 
ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih 
Çelik’in konuşmalarının ardından, Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Süt Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Barbaros Özer’in sunumu ile projeye ilişkin politika 
belgesi paylaşıldı. 

16.06.2022 tarihinde, Ankara Üniversitesi Cebeci Yer-
leşkesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen 2021-
2022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet törenine katıldık. 
Ingilizce ve Türkçe Veteriner Fakültesi programında, 
ayrı ayrı olmak üzere, ilk 3’e giren 6 başarılı öğrenciye 
VHD olarak altın armağan ettik. 

22.06.2022 Veteriner Hekimler Derneği olarak, Anka-
ra Ticaret Odasını ziyaret ettik.  Başta, Başkan  Gürsel 
Baran olmak üzere, ATO Sağlık Komitesi Başkanı Ra-
şit Mandıroğlu, ATO Sağlık Komitesi Başkan Yardımcı-
sı Ekrem Akdoğan ve Sevinç Erdem çok yakın ilgi gös-
terdiler. Beraber ortak çalışmalar yapma kararı aldık.

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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Veteriner hekimler derneği 72.dönem yönetimi olarak 2021 
yılı Ekim ayından beri düzenlemekte olduğumuz #küçükşey-
lerbizibirleştirir etkinliklerimize devam ediyoruz. Her ay yeni 
bir konu ve içerik ile devam ettiğimiz etkinliklerimizi sosyal 
medya hesaplarından canlı olarak da yayınlıyoruz. Etkin-
liklere katılımın giderek artması ve artık merakla bekleniyor 
olması, yönetim olarak bizleri mutlu kılıyor. Yuvarlanan bir 
kar topu misali büyüyen “biz” olabilme halini sevinçle göz-
lemliyoruz.

Yedinci #küçükşeylerbizibirleştirir etkinliğimizi Nisan ayında 
düzenledik.
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Veteriner Hekimler Derneğimizin en eski üyelerinden Veteriner Hekim Hakkı Tan ile 28 Nisan 2022 
gününde bir araya geldik. Meslek Büyüğümüz Veteriner Işleri Genel Müdürlüğü dönemi mesleki 
deneyimlerini bizlerle paylaştı, tatlı bir söyleşi olarak ilerleyen sohbette meslektaşlarımız söz alarak 
kendi deneyimlerini ve görüşlerini aktardılar.   



SEYHAN VETERİNER 
ECZA DEPOSU

SEYMEN ECZA 
DEPOSU

EGE ECZA 
DEPOSU

İSTANBUL ACAR 
ECZA DEPOSU

ACAR ECZA 
DEPOSU

yıl

TÜRKIYE’NIN HER 
YERINE KALITELI VE 

GÜVENLI HIZMET

1988 YILINDAN BUGÜNE SIZLERE HIZMET 
VERMEKTEN GURUR DUYUYORUZ

Güvenli ilaç ve biyolojik ürünler dağıtım zincirinde, uluslar 

arası depolama ve dağıtım kurallarını uygulayarak, 

alanında lider olmanın bilinci ile, istikrarlı bir şekilde 

büyümek ve üstün hizmet anlayışı, başarma arzusu, 

sonuç ve çözüm odaklı bir bakışla müşterilerimizin ve 

çalışanlarımızın yanında olmaya devam etmekteyiz.
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Sekizinci etkinliğimizi Mayıs ayında düzenledik.

Dokuzuncu etkinliğimizi Haziran ayın-
da düzenledik.

Mayıs ayında Veteriner Hekimlerin maruz kaldığı şid-
dete farkındalık oluşturmak ve bunlarla nasıl başa 
çıkabiliriz konusunda danışmak için Psikolog Suna Ak-
gün ile bir araya geldik. Derneğimiz lokalinde gerçek-
leştirdiğimiz buluşmada meslektaşlarımız karşılaştık-
ları problemler, çözümsüz kaldıkları durumlar ile ilgili 
konunun uzmanına danışma fırsatı bulmuş oldu. 

Ünlü Tarih Profesörü Ilber Ortaylı Haziran ayı konuğumuz ola-
rak ağırladık. Veteriner hekimliği mesleğinin önemi, kendisinin 
mesleğime duyduğu saygı ve sevgiyi dile getiren Ilber hocamızla 
mesleğimizi konuştuk, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Yak-
laşık 1 saat süren söyleşimiz sonunda hocamıza kitaplarını imza-
lattık, teşekkürlerimizi sunduk.

Nice güzel günlerde tekrar buluşmak üzere 
yaz döneminin başlaması nedeniyle etkin-
liklerimize Eylül ayına kadar ara verdiğimizi 
duyurarak toplantımızı noktaladık.
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Tarih boyunca, dünya üzerinde büyük çapta bir-
çok yok oluş meydana geldi. 66 milyon yıl önce 
düşen göktaşı, bu yok oluşların en bilinenidir. 
Meksika yakınlarına düşen bu göktaşı, dünya-
da nükleer kış başlamasına neden oldu. Dünya 
üzerinde 1-2 kg’dan ağır tüm canlılar yaşamını 
kaybetti. 10 milyon yıl süren bu nükleer kış, at-
mosfere yayılan karbon atomları ile son bul-
maya başladı. Hava sıcaklığının yavaş yavaş 
artmasıyla yaşanabilir yeni alanlar meydana 
geldi. Göktaşından önce var olan biyoçeşitlilik, 
göktaşından sonraki süreçte tamamen değişti. 
Bunu diğer yok oluşlar izledi ve dünya üzerin-
deki biyoçeşitlilik sürekli olarak değişti. Değişi-
me uyum sağlayanlar hayatta kalırken, bunu 
başaramayanlar ise tarihteki yerlerini aldı. Peki, 
günümüzde bizim de içinde olduğumuz bir yok 
oluş var mı? Evet, hem de diğer yok oluşlardan 
bir farkı var. Dünya biyoçeşitliliğini sürekli değiş-
tiren bu yok oluşların hepsi doğal afetlerle mey-
dana gelmişken, günümüzün yok oluşu insan 
etkisiyle meydana gelmekte. Bu yok oluşun ismi 
ise iklim krizi.

Dünya üzerinde tüm bu yok oluşlara maruz 
kalmış ve insan etkisi olmadan varlığını sürdü-
ren ekosistemler bütününe yaban hayatı diyo-
ruz. Ama günümüzde yaban hayatı denildiği 
zaman insanların aklına sadece aslanlar, kap-
lanlar, penguenler gibi hayvanlar geliyor. Oysa 
yaşadığımız şehir bile bir yaban hayatı ekosis-
teminin parçası. Evinize giren örümcek, pence-
reden gördüğünüz ağacın üzerinde dolaşan ka-
ratavuk kuşu, çiçek çiçek gezen diken kelebeği, 
deniz kıyısındaki kayalıkta yaşayan horozbina 
balığı ve akşamları havada uçan mısır meyve 
yarasaları o ekosistemin bir parçası. Peki, bizler 
o yaban hayatının bir parçası gibi yaşıyor mu-
yuz? O yaban hayatını ne kadar tanıyoruz?

Şehirler, tarım alanları, iş yerleri, fabrikalar gibi 
tüm insan yerleşimleri yaban hayatı üzerine ku-
ruldu ve kurulmaya devam ediyor. Bunu yapar-
ken onların yaşam alanlarını ise ne yazık ki gö-
zetmiyoruz. Bu nedenle onlar için ani yok oluşlar 
gerçekleşiyor. Bu nedenle kimi popülasyonlar 
yok oluyor veya yara alıyor. Yaban hayatını gö-
zetmeden yapılan insan faaliyetleri günümüze 

İKLİM KRİZİ, YABAN HAYATI VE 
VETERİNER HEKİMLİK

Gökçe COŞKUN
Uzm. Veteriner Hekim
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kadar birçok türün yok oluşuna sebep oldu. Bu yok 
oluşlar hakkında çok az kişinin sesi çıktığı için yaban 
hayatı sürekli darbe almaya devam etti ve bizim de 
içinde bulunduğumuz ekosistemler giderek bozuldu. 
Bunu da iklimde değişimler meydana gelmeye baş-
layınca, yani sonuçları bizi sert bir şekilde etkilemeye 
başlayınca fark ettik. 50 yıl içinde dünyadaki 2°C'lik bir 
artış bile büyük krizlere neden olacak durumda. Bir-
çok canlı türü yok olacak ve insanlık büyük çöküşlere 
tanıklık edecek. Oysa sorunlar oluşmadan müdahale 
ederek önlemler alsak bunların hiçbiri ile karşılaşma-
yacaktık. Bunu ben hekimliğin temel prensibi olan ko-
ruyucu hekimlikle özdeştiriyorum. Tüm alanlarda ko-
ruyucu hekimliği ön planda tutmalıyız. Iklim krizi dâhil 
çeşitli insan faaliyetleri yaban hayvanlarını olumsuz 
etkilemektedir. Biz veteriner hekimlere iklim krizi ve 
sonuçlarında büyük görevler düşmektedir. Bunu en 
yakın 2021 Manavgat ve Muğla orman yangınlarında 
gördük. Bizler, bu yangınlardan sonra hayvanlara yar-
dım etmenin ötesinde, bu yangınların olmaması için 
araştırma ve çalışmalara dâhil olmalıyız. 

Yaban hayvanları iklim krizi içinde de tanımlayabile-
ceğimiz çeşitli insan kaynaklı tehdit unsurları ile sürek-
li karşı karşıya kalmaktadır. Örneğin bir sulak alanda 
inşaatın başlaması bir habitat kaybıdır. Zevk uğruna 
yapılan avcılık faaliyetleri ile canlıların ve popülasyon-
ların yok olmasına katkı sağlamak, doğal kaynakların 
aşırı tüketimi ile besin zincirinin bozulması, evcil-ya-
ban hayvanlarının karşılaşması ile yaban hayatı den-
gelerinin alt üst olması ve diğer yaban hayatına etki 
eden insan faaliyetlerini diğer örnekler olarak sırala-

yabiliriz. Tüm bu etkiler sonucunda yaban hayvanları 
doğrudan veya dolaylı olarak etkilenir. Etkilenen ya-
ban hayvanları yardıma muhtaç hale gelir. Bu duru-
ma gelen yaban hayvanları; göç yorgunu, araç çarp-
mış, öksüz kalmış, evcil hayvan saldırısına uğramış, 
cama çarpmış olabilir. Iklim krizini düşündüğümüzde, 
içinde bulunduğumuz bu yok oluştan en fazla etki-
lenen yaban hayvanlarının hayatta kalabilmesi için, 
onların en yakınında biz veteriner hekimler olmalıyız. 

Yaban hayatı rehabilitasyonu, ülkemizde eksik kaldı-
ğımız bir alan. Yaban hayatı rehabilitasyon merkez-
leri dışında özel klinik veteriner hekimleri de yardıma 
muhtaç yaban hayvanlarına ilk müdahale konusun-
da bilgili olmalıdır. Yaban hayatını tanımak, onu koru-
mak ve yardıma muhtaç yaban hayvanlarına yardım 
etmek, mesleğimizin ötesinde yaşadığımız dünya için 
de önemli bir sorumluluktur.
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Hayat beni nasıl yormuşsa, daha asistanlığı-
mın ilk yıllarında bile kırsal yaşama (köyüme) 
dönme arzusu taşıyordum. Hoş, liseyi bitirip 
üniversite için ayrıldığım köyüme her yaz git-
tim, buna rağmen bitmek bilmedi içimdeki köy 
özlemi. Derler ya; sen ne planlarsan planla, fe-
leğin de planları vardır ve hatta bizzat seninle 
ilgilidir. Bir suya kapılıp gidersin; “iş” dersin, “aş” 
dersin, “izin” dersin, “ders” dersin, “tez” dersin, 
“dost” dersin, ille de “aşk” dersin. Dedikçe sürük-
ler su seni ve geldiğin yer hayal ettiğin yer de-
ğildir çoğu kez. Zaman zaman kırarsın bu çem-
beri, küçük kaçamaklar yapar, olmak istediğin 
yerde, olmak istediklerinle birlikte olur, mutlu 
olursun. Ne yazık, sınırlıdır zaman. Yeniden asıl 
yere (iş, aş, ders, tez vb.) dönersin. Ve o su, seni 
yeniden alıp götürür, sana rağmen, kendi va-
racağı yere. Böylesi bir günde (suya kapılmış-
ken) tazecik filizlere su yürüdüğünü, mevsimin 
değişmekte olduğunu fark ettim aniden. Evet, 
bahar geliyordu ve biz yaşadığımız gri kentte 
mevsim dönümlerinden bile habersiz yaşıyor-
duk. Bahar deyince birden menekşe kokusu 
duyumsadım. Köyde hissettim kendimi. Bahar-
la özdeştir menekşe kokusu bende, biri varsa 
diğeri de vardır. Metroya doğru yürümekten 

vazgeçip eve döndüm. Burnumdaki menekşe 
beni çağırıyordu, köye gidecektim. Birini daha 
buna ortak etmeliydim. En yakın arkadaşımı 
aradım; “Memocan, menekşeler açmıştır.” de-
dim. Küçük bir sessizlikten sonra devam ettim; 
“köye gidiyorum, benimle gelmek ister misin?” 
diye sordum. Bir süre daha sessizlik devam etti 
ve ardından terminalde buluştuk. Evet, bahar 
kışa başkaldırmış, ılık yüzünü göstermişti. Her 
taraftan şırıl şırıl kar suları akıyor, binbir çeşit 
çiçek nazlı nazlı salınıyordu. Bitkiler aşka düş-
müş, renk cümbüşü başlamıştı. Köy adeta yeşil 
bir basmaya basılmış çiçek sepeti gibiydi. Ve 
evet, menekşeler de vardı. Heyecanla yanla-
rına koşup diz çöktüm, hızla kokladım fakat 
kokmuyorlardı? Evet, bunlar menekşeydi ve/
fakat kokmuyorlardı. Canım sıkıldı, kokmayan 
menekşe mi olurdu? Başka menekşe öbekle-
riyle de karşılaştım fakat hepsi sanki sözleşmiş 
gibi inatla kokmuyorlardı. Gizem sabaha kadar 
sürdü. Sabah o mevsimde köyde olmaması 
gereken Orhan amcama rastladım. Yan ma-
halleden Saliha teyze rahmetli olmuş, cena-
zeye gelmiş. Birlikte cenazeye gittik. Dönüşte 
menekşe konusunu açtım. Hafif gülümseyerek 
“kış mevsimi henüz teslim olmadı oğul, iki gün 
önce öyle bir ayaz yaptı ki her şey dondu” dedi. 
Donan menekşe kokmazmış, orada öğrendim. 
Bu hikâye 1998 yılında gerçekleşti. O yıldan 
bu yıla (2022) kadar bir daha asla bir bahar 
mevsiminde köyde bulunamamış ve menek-
şe koklayamamıştım. Çok şükür, bu yıl kokulu 
menekşelere yetiştim. Sadece bahar ve me-
nekşe mi? Hayır her mevsim dönümünün bir 
sembolü vardır bende. Cevizler olgunlaşmışsa 
şehre dönülecek, kış geliyor demektir örneğin. 
Ceviz gogoflamaktan (cevizin yeşil kabuğunun 
çıkarılmasına verilen yerel ad) yemyeşil olmuş 

Prof. Dr. Şükrü GÜRLER
Gümüşhane Üniversitesi Siran Mustafa Beyaz 

MYO Şiran/Gümüşhane

HADİ GEL KÖYÜMÜZE GERİ DÖNELİM 
(DOĞAYA BİLGECE BAKMAK)

Kızılkuyruk; bence köyün en yakışıklısı
Redstart - Phoenicurus phoenicurus
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ellerimi şehirli sınıf arkadaşlarımdan gizlerdim. Hem 
sever-gurur duyardım köylü olmaktan ve hem de 
gizli gizli ince bir mahcubiyet de duyardım sanırım. 
Ne de inatçı bir şeydi şu ceviz yeşili, bir türlü çıkmak 
bilmezdi, oysa şehirli kızların elleri ne kadar da temiz 
ve güzeldi!

Ortaokula henüz başlamış ikiz oğullarımı lojman 
bahçesinde yürüyüşe çıkardığım bir gün, bir incir 
ağacının önünde durmuş ve “oğlum bu ne?” diye sor-
muştum. Aldığım cevap tokat gibiydi; “bu bir ağaç”. 
Onlar için ağaçlar birbirlerinden farksızdı. Benim 
yavrularım bir ağacı diğerinden nasıl ayıramaz diye 
dehşete kapıldım. Hemen o bahar lojman bahçe-
sinde önceden hazırladığım bir alana yirmi kadar 
meyve fidanı diktik. Lojmandaki her çocuğa bir ağaç 

zimmetleyip hepsini etiketledik. Artık bahçemizde 
Ahsen’in dutundan, Güney’in kaysısına, Ilgaz’ın na-
rından, Nilsu’nun elmasına kadar çeşit çeşit meyve 
fidanlarımız vardı. Başta ilgiliydiler, suladılar, ça-
paladılar ama sonra ilgileri azaldı ve birer birer lise 
okumaya gittiler. O bahçe de bana kaldı. On yıldan 
fazla oyalandım. Yerlerine saçma sapan binalar di-
kilmeden önce damlama sulamayla sulanan, mey-
ve veren yüzün üzerinde ağaç ve çok sayıda üzüm 
yetiştirdim. Hangi meyveler mi? Ne yoktu ki? Trab-
zon’dan fındık bile getirip dikmiştim. Ben yaştakiler 
muhtemelen aynı dönem ödevini hazırlamıştır (ma-
lum tevhid-i tedrisat), ilkokul üçüncü veya dördüncü 
sınıfta bir fen bilgisi dönem ödevinde çeşitli ağaç 
yapraklarını büyükçe bir karton plakaya yapıştırıp 
altlarına adlarını yazmamız istenmişti. En çok türü 
bulup yapıştıran ve en çok yaprağı tanıyan kişi tam 
not alacaktı. Oh! Benim için cennetti. Hangi ağaç 
yoktu ki köyde? Üstelik değil yaprak, yapraksızken 
bile pek çok ağacı gövdesinden tanıyabiliyordum. En 
iyi ödev benim ödevimdi, tam not almıştım. Bazı ar-
kadaşların ağaç yapraklarını tanıyamaması doğrusu 
bana tuhaf gelmişti. Oysa farklı hayatlar vardı ve her 
hayat mümkündü. Bunu çok sonra anlayacaktım. 

Oldum olası doğayı sevdim. Urfa’da uzun yıllar cey-
lanların peşinde gezdim. Sadece ceylanları değil 
doğada gördüğüm her şeyi fotoğrafladım. Adlarını 
bilmeden kuşları da. Üretme istasyonunda üretilen 

Alakarga; yağmurdan ıslanmış, güneşi bekliyor.
Jay - Garrulus glandarius

Büyük Baştankara; verandamın çatısına yuva yapan arkadaşım. Yavrularını büyütüp 1 Haziranda yuvadan ayrıldılar.
Great Tit - Parus major
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ceylanları doğaya saldığımız alan, sonradan “Şanlı-
urfa Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası” ola-
rak ilan edildi. Sahanın yönetim planlarını oluşturmak 
için envanter çalışmalarına katıldım. Benim görevim 

ceylan sayısı idi ama hemen diğer tüm çalışmalara 
da gönüllü olarak katıldım. En çok merak ettiğim kuş 
envanteri idi. Nasıl yapılacağını bir türlü kestiremi-
yordum. Kemirgen çalışan arkadaş tuzaklar kurup 
kemirgen yakalıyor, onları sınıflandırıyor ve çeşitli is-
tatistik yöntemlerle sayılarını hesaplıyordu. Benzer 
şekilde bitki betimci arkadaş çeşitli ölçeklerde örnek-
lendirme yapıyor, bitkileri adlandırıyor ve envanter 
çıkarıyordu. Nihayet “kuşçu” arkadaş geldi. Onu ben 
gezdirdim. Elinde bir dürbün, “hocam şu tepeye çı-
kalım” diyor ve biz çıkıyoruz. Arabadan inip dürbünle 
biraz bakıyor ve sonra elindeki kâğıda bir şeyler ya-
zıyordu. Çok az kuş tanıyordum. Kuşlara oğullarımın 
ağaçlara baktığı gibi bakıyordum. Akşam “kuşçu” 
arkadaşla sohbet ederken, “yahu üç-beş farklı kuş 
gördük, sen kocaman bir liste yaptın. Bunların hep-
sini gördün mü?” diye sorunca “duydum” diye yanıt 
verdi. Yüzümdeki şaşkınlık ifadesini görmüş olacak 
ki; “hocam her kuşun farklı bir ötme şekli vardır. Kuşu 
görmem şart değil, ben pek çok kuşu sesinden, ötme 
şeklinden tanırım ve listeyi de o şekilde yaptım” dedi. 
Bir şey daha öğrenmiştim. Ben nasıl bazı ağaçları 
sırf formlarından tanıyorsam o da kuşları sesinden 
tanıyordu. Doğa sen ne güzel bir şeysin! 

Şehirdeyken şeylerin (doğanın, hava durumunun, sı-
caklığın, domatesin, patatesin, otobüs biletlerinin…) 
sizi ilgilendiren tek boyutu “fiyatlar”, oysa doğaday-
sanız mevsim geçişi de, hava durumu da, kuşlar da 
sizi ilgilendirir. Her birinden bir anlam çıkarır ve onla-
ra göre hayatınıza yön verirsiniz. Mevsim bahara dö-
nüyorsa başka, kışa dönüyorsa başka meşgaleleriniz 
olur. Birincide sebze bahçesi, diğerinde ise odunluk 
gündeminizdedir. Bir de doğada her şey birbiriyle 
ilişkilidir. Doğada hiçbir şey diğer şeylerden bağımsız 
değildir. Üstelik mevsim, sıcaklık, nem, yağış durumu 
gibi öyle büyük doğa olaylarını falan da kastetmi-
yorum. Bu her şeye her şey dâhildir. Bir kızılkuyru-

ğun kuluçkaya yatması, bir çiçeğin açması, bir bü-
yük baştankaranın ötme şekli ya da ne bileyim karşı 
yamaçtaki küçük bir taşın yuvarlanması gibi küçük 
şeyler de dâhil, her şey. Bu bağlantıyı gördüğünde 
doğanın bir parçası olduğunu, ona bilgece yaklaşır-
san hayatta kalıp bu hayattan büyük keyif alacağını 
anlarsın. Köydeki verandamın çatısına yuva yapmış 
büyük baştankara çiftini izledim günlerce. Isimlerini 
bilmiyordum henüz ama yine de sevdim onları. Farklı 
zamanlarda farklı şekillerde öttüklerini fark ettim ve 
Urfa’daki “kuşçu” aklıma geldi. Böylece her sabah er-
kenden hevesle uyanıp kuşları izlemeye ve fotoğraf-
lamaya başladım. Çektiğim fotoğrafları bilgisayara 
aktarıp ayrıntılı olarak inceledim ve becerebildiğim 
kadarıyla türlere göre gruplandırdım. Elimdeki bir 
rehber kitabı (Kuş Gözlemcisinin Cep Kitabı, Yazar-
lar: Peter Hayman ve Rob Hume, Kuş Araştırmaları 
Derneği Yayınları) kullanarak fotoğraflardaki kuş-
ların isimlerini öğrendim. Hala adlandıramadığım 
kuşlar var, üzerinde çalışıyorum. O malum “kuşçu” 
kadar değil elbet ama bazı kuşlar konusunda artık 
uzmanlaşmaya başladım. Öyle ki, onları siluetlerin-
den, uçma şekillerinden ve hatta ötüş seslerinden 
tanıyabiliyor, dürbünle bakıp teyit edince de tarifsiz 
bir mutluluk duyuyorum. Evimi (içinde yaşadığım or-
tamı kastediyorum) paylaştığım ve artık isimlerini de 
bildiğim bazı arkadaşlarımı sizinle paylaşmak iste-
dim. Onlar hakkında kayıtlar tutuyor, yeni fotoğraf-
lar çekmeye çalışıyorum. Artık her sabah erkenden 
uyanmak için çok keyifli bir nedenim var. 

Fark ettiğiniz gibi, bu yazının iki başlığı var; ilki daha 
çok nostaljik, ikincisi ise daha çok felsefi. Bakmak ve 
görmek farklı kavramlar. Yıllar önce bu kavramlar bir 
dost sohbetine konu olmuştu. Görmek ve bakmak. 
Ben “bakmayı” tercih ettim. Görme yetisine sahip 
her göz görür ama bakar mı? Biyolojiyi, evrimi, doğa-
yı biraz anladıktan sonra gördüklerimize bakmanın 
önemini daha iyi kavradım. Çevremizde olup biten-
lere bakmak, aralarındaki ilişki ve etkileşimi ayrıntılı 
incelemek, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kur-
mak... Ekosistemi anlamak yani ve onun içinde, onun 
bir parçası olarak yaşamak ve elbette yaşatmak. 

İbibik; her göze aşina sanırım.
Hoopoe - Upopa epops

Sıvacıkuşu; bir önceki yıl, henüz adını bilmezken, bu komşu-
mun annemin kurutmak için güneşe serdiği kabak çekirdek-
lerini afiyetle yemesini görüntülemiştim. 
Nuthach - Sitta europaea
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TEK SAĞLIK DÜŞÜNCESİ: GEÇMİŞTEN GELECEĞE 
‘DİSİPLİNLERARASI KÖPRÜ’ ve ANTROPOSEN ÇAĞINDA ‘KARMAŞIK 

SAĞLIK SORUNLARINI’ AZALTMANIN BÜTÜNCÜL YOLU-II

"Sürdürülebilir kalkınma, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını  
karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınmadır."   

Dr. Gro H. Brundtland, MD, MPH
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‘Tek Sağlık Düşüncesi –TSD-’ Niçin Önemlidir? 

Bilimsel gelişmeler ışığında bu soruya doğru ya-
nıt vermek için, yazının birinci kısmında (bir ön-
ceki sayıda), sık sık vurgu yaptığımız KSS (Kar-
maşık Sağlık Sorunları)’lerine ve yaşamın pek 
çok alanında meydana gelen çok yönlü etki ve 
yansımalarına yakından bakmak, KSS’lerini vur-
gulamak gerekir. 

Sağlık “alan yazınında (literatüründe)” sıkça kul-
lanılan yeniçıkan patojenler, yeniçıkan zoonotik 
hastalıklar (YZH) ile halk sağlığı yönünden hala 
sorun olan “ihmal edilmiş – eski enfeksiyonlar”, 
antimikrobiyal direnç (AMD), biyoçeşitliliğin 
azalması, tür atlayan patojenler ve bunların 
çevrede hızlı yayılmaları, vektörlerin yaşadıkla-
rı konakları ve coğrafik bölgeleri değiştirmele-
ri, vektörlerle bulaşan hastalıkların (VBH) artış 
eğiliminde olmaları, küresel iklim krizi, kuraklık ve 
aşırı hava ve meteorolojik olaylar (sel baskınları, 
tsunamiler ve fırtınalar)  küresel ısınma ve şe-
hirlerde “kentsel ısı adası” etkileri, hava ve çevre 
kirliliğine bağlı ekotoksikolojik sorunlar ve bunla-
ra bağlı bulaşıcı ve/veya bulaşıcı olmayan has-
talıklar, bir bütün halinde KSS’leri oluştururlar. 
Bu bağlamıyla düşünüldüğünde KSS’ler yalnız-
ca bir bilim insanı ve/veya bilim dalının, bilimsel, 
mesleki kuruluş veya organizasyonun veya pan-
demiler ve doğal afetlerde (deprem, büyük yan-
gınlar) olduğu gibi bir ülkenin tek başına başa 
çıkamadığı veya olası risk veya tehlikeleri azal-
tamadığı karmaşık sorunları veya durumları ifa-

de eder. KSS’lerinin çözümleri, yönetim süreçleri 
ve stratejileri disiplinlerarası veya mesleklerarası 
işbirliğini gerektirir.

Disiplinlerarası ve/veya Mesleklerarası İşbirli-
ğini Gerektiren ‘Karmaşık Sağlık Soruları’

a. Enfeksiyöz Hastalıklar Sorunu

• Yeniçıkan patojenler (B. burgdorferi, C. 
parvum, H. pylori, B. microti, SARS-CoV, 
SARS-CoV-2 vb. )

• Yeniçıkan Enfeksiyon Hastalıkları (AIDS, 
KKKA, Peptik Ülser, Pandemik Influenza, 
COVID-19 vb. )

• Yeniçıkan Zoonotik Hastalıklar (Borreliyoz, 
Bartonelloz, Kampilobakteriyoz, SARS, 
MERS, COVID-19)

• Antimikrobiyal direnç (AMD/AMR), Epide-
miyolojik araştırmalar ve enfeksiyonların 
gözlemi, izlemi.

• Epidemik ve/veya Pandemik Salgınlara 
hazırlık, risk yönetimi ve kılavuzların hazır-
lanması süreci

b. Enfeksiyöz Olmayan Hastalıklar Sorunu

• Karşılaştırmalı Tıp veya Biyomedikal araş-
tırmalar

• Yenileyici (Rejeneratif) Tıp araştırmaları 
(Kök hücre araştırmaları, hücresel sağal-
tım vb.)

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü TAŞTAN, DVM PhD 
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu                                                                                      

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü                                                                 
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• Biyoçeşitliliğin azalması ve türlerin kaybının ön-
lenmesi çalışmaları

• Sınır tanımayan ve ‘tür atlayan patojenler’ ile il-
gili öngörülü / Stratejik alan araştırmaları

c. Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar 
(VBH’ler / VBDs) Sorunu

• Vektörler

 ° Kan emen sinekler (Anopheles spp., Aedes 
spp., Phlebohomus spp., Culicoides spp.)

 ° Keneler (Hyalomma marinatum anatolium, 
Ixodes ricinus, Ixodes scapularis)

 ° Bit ve Pireler (Peduculus humanus ve Pulex 
irritans vb.), Fareler vb.

• Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar (VBH’lar/VBD’s)

 ° Protozooal Hastalıklar

 – Sıtma (Malarya)

 – Leishmaniasis (Şarkçıbanı, Antepçıbanı)

 – Babeziyoz, Tripanozomiyaz

 ° Bakteriyel Hastalıklar

 – Borreliyoz –Lyme Hastalığı (Borrelia burg-
dorferi, B. miyomatoi, B. mayonii)

 – Bartonelloz-Kedi Tırmalama Hastalığı (B. 
henselae, B. quintana, )

 ° Viral Enfeksiyonlar (Hemorajik Ateşler)

 – Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA/CCHF) 
Virüsü 

 – Batı Nil Virüsü (WNV) ateşi

 – Çikungunya virüsü (CHIKV) ateşi

 – Zika virüsü (ZIKV) ateşi

 – Ebola virüsü hastalığı (EVD)

d. Ekolojik (Çevresel) ve/veya Ekotoksikolojik (Çev-
re Kaynaklı Zehirlenme) Sorunları

• Endokrin Bozucu Kimyasallar (BPA, PCB vb.)

• Diğer Ekotoksikolojik faktörler (Insektisid ve pes-
tisitler)

• Kanserojen ve Obezojenler, 

e. Klimatolojik (İklim Kaynaklı) Sorunlar 

• Küresel iklim değişikliği (Küresel iklim krizi)

 – Küresel ısınma, 

 – Aşırı sıcaklar, kuraklık vb

• • Meteorolojik aşırı hava olayları (Fırtınalar, Ka-
sırga, tsunamiler)

 – Aşırı yağışlar, sel baskınları, toprak kayma-
ları

 – Deniz yükselmesi ve taşkınlar

f. Antropojenik (İnsan kaynaklı) Sorunlar 

• Gıda tüketim alışkanlıklarında tercih ve tutum 
değişikliği

• Artan oranda küresel seyahatler (Eko turizm ve 
artan turizm hareketleri)

• Bazı ülke ve kültürlerde yaban hayatı hayvan et-
lerinin (bushmeat) kontrolsüz tüketiliyor olması

• Su havzalarının ve ormanların işgali, kötü arazi 
kullanımı ve ormansızlaştırma

• Hayvancılık ve tarımsal uygulamalarda yoğun-
laştırılmış yöntemlerin kullanılması, yaygınlaştı-
rılması

• Gıda üretiminde katkı ve kalıntı sorunları, GDO’lu 
ürünler kullanımı vb.

• Kırsaldan kentlere hızlı göçler, kentlerde nüfus 
yoğunlaşması, mega yapılar ve gecekondulaş-
ma

• Büyükşehirlerin yakın çevrelerinde (gecekondu 
bölgelerinde) hayvancılık yapılması

• Bölgesel çatışma, savaşlar ve devamında artan 
iç/dış insan göçleri gibi…

Yukarıda sıralanan, ‘sağlık’ ve çevreye ilişkin KSS’lerin Antro-
posen Çağı denilen 100-150 yıllık sürecin son yarım yüzyılın-
da ve özellikle son 25 yılda daha fazla meydana geldiği 
tartışmasızdır. Ayrıca İHÇ-arayüzündeki etkileşim dinamiklerin-
in sürekli olduğunu, bu süreklilik dengesinin bozulması halinde 
yeni (COVID-19 benzeri) pandemilerin olacağını dikkate alma 
zorunluluğu kaçını

lmazdır. Küreselleşme, iklim değişikliği, ekolojik ve antropojenik 
değişimlerinin sinerjisi İHÇ-arayüzünde etkileşimleri hızlandır-
makta, mikroorganizmalarda meydana gelen mutasyon veya 
biyolojik tehditlere ivme kazandırmakta ve İHÇ-sağlığında yeni 
sorunlara kapı aralanmaktadır (Şekil-2). 
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Modern veteriner epidemiyolojinin öncülerinden ve 
“Tek Tıp” terimini sağlık bilimleri ‘alan yazınına’ kazan-
dıran Dr. Calvin Schwabe’nin vurguladığı üzere "Insa-
nın kritik ihtiyaçları arasında hastalıklarla mücadele, 
yeterli gıda, yeterli çevre kalitesi ve insani değerlerin 
hâkim olduğu bir toplum yer alır". Bu düşünceyi ‘ya-
şamsallaştırmak’ için önce Tek Sağlık Düşüncesini iç-
selleştirmek ve bu yolda yeni iş birliklerine açık olmak 
gerekir. Çünkü burada “yeterli gıda, yeterli çevre kali-
tesi ve insani değerlerin hâkim olduğu toplum” vur-
gusu, yukarıda sıralanan ve bir kısmı Şekil-2’de verilen 
pek çok KSS ile başa çıkmak için disiplinlerarası ve/
veya mesleklerarası iş birliğini geliştirmeyi, hatta bu 
çabaları “disiplinlerötesi” aşamaya evriltmeyi zorunlu 
kılar. Bu yaklaşım aynı zamanda, mikroorganizma-
ların ve onların sebep olduğu her türden enfeksiyon 
salgınlarının yerküre üzerinde sınır tanımadan, ırk, 
cins, cinsiyet ve sosyal sınıf ayırımı yapmadan insa-
noğlunun biyolojik yaşamında ve hayvanlar aleminde 
çok yönlü biyotehdit oluşturması ile topyekûn mü-
cadeleyi benimsemek, koruyucu hekimlik yaklaşımını 
işlevselleştirmek anlamına gelir. Unutulmamalıdır ki, 
kendisi bir mikrobiyolog, deneysel patolog, çevreci ve 
hümanist olan Dr. René Dubos’nun deyimiyle söyle-
mek gerekirse;  “Birkaç durum dışında, mikroorganiz-
malar yüzyıllar önce olduğu gibi bugün de disiplinsiz 
bir doğa gücüdür”. Insanlık, 21. yüzyılda bile yenik düş-
tüğü “hastalık yapıcı mikroorganizmaları” daha fazla 

“delirtmeden, mutasyona uğratıp azgınlaştırmadan” 
onlarsız yaşamanın yollarını bulmalı ve kullanmalıdır. 
Yani doğayla barışık yaşamalı, bozduğu doğal den-
geyi düzeltmeli ve bunun için çözümleyici acil eylem-
leri uygulamaya koymalıdır. Salgın hastalıklar ve sağ-
lık tarihine ilişkin veriler, geçmişteki “Pandemilerin” de 
arkasında insanın doğaya saygısızlığının olduğunu, 
yanlış gidişten %95 oranında insanın sorumlu olduğu-
nu vurgulamaktadır. Tıpkı SARS, MERS epidemileri ve 
COVID-19  Zoonotik Pandemik Salgını ve sonrasında 
yaşandığı gibi (Şekil-3).

Şekil-3’de “Tek Sağlık Döngüsü” hakkında verilenleri 
de dikkate alarak, özetle vurgulamak isterim ki; Tek 
Sağlık Düşüncesi, yaklaşık 200 yıllık süreçte, olagelen 
sağlık sorunlarının tetiklediği, Antroposenin son çey-
reğinde küreselleşmenin ivme kazandırdığı, Pandemik 
salgınların süregeldiği 21.yüzyılda “KSS’lerin” zirve yap-
tığı süreçte doğan eşsiz bir güneş gibidir. YZH’lerden 
antimikrobiyal direnç sorununa, küresel iklim krizin-
den kentsel ısı adası etkisine, ekotoksikolojik kirlenme-
lerden biyoçeşitliliğin azalmasına, tür atlayan pato-
jenlerin yayılmasına kadar pekçok KSS’nin arkasındaki 
zararı görmemek, giderek parlayan ‘o güneşe sırt dön-
mek’ demektir. Günümüzden geleceğe bakıldığında 
şurası hiç unutulmamalıdır ki; temel mesleki sorum-
luluklarına karşın düşüncesini yenilemeyen teknik ki-
şiler “egolarının hırsıyla” güneşe sırt dönebilirler, fakat 

Sekil-3
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güneşin doğuşunu asla engelleyemezler. Bugünlerde 
görmezden gelinen, potansiyeli önemsenmeyen ‘Tek 
Sağlık Düşüncesi’ her zamankinden daha çok dina-
mizmini ve “bütüncüllük” potansiyelini korumaktadır. 
Düşünsel egolarının esiri olmak veya yeni paradigma-
yı görmezden gelmek; günümüzün ve yakın geleceğin 
olası biyotehditleri ve “devasa KSS’leri” karşısında “dü-
şüncesizlik” ve hatta öngörüsüzlük olacaktır.

Bu konu bağlamında, dünyada ve Türkiye’de günü-
müzün temel sorunu, “Tek Sağlık” bileşenlerinin veya 
paydaşlarının -bilimsel düşünceye yön veren akade-
misyenlerin, ilgili meslek örgütlerinin ve yasa yapan, 
karar verici yöneticilerin/politikacıların- ‘yanlışlar ve 
yalnızlıklar bulvarından’ çıkamaması, “kronikleşmiş 
egolarını” yeniliklere yöneltebilme cesaretini göster-
mekte zorlanmalarıdır. Aslında, işin kolayına kaçma-
dan, mücadelesi zor olan KSS’lere karşı tarafsız ve 
önyargısız, önkoşulsuz işbirliği yapmak ve çözüm ara-
mak yaşamsal önemdedir. Hem doğanın, canlıların 
ve hem de insanlığın bu değişime, “önyargısız işbirli-
ği kültürüne” hava kadar, su kadar; sahillerde kızgın 
güneşin altında yanan kum tanelerinin denize özlemi 
kadar gereksinim vardır. Burada vurgulanan “denize 
özlemin bitmesi” için yapılacak girişimler çok önem-
lidir. Yeni paradigma değişimi veya işbirliği olmadan, 
KSS’larına karşı başarı olasılığı görünmediğine göre 
bu zorlukların üstesinden gelmenin yegâne yolu, “bir 
kere olsun” TSD’yi öncelemek, ona düşünce dünya-
sında şans vermek ve “kutunun dışında düşünmeyi” 
başarabilmektir. Hiç önyargı kasırgasına kapılmadan, 
çağdaş insanı yücelten ve ekosistem sağlığını koruyan 
Tek Sağlık ‘Güneşine’ yönünü ve yüzünü çevirmektir. 

O halde, ‘Tek Sağlık Düşüncesi’ Ne değildir? 

Yazıyı “Tek Sağlık Düşüncesi: Geçmişten Geleceğe ‘Di-
siplinlerarası Köprü’ ve Antroposen Çağında ‘Karmaşık 
Sağlık Sorunlarını’ Azaltmanın Bütüncül Yolu”  başlığı ile 
iki kısım halinde hazırlayıp, anlatılacakları başlıkta özet-
lemeye çalışmıştık. Sanırım bu satırları okuyan siz okur-
ların, ‘Tek Sağlık Düşüncesi Ne değildir?’ şeklinde soru 
soracağını düşünerek, kısaca yanıtlamakta yarar var. 
Elbette bu soru haklı ve yerinde bir sorudur. Çünkü genel 
yaklaşımıyla Tek Sağlık Düşüncesini oluşturan bileşenler 
“insan, hayvan, bitkiler ve onların içinde yaşadıkları çev-
re-biyosfer-” ise, bu üç bileşenin her birinde oluşacak ayrı 
ayrı sorunlar ve tehditlerin “sinerjik zararlı etkileri” birlikte 
düşünülürse sağlık sorunlarının ne kadar ‘karmaşık’ ol-
duğu/olacağı açıktır. Bu bağlamda Tek Sağlık;

 – Sadece zoonotik enfeksiyon hastalıkları ile müca-
dele ve işbirliği anlayışı değildir. Dar anlamda, böy-
le bir tutum, bizi 200 yıllık düşünce gelişimini gör-
mezden gelmek yanılgısına götürür. 

 – Bu alanda kitap, makale ve diğer bilimsel yazıların 
içeriğinde TSD’yi tartışmadan sadece “başlık veya 
sonuç cümlelerinde” kullanılan, süslü deyim, yazının 
albenisini artıran dolgu malzemesi, moda kavram 
da değildir, olmamalıdır.

 – Türkçe “sağlık alan yazını (sağlık literatürü)” bakımın-
dan asıl eleştirilmesi gereken nokta, Tek Sağlık yalnız-
ca bir “kavram” hiç değildir. Çünkü “kavram” olarak dar 
anlamda düşünüldüğünde, TSD’nin özünü kaybet-
mesine, anlam ve içerik küçülmesine yol açmaktadır. 

 – Dolayısıyla bilgi paylaşım ortamlarında ve ‘sağlık alan 
yazınında’ yanlış anlaşılmaları önlemek için  “Türkçe 
Tek Sağlık Terminolojisi”  için bir örneklilik anlayışına ve 
doğru kullanımda işbirliğine gereksinim vardır.

Sonuç ve Öneriler 

‘Tek Sağlık Düşüncesi’ konusu, yukarıda verilen bağla-
mıyla değerlendirildiğinde, Tek Sağlığın doğuşu ve bi-
limsel tarihi geçmişi 200 yıla yakın bir zaman dilimini 
kapsamaktadır. TSD, birikim ve etki gücü ile Antroposen 
çağının KSS’leri ile mücadelede yol gösterici, devingen, 
çoklu disiplinlerarası bir bilimsel “düşünce sistemidir”. TSD 
ile ilgili geçmiş birikimler, geleceğe yol göstermekte ve 
“sosyoekolojik gönence” giden yolda “disiplinlerarası veya 
mesleklerarası köprü” görevi görmektedir. Bu, bütün bu 
ilişkileri anlamak ve IHÇ-arayüzünde oluşan sessiz deği-
şim ile Şekil-3’de verilen bağlantıları doğru yorumlamak 
ve TSD’nin “disiplinlerarası veya mesleklerarası iletişim 
köprüsü” olduğunu anlamak için önce “kutunun dışında 
düşünmeyi” başarmak gerekir.  Devamında bu yeni dü-
şünce yaklaşımı (TSD) yaşama aktarılmalıdır. Antropo-
sen çağının dayattığı KSS’yi gerçek çözüme ulaştırmak 
için TSD önce doğru anlaşılmalı, sonra içselleştirilmeli, 
işlevselleştirilmeli ve daha sonra da kurumsallaştırılmalı 
ve yaşama aktarılmalıdır. Bu süreci tamamlamak için 
“küresel düşün, yerel uygula” ilkesinden hareketle, “ulu-
sal stratejik planlamalar” kısa, orta ve uzun erimli olarak 
belirlenip, eyleme geçirilmelidir. Işin kolayına kaçmadan, 
zaman kaybetmeden, dünyadaki gelişmeler “yerelleşti-
rilmeli” ve uygulanmalıdır.

Sonuç olarak, yaşanılagelen “pandemik streslerden” 
kurtulmak, olası yeni salgınlarda bir daha derinden 
“sarsılmamak” için, KSS’leri çözmenin yol ve yöntemi-
ni aydınlatan “Tek Sağlık güneşine” yönünü çevirmek, 
bilimsel işbirliği kararlarını işlevselleştirmek,  “gelenek-
sellik kolaycılığını” bırakmak, her aşamadaki sorumlu-
ların, paydaşların asıl ve vazgeçilmez, ötelenemez so-
rumluluğudur. Çünkü tehlikeler ve afetler “geliyorum” 
demez. Yaşamın her alanında olduğu üzere, TSD’nin 
uygulanmasında sağlık meslekleri, meslek mensupları 
veya sağlığın diğer paydaşları bir seçimle karşı karşı-
yadırlar: Bu makalede tanımlanan veya önemi vurgu-
lanan yoldan yürüyerek, sürdürülebilir “sosyoekolojik 
gönence” ulaşmak mı? Yoksa yenileşmeyi kabullen-
meyen geleneksellikte ve ‘yanlışlar, yalnızlıklar bul-
varında’ kalarak, çözülmek mi? Veya güncel sorunlar 
karşısında değişime direnerek değersizleşmek mi? Işte 
temel mesele budur. 

Ve unutulmamalı ki; ‘sağlıklı yaşamak’ veya “yaşam” 
şakaya gelmez.

Kaynaklar yazardan temin edilebilir.
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Dünya nüfusunda hızlı artış, nüfus artışı ile bir-
likte insan ömrünün uzaması, uzama ile birlik-
te yaşlanmanın da artması, dünya ekonomisi-
nin gittikçe büyümesi, küresel boyutta doğal 
ve yaban hayatı koruma, küresel ısınma, insan 
sağlığı, çevre kirliliği ve çevre güvenliği strateji-
leri perspektifleri ve ekonomi açısından kaygıları 
arttırmakta ve alternatif teknolojiler olumlu ve 
olumsuz yanlarıyla gündeme girmekte ve kulla-
nılmaktadır. Enerji ve gıda tüketimindeki artış ile 
yaşam standartlarındaki yükselmenin dengeli 
şekilde karşılanabilmesi ve korunabilmesi için 
çevre dostu yeni kuşak çağdaş teknolojiler içeri-
sinde ister istemez karbondioksit emisyonları ol-
mayan modern nükleer teknolojilerinin kullanıl-
masını gündeme getirmekte, hatta zorunlu kılar 
bir durum sergilemektedir. “Nükleer Teknoloji “ 
terimi hayli geniş anlamlı bir ifade olmakla be-
raber, ticari anlamda “nükleer güç kullanımı ve 
nükleer uygulamalar için üretilen ve geliştirilen 
ekipmanlar, elemanlar, sistemler ve ilgili hizmet 
üretimleri ” kastedilmektedir. Diğer bir deyişle 
“Nükleer Teknoloji“, atom çekirdeği ile ilgili reak-
siyonları ve üretimleri kapsayan nükleer bilim-
lerin uygulanmasıdır. Bu uygulamalar duman 
detektöründen, nükleer reaktörlere kadar geniş 
bir yelpazeyi kapsar. Oldukça genel olarak Nük-
leer Enerji ve Nükleer Teknikler olarak sınıflana-
bilir. Nükleer Enerji: atomların parçalanmaları ile 
fission (fizyon) veya birleşmeleri fussion (füzyon) 
ile ortaya çıkan enerjiye denir. Nükleer Teknikler: 
Nükleer Teknolojinin Tıp, Endüstri, Tarım ve Çev-
re uygulamaları için kullanılan tanımıdır. Dünya-
nın en gelişmiş, en kalkınmış ülkeleri son 50 yıldır 
nükleer teknolojiyi yaşamın her alanında enerji, 

tıp, tarım, arge, sanayi ve endüstri alanlarında 
kullanmaktadırlar. 

Şekil-1: Nükleer Teknolojinin Kullanım Alanları 

Dünyada “Nükleer Teknoloji”nin barışçıl kullanı-
mının ortaya çıkmasıyla, Nükleer Reaktörlerin 
kullanımı önem kazanmış, bunun yanı sıra “ Nük-
leer Teknoloji “ tıp başta olmak üzere tarım, hay-
vancılık, deniz suyunun tuzdan arındırılmasında, 
askeri amaçlı denizaltı ve uçak gemilerinde, si-
vil amaçlı büyük tonajlı yük taşımacılığı yapan 
gemilerde, endüstri vs. olmak üzere çok geniş 
bir alanda kullanılmaya başlanmış ve halen de 
kullanılmaktadır. Bu kadar geniş bir alanda kul-
lanılan nükleer teknolojinin kullanımı sırasında 
kaynaklanabilecek olası radyoaktif maddelerin 
yayılmasının canlıların yaşamları üzerindeki et-
kilerini inceleyen bilim dalı “Radyoekoloji” ola-
rak tanımlanmaktadır. Tıp, tarım, hayvancılık 
ve gıda güvenliği alanlarında “Nükleer Teknoloji 
”nin güvenli kullanılması Veteriner Halk Sağlığı 
(VHS) açısından önemli olup VHS’nın doğrudan 
ilgi alanına girmektedir.

NÜKLEER TEKNOLOJİ ve VETERİNER 
HALK SAĞLIĞI

Prof.Dr.Dilek ARSOY
Yakın Doğu Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Zootekni A.B. Başkanı

Adnan SERPEN, Veteriner Hekim
Izmir VHO Veteriner Halk sağlığı 

Çalışma Grubu Sekreteri



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



34 TEMMUZ 2022

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ

Radyasyon (Işınım)  nedir?

Bir radyoaktif kaynaktan dalga veya parçacık halinde 
salınan enerjidir. En basit şekliyle Iyonlaştırıcı ve iyon-

laştırıcı olmayan radyasyon olarak tanımlanabilir.

Görünür ışık, radyo ve mikro dalgalar iyonlaştırıcı ol-
mayan radyasyonlardır.  Enerjileri çok düşük olduğu 
için madde içerisine (insan vücuduna) giremeyip sa-
dece maddenin atomlarını titreştirebilirler ve etkileş-
tikleri ortamın sıcaklığını çok az bir miktar arttırabilir-
ler. Iyonlaştırıcı radyasyonların ise enerjileri çok daha 
büyük olduğundan madde içerisine girerek, atomların 
elektronlarını koparabilirler. Bu nedenle, çevre, hayvan 
ve insan sağlığını etkilemeleri söz konusudur. Radyas-
yon kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrı-
lır. Doğal radyasyon, dünyanın oluşumundan beri var 
olan (hatta giderek azalan) doğal radyoaktif mad-
delerden ve uzaydan gelen kozmik ışınlardan oluşur. 
Insan yapımı radyoaktif kaynaklar ve X-ışını üreten 
cihazlar yapay radyasyonlara örnek olarak verilebilir.

Radyasyonun organizmaya olan etkileri akut ve kro-
nik şekilde olmaktadır. Akut etkiler, insanda radyasyo-
na maruz kaldıktan kısa bir süre sonra klinik bulguları 
ile ortaya çıkmaktadır. Bunlar merkezi sinir sistemi 
(100 Sv ve üzeri), gastrointestinal (10-100 Sv) ve he-
matopoietik (2-10 Sv) sendromlardır. Sendromların 
ortaya çıkışı absorbe edilen dozla ilişkilidir. Bu send-
romlar bir süre sonra bireyi ölüme götürür. Radyasyo-
nun kronik etkileri ise hücrenin ölümüne yol açmayan 
ancak canlının genetik materyalinde ortaya çıkan 
onarılamayan bozukluklara neden olan olaylar sonu-
cunda ortaya çıkar. Kanser yapıcı etkisi, genetik etkisi 
ve ömür kısaltıcı etkisi bunlara örnektir.

Radyasyonun Vücutta Hasar Oluşturma Olasılığı (Riski)

1. Dozun büyüklüğü: Doz arttıkça risk artar. 

2. Dozun süresi: ‘Belirli bir dozun ‘ alındığı süre arttık-
ça, etkisi azalır ve bu nedenle risk de azalır (örneğin: 1 
Sv’lik bir doz 1 yılda alınırsa, 1 saatte alınmasına göre 
etkisi çok azalır) 

3.Iyonlayıcı ışının cinsi: Aynı enerji dozundaki yoğun 
iyonlaştırıcı ışınlar (alfalar gibi) seyrek iyonlaştırıcı ışın-
lara göre (beta, gama) daha etkin olduklarından, yo-

ğun iyonlaştırıcılarla risk artar. 

4. Hedef dokunun cinsi ya da duyarlılığı: Doku ne kadar 
farklılık gösterirse iyonlaştırıcı ışınlara karşı direnci artar. 

5. Işınlanan canlının yaşı: Organlarının oluşmakta oldu-
ğu embriyo, anne karnında ki bebekler ve çocuklar iyon-
laştırıcı ışınlara, yetişkinlerden çok daha duyarlıdırlar.

Radyoaktif maddelerden yayılan ışınlar ile çok hız-
landırılan protonlar gibi başka bazı girici ışınların, 
hücrelerdeki atom ve moleküllere girerek iyon çiftle-
ri oluşturmaları sonucu maddeye aktardıkları enerji 
miktarına, ‘vücudun‘ veya ‘belirli bir organın‘ aldığı ya 
da maddenin gram başına emdiği radyasyon enerjisi-
ne soğurduğu radyasyon dozu (soğurulan doz) denir. 
Soğurulan doz, radyasyonun insan dokusuna zarar 
verebilme kapasitesinin ve radyolojik tehlikenin ölçütü 
olup, birimi J/kg olan Grey(Gy), emilen dozun SI birimi-
dir ve herhangi bir maddede 1 kilogramında 1 joule’lük 
enerjinin soğurabilmesi için gerekli radyasyon miktarı-
dır. Radyasyonun vücuda verdiği etki, doza ve süreye 
göre değişir. Dozu ölçmekte kullanılan birimler açısın-
dan, Rad (r) veya Gray (GY) parçacıklar tarafından 
absorbe edilen enerjiyi, radyasyonun canlı organiz-
maların hücrelerine aktardığı ve etkisinin tespitinde 
Joule cinsinden enerji miktarının ölçüsü olarak ‘Sievert 
(Sv) kullanılır. Pratikte Sv hücreler için çok büyük enerji 
miktarı olduğu için bunun binde biri olan ‘miliSievert 
(mSv)‘ kullanılır. X-ışınları, gama ışınlar ve beta ışınları-
nın 1 Gy’si 1Sv’ ye eşittir. Uluslararası Radyolojik Koru-
ma Komisyonu (ICRP) yıllık doz limitini, birçok ülkenin 
benimsediği 1 milisievert (“mSv”) olarak belirlemiştir. 
Yetişkin bir vücut yaklaşık 60 trilyon hücreden oluşur; 
her yıl 1 mSv’ye maruz kalması demek, bir yılda her 
bir hücreden bir radyasyon ışının geçmesi anlamına 
gelir. Radyasyon yüksek miktarda enerji içerir, tek bir 
ışın bile vücuttaki birçok moleküle zarar verebilir. Özel-
likle vücudun şablonu olan DNA’ya ciddi zarar verir. 
Hücreler DNA’ya gelen zarardan kurtulabilse de, rad-
yasyonun verdiği zarar karmaşıktır ve kolaylıkla kan-

Tablo-1: Radyasyon Tipleri 
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serin sebebi olabilecek problemlere yol açabilir. Eğer 
bir kişi 7000 mSv civarında radyasyonu tek seferde 
tüm vücuduna alırsa, DNA’sı parçalanır ve hayatını 
kaybeder. DNA’ları kurtarmanın yolu yoktur. Yaklaşık 
4000 mSv’lik bir maruz kalmada %50 hayatını kay-
betme riski vardır. 

Günlük Yaşamımızda Nükleer’in Kullanım Alanları

1.Daha Güvenli Evler: Evlerde kullanılan Duman detek-
törleri içlerinde bulunan radyoizotop sayesinde çalışırlar.   

2. Güvenilir, Çevreye Duyarlı Elektrik Üretimi:   Nükle-
er santraller her türlü hava koşulunda 7 gün 24 saat 
yüksek miktarlarda elektrik üretir ve bunu yaparken 
karbon emisyonu yapmaz.   

3. Sağlık Için Nükleer: Röntgen,  (MRI), ve bilgisayarlı 
tomografi (CT)  taramalarında tıbbi tanı amaçlı olarak 
nükleer teknoloji kullanılır. Kanser, kalp hastalıkları, nöro-
lojik bozukluklar vb. hastalıkların tedavisinde radyasyon-
dan faydalanılır. Medikal aletler nükleer teknoloji kullanı-
larak sterilize edilir ve yeni üretilen ilaçlar onaylanmadan 
önce radyoaktif işaretleme ile test edilir.

4. Güvenli, Sağlıklı, Taze Gıda: Gıda maddeleri içeri-
sinde bulunabilecek patojenlerden (bakteri vs.) ve 
küflerden radyoaktif ışınlanma kullanılarak arındırılır. 
Radyasyon teknolojisi ile tarımsal ürünlere zarar ve-
rebilecek böcekler toksik ilaçlara gerek kalmadan te-
mizlenir. Işınlanmış tohumlar genel bilinen tarımsal 
hastalıklara dirençli olarak üretilir. 

5. Daha Aydınlık Yollar: Dijital saatler, çıkış işaretleri ve 
havaalanı pist ışıkları radyoaktif maddelerin aydınlat-
ma amacıyla kullanımına örnektir.

6. Güvenli Yollar ve Köprüler: Radyasyon yardımıyla ya-
pılan tahribatsız muayenelerle yollar ve köprülerde çıp-
lak gözle görülemeyen yapısal bozukluklar tespit edilir 

7. Tarihi Daha Iyi Anlamak: Arkeologlar radyasyon kul-
lanarak insan fosillerinin yaşını vb. ortaya çıkarabilirler.

8. Emniyet-Güvenlik: Radyoaktif madde kullanan 
modern detektör ve izleme teknolojileri ile gümrükler-
de ülkemize giren ürünler kontrol edilir.

9. Doğal Kaynakların Keşfi: Radyoaktif izleme yönte-
miyle yeni su kaynakları bulunabilir. Radyasyon sen-
sörleri ve nötron kaynakları yeni petrol ve gaz saha-
larının potansiyelini maliyetli sondaj işine girmeden 
önce anlamamızı sağlar. 

10. Daha Iyi Bilgisayarlar: Mikroişlemciler üzerinde bu-
lunan transistörlerde kullanılan çok çok ince filmlerin 
kalınlığı yer değiştirmiş bir atomu tespit edecek kabili-
yette sofistike sensörler tarafından ayarlanır.

Veteriner Halk Sağlığı ve Nükleer Teknoloji 

“Veteriner Halk Sağlığı’nın gelecekteki Trendleri” ko-
nulu bir seminerde ve ayrıca WHO‘de düzenlenen 
toplantıda; “Veteriner Halk Sağlığı Konsept’i en son 
şekliyle: veteriner tıp biliminin insanın mantıksal, fi-
ziksel ve sosyal yapısına olan katkıların tümü” olarak 
tanımlanmıştır. Son yıllarda çevresel etkenler HS’de ve 
VHS’de giderek büyük önem kazanmaktadır. Insanın 

ve hayvanın dışındaki her şey çevredir. Çevre kişi ve 
hayvanın üzerindeki dış etkenlerin bütününü oluştu-
rur. Bu etkenler insan ve hayvan sağlığını dolaylı veya 
doğrudan etkileyen etkenler bulunmaktadır. Su, yiye-
cek ve barınak insan ve hayvan açısından bu sistemin 
en önemli öğelerindendir. Hayvanın fiziksel ve kimya-
sal nedenlere maruz kalması demek hayvandan et, 
süt, yumurta, bal vs. gibi gıda maddelerini tüketen 
insanların da hayvanın maruz kaldığı fiziksel ve kim-
yasal nedenlere maruz kalması demektir. Örneğin: 
Radyoaktif Sr (Stronsiyum)-90’ın yarılanma ömrü 28 
yıldır. Yani 28 yıl boyunca yarısı aynı etkinlikte varlığı-
nı sürdürmekte, serpintiler halinde toprağa ulaşması 
halinde topraktan likenler tarafından alınmakta, bu 
likenleri yem olarak tüketen hayvanların etine ve sü-
tüne geçmekte, bu gıda maddelerini tüketen insan-
ların da vücuduna taşınmaktadır. Bunu radyoekoloji 
veya radyasyon ekolojisi, iyonizan radyasyon veya 
radyoaktif maddelerle çevre veya çevrenin alt birim-
leri arasındaki ilişkileri kapsayan bir çalışma alanı şek-
linde tanımlayabiliriz. Biyosfer altında yer alan bu alt 
birimler, sırasıyla biyom, ekosistem, topluluk ve popü-
lasyondur.

Nükleer Teknoloji”nin kullanıldığı VHS alanları

1. Hayvan sağlığı hizmetleri alanında

2. Hayvansal gıda teknolojisinde ve hayvan yemlerinde 

3. Veteriner biyoteknoloji alanında (aşı çalışmaları, 
paraziter enfestasyonlar, RIA vd.)

4. Biyomedikal çalışmalarda

Radyasyonun insan, hayvan ve çevre sağlığına yönelik 
farklı alanlarda kullanımı her zaman fayda ve riskleri 
bir arada barındırmaktadır. Ancak bilimsel amaçlar 
için kullanımda riskleri de içine alan kullanma prose-
dürleri ön plana çıkmaktadır. Insan, hayvan ve çevre 
sağlığını etkileyen en önemli risk enerji üretmek ama-
cıyla nükleer kullanımdan kaynaklanan sorunlardır. 
Kısaca fosil yakıtların yerini alan nükleer teknolojinin 
üretim prosesi sırasında çevreye verdiği zarar mini-
mum seviyede olup, kontrol altında tutmayı gerekti-
ren çevresel riskleri de taşımaktadır. Bu risklerden ilki 
bacalardan çıkan emisyonların atmosferde taşınımı 
ile yer yüzeyine ve yer yüzeyindeki canlılara ulaşması, 
ikincisi ise santralden çıkan sıvı ve katı atıkların nehir-
ler, göller veya denizlere ulaşması ile bu ortamlarda 
yaşayan canlıların ve yer altı sularının bu atıklardan 
etkilenmesidir. Bunun dışında oluşabilecek nükleer 
kazalar ise büyük çevre felaketlerine yol açmakta-
dır. Nükleer enerji tarihinde üç ciddi kaza yaşanmış-
tır: 1979’daki Three Mile Island Nükleer Güç Santrali 
Kazası (ABD), 1986’daki Çernobil Nükleer Güç Sant-
rali Kazası (Sovyetler Birliği) ve 2011’deki Fukuşima-1 
Nükleer Güç Santrali Kazası (Japonya). Insanlık tari-
hinin yüz karası olan nükleer teknolojinin silah olarak 
kullanılması da aynı büyük felaketlere yol açmıştır ki 
örneği 2. Dünya savaşı sırasında Hiroşima ve Naga-
zaki şehirlerine atılan bombaların yarattığı radyoaktif 
kirlenmedir.

Bir nükleer patlama sonucunda saçılan Sr-90, Cs-137 
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ve I-131 gibi radyoaktif elementler (Radyoizotoplar) 
toprakta ve önemli bir bölümü de bitkilerin yaprakla-
rında birikir. Bu radyoizotoplardan Sr-90 tehlike açı-
sından yapılan sınıflandırmada çok tehlikeli kategori, 
I-131 tehlikeli, Cs-137 ise orta derece tehlikeli katego-
risinde yer almaktadır. Bitki topraktan kökleriyle rad-
yoizotopları emse de emdiği miktar önemsizdir. Bitki-
de biriken bu elementler doğrudan tüketilen bitkisel 
besinlerle ve yem olarak bitkileri tüketen hayvanlara, 
hayvanlardan da et, süt vs. ile insana transfer olur. In-
sanın aldığı Sr-90’nın % 25’i buğday, % 25 – 30’u seb-
ze ve meyvelerle ve % 40 – 50’si et ve süt ile gerçek-
leşir. Sr-90 inek tarafından alındığında çoğu hayvanın 
kemiklerinde depolanmakta, çok azı süte geçebilmek-
te ve sütün içinde bulunan Ca (Kalsiyum) emilimini 
engellemektedir. Bu nedenle inek bu biyolojik özel-
liklerinde dolayı Sr-90’a karşı adeta bir filtre görevi 
görmektedir. Sr-90’nın dışında Cs-137 ve I-131 kolayca 
sindirilebilmekte ve sütle salgılanabilmektedir.

Nükleer Kaza ve/veya radyasyona maruz kalma 
sonucunda çevre ve canlılar için alınacak genel ön-
lemler

Şekil-2: Bir nükleer santralin çevreye olan etkileri 

Insanlar için Stokastik ve determinist etkilerin gideril-
mesi amacıyla acil eylem planlarında bulunduğu üze-
re iyot tabletlerinin dağıtılması gerekir. 100 mg iyot 
içeren tabletlerden 18 yaş üzeri erişkin dozu 1 tablettir. 
Iyot tableti alımı kirlenmiş besinlerin tüketimine yö-
nelik bir koruyucu eylem olarak uygulanamaz. Iyot 
tableti alımı tiroit bezini radyoaktif iyota karşı yaklaşık 
24 saat korur. Iyot tabletleri radyoaktif iyota maruz 
kalınmadan 1 – 6 saat önce alındığında maksimum 
korunma sağlanır. Radyoaktif iyodun solunmasın-
dan 18 saat sonra iyot tableti alınması tiroidin aldığı 
radyasyon dozunu azaltmayacaktır. Insanlar için yıl-
lık kümülatif doz olan 20 mSv'ye ulaşma potansiyeli 
olduğunda 20 km’ye kadar olan alanın boşaltılması 
gerekmektedir. 20 mSv kriteri, acil durum maruziyet 
durumlarında 20-100 mSv referans seviyesinde de-
ğerlendirilebilmektedir. Bir kazadan sonraki orta ve 
uzun vadeli aşamalarda, tüm koruyucu strateji için 
optimizasyon sürecinde, radyolojik ve beslenme etkisi, 
referans düzeyi ve yutma dozunun katkısı, diyete da-

yalı gerçekçi tahminler gibi faktörler göz önünde bu-
lundurularak, gıda maddesi kısıtlamaları için kriterler 
dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda, su, süt, sebze ve 
meyveler ve et kontaminasyondan direkt olarak et-
kilenirler. Örneğin, 11 Mart 2011 Fukişima kazasından 
sonra 16 Mart 2011'de Kawamata Kasabasında çiğ 
sütün 1190 Bq kg -1 iyot-131 içerdiği ve bu değerin 300 
Bq kg -1 olan geçici düzenleyici değeri aştığı bulun-
du. Ayrıca, 18 Mart 2011'de Ibaraki Eyaleti Hitachi'de 
54.100 Bq kg -1 iyot-131 ve 1931 Bq kg -1 ıspanakta 
radyosezyum tespit edildi. Temmuz 2011'de kontami-
ne pirinç sapları ile beslenen besi sığırlarında kabul 
edilemez derecede yüksek sezyum-137 seviyeleri vardı 
ve sığır eti dağıtımı dört ilde kısıtlandı.

Hafif sulu reaktörlerde ve kullanılmış yakıt havuzun-
da meydana gelen acil durumlarda gıda maddesi, 
süt ve içme suyundaki belirteç radyonüklitler olan 
I-131 ve Cs-137 için kabul edilen seviyeleri aşıldığın-
da gıda maddelerinin, süt ve içme suyunun tüketimi 
durdurulur ve yerine bulaşık olmayan gıda maddeleri 
konur. Özellikle sütlerin analizinde, sütün içindeki I-131 
ve Cs-137 konsantrasyonunun hayvanların radyoak-
tif madde bulaşmış otlaklarda otlamalarından iki ya 
da daha fazla gün sonrasına kadar maksimum de-
ğerlerine ulaşmayacağı göz önüne alınarak yapılır. 
Fukişima kazasından sonra 1 Nisan 2012 tarihinde 
yeni referans/yönetmelik değerleri Japonya’da uygu-
lanmaya başlamıştır. Bu nedenle, Radyoaktif sezyum 
seviyeleri içme suyunda 200 Bq/kg dan (Ulusal rad-
yasyon acil durum planı, URAP TC, 2019) - 10 Bq/kg'ın 
altına çekilmiştir. Süt ve bebek mamalarında ise, 50 
Bq/kg'ın altında ve diğer gıdalarda (tahıllar, sebzeler, 
meyveler, et gibi) 100 Bq/kg'ın altında tutulmalıdır. 
MAFF 23 Mart 2012'de yeni tolerans değerleri olarak 
adlandırılan ilave revizyonlar da oluşturulmuştur. Bu 
yeni tolerans seviyeleri ile sığır ve at yemlerinde rad-
yoaktif sezyum seviyelerinin 100 Bq/kg'dan, domuz 
yemlerinde 80 Bq/kg'ın altında olması, tavuk yemin-
de 160 Bq/kg ve çiftlik balıklarında 40 Bq/kg yem 
olması beklenmektedir. Ayrıca, kompost içeren çiftlik 
hayvanları ve gübre çöplerindeki radyoaktif sezyum 
seviyelerinin 400 Bq/kg'dan az olması gerekmektedir. 
Hayvan yemlerinde ise süt sığırları, besi sığırları, atlar, 
domuzlar ve tavuklar için radyoaktif sezyum seviye-
lerinin 300' Bq/kg   den, ve çiftlik balıkları için ise 100 
Bq/kg'dan az olması gerekmektedir. 

Nükleer teknolojinin barışçıl amaçlar için kullanımı 
bilinenden daha yaygındır. Ancak teknoloji kullanımı 
sırasında oluşabilecek riskler her alanda olduğu gibi 
nükleer teknoloji alanında da bulunmakta ve canlı-
larda akut, kronik ve veya ölümcül sonuçlara neden 
olmakta aynı zamanda geriye dönüşü çok da kısa sü-
rede ve kolay olmayan felaketlere yol açabilmektedir. 
Risk oranı yüksek bir teknoloji olarak da tanımlamak 
mümkündür. Bu yüzden risk değerlendirme ve denet-
leme faaliyetleri nükleer teknoloji kullanımında kritik 
rol oynamaktadır.
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Dünyadaki böcek türlerinin yaklaşık %25’nin so-
yunun tükenme riski altında olduğu söyleniyor. 
Porto Riko’daki El Yunque yağmur ormanların-
da yapılan bir çalışma, buradaki böcek biyo-
kütlesinin son 36 yılda %98 oranında azaldığını 
ortaya koymuş. Başka bir çalışma ise yağmur 
ormanlarının sanayi öncesi döneme göre yak-
laşık 20C ısındığını göstermiş. Böcek sayılarının 
düşmesi bunlarla beslenen kuş, kertenkele gibi 
türlerin de sayısının düşmesine yol açmış. Tabi 
bu düşüşte küresel ısınmanın etkisi göz ardı edi-
lemez. Ancak, ormanların ekili alana dönüştü-
rülmesi ya da hemen yanı başına tarım alanla-
rının oluşturulması sonucu, buralarda kullanılan 
kimyasal gübre, ilaç ve pestisitlerin de bu çöküş-
te rol aldığı gerçeğini inkâr edemeyiz. Bütün bu 
olanlar tam bir kelebek etkisi, yani, sadece bö-
cekler çökmüyor.

Çocukluğumda oyun oynadığım yeşillikte gör-
düğüm ve hatta topladığım sümüklü böcek-
leri, artık eskisi kadar görmüyorum. Topraktan 
çamur yaparken yakalayıp oynadığım kırmızı 
solucanlara, bahçeyi çapalarken bile rastlamı-
yorum. Acaba Porto Riko’daki 20C’lik sıcaklık 
artışı, buradaki canlıları da etkilemiş olabilir mi? 
Yoksa yanı başımızdaki minik koruda bulunan 
ağaçların kesilip, yerine apartman dikilmesi mi 
onları görünmez kılan? Sadece küresel ısınma-
dan bahsetmiyorum. Çarpık ve abartılı kent-
leşmeden tutun, teknolojinin yanlış ve gereksiz 
kullanımına, ortaya saçılan zararlı kimyasallar-
dan, kullanılmaması gereken ilaç ve pestisitle-
re, dev işletmeler, çevresini öldüren/zarar veren 
fabrikalardan, adaletsiz dağıtılan gelire ve daha 
nicesine varan bir karmaşadan bahsediyorum. 

Ve bu karmaşanın yarattığı, belki de sonumuzu 
getirecek, en iyi niyetle oluşan yeni doğa koşul-
larına göre adaptasyonumuza neden olacak, 
kimilerinin ekolojik kıyamet olarak adlandırdığı, 
bana göre pupa dönemindeki kelebek misali, 
gelecekteki büyük değişimimizden bahsediyo-
rum: Küresel metamorfoz (başkalaşım). 

Acaba, soyu tükenen türlerle birlikte bize ve çev-
remize zarar veren tüm ekolojik değişimler, kit-
lesel yok oluşa mı sebep olacak, yoksa hala bu 
ekolojik kıyametten kurtulmanın bir yolu var mı? 
Dahası, tüm bu yok oluş ve çevre felaketlerine 
zemin hazırlayan, “kapitalizm” dediğimiz, tahak-
küm ve kaynak sömürüsüne dayalı ekonomik 
sistem olabilir mi? Günümüzde bu sorulara hala 
cevap aranıyor.

Açlıkla mücadele etmek için kaynak miktarını 
azamileştirmek üzere, 40’lı yıllarda Amerika’da 
başlayıp, 60’lı yılların sonuna doğru gittikçe hız-
lanarak Asya’da da büyük küresel şirketler ta-
rafından finanse edilen “Yeşil Devrim”, ekolojik 
sistemdeki karmaşık düzeni göz ardı edip tek bir 
şeye odaklandı: Birim üründen, en az maliyetle 
yüksek verim elde etmek. Düşük maliyetli yüksek 
verim uğruna geri kalan her şey görünmez oldu; 
böcekler, kuşlar, mikrobiyalar, habitat… Toprağın 
ve doğanın başına gelenleri kimse fark etmedi. 
Ama sonra kaçınılmaz olan oldu, ucu insanoğ-
luna dokundu. Birim başına verimi yüksek kıla-
bilmek ve daha fazla üretim sağlayabilmek için 
kullanılan kimyasal gübreler, zararlıları ortadan 
kaldırmak için uygulanan pestisitler, bıraktıkları 
kalıntılarla insan sağlığını tehdit etmeye başla-
dı. Istatistikçiler, yılda yaklaşık 355 000 kişinin, 
bu iyi niyetli (!) zehirlenme nedeniyle hayatını 
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kaybettiğini söylüyor. Peki, bu “Yeşil Devrim” gerçek-
ten amacına hizmet etti mi? ABD merkezli Ford ve 
Rockefeller Vakıflarının öncülüğünde, Asya toprakla-
rında finanse edilen bu iyi niyetli (!) girişimler, tarım, 
hayvancılık ve gıda sektöründe tekelleşmelere, az ge-
lişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde kırsalda bu işle 
uğraşan insanların marabalaşmasına yol açtı. Yeryü-
zü Doktorlarının açıklamasına göre, dünya üzerinde 
hala 690 milyonun üzerinde insan açlıkla mücadele 
ediyor. Son 50 yılda, FAO’ya göre, açlık ve yoksullukla 
mücadele eden insan sayısı 1 milyarın üzerine çıkmış 
durumda. Ve ne yazık ki, süregelen adaletsizlik ve aç-
gözlülük nedeniyle, Birleşmiş Milletlerin verilerine göre 
yaklaşık 931 milyon ton gıda ise israf ediliyor. 

Tarımsal sulamanın artması sonucu su kaynaklarında 
azalma olması, aşırı kimyasal gübreleme neticesinde 
toprakta artan tuzlaşma nedeniyle verimli toprakla-
rın yok oluşu, pestisit ve kimyasallar yüzünden yeral-
tı sularının kirlenmesi ve biyoçeşitliliğin azalması da 
Yeşil Devrim’in kaçınılmaz sonuçlarıdır. Her ne kadar 
pestisit ve kimyasal kullanımı sağlıklı ve verimli ürün 
alınması için gerekli görünüyorsa da, ekolojik sistemin 
kaotik dengesi, zararlı ve patojenlere karşı en iyi sa-
vunma sistemidir. Işte bu savunma sistemi de Yeşil 
Devrim’in etkileri sonucu çökmüş durumda. Büyük 
hayvan çiftliklerinden kaynaklanan sera gazı salınımı-
nın etkisi, çiftçilerin kadim bilgilerinin yok olması, ata 
tohum dediğimiz tohumların ve nihayetinde endemik 
ürünlerin yok olması ise işin cabası. Tekelleşme nede-
niyle büyüklerle baş edemeyen çiftçilerin üretimden 
vazgeçmeleri, özellikle gençlerin ve üretimde başrol 
oynayan kadınların kırdan kente göçmelerine neden 
oldu. Şüphesiz tüm bu gelişmeler kelebek etkisi yü-
zünden; etki tepkiyi yarattı ve sonuç başka sonuçlar 
doğurdu.

Çocukken elime aldığım bir avuç toprağın içinde börtü 
böcek, solucan, kurt gibi bir sürü canlının hareket et-
tiğini görür izler, hayran kalırdım. O yıllardan, özellikle 
çiseleyen yağmurdan sonra duyumsadığım, toprağın 
huzur verici muhteşem kokusunu her hatırladığımda, 
yüzüme çocukça bir tebessüm yerleşir. Şimdilerde ka-
çımız, mis kokan böylesine canlı toprağı avuçlayabili-
yoruz? Ülkelerin yıllardır uyguladığı açgözlü politika-
lar nedeniyle, korkarım gelecek yüzyılda torunlarımız, 
ürün yetiştirecek toprak bulamayacaklar. Bilim insan-
ları ve mucitlerin, topraksız ve/veya susuz tarım yön-
temleri geliştirme ihtiyaçları, bu varsayımdan doğ-
madı mı? NASA, benzer bir kaygının uzantısı olarak, 

95 yılından beri uzayda tarım çalışmaları yürütüyor. 
Daha yenilerde, Mars’ta su arama çalışmalarına şahit 
olduk. “Bu yer küreyi mahvediyoruz, yaşamamız için 
gerekli gıda ve suyu nereden elde edeceğiz?” sorusu, 
aklıselim insanların ortak endişesi haline geldi. Işte, 
“Yeşil Mutabakat” ve “Paris Anlaşması” gibi girişimler 
bu endişeyi mihenk taşı olarak aldı. Bunun bencilce 
olduğu muhakkak, zira sadece yaşamı tehdit altında 
olan ‘biz’ değiliz. Belki de topyekûn değişim, başka bir 
bakış açısıyla mümkün: “Diğer canlılar olmadan, in-
sanlık varlığını sürdürebilir mi?”

Savaşmak, biz Homo sapienslerin genlerinde kayıtlı, 
koca bir ırk olan Neandertalleri yok etmişiz. Nitekim 
insanoğlu bu yüzyılda da kendi türüyle savaşmaya 
devam ediyor, ne yazık ki gelecek yüzyıllarda da bunu 
sürdüreceğini söylemek yanlış bir kehanet olmaya-
caktır. Kendi türünü bile yok etmekte sakınca görme-
yen insanoğlunun, başka türleri önemsemesi için ya-
şamının onlara da bağlı olduğu gerçeğiyle yüzleşmesi 
gerekmez mi? Gerçekten, insanoğlunun yaşamı, diğer 
türlerin yaşamına mı bağlı?

Okyanuslarda aşırı avlanma, okyanusların akciğe-
ri sayılan resiflerin yok olması, kimyasal atık, zift ve 
petrol sızıntıları nedeniyle oluşan kirlilik gibi insan 
kaynaklı çevre felaketlerini, ilk olarak, şimdilerde çok 
uluslu bir şirket haline dönüştüğü iddia edilen, Green-
peace hareketi sayesinde duymuştuk. Son yıllarda ise 
yapılan araştırmalar yaşanan çevre felaketlerini her 
an gözümüze sokuyor. Oregon Eyaletindeki bir grup 
araştırmacı, insan kaynaklı kirliliğin, okyanusun derin-
liklerindeki canlıları bile etkilediğini ortaya koymuştur. 
Balıklarda tümör gelişimi, cinsiyetsizlik gibi olumsuz 
etkilerin, insan atıklarından kaynaklanan ağır metal-
lere dayandığı söylenmektedir. Dünya genelinde bir 
yılda üretilen plastiğin yaklaşık 8 milyon tonu, rüz-
gâr, akıntı, atık kanalları gibi yollarla, dünya küresinin 
üzerindeki sulak alanların yaklaşık %97’sini oluşturan 
okyanuslara taşınıyor. Küçük parçacıklara ayrılan 
plastikler, okyanus canlıları tarafından besin zannedi-
lerek tüketiliyor. Büyük parçaları ise, en çok deniz kap-
lumbağaları, yunuslar, köpek balıkları, deniz kuşları 
gibi canlıların yaralanmasına neden oluyor. Okyanus 
habitatı, insan kaynaklı atıklar nedeniyle ölüyor. Kü-
resel ısınmadan kaynaklı salımların %90’nını soğura-
rak tampon görevi gören okyanuslar, giderek ısınıyor. 
Bu ısınma, okyanus içinde yaşayan canlıların besin 
döngüsünü bozuyor. Karbon salınımının soğurulma-
sı, aynı zamanda okyanusların asitliğini de arttırıyor. 
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Okyanuslarda azalan pH’nın 66 milyon yıl önce kit-
lesel yok oluşa neden olduğu tahmin ediliyor. Böyle 
giderse, gelecek yüzyılda kitlesel yok oluşun tekrar 
etmesi engellenebilir görünmüyor. Son zamanlarda, 
dalgıçların sosyal medyada paylaştığı, uzak resiflerin 
bile çürümüş olduğunu gösteren pek çok fotoğraf, bu-
nun neredeyse kanıtı.

Yok olan böcekler, arılar, kelebekler, soyu tükenen kuş-
lar, balıklar, verimsiz araziler, çoraklaşıp çöle dönen 
topraklar, azalan içme suyu kaynakları bize bu küre-
nin insan yaşamı için uygun olmayacak bir yer haline 
geleceğini anlatıyor. Ama yine de, ekolojik sistemin 
karmaşık düzenini kabul edip ona teslim olmak yerine, 
hala olan biteni anlamakta güçlük çekiyoruz. Okya-
nusta plastik yiyen bir balığın bize ne zararı olabile-
ceğini anlamayan yahut bir böcek türü yok olmuşsa 
ne olmuş, bir haşerat gitmiş düşüncesinde olan in-
sanlarla yaşıyoruz. Bir sis perdesi ardında gibiyiz, neler 
olup bittiğini tam olarak ve hep birlikte göremiyoruz. 
Belki de insanoğlu, henüz, ekolojik sistemin bütün-
selliğini kavrayacak bilişsel olgunluğa tamamen eri-
şemedi. Bir şeyler yapılıyor elbette, ama bölgesel ya 
da bireysel olmaktan öte değil. Unutmamak gerekir 
ki, ekolojik sistemde var olan bütünselliğin sürdürü-
lebilirliği için verilen savaşı hepimiz birlikte kazana-
mazsak, hiç birimiz kazanamayız. Dünya ülkelerince 
çevre duyarlılığı, çevre felaketlerinin önlenmesi gibi 
amaçlarla yürütülen çalışmalar (BM Biyolojik Çeşitli-
lik ve Ekosistem Hizmetleri Konulu Hükümetlerarası 
Platform- IPBES, Paris Anlaşması, Yeşil Mutabakat, 
Yeşil Devrim, Greenpeace, vs), aslında bunlara sebep 
olan büyük şirketler tarafından finanse ediliyor. Bir 
nevi vicdan yükümlülüğünden kurtulmak olarak da 
adlandırılabilecek bu finansman şekli, bu çalışmala-
rın tarafsızlığını ve şeffaflığını sorgulamamız gerektiği 
gerçeğini bize gösteriyor. 

Ekosistemde diğer türlerle aramızda olan bağımlı iliş-
kiyi göz ardı etmemiz, bu ilişkinin sağlığını bozuyor. 
Insanoğlunun bitmeyen istekleri, açgözlülük ve ‘hep 
ben’cilik ile birleştiğinde, geçim kaynaklarımız ve eko-
nomiyi yönetme şeklimiz bu ilişkinin görünürlüğünü 
ortadan kaldırıyor. Bu görünmez ilişkideki sorunlar, 
neredeyse geri dönülemez ekolojik kıyamete doğru 
evriliyor. Son yıllarda dünya üzerinde yaşanan şiddetli 
fırtınalar, devasa ve günlerce süren orman yangınları, 
eriyen buzul kütleleri küresel ısınmanın medyada da 
görünür olan etkileri. Insanoğlu önlem almaya baş-
lamış olsa da, bu görünür etkilerin gelecek yüzyıldaki 

sonuçları korkutucu nitelikte. Son yıllarda çokça ya-
şanılan 450C’deki sıcaklıklarda bile hayatı riske giren 
insanoğlu, gelecek yüzyılda 40C daha artacağı ön-
görülen sıcaklıklarda nasıl yaşayacak? Son zamanlar-
da yaşadığımız pandeminin yarattığı olumsuz etkiler 
düşünülünce, buzulların erimesiyle ortaya çıkabilecek, 
antik çağlardan günümüze ulaşan patojenlerle mü-
cadele edebilecek mi, sorusu da ister istemez akla 
geliyor. Okyanuslar artık karbon salınımlarını soğura-
cak eşiği aştığında, oluşan atmosferdeki değişimler ve 
olası radyasyon artışı, kanser gibi hastalıkları arttırıp 
insanoğlunun ömrünün kısalmasına mı sebep ola-
cak? Temiz su kaynaklarına ulaşamayan insanlar, su 
için birbirini mi yok edecek? Devasa buz kütleleri han-
gi ülkeleri yıkıp yutacak? Öyle anlaşılıyor ki, bir yüzyıl 
gibi kısa bir süre içinde, daha fazla karbon salınımlı, 
daha fazla radyasyonlu, daha az temiz su kaynağı 
olan bir kürede, daha çok sentetik gıda ile beslenebi-
len ve 500C üzeri sıcaklıklarda yaşayabilen insanlar 
haline evrilmemiz gerekiyor.

Hepimizin bildiği gibi, değişim değişmeyen tek şey ve 
her zaman mümkün. Dünya dediğimiz kürede, şimdi, 
şu anda, hala süregelen değişimde insanoğlu nasıl 
bir yol izleyecek? Bir televizyon dizisindeki karakterin 
söylediği gibi “Biz Dünyanın Melekleri, açgözlülüğün, 
ihmalkârlığın ve eziyetin gezegeni yok etmesine göz 
yummayacağız, kendimizi yok ederek dünyaya hizmet 
edeceğiz!” diyerek, kendi sonuyla mı bu metamorfo-
za hizmet edecek? Yoksa aldığımız önlemlerle tüm 
ekosistemin bütünlüğünü ve sağlığını koruyarak hep 
birlikte mi kazanacağız? Belki de kaynakları sömüren 
ve tekelleşen zorba ekonomik sistemlere dur demek-
tir, yapılması gereken. Tüm bu metamorfozun içinde, 
belki insanoğlu da adaptasyon yeteneğini kullanıp 
mutasyonlarla dönüşecek. Yüzyıllar sonra, saçları yok 
olmuş, kirpik ve kaşları gürleşmiş, boyu kısalmış, elleri 
pençeleşmiş yeni insan türü, biz atalarının fosillerini 
bulduğunda, belki de saçların ne işe yaradığını konu-
şacaklar, kimbilir.

Insanoğlu, sınırsız istekleri, açgözlülüğü ve ihmalleriyle 
muazzam katkıda bulunduğu bu küresel metamor-
fozda, ekolojik varoluşta yaptığı seçimlerle, kendisini 
nasıl bir değişimle yüz yüze bırakacağına karar ve-
recek. Ancak zaman aleyhimize işliyor ve seçenekle-
rimizi kaybediyoruz, elimizi çabuk tutmalıyız. Çünkü, 
istesek de istemesek de, önlem alsak da almasak da, 
hepimizi içine alan küresel metamorfoz, tüm hızıyla 
devam ediyor.
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Gençlerin yurt dışına gitmek istemelerinin irili ufaklı 
pek çok sebebi vardır. Araştırdıkça bu sebepler arta-
caktır ancak, bu yazıda daha genel ve en önemli gö-
rülenler üzerinde durulacaktır. 

Gençler, içinde bulunduğumuz zaman dilimi içinde, 
yaşamak ile hayatta kalmak arasındaki çizginin nere-
sinde olduklarını anlamaya çalışıyor. Bu durum elbet-
te gelecek kaygılarını günden güne artırıyor. Bunun 
örneklerini, gençlerin en çok kullandığı ve daha fazla 
kendileri gibi olabildikleri sosyal medya platformla-
rında, algoritmanın da katkılarıyla, sıklıkla “X ürünü 
hangi ülkede kaç aylık çalışma ile alınabilir?” veya 
“Bizlerin erişebilmek için aylarca hatta bazen yıllarca 
çalışmamız gereken ürün ve hizmetlere, gitmek iste-
diğimiz ülkelerdeki akranlarımız pek kolayca ulaşabili-
yor.” gönderileri ile görüyoruz.

Bunun neticesinde gençlerin istedikleri aktiviteleri ya-
pamamaları, ilgilerini çeken hobilerle uğraşamama-
ları, kendi ülkelerinde en yakın oldukları yerleri dahi 
gönüllerince gezip görememeleri bu kaygılarını ve 
dolayısıyla yurt dışında daha gelişmiş, refah seviyesi 
daha yüksek ülkelerde yaşama isteklerini artırıyor. 

Sürekli yeni fakülteler açılıyor, bu fakülteler teknik ve 
akademik şartlarını tam olarak sağlayamadan öğ-
renci kabul ve mezun ediyor. Bu durum iş piyasaların-
da ihtiyaç fazlası mezun sorununu doğuruyor. Bunla-
rın bir kısmı iş bulamazken diğer kısmı da işverenlerce 
düşük ücretlere çalıştırılmak isteniyor. 

Gençler hak ettikleri değeri görmüyor, bulamıyor. 
Teklif edilen maaşlardan bu anlaşıldığı gibi, toplum 
nezdinde eriyen mesleki itibarları da bunu gösteriyor. 
Sonuç mu? Beyin göçü. Bu göçün nedenini ve asıl ko-
numuzun cevabını yıllar önce Ibn-i Sina vermiş: “Bilim 
ve sanat, itibar görmediği toplumları terk eder.’’ Itibar 
kavramı burada bizim için önemli. Çünkü sadece söz-
lük anlamındaki “saygı görme, değer” değil, bu değe-
rin karşılığını alabilmesini de ifade ediyor. 

“Elbette sorunlar sadece ekonomik değil. Öyle olsaydı 
bütün bu ekonomik sıkıntılara rağmen ülkemde kalır, 
sorunların düzelmesi için elimden geleni yapardım. 
Ülkem, milletim için çalışır ve elimdeki imkânlarla 
mutlu olurdum.” diyen büyük bir kesim de var. Halk 

arasında sıklıkla torpil olarak adlandırılan nepotizm, 
favoritizm, her türden ayrımcılık, gençlerin emekleri-
nin sonucunda hak ettikleri edimlere ulaşamamala-
rına sebep olurken, gençleri mutsuz ediyor, mutsuz 
olan gençler ayrımcılığın daha az olduğuna inandık-
ları ülkelerde mutluluk arayışına çıkıyor. 

Hepimiz okullarımızdan okulumuzun imkânları, kendi 
çabalarımız ve kapasitelerimiz ölçüsünde çeşitli do-
nanımlarla mezun oluyoruz. Özellikle mesleki bilgi ve 
görgümüzü ilgilendiren meselelerde söz istediğimizde 
‘’Sen ne bilirsin!’’ ve benzeri tepkilerle karşılaşmak biz-
leri çok üzüyor, kızdırıyor ve incitiyor. 

Toplumu ilgilendiren meselelerde alınan kararlar, bi-
limsellikten uzak olduğunda, gelişme arzusundan 
uzak olunduğu fikrine kapılıyoruz ve bu bizi umutsuz-
luğa itiyor. Örneğin; salgın hastalık riskini azaltmak 
için, uygun görülen hallerde hayvanların ölü bedenle-
rinin kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde yakılması 
için krematoryum kurulmak istenen bir yerde, ”kamu 
hassasiyeti’’ gerekçesiyle bütün bilimsel temeller ve 
kanunlara uygunluk göz ardı edilerek, bu karardan 
vazgeçilebiliyor. Günün sonunda, alınan bu gibi ka-
rarlar üzerinde bilimsellikten ve faydalı olmaktan çok 
daha etkili başka faktörlerin olduğunu anlamış olu-
yoruz. 

Içine doğmadığımız bir kültüre adapte olmaya çaba-
lamak, esprileri komik gelmeyen bambaşka bir dili ko-
nuşmaya mecbur olmak, kurallarını bilmediğimiz ku-
rumlarda bürokrasi ile meşgul olmak, kısaca yeniden 
var olma gayretine benzetilebilecek bütün bu sancılı 
süreçleri göze almamız demek olan yurt dışına göç 
isteğine neden olan sebepler, bu yazıda ifade edebi-
leceğim en uygun şekliyle bunlardır. 

Atamın, 10. Yıl Nutku’nda ”Asla şüphem yoktur ki, 
Türklüğün unutulmuş büyük medenî vasfı ve büyük 
medenî kabiliyeti, bundan sonraki gelişmesiyle gele-
ceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi 
doğacaktır.’’ dediği yarınlarda, umarım gençler sorun-
larını çözmek için çözümü yurt dışında aramayacak-
lardır. Bunu sağlayabilmek için bunlar üzerinde hep 
birlikte düşünmemiz ve yanlışlarımızı birlikte düzelt-
memiz gerekir.

Alican Berk KÜLEK
Veteriner Hekim

GENÇLER NEDEN YURT DIŞINA 
 GİTMEK İSTİYOR?
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Küresel iklim krizi, savaşlar ve artan fiyatlar, gıda 
güvenliği tartışmalarını gündemde tutmaya 
devam ediyor. Doğayla uyum içinde bir üretim, 
ormanların, meraların ve tarım alanlarının korun-
ması, eşit paylaşım ve etkili bir nüfus planlaması 
yoluyla beslenme ve çevre sorunlarının çözümü 
olanaklı iken, ezberlerimizi bozamadığımızdan 
zor yolu seçiyoruz. Çözüm bulma konusunda 
sorumluluğu bilim insanlarının sırtına yüklüyo-
ruz. Yine de hayvansal et tüketiminin bırakılması 
düşüncesi insanlığı etik açıdan yeni bir konuma 
getirebilir. Bu yazıda, yakın gelecekte insan ve 
hayvan beslenmesine yönelik alternatif protein 
kaynaklarının kullanımına ilişkin yazıları çevirip 
derleyerek ilginize sunuyoruz.

Günümüzde kullanılan hayvansal proteinlerin 
yerine alternatiflerinin konulması, doğal kaynak-
ların aşırı kullanımını, ormansızlaşmayı ve sera 
gazı salımlarını azaltabilir. Pek çok araştırma, bu 
yüzyılın sonuna gelmeden var olan gıda siste-
minin çökeceğini öngörmektedir. Bu zincirde en 
kritik halka kırmızı ettir, özelikle de sığır eti. Kırmı-
zı et üretimi Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FA-
O)’ne göre geçen 60 yılda ikiye katlanmıştır. Ta-
rım alanlarının %80’i otlak, ya da yine hayvanları 
beslemek amacıyla ekilen alanlardır. Tarım, iklim 
değişikliğine neden olan sera gazı salımlarının 
üçte birinden sorumludur ve sığırlar en başta ge-
len sera gazı üreticileridir. Bu durum, dünya nüfu-
sunun artışı, yaşam seviyesinin yükselmesi ve bu-
nun bir sonucu olarak insan diyetinde etin ağırlık 
kazanmasıyla daha da kötüleşecektir. Bu yüzden 
et tüketiminin azaltılması ya da başka hayvansal 
proteinlerinin et tüketiminin yerine kullanımının 
araştırılması gerekmektedir.

Dünya nüfusunu beslemek için, orman alanla-
rının tarım alanlarına dönüşümü son 30 yılda 
daha da hızlanmıştır. Ormanlar, aynı genişlikte 
diğer bitkilerin bulunduğu alanlardan daha fazla 
karbon tutmakta ve karasal biyoçeşitliliğin bü-
yük çoğunluğunu içermektedir. Tarım alanları, şu 
anda ormanlardan daha geniş bir alana yayılmış 
durumda ve tüm tropik bölgelerde bu genişleme 
ormanların aleyhine devam etmektedir. Ne yazık 
ki, hem ormanları korumak hem de şimdiki kadar 
et tüketmek artık mümkün değil. Bir seçim yap-
manın çoktan zamanı geldi ve geçiyor. Dünya-
yı kurtarmak üzerine yapılabilecekler içerisinde, 
önemli bir tanesi, beslenmede gerçekleştirile-
cek kökten bir değişikliktir. Viyana Sosyal Ekoloji 
Enstitüsü’nden Karl-Heinz Erb ve meslektaşları 
tarafından geliştirilen son matematik model, 
2050’ye kadar, dünya nüfusunun beslenmesinde 
500 farklı senaryoyu karşılaştırmıştır. Bu çalışma-
ya göre daha fazla orman yok etmek istemiyor-
sak, ağırlıklı etobur beslenmeden, yani batı tarzı 
beslenmeden uzaklaşılmalıdır. Ağaçları koruma-
nın en iyi yolunun vejetaryen olmaktan geçtiği 
ortaya çıkmıştır. 

Peki, ihtiyaç duyulan kaliteli protein nasıl karşıla-
nacak?

Bilim, artık, böcekler, laboratuvarda üretilmiş et-
ler ya da mikrobiyal kökenli besinler gibi çeşitli al-
ternatifleri işaret etmektedir. Almanya Postdam 
Enstitüsü ve Tayvan Bitkisel Ürünler Merkezi, di-
yetimizdeki etin bir kısmının benzer alternatifleri 
ile değişimi konusunda bir model hazırlamışlardır. 
Nature dergisinde yayınlanan çalışma, bu alter-
natifler içinden mantarlardan köken alan prote-
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inleri merkeze koymaktadır. Çalışmanın yazarlarından 
Isabelle Weindl, alternatifler arasında soyalı hambur-
gerler gibi bitkisel kökenli besinler olduğu gibi, kültüre 
edilmiş et olarak da bilinen ve laboratuvar ortamında 
üretilen hayvansal hücrelerin de bulunduğunu belirt-
miştir. Ancak, bu seçenekler arasından en çok umut 
vereni fermentasyon yolu ile üretilen mikrobiyal prote-
inlerdir.  Yüksek protein içeriği ve misellerin ipliksi yapısı 
nedeniyle dokusu bir bonfileyi andıran Fusarium vene-
natum gibi mantarlar iyi bir seçenektir.  Üstelik bun-
lardan üretilen mycoproteinler Tofu ve Seitan (glüten) 
gibi bitkisel kökenli seçeneklerden daha üstün olarak 
vücutta sentezlenemeyen esansiyel aminoasitleri de 
içermektedir. Aynı miktarda tofu ile karşılaştırıldığında 
mantarlardan hazırlanan bu kültürün enerji, protein ve 
lif değerleri daha yüksek,  yağ ve demir değerleri ise 
daha düşük olarak karşımıza çıkmaktadır.  Diğer bir 
protein kaynağı mantar ise Japon’ların soya sosunda 
kullandığı Koji’dir. Mantarlardan elde edilen bu protein-
lerden yapılmış soslar ve hamburgerler kısa süre önce 
raflarda yerini almıştır. Endüstriyel düzeyde büyük 
fermentörlerde aerobik ortamda üretilen mikrobiyel 
kaynaklar, kırmızı ete göre aynı miktar proteinin üreti-
lebilmesi için daha az tarım arazisi kullanımı gerektir-
mektedir. Bunların üretimi tarımsal üretimden büyük 
ölçüde kopmayı sağlayacaktır. Bunun sonucu olarak 
yeni tarım arazisi kazanımı için ormanların açılmasına 
gerek kalmayacak ve hatta mevcut ekilen alanların 
serbest kalmasına yol açacaktır. Mikrobiyel üretimde 
temel hammadde olarak şeker kullanılsa da, bunun 
tarım arazisi gereksinimi et üretimine göre çok daha 
düşük kalmaktadır. Weindl ve arkadaşlarının çalışması-
na göre 2050’de şu anda diyetimizde olan etin önemli 
bir bölümü mikrobiyel proteinler ile yer değiştirecektir. 
30 yıl içerisinde %80 oranında mikrobiyel proteine dö-
nüşüm gerçekleştirilebilecek olursa, bugün en fazla za-
rar gören ve başta, Amazonlar ve Kongo’daki orman-
larda olmak üzere ormansızlaşmanın durdurulması 
söz konusu olabilir. Böyle bir senaryoda, et üretimiyle 
oluşan sera gazlarının %87 oranında azaltılması ger-
çekleşebilir. Ayrıca geviş getiren hayvanlardan salınan 
bir diğer gaz olan ve karbondiyoksite göre 23 kat daha 
fazla sera etkisine yol açan metan gazı da böylelikle 
azaltılmış olacaktır. Çalışmanın yazarlarına göre, daha 
az bir dönüşümün gerçekleştirilebilmesi durumunda 
ise, sadece %20’lik bir kısmın hayvanlardan elde edilen 
protein yerine konulması bile, yıllık ormansızlaşma ve 
karbondioksit salımlarını yarı yarıya düşürebilecektir. 

Helsinki Üniversitesi’nden Rachel Mazac, yiyeceklerin 
çevresel etkilerinin azaltılması üzerine çalışmaktadır. 
Çalışmanın sonuçlarına göre alternatif protein kay-
nakları içerisinde en fazla umut veren böcek unları ve 
kültüre edilmiş süttür. Böcekler %82’ye kadar protein 
içerebilir ve bu proteinler çok çeşitlidir. Ayrıca, kullanılan 
arazi başına en verimli kaynakların başında gelmekte-

dir. Böcekler, hayvan beslemede kullanıldığında sadece 
protein olarak değil yağ asiti ve antimikrobiyal peptit-
ler açısından da üstünlük sağlamaktadır. Böceklerin 
hayvan beslemede kullanılması aynı zamanda bun-
ların doğal tüketicileri olan balık ve kanatlı beslenme-
sinde bir tür doğala dönüş anlamına da gelmektedir. 
Soya, hayvan beslenmesinde protein kaynağı olarak 
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Olumsuz çevresel 
etkileri nedeniyle alternatiflerinin araştırılması her ge-
çen gün daha da gerekli olmaktadır. Söz konusu alter-
natif ürünlerin dünyadaki pazar payının 2026 yılında 4 
milyar dolara ulaşması beklenmektedir. 

Hayvan besleme konusunda bir başka umut veren 
kaynak, deniz yosunları ve mikroskopik alglerdir. Algler 
karbondioksiti fotosentez yoluyla biyokütleye çevirir-
ken bir yandan da oksijen üretmektedir. Bir kilogram 
alg, günde 1,87 kg karbondioksit tüketmektedir. Bu du-
rum aynı genişlikte bir geniş yapraklı ormandan daha 
fazla karbon tuttuğunu göstermektedir. Alg üretmenin 
çeşitli yolları olmakla birlikte en verimlisi fotobiyore-
aktörlerde gerçekleştirilenlerdir. Böylelikle atık suların 
temizlenmesi de söz konusu olabilmektedir. Üretilen 
algler, biyoyakıt, gübre ya da hayvan yemi katkısı ola-
rak kullanılabilmektedir. Hatta bazı kültürlerde doğru-
dan insan gıdası olarak kullanılmaktadır. Öte yandan, 
Asparagopsis taxiformis ve Asparagopsis armata olarak 
adlandırılan ve sahillere vuran iki tür yosunun (makro-
alg) geviş getiren hayvanlar tarafından salınan metan 
gazını ortadan kaldırabileceği düşünülmektedir. Bu ko-
nuda yapılan çalışmalar sığırların rasyonuna eklenen 
%5 oranında yosunun bile, yetiştiricilikten kaynaklanan 
metan gazını %98’e varan düzeyde azaltabileceğini 
ortaya koymuştur. Deniz yosunlarının, karbon tutumu 
ve barsak kaynaklı metan gazını azaltıcı etkisi dışında, 
verim arttırıcı etkisi de bulunmaktadır.  

Gıda ve Beslenme bilimi ve teknolojisi Enstitüsü Pro-
fesörü Ascensión Marcos’a göre, insanlara yönelik 
modellerin uygulamaya geçmesi için hala çok fazla 
bilinmeyen vardır ve çok sayıda araştırmaya gereksi-
nim duyulmaktadır. Bunlardan biri damak tadıdır. Eğer 
alternatif kaynakların tadından hoşlanılmazsa tüke-
tilmeyecektir. Bunda temel olarak kültürel olgular söz 
konusudur. Ancak tarihte, toplumlarda kültürel değişik-
liklerin gerçekleştiği ve daha önce bazı besinlere karşı 
oluşan önyargıların kırıldığı da bilinmektedir. 

Sonuç olarak, iklim değişikliği bir kuram olmaktan çık-
mış ve bir gerçeğe dönüşmüştür. Insanın gezegende 
yaptığı tahribatın ilk sonuçları ortaya çıkmaya başla-
mış ve daha kötüsünün yolda olduğu da kesinlik ka-
zanmıştır. Bu durumu tersine çevirecek ya da etkisini 
azaltacak her türlü katkıya bir an önce gereksinim duy-
duğumuz çok açıktır. 
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Tüm dünyada veteriner hekimler, kıymetli bir in-
san kaynağıdır. Hayvanların sağlığı ve tedavileri-
nin yanı sıra, hem hayvan hem toplum sağlığıyla 
ilgili hayvan ve iş yeri sahipleri ile yürütülen işbir-
likleri, gıda zincirinin bütünlüğünün korunmasın-
da sundukları güvence ile topluma büyük katkı 
sağlarlar. 

Veteriner hekimlik pek çok meslekten daha faz-
la stres ve baskı içerir. Veteriner hekimlik; birçok 
meslekten daha fazla talep içeren, yürüttüğü iş-
ler ve aldıkları sorumlulukla sadece hayvan sağlı-
ğı değil toplum, çevre ve gıda sağlığı ile ilgili stra-
tejik kararlar almaları nedeniyle ahlaki, vicdani ve 
etik yükümlülükler gerektiren, acil, pratik ve doğ-
ruya en yakın çözümler üretebilmek için yüksek 
muhakeme yeteneği isteyen oldukça karmaşık 
bir meslektir.

Uzun ve yorucu çalışma saatleri, kötü hava ko-
şullarında açık havada çalışma, güvensiz ve kötü 
çalışma ortamı, bedensel ağır iş yükü, zorlu ve 
karmaşık vakalar, hayvan darbeleri, dava riski, 
uzun evrak işleri, finansal zorluklar, talepkâr hay-
van ve işyeri sahipleri, saha şartlarına uyumlan-
maya zorlanan kanuni yükümlülükler ve hasta/
işyeri sahiplerinden görülen şiddet uygulamada 
karşılaşılan stres faktörlerinden bazılarıdır. Buna 
bir de hayvan sevgisi-toplum sağlığı, insan/hay-
van sağlığı-vicdan yükümlülüğü, geçim zorlu-
ğu-toplum çıkarı gibi tezatlar eklenince, veteriner 
hekimler bazen mental olarak çok zorlanır. Nite-
kim, aşırı iş yükü, hayvan ölümleri, duygusal bağ-
lantı kurma ve yas, işyerindeki kişisel/kurumsal 
baskı ve mobbing gibi nedenler travma sonrası 
stres bozukluğu (TSSB), bağımlılık ve hatta inti-
hara varacak sonuçlar doğurabilir. 

Araştırıldığı ülkelerde, veteriner hekimlik mesle-
ğinde intihar oranı, diğer sağlık meslekleriyle kar-
şılaştırıldığında, genel nüfusa göre önemli ölçüde 
yüksektir. Bunun nedeni, bu meslek mensupla-
rında bulunabilecek bazı psikolojik özelliklerin 
yanı sıra (mükemmelliyetçi profile sahip, kaygı ve 

depresyona duyarlı hassas kişilikler) depresyon, 
anksiyete ve bitkinliğe neden olabilecek veteriner 
hekimlik mesleğine özgü özelliklerle açıklanmak-
tadır. Psikiyatrik durumlarla ilişkili sosyal dam-
galanma, bazı veteriner hekimlerin ruh sağlığı 
uzmanlarına danışmamalarına neden olabilir ve 
intiharı destekleyen bir faktör de olabilir. Veteriner 
hekimlerin farmakoloji bilgisi ve barbitüratlar gibi 
potansiyel olarak yaşamı tehdit eden maddelere 
erişimleri de zehirlenme yoluyla intiharı kolaylaş-
tıran faktörler olabilir. Karma uygulamalı, kırsal 
veya at veterinerleri de büyük hayvanları ötenazi 
amaçlı ateşli silahlara daha iyi erişime sahiptir. 
Veteriner hekimlik mesleği çerçevesinde ötenazi 
uygulaması da ölümle kişisel ilişkiyi etkileyebilir ve 
eyleme geçişi daha aşılabilir hale getirebilir. Özel-
likle kırsal kesimdeki hayvan salgınları sırasında, 
çiftçilere  manevi destek veren veteriner hekimler, 
salgın sırasındaki hayvan kayıplarından duygusal 
olarak etkilendikleri halde çiftçilere destek olur-
ken yaslarını yaşayamayabilirler.

Almanya’da, veteriner hekimler arasında intihar 
düşüncesi genel nüfusa göre iki kat daha yaygın-
dır. Kanada’da, veteriner hekimlerde intihar oranı 
genel nüfusa göre 2,9 kat daha fazladır. Quebec 
Veteriner Hekimler Derneği (AMVQ) tarafından 
15 yılda 15 intihar vakası rapor edilmiştir. Kana-
da Veteriner Hekimler Birliği (CVMA) tarafından 
veteriner hekimler üzerinde yapılan bir araştırma, 
katılımcıların %9'unun zaten intihar girişiminde 
bulunduğunu ve %19'unun intihar düşüncesin-
de olduğunu göstermiştir. Quebec'te bir ankete 
yanıt veren veteriner hekimlerin %12'sine bitkinlik 
teşhisi konmuştur. 

 Amerikan Veteriner Hekimler Birliği'nde 1979 ve 
2015 yılları arasında veteriner hekimler arasında-
ki intiharlar üzerine 2019'da yayınlanan bir ça-
lışmada, çoğunlukla erkekler (%82) olmak üzere 
mesleğin icrasına atfedilebilen intihar nedeniyle 
326 ölüm bildirilmiştir. Intihar oranı genel nüfu-
sa göre 2,1 (erkekler için) ve 3,5 (kadınlar için) kat 
daha fazladır. Hastalık Kontrol ve Önleme Mer-
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kezi (CDC) tarafından 2015 yılında yapılan bir anket, 
erkek veteriner hekimlerin %14,4'ünün ve kadın veteri-
ner hekimlerin %19,1'inin intihar düşüncesine sahip ol-
duğunu ve sırasıyla %1.1 ve %1,4'ünün intihar girişiminde 
bulunduğunu bildirmiştir. Bu ankete yanıt veren veteri-
ner hekimler arasında intihar düşüncesi oranı genel nü-
fusa göre daha yüksektir, ancak eylem normdan daha 
düşüktür. Amerikalı veteriner hekimler arasında yapılan 
intihar araştırması, intiharların çoğunluğunun ateşli si-
lahlar (%45) ve uyuşturucular (%39) ile yapıldığını, ikinci 
yöntemin kadınlar tarafından daha fazla kullanıldığını 
(3,6 kat daha fazla) erkeklerin ise silah kullanımını ter-
cih ettiğini bildirmektedir. Genel popülasyonda daha 
az yaygın olan uyuşturucu maddelerin intihar yöntemi 
olarak kullanılması, veteriner hekimlerin bu maddelere 
erişim kolaylığı ile açıklanmıştır. 

Ingiltere'deki veteriner hekimlerin %80'i mesleklerini 
stresli bulmaktadır. Stres faktörleri,  tıbbi hata korkusu, 
uzun çalışma saatleri, hayvan sahipleriyle yaşanabile-
cek sorunlar olarak açıklanmaktadır.. Veteriner hekim-
ler, hayvanların çıkarları ile insanların çıkarları arasında-
ki arayüzde yer alır ve bu da, bazen hasta sahiplerinin 
acı çeken bir hayvan için veteriner hekimlerin önerdi-
ği en iyi çözümü kabullenememelerine neden olabilir.  
Veteriner hekimler aynı zamanda, hayvan refahı ile 
hayvan sahiplerinin beklentileri, veteriner hekimlik uy-
gulamalarını  kısıtlayabilen çeşitli ekonomik beklentiler 
ve hasta sahiplerinin  ekonomik çıkarları ile toplum çı-
karları arasında bir uzlaşma yaratmak gibi hassas bir 
konumda bulunurlar..

2018 yılının başlarında Merck Hayvan Sağlığı (MAH), 
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki veteriner hekimlerin 
ruh sağlığı ve esenliği üzerine bir çalışmanın sonuçlarını 
bildirdi. Çalışma, veteriner hekimlerin son derece yük-
sek düzeyli zihinsel sıkıntı ile bağlantılı yüksek bir inti-
har oranına sahip olduğunu, yüksek öğrenci borcunun 
ciddi bir endişe yarattığını ve merhamet yorgunluğu ve 
tükenmişlik gibi çeşitli  sorunlar yaşadığını bildirmiştir. 
, ABD'de bir araştırma ekibi veteriner hekimlik mesle-
ğinde bir ruh sağlığı krizinin olup olmadığını belirlemek, 
varsa krize katkıda bulunan faktörleri belirlemek ve 
buna yanıt verme konusunda tavsiyelerde bulunmak 
üzere  bir çalışma tasarladı. Spesifik hedefler, meslekte 
akıl hastalığı ve stres sıklığını ölçmek ve önceki çalışma-
larla ve ABD nüfusuyla karşılaştırmalar yapmaktı. Araş-
tırmacılar, rastgele seçilen 20 000 veterinere e-posta 
ile davetiye gönderdi ve 3540 tamamlanmış yanıt aldı.  
Ruh sağlığını ölçmek için 6 maddelik Kessler Psikolo-
jik Sıkıntı puanlama sistemi ve iyilik halini ölçmek için 
yaşamdan memnuniyetle ilgili bir dizi standart soru 
kullanıldı. Veteriner hekimler arasında akıl hastalığı 
prevalansı genel popülasyondakinden önemli ölçüde 
farklı değildi (veterinerlerin %5,3'ü sıkıntılıydı, bu oran 
ABD'de çalışan popülasyonda %4,7 idi). Bu oran (%5,3), 
2015 yılında yayımlanan bir başka çalışmada (Nett 
çalışması) rapor edilen orandan (%9,3)  önemli ölçüde 
düşüktür. Bununla birlikte, akıl hastalığı olan veteriner 
hekimlerin %50'si tedavi almıyordu. Mesleğin bölümleri 
arasında akıl hastalığı prevalansında önemli farklılıklar 
vardı: Daha genç veteriner hekimler daha yaşlı vete-
riner hekimlere kıyasla daha yüksek bir sıkıntı sıklığına 
sahipti (18 ila 34 yaş grubu için %8,7, 35 ila 44 yaş grubu 
için %9,1,  55-64 yaş grubu için %2.8 ve 65 yaş ve üzeri 
için %0.7). Belirlenen kritik öneme sahip konular, yüksek 

öğrenci borcu, veteriner hekimlerin stres düzeyleri ve in-
tihar oranlarıydı. Öğrenci borcu olmayan veteriner he-
kimlerin sıkıntı düzeyi %3 iken, öğrenci borcu olanlarda 
%9,2 ila %11,3 idi. Akıl sağlığı sorunları olanlar arasında 
kendi bildirdiği başlıca durumlar depresyon, merhamet 
yorgunluğu/tükenmişliği ve kaygıydı. Şaşırtıcı bir şekil-
de, meslekte genel esenlik, genel nüfusunkinden biraz 
daha azdı (veteriner hekimlerin %9.1'i, genel popülas-
yondaki %7.3'lük oranla karşılaştırıldığında, zayıf refah-
tan muzdaripti). Kadın veteriner hekimler, kötü sağlık 
durumundan orantısız bir şekilde etkilenmiştir. Daha 
genç veteriner hekimler, yaşlı veteriner hekimlere göre 
daha sık kötü sağlık durumundan mustariptir (55 yaş 
ve üzeri için %2,0 ila %7,9 ile karşılaştırıldığında, 18 ila 
54 yaşları için %10.3 ila %12.3). Çalışmanın sonunda, 
veteriner örgütleri, işverenler ve veteriner hekimler için 
öneriler sunuldu: Kuruluşlara, sağlıklı yaşam kaynak-
larını geliştirmeye ve tanıtmaya devam etmeleri, öğ-
renci borçlarını azaltmaya ve meslekteki mali koşulları 
iyileştirmeye yardımcı olmaları ve üyelerini ruh sağlığı 
belirtileri ve semptomları konusunda eğitmeleri tavsi-
ye edildi. Işverenlerden, çalışanları eğitmeleri ve sağlıklı 
bir iş/yaşam dengesini teşvik etmeleri, yeni çalışanlara 
yardımcı olmak için mentorlük programları geliştirme-
leri ve veteriner sosyal hizmet uzmanlarından yardım 
almayı düşünmeleri istendi. Uygulayıcılara, kendilerine 
yardımcı olacak profesyonelleri kullanarak ve sağlığı 
geliştirici faaliyetler için zaman ayırmaları için stres yö-
netimi ve finansal yönetim planları oluşturmaları tav-
siye edildi.

Irlanda Veteriner Konseyi, 2020 yılında veteriner he-
kimler, veteriner hemşireler ve veteriner hekimlik ala-
nında çalışan diğer görevliler için stres yönetimi ve 
dayanıklılık teknikleri hakkında ipuçları ve pratik uygu-
lamalar öneren bir klavuz kitap (SAFEVET SMART) ya-
yımladı. Davranış bilimi ve psikolojik tıp direktörü klinik 
bir psikolog eşliğinde ( Margaret O’Rourke) ve Irlanda 
Veteriner Fakültesi 5. Sınıf öğrencisi (Catherine Ham-
mond) ile birlikte hazırlanan bu klavuz kitap, veteriner 
hekimlik alanında çalışanlara basit uygulamalar ve 
tekrarlar eşliğinde stres yönetimini ve dayanıklılık tek-
niklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Ülkemizde veteriner hekimlerin ruh sağlığı ile ilgili araş-
tırmalar neredeyse yok denilecek düzeydedir. Var olan 
araştırmalar, daha çok hayvan ve insan arasındaki 
bağ temelli sosyal çalışmalar ve hayvan destekli te-
davilerde veteriner hekimlerin rolü üzerine yapılmıştır. 
Veteriner hekimlik mesleği için özel bir tehdit oluşturan 
ve yukarıda özetlenen uluslararası çalışmalar veteri-
ner hekimlerin mental sağlığını etkileyen durumlar ile 
ilgili araştırmalara ülkemizde de ihtiyaç olduğunu gös-
termektedir. . Başka canlara yardım etmesi beklenen 
mesleğimizin etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi kuş-
kusuz  bedenen ve zihnen sağlıklı veteriner hekimler-
den geçer. Bu nedenle yukarıda özetlenen çalışmaların 
benzerlerinin ülkemizde de gerçekleştirilmesi, öncelikle 
veteriner hekimlerin içinde bulunduğu ruhsal durum 
tespit edilmeli,   mental sağlığı olumsuz yönde etkile-
yen  faktörler irdelenerek meslektaş sağlığının koruna-
bilmesi için gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır. 

Kaynaklar yazardan temin edilebilir.



biochem.net

İz mineraller, yemde en küçük orana sahip olmalarına rağmen çok önemli faydalar sağlarlar! Glisine bağlı 
izmineralleri içeren GlyTrace ürünleri, yemin tüm besin potansiyelini ortaya çıkarmak için üretilmiştir. 
Biyoyararlılığı yüksek minerallerin sürdürülebilir etkilerinden faydalanarak hayvanların büyüme ve verim 
performansının artmasını ve bağışıklığının güçlenmesini sağlayabilirsiniz. GlyTrace‘in arkasındaki özel  
teknoloji ve bilgi birikimi, tüm türlerde kolay ve güvenli bir kullanım imkanı sağlar. 

Bize ulaşın: www.biochem.net/tr

DüŞük malİyet - Yüksek fayda

Organik olarak glisine bağlı iz mineraller
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Dünyanın farklı bölgelerinden sağlık bilimleri alanla-
rındaki bilimsel dergi editörleri, öncelikle BM Genel Ku-
rulu’nun küresel çevre kriziyle mücadele için ülkeleri bir 
araya getirerek ortak hareket edilmesinin sağlanması, 
ardından Çin, Kunming'deki biyoçeşitlilik zirvesine ve Is-
koçya, Glasgow'daki iklim konferansına (COP26) küresel 
ısınma ve iklim değişikliği için acil eylem planlarının oluş-
turulması, doğanın tahribatının durdurulması ve sağ-
lığın korunması için acil eylem çağrısında bulundular. 
Alanında saygın bir yere sahip Lancet, British Medical 
Journal gibi 19 dergi editörünün ortak kaleme aldığı bu 
çağrı, Türkiye’de Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakülte-
si Dergisi’nin de yer aldığı, dünyanın dört bir yanında 
200’den fazla dergide yayımlandı (Kaynak: Kafkas 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Erişim: http://
vetdergikafkas.org/uploads/pdf/pdf_KVFD_2837.pdf). 
Piyasaları daha temiz teknolojilere teşvik eden mevcut 
stratejilerin yeterli olmadığı, kötüye gidişin ancak köklü 
ve adil değişiklerle tersine çevrilmesinin mümkün oldu-
ğuna vurgu yapılan yazıda çevre felaketlerinin neden 
olduğu kayıpların giderilmesi için krediler yerine hibeler 
yoluyla ek finansman sağlanması; hükümetlerin ulaşım 
sistemlerinin, gıda üretimi ve dağıtımının, finansal yatı-
rımlar için pazarların, sağlık sistemlerinin ve çok daha 
fazlasının yeniden tasarlanmasını desteklemek için mü-
dahale etmeleri gerektiğine, daha temiz teknolojiler için 
küresel koordinasyonun gerekliliğine; daha fazla çevre-
sel yıkım ve insan sömürüsünün pahalıya mal olacağı-
na dikkat çekilmiştir. 

Küresel ısınmada, 1,5 0C’lik artışın sağlığa yönelik risk-
lerde ciddi artışlar meydana getirdiği, son 20 yılda 65 
üzeri yaş grubunda aşırı sıcaklık artışına bağlı ölümlerde 
%50’den daha fazla bir artış meydana geldiği, ayrıca bu 
aşırı artışların nüfusun genelinde dehidrasyon, böbrek 
fonksiyon bozuklukları, dermatolojik malignite, tropikal 
enfeksiyonlar, ruhsal bozukluklar, gebelik komplikas-
yonları, alerji, kalp-damar ve akciğer hastalıklarını ve bu 
hastalıklardaki ölüm oluşma (mortalite) düzeyini önemli 
ölçüde artırdığı bildirildi. Bu etkilerin, çocuk, yaşlı, etnik 
topluluklar ile hastalığının farkında olmayan savunma-
sız bireylerde daha orantısız şekilde ortaya çıktığına vur-

gu yapıldı. 1,5 0C’nin üzerindeki artışlar, dünyanın doğal 
dengelerini istikrarsız ve geri dönüşsüz felaketlere evril-
tebilecek, bu da zararları azaltma, felaketlere yol açan 
çevresel değişimleri önleme yeteneğimizi ciddi düzeyde 
bozacaktır.

Küresel ısınma etkisinin aynı zamanda (dünya nüfusun-
daki aşırı artışa rağmen) %6’ya yaklaşan küresel üretim-
de düşüşlere, bunun da yetersiz beslenmenin önlenme-
sine yönelik çabaları baltaladığına, insan sağlığı üzerine 
dolaylı olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden oldu-
ğuna işaret edildi. Doğanın geniş çapta tahribata uğra-
ması ile su ve gıda güvenliğinin tehlikeye düştüğü ve bu 
koşullarda pandemi risklerinin arttığına dikkat çekildi.

Küresel çaptaki çevresel krizin olumsuz sonuçlarının 
özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha 
fazla etkili olduğu, ancak ne kadar gelişmiş ve zengin 
olursa olsun hiçbir ülkenin bu olumsuz sonuçlardan ken-
dini uzun süre koruyamayacağı, bir zincirin halkaları gibi, 
olumsuz etkilere seyirci kalmanın bütün ülkeler ve top-
lumlar için daha fazla çatışma/savaş, gıda güvensizliği, 
zorunlu göç ve Covid-19 benzeri zoonotik hastalıklarda 
artışlar gibi ciddi sonuçlar doğuracağı bildirildi.

Birçok ülkenin sıfır emisyon hedefi ile yenilenebilir ener-
jiye yönelik yatırımları artırdığı ve yenilenebilir enerjide 
maliyetlerin azaldığına dikkat çekilen yazıda, 2030 yılı 
için kara ve denizlerin %30 düzeyinde korunması he-
definin yetersiz olduğu, çünkü hedefleri belirlemenin 
kolay, ancak uygulamanın zor olduğu belirtildi. Kısa ve 
uzun vadeli yapılan planların, sıfır emisyon hedeflerinin 
sağlıkla ilgili hususları içermediği bildirildi. 2020 yılı he-
deflerinden uzak olan mevcut durum, geleceğe yönelik 
hedefler konusundaki endişeleri de artırmaktadır. 

Eğer sonuç alınmak isteniyorsa en başta zengin ülke-
ler samimi olmak ve işbirliğine daha fazla katkı sunmak 
zorundadır.

Kaynak: http://vetdergikafkas.org/uploads/pdf/pdf_
KVFD_2837.pdf

BİLİM CEPHESİNDEN ACİL  
EYLEM ÇAĞRISI!

Prof. Dr. Ali Yiğit
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi  
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD.
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İneklerinizin Memesini Korumak
için Optimum Çözüm

eimü® Mint Plus & eimü® Uddergel

Türkiye Distribitörü

F erdinand Eimemacher GmbH & CO KG olarak, 110 yılı 
aşkın bir süredir ineklerinizin sağlığı için her geçen gün 
kendimizi geliştiriyoruz. 

Her bir hayvanın önleyici tedbirler ve çözümlerle korunması 
başından beri teşvikimiz olmuştur. Bu nedenle standardımız 
çerçevesinde yalnızca Almanya'da geliştirilen ve Almanya’da 
üretilen en yüksek kaliteli ürünler başarınız ve ihtiyacınız için 
sizlere sunulmaktadır.

Kullanım Talimatı: Meme çeyreğine veya tüm memeye yoğun bir şekilde
uygulayın ve nazikçe masaj yapın.

eimü® Mint +
Nane kremi

Mastitis tedavisini destekler
%35 oranında farmasötik Japon nane yağı sayesinde
güçlü ATEŞ ÖNLEYİCİ etki
Meme bezinin yenilenmesini sağlar

Ambalaj
500 Ml Flic Flac

Ürün Numarası
10707

eimü® Uddergel
Temel meme bakımı

Zengin uçucu yağlar memede kan dolaşımını uyarır
Stresli ve tahriş olmuş cildi ve ayrıca alttaki
dokudaki ATEŞİ ÖNLER VE SAKİNLEŞTİRİR
Hızlı emilen yoğun bakım

Ambalaj
500 Ml Flic Flac

Ürün Numarası
10403

eimü® markalı ürünler, sağlıklı memeleri ve cilt bakımını
sürdürerek ve geliştirerek süt çiftçisinin en değerli varlığı
olan süt ineklerini korumayı amaçlar.

eimü® markalı ürünler, sağlıklı memeleri ve cilt bakımını
sürdürerek ve geliştirerek süt çiftçisinin en değerli varlığı
olan süt ineklerini korumayı amaçlar.
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Kısa adı Besd-Bir olan Beyaz Et Sanayicileri ve Damız-
lıkçıları Birliği Derneği 1993 yılında Türkiye’de beyaz et 
sektörünün gelişmesi, işletmelere katkı sağlayacak de-
ğerler yaratılması, sektörün en doğru şekilde temsili ve 
kamu-sanayi ilişkilerinde gerekli iletişimin sağlanması 
çalışmalarını yapmak üzere kurulmuştur.

Türkiye’de beyaz et üretimi 55 yıllık bir geçmişe sahiptir. 
Üretim, gördüğü talep üzerine hızla artmış, tüketim de 
buna paralel olarak yükselmiştir. 2000’li yıların başında 
640 bin ton olan piliç eti üretimi 2021 yılında 2.3 milyon 
tona (Tablo 1) ulaşmış ve dünya sıralamasında 10’uncu 
basamağa yükselmiştir. Aynı yıl ihracatı da toplamda 
95 ülkeye olmak üzere 632 bin tona çıkmıştır. Bir diğer 
ifade ile geçen 20 yıl içerisinde Türkiye milenyumun 
başındaki piliç eti üretim seviyesini 2021 yılında ihracat 
düzeyi olarak gerçekleştirmiştir.

Dünyada en çok üretilen et, 2016’dan bu yana 134 mil-
yon ton ile tavuk etidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
de 1985 den sonra tavuk eti, domuz etinin önünde 
daha çok tüketilerek ilk sıraya yükselmiştir. 

Yurtiçi kişi başına düşen beyaz et tüketimi 21 kg kadar 
olup, hedef 2030’larda 30 kg’a ulaşmaktır. Bu üretim 
gerçekleştirilirken hayvan refahına ve çevreye karşı du-
yarlı olunmakta, gerekli titizlik gösterilmektedir. 

Tablo 1. Türkiye’de beyaz et üretimi

Türkiye de gelişmiş ülkelere örnek olacak tarzda enteg-
rasyonlar halinde yapılanan broyler piliç üretimi, önemli 
gelişmeleri de yanında getirmiştir. Örneğin, bugün gel-
diğimiz noktada; yıllık cirosu yaklaşık 5 milyar dolar olan 
beyaz et sektörü, dolaylı olarak 3 milyon kişinin geçimini 
sağlamaktadır. Istihdamı artırmış, hayvansal proteine 
ulaşımda kolaylık sağlamış, kırsaldan göçün önlenme-
sinde önemli bir çalışma alanı oluşturmuş, aile işletme-
ciliğine uygunluğu ve yeni yatırımları ile ekonomiye gıda 
üretimine ivme kazandırmıştır. Bir entegrasyon üretim 
modeli aşağıda şekillendirilmiştir:

  

Broylerin tanımı ve 42 günlük yaşam sürecinde ulaştığı 
canlı ağırlık yukarıda gösterilmiştir.

BEYAZ ET SEKTÖRÜ VE ÜRETİME 
GENEL BİR BAKIŞ

Prof. Dr. Ahmet ERGÜN
Genel Sekreter 
Besd-Bir

K
A

N
A

TLI



VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ

SAYI 21 51

Dünyada üretilen beyaz etin % 97’si broyler piliç etleridir ve 
hayvansal protein üretiminin lideridir.

Broyler üretiminde ulaşılan gelişmeler 5 başlık altında topla-
nabilir.

1- Genetik materyalde ulaşılan iyileştirmeler: hızlı büyüme, 
yemden yararlanma, yüksek yaşama gücü, daha çok karkas, 
daha fazla et, daha az yağ, daha güçlü iskelet ve bacaklar, 
daha geniş ve derin göğüs 

2- Beslenmede elde edilen iyileştirmeler: besin maddesi ihti-
yaç miktarlarının daha iyi belirlenmesi buna bağlı olarak for-
mülasyon, içerik ve teknolojik olarak daha sağlıklı ve karlı yem 
üretiminin yapılması

3- Kümes koşullarında yapılan geliştirmeler: ısıtma, hava-
landırma, aydınlatma, yemlik, suluk, altlık, taşıma, toplama

4- Hastalıklara karşı daha etkin mücadele: daha süratli ve 
doğru tanı, aşılama ve bunların uygulanması

5- Diğer: kayıt, kongre, araştırma, iletişim vb.

Tablo 2. Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip broyler yetiştiricili-
ğinde canlı ağırlık, kesim yaşı, FCR ve ölüm yüzdesi temelindeki 
gelişmeler ve iyileşmeler ile ulaşılan sonuçlar.

Broyler üretim maliyetinin % 68-70’ini yem oluşturmaktadır. 
2021 yılı itibarı ile Türkiye’de üretilen karma yemin hayvan tür-
lerine göre dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir. Üretilen toplam 
26.3 milyon ton karma yemin yaklaşık 5.4 milyon tonunu broy-
ler karma yemleri oluşturmaktadır.

Tablo 3. Türkiye’de üretilen yemin hayvan türlerine göre dağı-
lım (BESD-BIR)

Organik tavuk,  sıklıkla gündeme getirilen bir üretim yönte-
midir. Bununla birlikte, organik üretilen tavuğun kilo fiyatı, 
marketlerde gayet açık görüleceği üzere, 3 kat daha fazladır. 
Bundan dolayı da talep % 0,5’lerde kalmaktadır.

Son 2 yıldır dünyada ve ülkemizde pandemiye bağlı üretim 
ve tüketimde olumsuzluklar yaşanmıştır. 2020 yılında ev dışı 
tüketimde otellerden, restoranlardan ve yemekhanelerden ta-
lep azalmıştır. 2021 bir toparlanma yılı olmuştur. Sektör 2022 
yılında da iç ve dış gelişmeleri dikkatle takip etmektedir. Bu 
çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere Ti-
caret, Sağlık, Çevre, Maliye, Iç ve Dış Işleri Bakanlıklarıyla sü-
rekli görüşmeler yapılmakta, sorunlar oluşmadan çözüm için 
girişimlerde bulunulmaktadır. Besd-Bir yine bu anlamda diğer 
gıda üreticisi paydaşları olan TOBB Tarım, Hayvancılık ve Gıda 
Meclisleri ile TGDF bünyesindeki komisyon ve toplantılara Baş-
kan, Genel Sekreter ve temsilci olarak katılım sağlamaktadır.

Pandemi süreciyle birlikte dünya açıkça görmüştür ki, gıdaya 
ulaşım silahtan daha stratejiktir. Önümüzdeki yıllarda gıdaya, 
suya ulaşım ve çevreye karşı daha duyarlı olunması gerektiği 
konuları hep ön planda olacaktır.

Kanatlı endüstrisi Türkiye’de yarım asrı geçen sürede, birim 
başına verimi arttırmak ve yemden yararlanma oranını iyi-
leştirmek için beslenme, hastalıklarla mücadele, genetik, sevk 
ve idare alanında önemli adımlar atmıştır. Burada şunu çok 
açık belirtmekte yarar vardır. Türkiye, 100 binlerce ton piliç etini 
dünya standartlarında üretebilecek entegreleri yönetebilen, 
katma değer yaratan, donanımlı insan potansiyeline ulaşmış-
tır.  Üretimin her aşamasında veteriner hekimlerin son derece 
aktif rol aldıkları, bu sayının arttığı ve hatta uzman veteriner 
hekim sayısında da artış olduğu görülmektedir.

Birçok endüstri alanında olduğu gibi, global paradigma, ka-
natlı endüstrinde de verim yönlü yetiştiricilikten halk sağlığı 
açısından güvenlilik arz eden bir üretime doğru kaymıştır. Bu 
nedenle de gelecekte gıda güvenliği ve hayvan refahına ilişkin 
konuların, broyler üretiminin büyük bir bölümüne de yön vere-
ceği öngörülmektedir. Beyaz et sektörü bu temel yaklaşımlara 
cevap verebilecek bir üretimi gerçekleştirmektedir.

2006 yılından itibaren büyütme faktörü olarak antibiyo-
tik kullanımı yasaklanmıştır. Tek tıp tek sağlık konseptinin 
önemli bir temel yaklaşımı antibiyotik kullanımının kontrol al-
tına alınarak antimikrobiyel direncin azaltılması hedefidir. Bu 
nedenle, antibiyotikler broyler yetiştirme kümeslerinde yalnız 
tedavi amacıyla kullanılmaktadır ve kullanılan bu antibiyo-
tiklerin arınma süresi özenle izlenmektedir. Hem Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nın resmi veteriner hekimleri hem de enteg-
relerde görevli veteriner hekimler, her üretim partisinden nu-
muneler alarak süreci yakından takip etmektedir.  2016 yılın-
dan başlayarak alınan yüksek biyogüvenlik tedbirleri,  e- reçete 
ve ITS’nin (Ilaç Takip Sistemi) titizlikle uygulanması sonucunda 
antibiyotik kullanımı % 36 azaltılmıştır. Akılcı antibiyotik kulla-
nımı ile ulaşılan sonuç AB ülkelerinden daha iyidir.  Yapılan bu 
çalışmalar, tıp kongrelerine katılmak suretiyle, beşeri hekimle-
rimize aktarılmakta kendilerinden de yakın ilgi görülmektedir. 
Bu kongrelerdeki görüşmeler, sunumlar ve tesis gezilerinde 
doktorlarımızın üretimi bizzat yerinde görmeleri eksik ve yanlış 
bilgiler sonucu oluşan algının giderilmesi bakımından da son 
derece faydalı olmaktadır.

Türkiye’de beyaz et sektörü tüm olanaklarını kullanarak üreti-
mini sürdürmektedir. Sektörün, iç pazarda ve turizmde olumlu 
gelişmeler ile birlikte, ekonomik şartlar daha uygun hale gelir 
ise, 2022 için bir büyüme beklentisi bulunmaktadır. 
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CR88 grubu varyant corona virüslerin neden olduğu enfeksiyöz bronsite karsı tavuklarda aktif bağışıklık olusturmak için kullanılır. 
Liyo_lize pelet - Tavuklar Bileşimi: Aşı, canlı varyant coronavirüs CR88121 susu en az 4.0 log10 EID50 ve liyo_lize eksipiyan içermektedir. 
Endikasyonları: CR88 grubu varyant corona virüslerin neden olduğu enfeksiyöz bronşite karşı tavuklarda aktif bağışıklık oluşturmak için 
kullanılır. Aşının uygulama yolu ve dozu: • Aşının hazırlanması: Steril bir sırınga kullanarak 3-5 ml demineralize veya distile su, aşı şişesine 
enjekte edilir. Şişedeki içeriğin tamamen çözünmesi sonrasında, içerik enjektöre geri çekilir ve aşı uygulaması sırasında kullanılacak olan yeterli 
miktarlardaki demineralize veya distile suya ilave edilir. Ürünün tamamının şişeden alınabilmesi için, şişe iki kez durulanır. • Uygulama yolu ve doz 
(1000 doz için): • Aerosol yolla: Hazırlanan aşı solüsyonu, temiz ve dezenfektan içermeyen içme suyu ve malzemeler ile uygulanır. Kaba sprey 
uygulama yönteminde, mikro damlacık (ortalama damlacık çapı 100- 150 μm) üretme kapasitesine sahip, sprey cihazları (sabit basınç sprey 
makinası veya ULVAVACTM) kullanılır. Her kanatlı önerilen tam doz ile aşılanmalıdır. 1000 kanatlı başına düşecek olan suyun miktarı kullanılan 
sprey makinesine bağlıdır. Sprey makinesi üreticisinin önerileri dikkate alınmalıdır. Havalandırma sistemi sprey uygulamasına başlamadan önce 
ve uygulama süresince kapatılarak, uygulama bittikten birkaç dakika sonrasına kadar kapalı tutulmalıdır. • Oküler yolla: Ası solüsyonu 30 ml 
klorsuz su veya oküler dilüentle dilüe edilir. Göze bir damla (30 μl) aşı solüsyonu damlatılır ve gözde tamamen yayılana kadar beklendikten sonra 
civciv serbest bırakılır. Aşılama programı: • Broilerler: 10-15 günlük yaşlar arasında 1 doz uygulanır. • Piliç ve yarkalar: - 1 doz, 10-15 günlük yaşta 
solunum sistemi sendromunu önlemek için, - 1 doz, 8-12 haftalık yaşta, rapel aşılama olarak yumurtlama döneminden, 3-5 hafta önce inaktif CR88 
(COR–2) aşısı 1 doz uygulanmalıdır. Kontra endikasyonları: Yoktur. Yan etkiler: Yoktur. Uyarılar: Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanır. Genel 
hijyen kurallarına uyulur. Uygulayıcının alması gereken önlemler ve hekimler için öneriler: Aşı solüsyonunun hazırlanmasında ve aşı 
uygulamasında sadece temiz, antiseptik veya dezenfektan kalıntısı taşımayan malzemeler kullanılır. Aşının uygulanması için atomizer tipi sprey 
makinası kullanmayınız. Bu aşılama programı, infeksiyöz bronsitis Mass H120 susuyla yapılan aşılama programının yerine geçmez. Genel 
uyarılar: Çocukların ulaşamayacagı yerlerde bulundurunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Yasal arınma 
süresi: Yoktur. Ticari ambalaj şekilleri: 1000 ve 2000 dozluk cam sişelerde. Saklama koşulları ve raf ömrü: + 2ºC ila + 8ºC'de, ışıktan 
koruyarak muhafaza ediniz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 16 aydır. Atık ve kullanılmayan ürünlerin imhası: Kullanılmamış aşı içeriklerini 
imha ediniz ve boş şişeleri de atmadan önce dezenfekte ediniz. SADECE HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILIR. G.T.H.B. İzin Tarih: 31.07.2009 
Pazarlama İzin Sahibi Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş. Maslak Mah. Büyükdere Cad. Uso Center No: 245 Kat: 13-14 34398 Sarıyer - İstanbul 
Tel: 0212 329 11 00 Faks: 0212 329 11 01 Üretici: MERIAL Rue de l'Aviation 69800 St Priest - Fransa
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Yumurtacı Tavuklarda Şelatlı İz Mineral Kul-
lanmak İçin 5 Önemli Gerekçe

Modern yumurta üretiminin odak noktası, hay-
van performansının maksimize edilmesi ve yük-
sek kalitede yumurta üretiminin sağlanmasıdır. 
Ancak, artan yüksek performans talebi, yumur-
ta üreticilerini kabuk kalitesi ve kemik stabilitesi 
bakımından ciddi sıkıntılara sokmaktadır. 

Kabuk kalitesi, ekonomi bakımından yumurta 
sektörü için kilit bir faktördür. Toplam yumurta 
üretiminin yaklaşık %6-8 kadarı düşük kaliteli 
kabuk yapısından kaynaklı kullanılamaz veya 
pazarlanamaz durumdadır. Özellikle de kırık 
veya çatlak yumurtalar bireysel üreticiler için 
olduğu kadar sektör için de ciddi bir kayıp anla-
mına gelmektedir. Salmonella spp. gibi patoje-
nik bakterilere karşı koruma sağlayabilmek için 
yumurta kabuklarının sert ve kırılmaya karşı 
dirençli olduğundan ve başka kusurlardan ari 
olduğundan emin olunmalıdır. 

Yumurtacı tavuğun yaşı ilerledikçe yumurta 
boyutu büyür ve sağlamlığı azalır. Osteopo-
rozun başlıca sonuçlarından biri olan düşük 
kemik kalitesi, yüksek verimli tavukların diğer 
önemli sorunlarından biridir. Mineralize yapılı 
kemiklerin azalması kırılganlığın artmasına ve 
çatlaklara karşı yatkınlığa sebep olur. Yumur-
tacı tavuklarda bu etkiler yumurtlama döne-
minin son fazında daha da önemli hale gelir.

İz mineraller yumurtacı tavuklar için neden 
bu kadar önemlidir? 

Kalsiyum (Ca) ve fosfor (P) gibi makro mine-
rallerin ve D3 vitaminin yumurtacı tavuklarda 

kabuk ve kemik kalitesi bakımından önemi bi-
linmektedir. Ancak çinko (Zn), mangan (Mn) ve 
bakır (Cu) gibi iz minerallerin de kabuk oluşumu 
ve sağlıklı kemikler üzerindeki etkileri sebebiyle 
önemli olduğu kanıtlanmıştır. Mineralizasyon 
süreci için gereken enzimlerin oluşumundaki 
rolleri sayesinde bu etkiye sahiptirler.  

Çinko, mangan ve bakır eksikliğinin yumurta 
kabuk oluşumu üzerindeki etkileri birçok araş-
tırmacı tarafından gündeme getirilmiştir. Çinko 
eksikliği yumurta veriminin ve kabuk kalitesinin 
düşmesine sebep olur; çünkü çinkonun, kabuk 
oluşumunda çok önemli olan karbonik anhid-
raz enziminde kofaktör rolü vardır. Mangan 
eksikliği olan tavukların, organik matriksteki 
bir değişiklik sebebiyle daha ince kabuklu yu-
murtalar ürettikleri tespit edilmiştir. Bakır ise; 
kolajen ve elastinin çapraz bağlanmalarını ko-
laylaştıran enzim sisteminin bir kofaktörüdür. 
Dolayısıyla eksikliği yumurta kabuk yapısında 
deformasyonlara sebep olmaktadır. Çinko ve 
mangan iskelet sistemi için ayrıca çok önemli-
dir. Iz mineral eksikliği, kolajen liflerinin gelişimi-
ni ve stabilitesini negatif etkiler ve bu da kemik 
mineralizayonu için gözenekli ve zayıf bir temel 
oluşturur. 

Sonuç olarak; yumurtacı tavuk yemlerinde iz 
mineral varlığına özel bir önem verilmelidir. 

Doğru iz mineral kaynağını seçmek çok 
önemlidir 

Iz mineraller inorganik ve organik formda bu-
lunabilir. Inorganik iz minerallere örnek olarak 
sülfat ve oksitler verilebilir. Organik kaynaklar 
ise şelatlı iz mineraller gibi organik bağlı iz mi-

Dr. Susanne Rothstein
Ar-Ge Uygulama Müdürü

Biochem – Feed Safety for Food Safety

YUMURTLAYAN TAVUKLAR  
İÇİN ŞELATLAR
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nerallerdir. Inorganik kaynaklara kıyasla çok daha 
fazla avantaj sundukları için hayvan beslenmesinde 
şelatlı iz mineral kullanımı yoğun bir şekilde öneril-
mektedir. 

Şelatlı İz Mineral Kullanımı İçin 5 Önemli Gerekçe 

1. Yüksek biyoyararlanım

Birçok araştırma, çinko (Zn), mangan (Mn) ve ba-
kırın (Cu) şelatlı formlarının, inorganik formlarına 
kıyasla daha yüksek biyoyararlanıma sahip olduğu-
nu göstermiştir.   Bu sayede, iz minerale bağlı vücut 
fonksiyonları daha fazla desteklenir; daha düşük ka-
tım oranı ve dolayısıyla düşük metal atılımı sağlanır. 
Şelatların yüksek biyoyararlanımı, farklı bir absorbsi-
yon mekanizması ve besinsel antagonizmden daha 
iyi korunmasıyla ilgilidir. 

Sindirilebilirliğin ölçülmesi, biyoyararlanımın değer-
lendirilmesinde etkisi kanıtlanmış bir parametredir. 
Görünür sindirilebilirlik ve Zn, Mn ve Cu tutulumu 
üzerine yapılan çalışmalar ile şelatlı iz minerallerden 
sülfat gibi inorganik formlara kıyasla daha fazla ab-
sorbsiyon sağlandığı gösterilmiştir (Şekil 1).
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Kanatlılarda (broiler) Glisin şelatı (GlyTrace) sülfata 
kıyasla daha yüksek görünür toplam kanal sindirile-
bilirliği (% ATTD) göstermiştir (P<0.05) 

2. Kemik mineralizasyonunda iyileşme

Bu çalışmada, sülfat formlara kıyasla şelatlı iz mi-
neral formların kemik dokusunda daha fazla biriktiği 
ortaya çıkmıştır (Şekil 2). Özellikle tibia kemiğinde 
yüksek oranda bulunan kalsiyum (Ca) ve güçlü tibia 
kemiği ile daha iyi çinko (Zn) yararlanımı sağlan-
mıştır. Ayrıca, yapılan başka çalışmalarda yumurtacı 
tavuklarda iz minerallerden yüksek oranda biyoya-
rarlanım sağlandığı takdirde yumurtlama periyodu 
bitiminde tibia kırılma gücünde iyileşme olduğu sap-
tanmıştır.   
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3. Yumurta kabuğunda kırılmaya karşı direncin ve 
kabuk kalınlığının artması

Birçok çalışma, çinko (Zn), mangan (Mn) ve bakırın 
(Cu) inorganik formlarının kısmen veya tamamen 
şelatlı iz mineraller ile ikame edildiğinde yumurta 
kabuk kırılma gücünün ve kalınlığının özellikle de yu-
murtlama periyodunun son fazında iyileştiğini orta-
ya koymuştur. 

Yumurtacı tavuklarla yakın zamanda yapılan bir ça-
lışma kapsamında hayvanların ticari yemlerine glisi-
ne bağlı çinko (Zn), mangan (Mn) ve bakır (Cu) kom-
binasyonu (GlyTrace) eklenmiştir.  Çalışma periyodu 
boyunca kırık ve çatlak yumurta sayısında görülen 
azalmaya bağlı olarak yumurta kabuk kalitesinde 
iyileşme gözlemlenmiştir (Şekil 3). Ayrıca, gözlem ne-
ticesinde güçlü kabuk yapısına bağlı olarak yumur-
taların daha parlak göründükleri tespit edilmiştir. 
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murtlama periyodu sonundaki kırık ve çatlak yumur-
ta oranına etkisi 

4. Mortalite oranında azalma ve uzun ömürlülük  

Aynı çalışmada glisin şelatıyla desteklenen tavukla-
rın, yüksek yumurtlama fazı (>%90) sırasında daha 
düşük mortalite oranıyla (%3.1’e karşı %2.8) daha iyi 
bir performans sergiledikleri görülmüştür. Bu iyi per-
formans sonuçları sayesinde şelatla beslenen tavuk-
lar kümeste normalden sekiz hafta daha fazla kala-
rak yumurta verimine devam etmişlerdir (standart = 
75 hafta).

5. Ekonomik kazanımlar 

Söz konusu çalışmada glisin şelat (GlyTrace) des-
teği, yumurta kabuğu kalitesinde gözle görülür bir 
iyileşme sağlamasının yanısıra tavukların daha uzun 
ömürlü olmalarını sağlamıştır. Bu da ekonomik an-
lamda çok ciddi bir kazanım yaratmıştır. 

Özetle söylemek gerekirse, iz mineral desteği fizyolo-
jik açıdan olduğu kadar yumurtacı tavukların üretim 
performans parametreleri açısından da gereklidir. 
Özellikle şelatlar gibi organik bağlı iz mineral kulla-
nımı, iskelet gelişimi ve yumurta kabuk kalitesi ba-
kımından bilhassa artan performans beklentilerinin 
olduğu kritik dönemlerde çok faydalıdır. 

Kaynaklar yazardan temin edilebilir.
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Arı yetiştiriciliği tüm dünyada olduğu gibi ül-
kemizde de son yıllarda önemli gelişmeler kay-
deden bir sektör haline gelmiştir. Ülkemiz eko-
nomisine önemli katkısı olan arıcılık, dünyanın 
birçok ülkesinde ve ülkemizde yaygın olarak 
yapılmaktadır. Gerek arılardan elde edilen bal, 
polen, propolis, balmumu, arı sütü, arı zehri vb 
ürünler gerekse arı yetiştiriciliği için üretilen pe-
tek ve kovan gibi malzemeler göz önüne alındı-
ğında arıcılık günden güne büyüyen bir sektör 
halini almıştır. 

Ülkemizde arıcılık denilince akla gelen ilk ürün 
baldır. Ilk çağlardan bu yana bal, insanlık tarafın-
dan sevilerek tüketilen ve şifa kaynağı olarak bi-
linen kıymetli bir üründür. Arıcılığın temel ürünü-
nün bal olmasına karşılık bal üretiminin yanı sıra 
arı sütü, polen, propolis, bal mumu, arı ekmeği 
(perga) ve arı zehri üretimi de arı yetiştiriciliğinde 
karlılığı arttıran ve günden güne yaygınlaşan arı 
ürünleridir. Arıcılıkta başarılı olmanın yolu her ne 
kadar koloni yönetiminin başarısına bağlı olsa da 
arıcılık yüksek oranda doğaya bağlı bir sektördür. 
Bu nedenle bazı dönemler yüksek bal verimleri 
elde edebilmenin yanı sıra bazı dönemlerde ise 
iklim şartları ve nektar akışı düşüklüğüne bağ-
lı olarak bal üretimi oldukça düşük miktarlarda 
kalmaktadır. Arıcıların, düşük verimli dönemler-
de gelir elde etmek veya gelirlerinin arttırılması 
adına bal dışında diğer arı ürünlerine yönelmeleri 
artık bir gereklilik halini almıştır.

Arı ürünleri ile yapılan tedavi şekli apiterapi ola-
rak isimlendirilmektedir. Apiterapi ilk çağlardan 
bu zamana uzun yıllar boyunca devam etmiş 

ve hala sağlık sektöründe rağbet gören bir te-
davi yöntemidir. Bu durum arı ürünlerine olan 
talebi hızla arttırmaktadır. Son yıllarda tüketi-
ciler arasında arı sütü, polen ve arı ekmeğine, 
bazı firmaların ise propolis ve arı zehrine karşı 
talepte bulunması daha karlı bir arı yetiştirici-
liği için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Yapı-
lan araştırmalar göstermiştir ki; katma değerli 
bir arı ürünü olan arı zehrinin önemi, başta ilaç 
ve kozmetik sanayisinde olmak üzere günden 
güne artmaktadır. Arı zehri ile kozmetik sanayi-
sinde güzellik kremleri başta olmak üzere birçok 
ürün elde edilmektedir. Tıp alanında yapılan ça-
lışmalar neticesinde arı zehrinin romatizma, MS, 
kanser gibi hastalıklar başta olmak üzere bağı-
şıklık sistemi, merkezi ve periferik sinir sistemi, 
kardiyovasküler sistem, antibakteriyel, fungisit, 
antiviral ve antiinflamatuar etkiye sahip oldu-
ğuna dair çalışmalar bulunmaktadır. Bu durum 
arıcılar için bir fırsat olmakla beraber arı zehri 
üretimi sayesinde gelirlerini arttırma yoluna git-
mektedirler.

Arı zehri, işçi arıların zehir bezlerinde üretilerek 
zehir torbasında depolanır. Petek gözleri içe-
risinden yeni çıkan arıların zehir üretme yete-
nekleri çok azdır. 12 günlük olduklarında bu ye-
tenekleri en yüksek kapasiteye ulaşır. Arılar 20 
günlük olduklarında ise zehir üretme yetenekle-
rini kaybederler. Arı zehri cam levha üzerine yer-
leştirilmiş iletken bir tele düşük voltajlarda kesik 
kesik elektrik verilmesi ve arıların bu levhaya 
saldırmaları sonucu iğneleri ile cam zemine ze-
hirlerini bırakmaları neticesinde cam levhadan 
zehrin kazınması ile elde edilir.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK VE ETKİLİ 
BİR ARI ÜRÜNÜ: ARI ZEHİRİ

Uzm. Veteriner Hekim Ulvi ÇUKUR
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Zootekni Anabilim Dalı
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Arı zehri oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Farma-
kolojik açıdan önemli maddeler içermektedir. Arı zehri 
içerisinde başlıca melittin, apamin, MCD-peptidi, his-
tamin, hyaluronidaz ve fosfolipaz A2 bulunur. Arı zehri 
keskin kokulu, acı bir tada sahip, sarımtırak ve beyaz 
arası renklerde değişen, sıvı, hava ile temas ettiğinde 
ise kısa zamanda kuruyup kristalize olan bir karışımdır. 
Barındırdığı maddeler içerisinde en önemlisi, kimyasal 
maddelerin yaklaşık % 50'sini oluşturan polipeptit ya-
pıdaki melittindir. Aynı zamanda arı zehri farklı enzim-
ler, proteinler ve aminoasitleri içeren bir yapıya da sa-
hiptir. Arı zehri içeriğinin büyük bir bölümünü oluşturan 
melittin’in arı zehrinin kalitesini belirlemede öncü rol 
oynadığı bilinmektedir. Dünya standartlarında melittin 
oranı % 55 civarlarında kabul görürken bu oran ülkemi-
zin sahip olduğu bitki örtüsü, arı ırkları ve iklim çeşitliliği 
sayesinde % 75’lere kadar çıkabilmektedir. Dünya stan-
dartlarının üzerinde bir kalite ile arı zehri üretmemiz 
bu alanda dünyada rekabet edebilir bir seviyeye gel-
memizin önünü açacaktır. Bu durum ülkemiz üreticileri 
ve bilim adamlarının sektör içerisinde aktif olarak yer 
almaları ile mümkündür. Arı zehrinin bir an önce ülke 
arıcılarımız tarafından üretilmesi ve gerekli bilimsel ça-
lışmaların yapılarak bu yararlı ve katma değerli ürünün 
hak ettiği seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Günden 
güne önem kazanan arı zehri ile ilgili olarak bilimsel 
çalışmalar sınırlıda olsa yapılmaya başlanmış olup 
yasal düzenlemeler için ise ilgili kurumlar çalışmaları-
nı devam ettirmektedirler. Ancak kısa zamanda sonuç 
alabilmek adına bu tarz yasal süreçler bir an önce ta-
mamlanmalıdır.  Ayrıca konu ile ilgili eğitim çalışmaları 
ve bilimsel projeler de desteklenmelidir.

Arı zehrine artan talep üzerine harekete geçen araş-
tırmacılar farklı tekniklerle arılardan zehir toplama yo-
luna gitmişlerdir. Ilk çağlardan bu yana arı zehri, can-
lıya direk arıyı sokturma yolu şeklinde kullanılmış olup 
hala bazı merkezlerde bu şekilde devam etmektedir. 

Ancak bu tarz bir yöntemin birçok riski bulunmak-
tadır. Bu yüzden bu kadar etkili bir maddenin dozu, 
gerekli çalışmalar sonucunda hazırlanan preperatlar 
yolu ile uygulanmalıdır. Arılardan arı zehri elde etme 
yöntemi 1954 yılından bu yana geliştirilen çeşitli ma-
kinalar aracılığı ile olmaktadır. Burada dikkat edilmesi 
gereken husus arılara ve arı verimine zarar vermeden 
kaliteli arı zehrinin elde edilmesi gerekliliğidir. Hali ha-
zırda arı zehri elde etmede kullanılan en sık yöntem 
elektroşok yöntemidir.  Bu çalışma prensibine dayalı 
birçok farklı cihaz geliştirilmiştir. Piyasadan hazır hal-
de elde edilebilecek arı zehri cihazları oldukça yay-
gınlaşmıştır. Ancak, gerekli mühendislik çalışmaları 
yapılmış güvenli cihazların kullanılması hem arıların 
zarar görmesini engelleyecek hem de kaliteli arı zehri 
üretimine katkı sunacaktır. Bu yüzden arı zehri üretimi 
yapacak kişilerin güvenilir cihazları temin etmeleri ol-
dukça önemlidir.

Kısaca cihazın çalışma prensibinden bahsedecek 
olursak, cam bir levha üzerine sarılı teller ve bir güç 
kaynağı ile kovan içi çalışmaya uygun cihazlar arı zeh-
ri üretim işleminde kullanılmaktadırlar. Bazı modeller-
de arı zehri toplama levhası kovan önüne de yerleşti-
rilebilmektedir. Arı zehri toplama makinesi elektronik 
aksamın yer aldığı bir kutu ve zehir toplama aparat-
larından oluşur. Genellikle elektronik kısım cihaz, zehir 
toplama aparatları ise tuzak olarak adlandırılmakta-
dır. Tuzaklar her bir kovan için iki adet olmak üzere, 
5 veya daha fazla kovanın aynı anda zehir sağımına 
uygun şekildedir. Bazı modellerde 10 adet kovan aynı 
anda sağılabilmektedir. Cihazların giriş gerilimleri ise 
12 volt’dur. Bu cihazların üreteceği zayıf akım ile arı-
ların elektriksel olarak uyarılması sağlanır ve kovana 
saldırı olduğunu düşünen arılar hızla iletken tel sarılı 
cam levhaya saldırırlar. Iğneleri ile cam levhayı sok-
maya çalışan arılar sıvı haldeki zehirlerini cam levha 
üzerine bırakırlar. Uygulama süresi sonunda topla-
nan cam levhalar, üzerinde hava ile temas sonucun-
da kristalize olmuş katı halde arı zehri ile dolmuştur. 
Bir kazıma aparatı ile kazınan toz halindeki arı zehri 
amber şişelere alınarak -18 derecede muhafaza edi-
lir. Çalışma esnasında oldukça dikkatli hareket etmek 
gerekmektedir. Arıların agresif davranışlarına karşı 
koruyucu elbiseler giyilmeli ayrıca çalışmanın yapıla-
cağı arılığın yerleşim alanlarından uzak, insanların ve 
hayvanların sıklıkla kullanmadığı yerler olmasına dik-
kat edilmelidir. Aksi taktirde strese giren arılar saldır-
gan bir hal alıp çevreye rahatsızlık verebilmektedirler. 
Bunun yanı sıra, cihazdan toplanan cam levhalardan 
arı zehri kazınması esnasında mutlaka maske ve göz-
lük kullanılmalıdır. Arı zehri içeriği göz, ağız ve deri ile 
temas ettirilmemelidir. Çok etkili bir madde olan arı 
zehrinin yüksek dozlarda alınması vücutta önemli 
tepkimelere yol açabilir. Bu yüzden tüm kurallara ti-
tizlikle uyulması önem arz etmektedir.



60 TEMMUZ 2022

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ

(Iletken tel sarılı cam levhaların kovana yerleştirilmesi)

       

(Kazıma aparatı ve toplanmış arı zehri)

Arı zehrinin kalitesi ve miktarı çevre koşulları, iklim, bit-
ki örtüsü, arı ırkı vb gibi şartlara bağlı olarak değiş-

mekle beraber yaklaşık 15 dakika içerisinde 10 adet 
kovandan 1 gr arı zehri elde edilebilmektedir. Yurt içi 
ve yurt dışı pazar olanakları göz önüne alındığında ise 
1 gram arı zehri 250 TL’den başlayarak çok yüksek üc-
retlere çıkabilmektedir.

(-18 derecede saklanmak üzere toplanan arı zehri)

Sonuç olarak; arı zehri gün geçtikçe önem kazanan 
apiterapik bir arı ürünüdür. Değişen iklim koşulları ve 
arıcılıkta artan maliyetler yüzünden arıcıların karlı bir 
arıcılık yapmaları için çeşitli arı ürünlerini üretmeleri 
bir zorunluluk halini almıştır. Bu durum için arı zehri 
olukça uygun bir üründür. Pazarlama olanakları her 
geçen gün artan arı zehrinin kaliteli ve çok miktar-
da üretilmesi önemlidir. Bunun için ise arılara ve arı 
zehrine zarar vermeyen cihazlar kullanılmalıdır. Ayrıca 
tüm bu süreçlerin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için 
arı zehri üretimi ile ilgili kamu kurumları, STK’lar, üni-
versiteler ve ilgili kuruluşlar tarafından bilgilendirme 
toplantıları, eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin 
yapılması gerekmektedir. Arı zehrinin üretilmesi ve 
pazarlanması konusunda bir standardın oluşturul-
ması için en kısa zamanda ilgili kurumlar tarafından 
yasal düzenlemelerin düzenlenmesi bir gereklilik hali-
ni almıştır. Üretilecek olan arı zehri sayesinde arıcılar 
gelirlerini arttırabilecek ve arı zehrinin ihracatının önü-
nün açılmasıyla ülke ekonomisine katkı sunulacaktır. 
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Dünya nüfusunun giderek arttığı ve beslenme 
sorunlarının çoğaldığı günümüzde su ürünleri-
ne yönelim yeni sucul sistemlerin de artmasıyla 
büyük boyutlara ulaşmış ve ülke ekonomisine 
sürekli girdi sağlayan bu sektörün sorunları da 
aynı ölçüde artmıştır. Balıkçılık faaliyetleri de-
nizlerde başlamış ancak ulaşım zorluğu ve ma-
liyetinin yüksek olması nedeniyle denizden uzak 
bölgelerde yaşayan insanları verimi çoğunlukla 
doğanın şartlarına terk edilmiş olan iç su balık-
çılığına yönlendirmiştir. 

Kontrolsüz olarak başlamış olan iç su balıkçılığı, 
av araçlarının balık türlerinin populasyon yapı-
larına uygun olmayışı ve zamansız avcılıkla bir-
likte doğal stoklardan elde edilen balık üretimi 
azalmıştır. Doğal stokların sınırlı olmasının yanı 
sıra son yıllarda aşırı avcılık, kirlilik ve avcılıktan 
elde edilen ürünlerin azalması nedeniyle hay-
vansal protein ihtiyacını karşılamada üretimi 
arttırıcı yönde araştırmaların yapılması zorunlu 
hale gelmiştir.

Sucul sistemlerde su ürünleri üretimine yönelik 
olarak balıkçılık ile ilgili bazı düzenlenmelere gi-
dilmektedir. Bunlar arasında farklı gereksinim-
lerden dolayı balık bırakılması (balıklandırma) 
çalışmaları en yaygın uygulamadır. Genellikle 
bu sistemlerin doğal yapısında balık faunası 
olduğu gibi, sonradan yapılan balıklandırma 
çalışmalarıyla da farklı amaçlara uygun olarak 
yeni balıkçılık alanları oluşturulmaktadır.

Balıklandırma aynı zoocoğrafik bölgede bu-
lunan sucul sistemlerden birinde yaşayan bir 
türün diğer bölgeye taşınması şeklinde olabile-
ceği gibi farklı zoocoğrafik bölgelerde yaşayan 
türlerin aynı sucul sisteme sokulması şeklinde 

de olabilir. Doğal ya da yapay sucul sistemlerin 
balıklandırılması o sistemde yaşayan bir türün 
yavrularının çoğaltılıp tekrar salınması ile ya-
pılacak artış stoklandırması ile olabileceği gibi 
farklı bir türün yavrularının sisteme aşılanması 
ile de olabilmektedir. 

Genel olarak ekonomik önemi olan türlerin mik-
tarını arttırmak veya üretimi arttırılmak istenen 
türün besinini oluşturan balık türlerini arttırmak, 
sucul sistemde istenilmeyen bir sorunu çözüm-
lemek, kirlilik gibi çevresel müdahaleler ve hidro-
jeolojik değişimler sonucunda oluşabilecek ürün 
azalmasını engellemek, türün devamlılığını sağ-
lamak ya da sportif olta balıkçılığını geliştirmek 
gibi farklı nedenlerden dolayı sucul sistemlere 
balık aşılanmaktadır. Yetiştiricilik amacıyla kul-
lanılan türlerin sucul sistemlere kaçması ile de 
bazı balık türlerinin yaşama imkânı buldukları 
bilinmektedir.

1950’li yıllarda tüm dünya genelinde yoğun-
laşan balıklandırma çalışmalarına Türkiye iç 
sularında da başlanmış, ekonomik hedefler 
doğrultusunda yavru balık üretme merkezleri 
kurularak doğal ve yapay birçok sucul sisteme 
balık bırakılmıştır. 

Ülkemizde resmi kurumlar tarafından yapılan 
balıklandırma çalışmalarının yanı sıra balık ko-
operatifleri tarafından ve bireysel olarak da 
iç sularımıza balık bırakılmaktadır. Çok sayıda 
balık türü ülkemiz iç sularında göllerin balıklan-
dırılmasında kullanılmıştır. Bazı uygulamaların 
plansız olarak yapıldığı gözlenmektedir. Bugün 
itibariyle Türkiye’de doğal faunasına müdahale 
edilmemiş sucul sistem gösterebilmek güçtür. 

İÇ SULARIMIZDA BALIKLANDIRMA 
ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI

Prof. Dr. Deniz İNNAL
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji AD.
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Türkiye’de, sulama ve enerji amacıyla yapılan baraj 
gölleri ve göletlerinin sayısı her geçen gün artmakta-
dır. Türkiye su ürünleri potansiyeli bakımından olduk-
ça şanslı bir ülkedir. Ancak bu potansiyeli doğru olarak 
kullanabilmek için her sucul sistem için geliştirilecek 
değerlendirme ve gelişim çalışmalarına ihtiyaç vardır. 
Yanlış balıklandırma çalışmaları ve diğer insan baskı-
ları sonucu sucul sistemlerin sağlık göstergesi ve do-
ğal mirasımız olan biyolojik gen kaynaklarımız bir bir 
yok olmaktadır. 

Dünya genelinde yapılan çalışmalarda doğal göl ve 
akarsuların balıklandırılması çok sayıda olumsuzlukla 
sonuçlanmıştır. Balıklandırma programları çevresel ve 
ekonomik riskler taşımaktadır. Uygun olan balıklan-
dırma çalışmaları ile ancak istenen başarı elde edile-
cektir.  Balıklandırma sonucu türün ekolojik isteklerine 
uygun niş bulunduğu durumda sistemde, o tür üreme 
potansiyeline ulaşır. Uygun ortamın bulunmaması, 
ekolojik olarak benzer niş yapısına sahip olan bir türü 
ya da avını oluşturan türü elimine ederek boş niş bul-
masına yol açabilir ya da o tür sistemde başarılı bir 
populasyon kuramaz. Balıklandırmada sisteme bıra-
kılan türün kontrol edilemeyecek ölçüde çoğalması ve 
doğal türlerle doğrudan ya da dolaylı olarak rekabete 
girmesi, yeni hastalık ve parazitlerin sisteme girmesi, 
beklenmedik ekolojik nişlerin oluşması, yerel türler-
le hibritleşme, birbiri üzerinden beslenme ve habitat 
etkileşimleri sonucunda sistemdeki flora ve fauna 
elemanlarının zarar görmesi, yetersiz çevre koşulları 
nedeniyle türün büyüme ve gelişiminin istenilen dü-
zeyde olmaması, balıklandırma çalışmaları sonucun-
da gözlenmiş olumsuz durumlardır. 

Türkiye iç sularına sonradan getirilen 30’un üzerinde 
balık türü bulunmaktadır. Bu balık türlerinden 10’a 
yakını iç sularımızda insan müdahaleleri ile yaygın-
lıklarını arttırmışlardır. Bu türler bırakıldıkları sucul sis-
temlere olumsuz ekolojik etkiler yapmaktadır. Ülkemiz 
sularında doğal olarak yaşayan bazı türler ise farklı 
amaçlar için yeni su sistemlerinde kullanılmıştır.

Sivrisinek balığı (Gambusia holbrooki), ülkemize geti-
rilmiş ilk yabancı organizmalardandır. Bu balık türü, 
sıtmanın biyolojik mücadelesinde kullanılmıştır. Sivri-
sinek balıklarının sucul sistemlere olumsuz etkiler yap-
tığı bilinmektedir. 

Beyşehir ve Eğirdir Göllerine aşılanan sudak (Sander 
lucioperca) bu göllerde endemik olarak yaşayan bazı 
balık türlerinin yoğunluk oranlarını ciddi şekilde dü-
şürmüştür. Niğde Karagöl’de yaşayan endemik Toros 
Kurbağasının populasyonu göle 1990’lı yılların başın-
da aşılanan Aynalı Sazan nedeniyle tehlikeye girmiş-
tir. Abant Gölü’nde endemik olarak yaşayan Abant 
Alabalığı populasyonu göle aşılanan gökkuşağı ala-
balığı nedeniyle olumsuz etkilenmiştir. Resmi kurum-

lar tarafından neredeyse tüm dağ derelerine alabalık 
bırakılmaktadır. Bu uygulama ekolojik ve ekonomik 
kayba neden olmaktadır. Denizlerimizde ve lagün 
sistemlerimizde doğal olarak yaşayan gümüş balığı 
(Atherina boyeri) balıkçılar tarafından balık avını ko-
laylaştırmak amacı ile göllere bırakılmaktadır.

Son yıllarda sazan balıklandırmaları ile sulara karışan 
Carassius gibelio (Resim 1) türü ekolojik toleransının 
yüksek olması ve özel üreme stratejisine sahip olması 
nedeni ile sularımızda yüksek yoğunluk ile temsil edil-
mektedir. Önemli bir protein kaynağı olmasına rağ-
men sucul sistemlerimizde ekonomik olarak değerlen-
dirilememektedir.

Ülkemiz sularında yaygın yayılış gösteren bazı ya-
bancı türler dünyanın en tehlikeli 100 organizması 
listesinde bulunmaktadır. Iç sularımızda bulunan bazı 
yabancı balık türleri balık parazitlerinin taşıyıcısı olup 
yeni sistemlere bu parazitleri taşımaktadırlar. Pseu-
dorasbora parva (Resim 2) girdiği sucul sistemlere 
hastalık taşımaktadır. Sphaerothecum destruens’in 
konağı olan P. parva bu hastalığın doğal stoklara bu-
laşmasına neden olmaktadır. Son yıllarda ülkemiz iç 
sularında akvaryum balık türlerinin (Resim 3) sayısın-
da artış gözlenmektedir. Bu türler iç sularımızın biyo-
lojik çeşitliliğine olumsuz etkiler yapmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerde genel kanı, su kaynakların-
dan ekonomik ve çevresel olarak kazanç sağlamak-
tır. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda çevresel riskler 
geri planda tutulmaktadır. Doğacak riskler sadece o 
sucul sistemde kalmayacak, avcılık yoluyla başka su-
cul sistemlere de taşınacaktır. Balıklandırma yapılır-
ken amaç açık olarak hedeflenmeli, fayda ve maliyet 
analizi yapılmalıdır. Balıklandırmaya alternatif olacak 
yaklaşım modelleri gözden geçirilmelidir. Balıklandır-
ma çalışmalarının öncesinde ekosistemin öğelerinin 
tam olarak belirlenmesi ve sistemde mevcut olan be-
sin zincirinin bilinmesi gereklidir. Daha önce yapılan 
benzer balıklandırma çalışmalarının sonuçları detaylı 
olarak incelenmelidir. Türün ekolojik isteklerine yönelik 
çalışma yapılmalıdır.  Alıcı ortamın taşıma kapasitesi, 
bırakılacak balık türünün yoğunluğu, yaş ve boyutları, 
aşılanacak balık türünün alıcı ortamla benzer özellik-
lere sahip bir ortamda uzun bir süre ön adaptasyon 
yapılıp yapılmaması, sucul sisteme balıkların taşınma 
yöntemi ve zamanı, serbest bırakma mekanizması 
balıklandırma çalışmalarında dikkat edilmesi gerekli 
hususlardır. Sistemin taşıma kapasitesine yönelik ba-
lıklandırma yapılmalı ve tüm balıklandırma çalışma-
ları sisteme yapılan müdahalenin başarısını ölçmek 
amacıyla stok sonrası izleme programları içermelidir. 
Verimin artışını kısa vadeli olarak değil, yapılacak uy-
gun balıklandırma çalışmaları ile ekosistemi koruya-
rak uzun vadeli olarak düşünmek gereklidir.
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Resim 1-Son yıllarda sazan balıklandırmaları ile sulara karışan Carassius gibelio

Resim 2- Girdiği sucul sistemlere hastalık taşıyabilen Pseudorasbora parva

Resim 3. Ülkemizde doğal su sistemlerinden 
rapor edilen bir akvaryum balığı, Hemichro-
mis letourneuxi
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rekorları içeren “güzel haberler” geliyor. Örne-
ğin; Sinop Valiliği, illerinde bulunan balık üret-
me işletmelerinde, 2021 yılında 3.000 ton olan 
gökkuşağı alabalığı üretiminin, 2022 yılında 
40.000 tona ulaşabileceğini tahmin etmekte-
dir. Sinop’ta onbir balık üretme çiftliğinde yeti-
şen gökkuşağı alabalığı, yöre halkı tarafından 
somon yakıştırması yapıldığı için yerel olarak 
“Türk somonu” olarak isimlendirilmiştir. 

“Türk somonu’nun beslenmesinde kullanılan 
yemin ana hammaddesini, doğal ortamındaki 
besin zincirinde bulunan hamsi ve çaçanın av-
lanmasıyla elde edilen balık unu oluşturmak-
tadır. Hamsi ve çaçadan, rendering tesislerinde 
birincil işleme tabi tutularak, balık unu ve insan 
veya hayvansal tüketim amaçlı balık yağı üre-
tilmektedir. Karadeniz hamsisinden elde edilen 
un ve yağ, gıda değerleri açısından bakıldığında, 
diğer türlere oranla daha yüksek değerler içer-
mektedir. Çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA), 
özellikle eikosapentaenoik asit (EPA) ve do-
kosahekzaenoik asit (DHA) gibi yağ asitleri ile 
protein oranın yüksek olması onu daha değerli 
kılmaktadır. Özelikle Batı/Kuzey Avrupa ülkeleri, 
Japonya, Rusya ile bir kısım Latin Amerika ül-
kelerine hamsiden elde edilen balık unu ve yağı 
ihraç edilmektedir. 

Küresel ölçekli morbidite risk faktörleri incelen-
diğinde, en önemli 15 risk faktörünün 9’unun 
yetersiz beslenmeden kaynaklandığı söylenebi-
lir. Yetişkin bir kişinin tüketeceği ortalama (100-
150gr) bir balık ise günlük protein ihtiyacının 
yüzde 50-60’ı karşılanabilmektedir. Bu, yeterli 
ve dengeli beslenmenin sağlanabilmesi açı-
sından önemli bir veridir. Hamsi, ekonomik ve 

kıymetli besin değerleriyle bu ihtiyacı fazlasıyla 
karşılayabilmektedir.

Tüm tespitler ışığında birkaç konuyu sorgula-
mak bize ufuklar açabilir mi? Kafeste balık ye-
tiştiriciliğindeki bu hızlı yükselişimizi, salt ihracat 
rekorları yani ülkeye döviz girdisi sağlanmasıyla 
mı değerlendirmemiz gerekir? Ihracat yaptı-
ğımız ve aynı zamanda dünya su ürünleri avı/
yetiştiriciliğinde lider konumunda olan Japonya 
ile Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri, ithalata neden 
gerek duymaktadır? Dünyanın geri kalanına 
göre 32 kat daha fazla gıda tüketimi olan bu bi-
rinci dünya ülkeleri, vatandaşının yüksek miktar-
daki su ürünleri ihtiyacını, kendi av ve yetiştiricilik 
sahalarındaki kapasiteyi arttırarak karşılamayı 
neden politika edinmemiştir? 

Peki, biz ne yapıyoruz? Çoğunluğu ihracat 
amaçlı balık yağının ve balık yemi hammaddesi 
olarak yurtiçinde kullanılan balık ununun üreti-
mini artırmak için, hamsi ve çaça balıklarımızı 
hunharca avlıyoruz. 

Karadeniz, bütün bir ekosistemdir. Dolayısıyla, 
konu ülke sınırları içerinde değerlendirilemeye-
cek kadar önemlidir. Özellikle denetimin daha 
az olduğu Abhazya özerk bölgesi başta olmak 
üzere, bu balık türlerinin yavruları daha kibrit 
çöpü kadar iken vahşi şekilde avlanmalarına se-
yirci kalıyoruz. Bu şekildeki avlanma, popülasyo-
nun baskılanmasına neden olarak, yakın gele-
cekte türün yok olmasına zemin oluşturacaktır. 
Durumun vahametine binaen, Tarım ve Orman 
Bakanlığı 2011/2022 av sezonu içerisinde almış 
olduğu av yasağını devamında ikinci kez uzat-
ma kararı almıştır.

 “TÜRK SOMONU” İHRACATA DA 
HAMSİ NEREYE?

Veteriner Hekim Özgür CEBECİ
Sinop
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Ülkemizde üretilen balık ununun %80’i yurtiçinde-
ki balık yemi fabrikalarında kullanılmaktadır. Ağırlıklı 
olarak hamsi unundan elde edilen yemle beslenen 
“Türk somonu”nun ise %95’i ihraç edilmektedir. Insan 
ve hayvansal kullanım amaçlı elde edilen balık yağı-
nın %80’i de ihraç edilmektedir. Yani ülkemizde hem 
kendi ellerimizle avladığımız hem de kendi ellerimizle 
beslediğimiz kıymetli iki ürün, halkımızın beslenme-
sinden ziyade başka ülkelere ihraç edilmektedir. Bu 
durum, hem vatandaşlarımızı kıymetli protein kay-
nağından mahrum bırakmakta hem de aşırı tüketim 
nedeniyle Karadeniz’deki biyolojik çeşitlilikte tehlike 
çanlarının çalmasına neden olmaktadır. 

Biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesinde bilinen en basit 
ve temel kural şudur: Besin zincirindeki bir halka yok 
olduğu zaman, piramidin bir üst kısmındaki türlerden 
sıralı olarak başlamak üzere, belirli bir zaman aralığın-
da en tepedeki türe kadar canlı yaşamı yok olacaktır.

Karadeniz ekosisteminin sürdürülebilirliği için yapıl-
ması gerekenleri birkaç başlıkta toplarsak;

1. Karadeniz kıyı ülkelerinde, bilim insanlarının tespit 
ve raporları doğrultusunda kısmi veya birkaç se-
zon av yasağı uygulanmalıdır. Avcılık sektöründen 
geçim sağlayan tekne sahipleri, işçiler ve işleme 
tesisi sahiplerinin son birkaç yıl ortalamasına göre 
hesaplanacak kayıplarının ise, ithalatçı konumun-
da olan AB ülkelerinin fonlarından temin edilecek 
bütçeyle karşılanması sağlanmalıdır. (Zira kendi 
vatandaşlarının besin kaynağı için, başka ülke 
kaynaklarının aşırı kullanılmasına ve türün nere-
deyse yok olmasına neden olacak kadar ekosiste-
min zarar görmesine neden olmuşlardır).

2. Ülkemizde hamsi gibi balık türleri, kırmızı ete 
oranla daha ucuzdur. Kaliteli protein ve yağ asidi 
kaynağı olan bu balıkların, beslenmedeki önemi 
ve tüketiminin özendirilmesine öncülük edecek 
çalışmaların, eğitimin her kademesinde anlatıl-
masına ve uygulanmasına öncelik verilmelidir.

3. Balık tekne filosunun azaltılmasına yönelik des-
teklemelerin dışında, balıkçı teknelerinin kapasi-
telerinin de (hacim, motor gücü ve av gereçlerinin 
artması) sınırlandırılmasına yönelik mevzuat alt 
yapısı oluşturulmalıdır.

4. Kafes balık sahalarının konum ve kapasitesi belir-
lenmeli ve sınırlandırılmalıdır.

5. Balık unu ve yağı fabrikalarının işleme kapasitesi 
sınırlandırılmalıdır.

6. Av boy yasağı denetim sıklığı artırılmalı, avcılıkta 
olduğu gibi taşıma yetkisi ve işleme tesisi onayı 
da gerektiğinde iptal edilebilmelidir.

7. Büyük oranda balık yağı ihracatı yapıp aynı balık 
yağını katma değeri yükseltilmiş şekli olan tablet 
veya şurup şeklinde ithal etmenin, dolayısıyla da 
cari açığın önüne geçmek için, balık yağı tablet/
şurup üretimine yönelik teknolojinin geliştirilme-
sine bütçe ayrılmalı ve inovasyon üreten şirketler 
desteklenmelidir.

Sonuç olarak gelecek günler bize, hamsi ile “Türk so-
monu”nun insan eliyle yaptırılan savaşının kazananı-
nın hangisi olacağını gösterecektir. Kesin olan şu ki; 
hamsi kaybederse, önce Karadeniz sonra dar/orta 
gelirli insanımız ve en sonra dünyamız kaybedecektir.
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Canine Distemper Virus (CDV) enfeksiyonunun 
(Köpek Gençlik Hastalığı) tarihsel geçmişine ba-
kıldığında, 17. yüzyılda Amerika kıtasından (Peru) 
Avrupa’ya (Ispanya) nakledildiği düşünülmekte-
dir. Ilk bildirimi Antonio de Ulloa tarafından 18. 
yüzyılın ortalarında Ispanya'da (1746) yapılan, 
ardından Ingiltere, Italya (1764) ve Rusya’da 
(1770) tanımlanan ve halen tüm dünyada yay-
gın olarak görülen hastalık; Paramyxoviridae ai-
lesi Morbillivirus genusunda yer alan etkenlerce 
meydana getirilen, akut, bulaşıcı, ölümcül viral 
bir enfeksiyondur. Ilk izolasyonu, 1905'te Carré 
tarafından yapılan virusun, henüz insanlarda bir 
enfeksiyona neden olduğu bildirilmiş olmamak-
la birlikte, Morbillivirus genusunda bulunan in-
san kızamık virusu ile yakın antijenik akrabalığı, 
mutasyon oranı ve türler arası nakil ihtimali ne-
deniyle zoonotik bir potansiyeli olabileceği rapor 
edilmektedir. 

Enfeksiyon spektrumunda birçok hayvan türü 
bulunmaktadır: 

• Canidae (evcil ve vahşi köpekler, tilki, kurt, vb.), 

• Mustelidae,  (vizon, gelincik, porsuk, su samuru), 

• Procyonidae (rakun), 

• Viverridae (Misk kedisi gibi karasal etoburlar), 

• Ailuridae (Panda), 

• Ursidae (ayı), 

• Hyaenidae (sırtlan), 

• Büyük vahşi Felidae (aslan, kaplan, leopar, çita), 

• Elephantidae (Asya filleri), 

• Pinnipedia (fok, mors, deniz arslanı, vb.) ve 

• Bazı primatlar.

Bulaşma; sıklıkla enfekte hayvanların sekret ve 
ekskretleri ile doğrudan temas şeklinde olup, 
solunum yolundan virusun alınması sonucu ger-
çekleşebildiği gibi, aerosol, oral ve transplasental 
yolla da bildirilmiştir. Lenfotropik, epitelyotropik 
ve nörotropik özellikleri olan Canine Distemper 
Virusu’nun inkubasyon süresi (1 ila 4 hafta veya 
daha fazla) de değişkenlik göstermektedir. Ön-
celikle lenfositler ve epitel hücrelere affinite gös-
teren viral etken, replikasyonunu 24 saat içinde 
tamamlayarak, bronşiyal lenf düğümlerinde ve 
tonsillerde tespit edilebilir. Virusun lenfoid do-
kudaki bu hızlı replikasyon yeteneği sonucunda, 
enfeksiyonun 8’inci ve 10’uncu günlerinde, en-
fekte lenfosit ve makrofajlar aracılığıyla multi-
sistemik enfeksiyonlar gözlenebilir. Söz konusu 
bu hızlı replikasyon yeteneğinden dolayı immun 
supresyona neden olan virustan T lenfositler, B 
lenfositlere göre daha fazla etkilenmektedir. Ke-
mik iliği, dalak, timus, lenf düğümleri, mezente-
rik lenf nodülleri, hepatik kupffer hücreleri, mide, 
bağırsak, deri, konjunktiva, böbrekler, akciğerler, 
bronşiyal ve pulmoner damarların çevresindeki 
mononükleer hücreler, merkezi sinir sistemi ve 
BOS; enfeksiyöz ajanın bulunabileceği doku ve 
organ çeşitliliğini göstermektedir. 

Iki fazlı ateş olgusu tipiktir. Enfeksiyonun ikinci 
veya üçüncü günü sonunda virus, kan dolaşımı-
na girerek iki fazlı akut ateşin ilk nöbetini baş-
latmaktadır. Genellikle enfeksiyondan 3-8 gün 
sonra akyuvar, lenfosit ve trombosit sayısında 
düşüş gözlenebilir. Bu dönemde tespit edilen 
klinik bulgular arasında; anoreksi, hafif depres-
yon, burun/göz akıntısı ve tonsillitis sayılabilir. 
Ilk ateş nöbeti, 96 saat içinde hızla geri çekilir. 

CANİNE DİSTEMPER VİRUS 
ENFEKSİYONU HAKKINDA VETERİNER 
KLİNİSYENLERE YÖNELİK BİR DERLEME

Prof. Dr. Çiğdem Oğuzoğlu
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi  
Viroloji AD.
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Ikinci ateş nöbeti; 11. veya 12. gün civarında başlar 
ve en az bir hafta sürer. Gastrointestinal ve solunum 
yolu bulguları sekonder bakteriyel enfeksiyonlarla 
karmaşık hale gelebilir. Virusun nörotropizmi ile en-
feksiyondan yaklaşık 20 gün sonra ensefalomiyelitis 
bulguları da gelişebilir. Ayak tabanı nekrozu ve burun 
ucu hiperkeratozu (hard pad disease) bazı olgularda 
görülmekte olup, patognomiktir. Bazen karın altında 
tüysüz bölgede deride hiperemi, veziküler ve püstüler 
lezyonlar gelişebilmektedir. Akut enfeksiyondan sonra 
virus nörotropizm yeteneği ile merkezi sinir sistemine 
yöneldiğinde, enfekte hayvanların yaklaşık %50’sinde 
meningoensefalitis geliştiği rapor edilmekle birlikte, 
ileri yaşlarda ortaya çıkan “Old dog ensefalit” olgusu 
yetişkin köpeklerin %50'sinden daha azında ölüm-
le sonuçlanmaktadır. “Old dog ensefalit” olgusunun, 
genellikle aşılama uygulaması tamamlanmış olan kö-
peklerde ortaya çıktığı bildirilmektedir. Yavru köpek-
lerde ölüm oranı %80'e ulaşabilir. 

Viral patogenezde iki hücresel reseptör kritik öneme 
sahiptir: SLAM (sinyal lenfosit aktivasyon molekülü) 
ve Nectin 4. Anılan bu reseptörlerin değişken yüzeyle-
ri sayesinde, oldukça farklı doku ve organda CDV için 
bağlanma noktası oluşmaktadır. SLAM, aktif T ve B 
lenfositlerin, dentritik hücrelerin, makrofajların yüze-
yinde bulunurken; Nectin 4, bronş, bronşioller, gastrik 
ve intestinal mukoza, pelvis epitelleri ve böbreklerde 
yoğun olarak bulunan bir reseptör olup, enfeksiyonun 
ilerleyen aşamalarında, nöronal dokudaki epitelyal 
hücrelerin enfeksiyonunda virus tarafından kullanıl-
maktadır. Ayrıca SLAM hücre reseptörünün bağlan-
ma bölgelerindeki değişimlere göre virusların konakçı 
spesifitesi hakkında karar vermek mümkün olup, evcil 
veya vahşi carnivor orijinli bir enfeksiyonun varlığı mo-
leküler olarak aydınlatılabilmektedir. 

Klinik bulgular genellikle multisistemik olup, aşağıda 
belirtilen sistemlerde lokalize olmuştur: 

• Solunum sistemi,

• Sindirim sistemi,

• Merkezi sinir sistemi,

• Dermis/Örtü sistemi. 

Soğuk mevsimlerde hastalık prevalansında artış göz-
lenmiş olmakla birlikte virus, çevre şartlarında uzun 
süre yaşayamaz. Tüm zarlı viruslarda olduğu gibi, yağ 
eriticilerine ve dezenfektanlara dayanıklı değildir. 

Viral tanıda hemogram değerleri önemli olup, CD4+ 
lenfosit sayısında düşüş dikkat çekicidir. Klinik bulgu-
ların bazıları (hard pad disase) karakteristik olup, has-
talık tanısında önemlidir. Yavru köpeklerde osteoskle-
roz, diş eti yangısı ve kalıcı diş gelişiminde hipoplaziler 
hastalıktan şüphe edilmesini sağlayan önemli bulgu-

lar arasındadır. Hızlı tanı kitleri geliştirilmiş olmakla 
birlikte kesin teşhis için, laboratuvar tanıya başvu-
rulmalıdır. Özellikle CDV enfeksiyonunda viremi kısıt-
lı süre olduğundan, ateşli dönemde alınmayan tam 
kan örnekleri, antijenik olarak hatalı negatif sonuçlara 
yol açabilmektedir. PCR ile viral nükleik asit tanısında, 
tam kan örneği yanı sıra, klinik bulguların seyrine göre 
alınacak swap materyalinin (konjuktival, oral, nasal, 
rektal vb.) de gönderilmesi, laboratuvardan doğru 
tanıyı alabilmek adına önem arz etmektedir. Nörot-
ropizmin şekillendiği olgularda BOS da önemli bir tanı 
materyali olabilmektedir. 

Veteriner klinik aşı programlarında CDV’ye karşı uygu-
lanan aşılar genellikle inaktif virus aşılarıdır. Modifiye 
canlı aşılar da mevcut olmakla birlikte, bazı aşı suşla-
rının, stres veya eşlik eden hastalıkların neden olduğu 
bağışıklık depresyonu nedeniyle virülansta geri dönü-
şe neden olabilmesi riskinden dolayı tercih edilmediği 
bildirilmektedir. Sahada sirküle olan viral etkenlerin 
hangilerinin o coğrafyadaki CDV enfeksiyonundan 
sorumlu olduğunun bilinmesi, korunmada kullanıl-
ması gereken etkin ve etkili aşı kompozisyonlarının 
seçiminde önem arz etmektedir. Aşı etkinliğinde bir 
diğer konu ise maternal immun yanıtın rolüdür. Özel-
likle yavruların CDV aşılamasında karşılaşılan büyük 
bir sorun, aktif aşılamayı etkisizleştirebilecek mater-
nal kalıcı pasif bağışıklıktır. Genellikle aşı prospektüs-
lerinde karma aşı tekrarları 1 doz olarak bildirilse de, 
maternal antikor varlığı göz önünde tutulduğunda en 
az 2 rapel yapılması zorunluluğu klinisyenlerin dikkat 
etmesi gereken bir durumdur.  Aşı etkinliğini düşüren 
faktörlerin başında, yanlış aşı protokolleri, maternal 
antikor varlığının göz ardı edilmesi veya yanlış depo-
lamadan doğan sorunlar gösterilmektedir. Mevcut 
aşılar, CDV'nin tüm biyotiplerine karşı koruma sağlar 
ve antijenik varyasyon önemli bir endişe değildir. Can-
lı aşı kullanımında yavrular için 16 haftalık oluncaya 
kadar en az 1 doz uygulama yapılması, WSAVA tara-
fından önerilmektedir. Inaktif aşıların başlanma süresi 
ve uygulama sıklığı; ülkelere ve aşılamaya başlanacak 
yavruların maternal antikor varlığına göre değişiklik 
göstermektedir. Genellikle 6-8 haftalık aşı başlama 
yaşını, 3-4 hafta arayla yapılacak uygulamalar takip 
etmektedir. Yavru köpeklerde 16. yaşam haftasında 
son bulacak bir aşı takvimi uygulanmalıdır. 

Tedavide; sekonder bakteriyel etkenlere karşı antibiyo-
tik uygulamaları, destekleyici/semptomatik sağaltım 
seçenekleri yanısıra anti-viral (nükleosid analogları) 
kullanımları önerilmektedir. Ancak Veteriner sahada 
CDV için etkin bazı anti-viral preparatların (etken mad-
de: Ribavirin) ticari formları mevcut değildir.

Kaynaklar yazardan temin edilebilir.





VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BÜLTENİ

SAYI 21 71

H
A

Y
V

A
N

 SA
Ğ

LIĞ
I

Pet dostu klinik teriminin kullanımı son yıllarda yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Bu alanda çeşitli standartlar belirlenmiş ve bunları 
uygulayacak veteriner hekim ile yardımcı çalışanlar için eğitim-
ler oluşturulmuştur. 

Bu felsefenin Dünya ölçeğindeki ilki, öncüsü; Dr. Veteriner He-
kim Sophia Yin tarafından oluşturulan “Düşük stres yönetimi” 
(Low Stress Handling), ikincisi ise Dr. Veteriner Hekim Marty 
Becker’in kurucusu olduğu “Korkusuz” olarak ifade edebileceği-
miz (Fear Free) öğretilerdir. Bunların 6 ay kadar süren eğitim-
leri vardır. (Her iki felsefenin de sertifikasına sahip, ülkemizin ilk 
veteriner hekimi olmaktan gurur duyuyorum). Her iki sistemde 
de amaç; hayvana saygılı davranmak, klinik, hastane gibi yer-
lerin hayvanlar için korkulacak yerler olmadığını göstermektir. 
Amaç; onlarla muayene, tedavi aşamalarında ortak ve gönül-
lülük esasına dayalı bir çalışma zemini yaratmaktır.

Klinikler ve hayvan hastaneleri hayvanların koruyucu ve sağal-
tıcı sağlığa eriştikleri yerlerdir. Hayvan refahı açısından bakılın-
ca “beş temel özgürlük” alanında sağlığa erişmek olmazsa ol-
maz bir durumdur. Her hayvanın sağlık hizmetine ulaşabilmesi 

için, acı-ağrı duymaması gerekir. 

Aşağıdaki grafikte 1981 ile 2015 yılları arasında veteriner klinik-
lerinde korku, anksiyete ve strese ait beden dili sergileyen has-
taların yüzdeleri gösterilmektedir

Bulgular incelendiğinde korku, anksiyete ve stres (KAS) dav-
ranışları gösteren hasta oranlarının %52 – %78 aralığında de-
ğiştiği görülür. Bu oranlar oldukça yüksektir. Korkan, anksiyete 
duyan ve stres altında bulunan kedi ve köpekler daha kolay 
saldırırlar. Veteriner hekimlerin ve/veya yardımcı çalışanların 
yaralanmaları; işgücü kayıpları, ilaç israfı, gereksiz aşılanmalar 

ve çeşitli maddi kayıpların ortaya çıkması sonucunu doğurur. 
KAS bulguları gösteren hastaların kan sonuçlarındaki değerler 
yanıltıcı olabilir, iyileşmeleri gecikir, kullanılan anestezik madde-
lerin dozları artar. 

Kedi ve köpekler, koklayarak, görerek, duyarak, zihin ve beden 
sinyalleri ile iletişim kurarlar. Yapılan çalışmalar köpek ve kedi-
lerin yüz ifadelerimizi okuduğunu göstermiştir. Buna karşın biz 
onları ne kadar anlamaktayız? Onları anlayabilmemizin ön ko-
şulu; beden dillerini okuyor olmamızdır. Böylece hastalarımızı 
anlamamız kolaylaşır, onlara daha iyi ve doğru hizmet suna-
bilmemizi sağlar. Biz veteriner hekimlere ısırılmadan, tırmalan-
madan işini yapabilme olanağı yaratır. Öncelikle kliniklerde en 
sık karşılaştığımız agresyonlar olan; korku, anksiyete ve stres 
gibi hayvan davranışlarının, beden dilindeki yansımalarını bil-
memiz gerekir. 

Veteriner klinikleri ve hastanelerinde, iyi hekimlik hizmetle-
ri sunabilmek ve hayvan refahına saygılı davranarak zihinsel 
acı çekmelerine engel olmak için yapılacak bazı düzenlemeler 
vardır. Hayvanlar dünyayı bizler gibi algılayamaz. Ne yazık ki 
veteriner klinik ve hastaneleri insanlar düşünülerek tasarlanır. 
Oysa düşük stresli bir işyeri tasarlamak sanıldığı kadar zor ve 
masraflı değildir. 

Hayvanların korku, anksiyete ve stres (KAS) oluşturmadan 
sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için, kliniklerde özel 
yaklaşımlar ve değişiklikler yapılmalıdır. Hasta sahiplerine na-
sıl davranacakları konusunda bilgiler verilmeli, hastanın evden 
çıkmadan nasıl hazırlanacağı anlatılmalıdır. Kedi ve köpek sa-
hipleri, veteriner hekime düzenli gitmenin önemini bilir. Ancak 
araştırmalar bize göstermektedir ki, özellikle kedilerin önemli 
bir kısmı, korku ve anksiyete nedeniyle kliniklere çok zor gelir 
veya hiç gelmezler. Köpek sahiplerinin %27’si kliniğe gitmeyi 
düşündüklerinde bile strese girer ve bu durum da hayvanları-
na yansır. Kediler taşıma kutusunu gördüklerinde klasik koşul-
lanma sonucu stres ve agresyon belirtileri göstermeye başlar. 
Bu yüzden birçok kedi, yeterli ve zamanında sağlık hizmetine 
erişemez. Oysa ki, stresi ve kaygıyı yok etmek, evden mutlu bir 
şekilde çıkmak mümkündür. Bu yeni felsefeler kedi ve köpekle-
rin sağlığa ulaşmalarını kolaylaştırır.  

Korku, anksiyete ve stres evden çıkarken başlar ve orada kont-
rol altına alınmalıdır. Özellikle kedilerde bu durum çok önemli-
dir. Kediler, taşıma kutusuna alıştırılmalı, kutunun üzeri örtüle-
rek ve kucakta taşınarak arabaya konmalıdır. Arabaya konan 
kutu, tespit edilip sallanması engellenerek bir müzik eşliğinde 
kliniğe doğru yola çıkılmalıdır. Köpekler ise uygun koşullarda 
ve güvenlikleri sağlanarak taşınmalıdır. Taşıt tutması olan 
hayvanlar önceden alıştırılmalı ve gerek varsa anti-emetik uy-
gulaması yapıldıktan sonra yola çıkılmalıdır. Agresif hayvanlar 
için uygun ilaçlar verilerek taşınmalıdır. Uygun koşullar altında 

Dr. Gürbüz ERTÜRK
Veteriner Hekim

Köpek Eğitim Uzmanı/Eğitici Eğitmeni

 YENİ BİR FELSEFE:  
PET DOSTU KLİNİK
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kliniğe gelen hastanın bundan sonraki stres düzeyinin durumunu klinik 
koşulları belirleyecektir. 

Arabada taşıma
Klinikte kullanılan renklerin, stres düzeyleri üzerine etkileri bilinmektedir. 
Bu amaçla uygun renkler kullanılmalıdır. Önerilen renkler;

Ortamın kokusu, gürültü düzeyi, klinik zemini önemlidir. Başka hayvan-
ların kokuları, ilaç ve kan kokuları da hastaları strese sokar. Ortam de-
zenfeksiyonu için kullanılan maddelerin kokuları da bu anlamda dik-
kate alınmalıdır. Hipoklorit solüsyonu, koku sinirlerinde paraliz yaparak 
korkuyu iyice artırır. Zemin döşemesi, kaygan olmayan ve yansıtma 
yapmayan malzemeden yapılmalıdır.   

BEKLEME SALONU
Evden buraya kadar gelen ve stres düzeyi düşürülmüş hastanın bu-
rada da aynı duygularla kalması sağlanmalıdır. Bu amaçla kedi ve 
köpekler için ayrı ayrı bekleme salonları oluşturulabilir. Buna olanak 
yoksa her ikisinin de kullanacağı salonlar uygun bir paravan ile bölün-
melidir. Böylece kedi ve köpekler birbirlerini görmez ve kaygılanmazlar. 
Bekleme salonlarında tür spesifik feromon difüzörler (Adaptil, Feliway) 
veya her iki türe de etki edebilen aromatik difüzör (Pet Remedy) kulla-
nılmalıdır. Bekleme salonlarında yer alan bankolarda özellikle kedilerin 
taşıma kutularının konacağı yerler olmalıdır. Bu duruma her ortamda 
özen gösterilmelidir. Yani kedi taşıma kutuları asla yere konmamalı, 
olabildiğince yüksekte olmalıdır. 

Bekleme salonuna gelen köpeklere uygun beden dili ile bir karşılama 
yapılmalı ve onların sevdikleri ödüllerden ikram edilmelidir. 

Bekleme salonlarında olması gereken bir başka özellik ise müziktir. 
Hayvanları rahatlatan, onları kaygıdan uzaklaştıracak müzikler çalın-
malıdır. Bu aynı zamanda çevrede oluşan gürültüyü baskılayarak stre-
sin azaltılmasına da yardım eder. Ideali bu müzik yayınının iş yerinin 
her biriminde yapılmasıdır. 

MUAYENE ODALARI
Muayene odaları korku, anksiyete ve stres davranışlarının arttığı or-
tamlardandır. Bunun için ideal olan kedi ve köpekler için ayrı muayene 
odaları kullanılmasıdır. Muayene odalarında feromon veya aromatik 
desteklerden yararlanılmalıdır. Muayene masaları sıcak ve kaymaz 
olmalıdır. Bu amaçla özel matlar kullanılabilir. Aydınlatmaya dikkat 
edilmeli, mümkün olduğunca az ışık kullanılmalıdır. Işlemler çabuk 
tutulmalı, gerekirse kutunun içerisinde, kucakta, yani hasta kendisini 
nerede iyi hissediyorsa orada işlemler tamamlanmalıdır. Bu felsefeye 
uygun tutma yöntemleri öğrenilmeli ve tutma – sınırlandırma işlemleri 
bu şekilde yapılmalıdır. Korku ve erken agresyonun beden dili anlaşıl-
malı ve ona göre davranılmalıdır. Muayene ve diğer işlemler anında 
her dokunuş, her enjeksiyon, her muayene anı iyi duygularla örtüştü-
rülmelidir. Bunun için lezzetli ödüller sunulmalıdır. 

Kedi muayene odasına bütün hazırlıklar tamamlanınca geçilmelidir. 
Yani odaya girilip kedi masaya konunca tekrar tekrar kapı açılıp, gi-
riş-çıkış yapılmamalıdır. Kedinin tanıdığı, ilişkisinin iyi olduğu bilinen bir 

çalışanın orada olması iyi olur. Bütün hastalar ile ilgili özellikleri ve sev-
dikleri hakkında kısa notlar alınmalıdır. 

HASTA YATIŞ ODALARI
Stresin en yoğun olduğu bölümlerden bir tanesi de hasta yatış yerleri-
dir. Bu alanlar kediler ve köpekler için ayrı olmalıdır. Kedi yatış kafesleri 
özel modüller şeklinde değilse, kedinin saklanması için bir kutu konma-
lıdır. Köpek kafeslerinin önü kapatılarak rahatlamaları sağlanmalıdır. 
Bu ortamlarda müzik, aromatik ve/veya feromon difüzörler mutlaka 
kullanılmalıdır. 

TARTI
Klinik ve hayvan hastanelerinde hastaların tartılmaları önemlidir. Bu 
noktalar hastaların stres ve kaygı duydukları bir diğer yerlerdir. Bura-
larda da müzik ve rahatlatıcı difüzörler kullanılmalıdır. Tartılarda havlu, 
mat gibi zemini hasta için kolaylaştırılacak materyaller olmalıdır. Lez-
zetli ödüllerin kullanımı tartının korkulacak bir yer olmadığını öğretir. 

BANYO
Korku, anksiyete, stres duygularının tetiklendiği bir başka alan; banyo-
lardır. Burada da her dokunuşu iyi duygularla bağdaştırarak çalışmak 
gerekir. Banyo zeminleri ve buraya ulaşmak için kullanılan merdiven 
kaymaz özellikte olmalıdır. Banyo anında köpeklerin krem peynir veya 
şekersiz fıstık ezmesi yalamasına olanak vermek onları iyi hissettirir. 

Kedi ve köpeklerle (hatta bütün hayvanlarla) çalışan meslek grup-
larının, bu yeni felsefe doğrultusunda evrilmeleri ve hayvan refahına 
saygılı, korkusuz, anksiyete oluşturmadan, stressiz bir çalışma biçimini 
benimsemeleri önemlidir. Geleceğin klinik ve hastaneleri tam da böyle 
olacaktır. 
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Türkiye yer aldığı coğrafi konumu ile çeşitli ik-

limsel özellikler, zengin bitki örtüsü, arazi ve 

ormanlık alanlara sahiptir. Bu özellikleri ile ül-

kemiz birçok yabani hayvan türüne sahip ol-

masının yanı sıra bulunduğu kıtalar arası doğal 

köprü konumu ile de göç eden yabani hayvan 

türlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Her yıl 

200’den fazla yabani kanatlı türü Türkiye üze-

rinden göç etmekte ya da kışlamak için Türki-

ye’ye gelmektedir. Sahip olduğumuz bu coğ-

rafik özellikler, ülkemizi dünya üzerinde yabani 

hayvan popülasyon ve çeşitliliğinin yüksek ol-

duğu ülkelerden biri haline getirmektedir. Ülke-

miz belirtmiş olduğumuz özellikleri ile; 450’ye 

yakın kuş türü, 140’ı aşkın memeli türü ve 200’e 

yakın amfibiyen ve sürüngen türüne ev sahip-

liği yapmaktadır. 

Ekosistem içinde önemli görev ve fonksiyonla-

ra sahip olan yaban hayvanları çevre sağlığının 

iyi bir göstergesidir. Ekosistemin doğal denge-

sinin korunması adına varlıklarının devamlılığı 

önem arz etmektedir. Dünyada ve ülkemizde 

yabani hayvanların azalmasının, ekosistem 

üzerinde geri dönüşü olmayan ciddi problem-

ler görülmesine neden olduğu bilinmektedir. 

Artmakta olan insan nüfusu ve sanayileşme, 

beraberinde yabani hayvan-insan etkileşimini 

arttırmaktadır. Artan etkileşimler, yabani hay-

vanların doğrudan veya dolaylı yollar ile zarar 

görmesine neden olmaktadır. Yabani hayvan 

türlerinin; yaralanma, göç yorgunlukları veya 

hastalanmaları halinde birbirini takip eden bir 

sistem bütünlüğü içerisinde muayene, teşhis, 

tedavi, iyileşme ve rehabilitasyon sonrasında 

tekrar doğaya salınmaları basamaklarında 

özel eğitim ve öğretim almış uzman veteriner 

hekimlere ihtiyaç duyulmaktadır. “Tek Tıp, Tek 

Sağlık” terimi; insanların, hayvanların ve çev-

renin optimal sağlığına ulaştırılması için farklı 

disiplinlerin ortak bir payda da çalışması ola-

rak ifade edilmektedir. Aynı zamanda, insan ve 

hayvan sağlığına hizmet eden veteriner hekim-

leri, beşerî hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarını 

kapsayan bir terim olarak adlandırılmaktadır. 

Yabani hayvanların hastalıkların yayılımında 

önemli bir rol üstlendiği göz ardı edilmemelidir. 

Veteriner hekimler, insan ve evcil hayvanların 

sağlığı üzerine olduğu kadar, yaban hayatı ile 

ekolojik sağlık üzerinde de etkin bir role sahip-

tirler. Ayrıca veteriner hekimler hasta veya ya-

ralı yabani hayvanlarda tespit edilen zoonotik 

enfeksiyöz patojenler başta olmak üzere bütün 

bulaşıcı hastalıkların evcil hayvanlar veya in-

sanlar için yaratabilecekleri sporadik, endemik, 

epidemik ve pandemik seyirli hastalık görülme 

risk potansiyellerini ortaya koymak zorunda-

dırlar. Dünya sağlık politikalarını yönlendiren 

kurumlar, son yıllara kadar daha çok evcil hay-

vanları bir risk olarak kabul ederken, yaşadığı-

 Arş. Gör. Burak BÜYÜKBAKİ,  
Kafkas Ü. V.F. Yabani Hayvan Hastalıkları  

ve Ekoloji Abd

TÜRKİYE’DE YABAN HAYATININ 
VARLIĞI VE ÖNEMİ
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mız güncel hastalık/pandemi tablosunun menşeinin 

yabani bir uçan memeli olan yarasa olma ihtimali, 

artık toplum sağlığına bakış noktasında mümkünse 

tüm yabani hayvanların sağlık/hastalık ve olası risk-

lerin bilinmesi zaruretini, ilgili tüm bilim camialarının 

önüne tartışmasız bir şekilde koymaktadır. Bunların 

yanı sıra ülkemizde farklı üniversitelerin bünyesinde 

yer alan, deniz kaplumbağası için spesifik kurtar-

ma ve rehabilitasyon merkezleri, birçok belediye ve 

kamu kuruluşlarının oluşturduğu yabani hayvan tür-

lerinin korunması, kurtarılması ve rehabilitasyonunu 

esas alan merkezler ve ilgili bakanlığın bünyesinde 

de yabani hayvanları tanıyan, müdahale edebilen, 

tedavi ve rehabilitasyonlarını yürütebilecek veteriner 

hekimlere ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bilindiği 

üzere biyolojik olarak hayvanlar aleminde yer alan 

canlıların gerekli tedavisi ve tıbbi müdahaleleri kanu-

nen sadece veteriner hekimler tarafından yapılabil-

mektedir. Belirtilen bu nedenler kapsamında gerek 

ülkemizde gerekse Dünyada veteriner hekimlik eği-

timinde gelişmişlik düzeyi uygun fakültelerde yabani 

hayvan türlerinin tanınması, hastalıklarının bilinmesi, 

oldukça spesifik olan müdahale yol ve yöntemlerinin 

öğretilmesi, yabani hayvan türlerinde geçebilecek 

zoonoz hastalıkların yerinde ve doğru müdahale-

ler ile önlenebilmesi için ilgili bilim dallarının varlığı 

önem arz etmektedir.

Türkiye’de mevcut veteriner hekimliği eğitimi ve öğ-

retiminde verilen müfredat konuları esas itibarıyla 

evcil ve kısmen egzotik türleri kapsamaktadır. Bunun 

yanı sıra akademik yapılanmasını tamamlamış bir-

çok fakültede yabani hayvan türleri üzerine çalışan 

birim ve yapılanmalarına sınırlı sayıda da olsa rast-

lanılmaktadır. Halbuki yabani hayvanların beslen-

meleri, barınmaları, üremeleri, biyolojileri, fizyolojileri, 

davranış biçimleri oldukça farklıdır. Diğer bir ifade 

ile bu hayvanlar, özel, ileri bilgi ve beceri birikimine 

ulaşmış veteriner hekimlerin müdahalesine ihtiyaç 

duymaktadırlar. Bu noktada ihtiyaç duyulan vete-

riner hekimlerin de gereken eğitimi almış olmaları 

gerekmektedir. Türkiye’de veteriner hekimliği eğiti-

minin tarihçesine bakıldığında yabani hayvanlar ile 

ilgili akademik ve bilimsel yapılanmanın 16 Mayıs 

1967 tarihinde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakül-

tesi bünyesinde kurulan ‘’Su ürünleri, Balıkçılık ve Av 

Hayvanları Kürsüsü’’ ile başladığı görülmektedir. Ilgili 

anabilim dalını oluşturan hocaların 1980’lerden son-

ra su ürünleri fakültelerinin kuruluşunda yer alması 

sebebi ile yaklaşık 25 yıl faaliyet gösteren anabilim 

dalı akademik faaliyetlerine devam edememiştir. 

Günümüzde akademik yapılanması gelişmiş, bulun-

duğu coğrafyanın doğal yaşamı müsait olan veteri-

ner fakültelerimizde, fakülte kliniklerine sürekli getiri-

len yabani hayvan hasta akışı ile son 10 yılda yabani 

hayvanların tedavisi, rehabilitasyonu ve doğaya geri 

döndürülmesi çalışmaları hız kazanmıştır. Bugün 

Türkiye’nin birçok yöresinde eğitim-öğretim faaliye-

ti yürüten veteriner hekimliği fakültelerinin hayvan 

hastane kayıtlarında çok farklı türlerde yabani hay-

vanın hasta olarak yer aldığı ve bu sayının her geçen 

gün logaritmik olarak arttığı görülmektedir. 

Yakın geçmişte ülkemizde ilk olarak 2014 yılında Af-

yon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 

kurulan anabilim dalını, 2015 yılında Kafkas Üniver-

sitesi Veteriner Fakültesi/Klinik Bilimleri Bölümü/Ya-

bani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Anabilim Dalı’nın 

kuruluşu takip etmiştir. Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi ile Kafkas Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi’nde kurulan ‘’Yabani Hayvan Hastalıkları 

ve Ekoloji Anabilim Dalı’’ yapılanmasını takiben Is-

tanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve 19 Mayıs 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde de oluşturul-

muştur. Kurulan bu anabilim dalları gerek vatan-

daşlar gerekse doğa koruma ve milli parklar genel 

müdürlüğü ekiplerince yoğun bir şekilde getirilen, 

yaralı veya bakıma muhtaç birçok türden yabani 

hayvana tedavi, bakım, rehabilitasyon, doğaya geri 

döndürme gibi temel hizmetleri kesintisiz sunmakta 

ve akademik yönden de önemli bir bilgi birikimi ka-

zandırmaktadır.

Yabani hayvan hekimliği daha çok gönüllülük iste-

yen bir durumdur. Türlere göre uzmanlaşmak günü-

müz şartlarında zordur fakat aşılamayacak bir du-

rum değildir ve kısa süre içerisinde çözümlenecektir. 
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Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Veteriner Hekim-
ler Derneği adına 21. bülten sayımızda sizinle 
röportaj yapmaktan çok mutluyuz. Türkiye’nin 
psikoloji alanında önemli isimlerinden birisiniz. 
Psikolog, akademisyen, TV programcısı, yazar 
ve hayvan sever kimliği ile tanıdığımız Prof. Dr. 
Üstün Dökmen’i bir de sizden dinleyebilir miyiz?

Prof. Dr. Üstün DÖKMEN: Dilruba Hocam, te-
veccühünüzdür sözleriniz, sağ olunuz. Psikoloji 
alanında bilimsel yazılarım, çocuklar için ma-
sal kitaplarım, şiir kitaplarım, romanlarım var. 
11 romanımın tiyatro eseri var. 472 kere Ankara 
Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenen “Komşu Kö-
yün Delisi” bana aittir. Ben küçükken, 6 yaşında 
tiyatro ve roman yazmaya karar verdim. Daha 
okumam, yazmam yoktu. Öğreneyim, defteri 
doldurayım, roman olur, diye düşünüyordum.

Annem edebiyat öğretmeni ve avukattı.  “Üs-
tün, önce bilimde mesafe kat et, sonra sanat 
ve edebiyatla uğraş” diyerek, Fuzuli’nin “Bilim-
siz şiir temelsiz duvara benzer, gayet itibarsız 
olur” dizelerini hatırlatan annemin bu sözlerini 
ciddiye aldım. Bu yüzden psikolojide, eğitim ala-
nında, klinik psikolojide, doktor, profesör oldum. 

Daha sonra da sanatla uğraştım. Veteriner he-
kimlik mesleği çok saygı duyduğum bir meslek 
olmakla birlikte, ülkemin ve Dünya’nın da saygı 
duyduğu bir meslek grubudur. Hayvan severim. 
Hayvanları sevmeden, insanları seviyorum diye-
meyiz.

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Üstün Hocam, tü-
ketici olan biz insan evladı, doğanın dengesini 
bozduk. Son yıllarda bu durum kendini belli eder 
oldu. Avın, avcılığın hayvana ve insana verdiği 
zarar hakkında neler düşünüyorsunuz? 

Prof. Dr. Üstün Dökmen: Hayvanları sevmek, 
yaşamı ve insanları sevmenin bir parçasıdır. Irk, 
din, mezhep, renk ayrımı yapmadan, cinsiyet ay-
rımı olmadan, insanları seviyorsak, tüm doğayı, 
hayvanları ve bitkileri de severiz. Dilruba Hocam, 
ilk romanım olan “Ladesçi”nin ana kahramanı 
çiftlik sahibi bir avcı. Yıllarca avlanmış. Sonra bir 
gün doğadaki bir kazı vurmuş. Avcı vurduğu kazı 
eşeğin sırtındaki heybeye koyarken eşeğiyle göz 
göze geliyor. Eşeğin kendisine şunu söylediğini 
zannediyor hikâyede. “Sen ne yaptın böyle” diyor 
eşek ona. Eşek şüphesiz ki böyle bir şey düşün-
müyor, sahibinin avlandığından bile habersiz. 
Ancak adam öyle algılıyor. O günden sonra avcı 
avı bırakıyor. Bu bir kurgu. Ancak gerçek yaşam-
da da vardır. 20- 30 sene avlandıktan sonra, bir 
olay olur, bazı avcılar av konusunda tövbekâr 
olurlar. Bir daha avlanmazlar. Onlar kendilerini 
doğayı ve hayvanları korumaya adarlar. Av ola-
yı beni çok rahatsız ediyor. Bir kere insani değil, 
daha önemlisi genetik kod yok oluyor. Kuşları ve 
geyikleri vuruyorlar. Para karşılığında av serbest. 
Türkiye’de lisanslı avcı çok. Bir de lisanslı olma-
yan, gayet yasa dışı avlanan çok sayıda avcı da 
var. Yurtdışından dağ keçilerini avlamaya geli-
yorlar. Ormanlarımızda vahşi kedilerin sayıları 
giderek azaldı. Artık Türkiye’mizde avlanacak 

Veteriner Hekim Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ

PROF. DR. ÜSTÜN DÖKMEN İLE SÖYLEŞİ
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av hayvanı yok, bitti. Bildiğim kadarıyla son Anado-
lu Pars’ı 1972 yılında Ankara Beypazarı’nda vuruldu. 
Anadolu Pars’ını vuranlar gururla fotoğraf çektirdiler. 
Son dağ aslanı Orta Toroslar’da 1960’ların ortasında 
görüldü. Bir daha gören yok. Dilruba Hocam, bir sınır 
çizmek istiyorum. Av olsun mu, olmasın mı? Aç kal-
mamak için av olabilir, ama keyfine spor olsun, zevk 
olsun, sadizm olsun diye av olmamalı. Örneğin bir 
adada ailenizle yaşıyorsunuz, yiyecek sıkıntısı var. Kişi 
ailesini doyurmak için avlanabilir, bu yanlış değil. Me-
lanie Klein “Insan evladında haset vardır” der. Haset 
kıskançlık değil. Kıskançlık sevdiğim bir kişiyi, eşyayı 
üçüncü kişiden sakınırsam, bu kıskançlık. Haset şöyle: 
“Doğadaki güzel bir şey benim olsun, bu hasettir. Si-
zin eviniz güzel, o benim olsun. Elbisesi güzel, benim 
olsun.” Dilruba Hocam, bu gaspa girer, yağmacılığa 
girer. Doğada kuşlar var, avcı haset ediyor, niye orada 
uçuyor diyor. Ne hakla uçuyor, bu benim olsun diyor. 
Kuşu vuruyor, içini boşaltıp, şöminenin üstüne koyu-
yor. Geyiği vuruyor, kafasını kesip, duvara asıyor. Insan 
evladı ilginç bir varlık. Avrupalılar Maorilerin kafasını 
kesip, süs olarak kullandı. Herman Merville adlı yaza-
rın Moby Dick romanında da vardır. Orda bir belgesel 
niteliğinde bundan söz ediliyor. Avrupa’daki bu insan-
lar uzun yıllar gorilleri avlayıp öldürüyor, gorillerin elle-
rini kesip kül tablası olarak kullanıp, masanın üstüne 
koyuyorlar. Bu sadizmdir, mazoşizmdir. Ava tamamen 
karşıyım. Üç kuruş hazineye para girecek diyerek ge-
netik kod yok oluyor. 1500 sene önce, Çukurova’da 
vahşi filler vardı. Mesela Ankara’da MTA müzesi var 
gidip görülebilir. Anadolu’da filler, zürafalar, gerge-
danlar, aslanlar, kaplanlar vardı hepsi bitti. Dünyamız 
özellikle bölgemiz çoraklaşıyor, kuraklaşıyor. Avlan-
mak bencilliktir, sadizmdir. Ben avcılığa karşıyım.

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Sizin akademik çalışma-

larınızın yanı sıra, şiir kitaplarınızın, tiyatro eserlerinizin 
ve romanlarınızın yayınlandığını da biliyoruz. Özellikle 
Iletişim Çatışmaları ve Empati, Kelebekler ve Insan-
lar, Metrestepe, Ay kapanı, Direksiyon, Küçük Şeyler 
1,2,3,4 serisi kitaplarınızı, son romanınız olan Palandö-
ken kitabınızı, aynı zamanda Küçük Gezginler, Oyun-
cak Şehri…gibi pek çok çocuk kitaplarınız olduğunu 
bilmekteyiz. Üstün Hocam, kitaplarınızı yazarken ne-
lerden ilham alıyorsunuz? Motivasyon kaynaklarınız 
nelerdir? 

Prof. Dr. Üstün DÖKMEN: Dilruba Hocam, motivas-
yon kaynağım, yaşam, tarih, Türk tarihi, Dünya tarihi 
ve astronomidir. Ben liseyi bitirdikten sonra, fizikte üç 
yıl okudum, ara lisans aldım. Sonra fizik bana uygun 
gelmedi, psikolojiye geçtim. Fizikten, özellikle tarihten, 
yaşam sevgisinden ilham alıyorum. Motivasyon kay-
naklarım bunlar. Ankara üzerine en uzun şiirim, 400 
küsür sayfa olan, Ankara Destanı’dır. Oradaki moti-
vasyon kaynağım Ankara’dır. Ankara’ya, başkente, ka-
leye, Ankara kedilerine sevgimdir. Atatürk’e sevgimdir. 
Bir de eşim Prof. Dr. Zehra Dökmen’e olan sevgimdir. 
Kelebekler ve Insanlar kitabımda, Kelebekler ve Insan-
lar hikâyenin ana kahramanıdır. Direksiyon kitabımda 
“Canbal” adında çok arif ve bilge bir köpek kahraman 
vardır. Ilham nasıl geliyor, onu bilemeyiz. Yazma olayı 
da zannederim, öğrenilen bir şey, otomatiğe bağla-
nıyor. Büyük hikâye ustası Edgar Allan Poe demiş ki 
şiirin %1’i ilhamdır, %99’u çalışmadır. %1 ilham gelir, tek 
cümle gelir. Ama bunun önünü arkasını matematik-
sel bir düşünce ile doldurmanız lazım. Her gün biraz 
yazmak gerekiyor. Ilham kaynağım doğadır, yaşam-
dır, çocuklarımdır, ülkemin çocuklarıdır, Türkiye Cum-
huriyeti’dir.

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Üstün Hocam, bir dö-
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nemin en popüler programı olan “Küçük Şeyler” adlı 
TV yayınını hazırlayıp sunduğunuzu biliyoruz. Özellikle 
iletişim becerileri, çatışma, empati, kaygı, stres ve en-
dişe yönetimi gibi pek çok konuda psikoloji üzerine di-
yaloglarla tiyatro oyunları sergilenir, ardından değerli 
yorumlarınızla bizi aydınlatırdınız. 2002- 2012 yılları 
arasında çekilen “Küçük Şeyler” programının proje ta-
sarım fikri nasıl doğdu? Toplumumuza vermek iste-
diğiniz mesajların, geri dönüşünü gözlemleyebiliyor 
musunuz?

Prof. Dr. Üstün DÖKMEN: Ben “Küçük Şeyler” prog-
ramına başlamadan önce, o yıllarda konferanslar, ko-
nuşmalar yapıyordum. Ankara Üniversitesi Eğitim Bi-
limleri Fakültesi’ndeki derslerime başka bölümlerden 
de öğrenciler gelip, giriyorlardı. Öğrencilerin gözünde, 
neşeli ve ilginç örneklerle anlattığım konular beni ol-
dukça popüler yapmıştı. Türk kültürünün bir ürünü 
olan Nasrettin Hoca edası ile ders anlatmak gerekti-
ğine inanıyorum. Öyle bir adam tabi ki de yaşamadı. 
Ama bilimsel bilgiyi, hatta istatistiği bile, Nasrettin 
Hoca tavrıyla vermek gerekiyor, öğrenci sıkılmaz o 
zaman. Eşim Zehra Hanım’ın Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih, Coğrafya Fakültesi’nde bir lisans öğrencisi 
vardı; Dr. Esin Uçak Şimşek Hanım. Bizim fakültede 
o zamanlar doktora yapıyordu. Eşi Muhammet Şim-
şek TRT’de programcıydı. Bir gün durup dururken Esin 
Hanım, eşine Üstün Hocamla program yapsana de-
miş. Emir büyük yerden geldiği için, Muhammet Bey 
de tamam demiş. Geldi beni buldu. “Hocam böyle 
bir program yapalım mı?” dedi. Muhammet bey, Erol 
Evci ve ben, üçümüz televizyon programı düşündük. 
Adını “Küçük Şeyler” koyduk. 30 dakika sürecek, içinde 
iki veya üç tane skeç olacak. Konuları, ayrıca skeçlerin 
iskeletlerini de ben yazıyordum. Ilk bölümleri, geçen yıl 
kaybettiğimiz tiyatro ve kültür insanımız, Turgay Yıl-
dız yazdı. Kendisiyle gurur duyuyorum. Tiyatro yazarı, 
sanatçı, iskelete et- kemik koyuyor, deri koyuyor, yani 
onu olaya dönüştürüyor. Uzun yıllar televizyonda, 
“Küçük Şeyler” programını yaptık. Sonra özel bir ka-
nalda bir yıl daha yayınlandı. Yaptığımız programların 
olumlu geri dönüşleri olduğunu öğrendim. Evlilikleri 
sorunlu çiftlerin birlikteliklerinin kurtulduğunu, trafikte 
sürücülerin birbirlerine saygılı davrandıklarını duydum 
ve yaptığımız programın topluma ulaşması beni mut-
lu etti.

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Üstün Hocam, evinizde 
kedi, köpek ya da başka bir can dostumuzu besliyor 
musunuz? Besliyorsanız, can dostlarınız hayatınıza 
nasıl girdi? Can dostlarınızla ilgili ilginç bir anınız var 
mı?

Prof. Dr. Üstün DÖKMEN: Çok anım var. 3 kedi, 3 
köpek besledik. Yaşlılıktan öldüler. Köpekleri bahçede, 
kedileri evin içinde besledik. Dilruba Hocam, hepsi de 

sokak hayvanı. Eskiden kedili eve giremezdim. Sizin 
evinize ailecek gelecek olsak, sorardım, “evde kedi var 
mı?” derdim. Var derseniz, “bir zahmet ben gidene ka-
dar kediyi odaya kapatabilir misiniz? ” derdim. Bundan 
17 yıl önce, gri renkli yavru bir kedi, evimizin içine girdi. 
Kedimizin adını kızımla birlikte” Kül” koyduk. Başlarda 
içeriye zor aldığımız Kül adlı yavru kedi, benim, kızımın 
ve ailemizin bir parçası, bireyi haline geldi. Kül’ün dört 
yavrusu oldu. Ikisini verdik, ikisini veremedik. Yavruları-
nın isimlerini “Bal” ve “Arı” koyduk. Kedilerin aşı karne-
lerinde şöyle yazıyor” Kül Dökmen”,” Bal Dökmen” ve 
“Arı Dökmen”. 

Dilruba Hocam, kedi nankör diyorlar. Ilgisi yok, nankör 
olan insan evladıdır. Insanlar kendilerine büyük bir ha-
yat veren, geçmiş atalarına nankörlük ederler. Hay-
vanlarda böyle bir şey yoktur. Annemin son 14 yılı felçli 
geçti. Anneme eşim Zehra Hanım ve kayınvalidemin 
desteği ile bakabildik. Kül, eve gelen bebekleri yalı-
yordu. Yürümeyen bebek, 8 aylık bebek gelse, başına 
oturuyor, çok hafif kafasını yalıyor. Yürüyen çocukları 
yalamıyordu. Annem felçli yürüyemiyor. Bir gün Kül, 
annemin başına oturdu, yastığın orada, yüzünü ve 
kafasını yalamaya başladı. Ben “Eyvah!” dedim. An-
nemin durumu ağır, diye düşündüm. Biz fark etmedik. 
Bir hafta kadar, Kül annemi sürekli yaladı. Doktorda 
başında. Bir hafta sonunda anneciğim öldü. Ondan 
ayrıldık. Yürüyemeyen aciz konumdaki hastayı yala-
ması, anne olan Kül’ün şefkat yumağına bir örnektir. 
Annem öldükten sonra Kül’ü kucağıma alıp, kafasını 
öpüyordum. Annemi öpmüş gibi oluyordum. Çünkü 
Kül anneme izzeti ikramda bulundu. Kedimizi sevgiyle 
anıyoruz. Bir köpeğimiz, yine sokaktan, çoban köpeği 
ile Saint Bernard kırması bir köpek. Yağmurlu bir gün-
de ıslanmış, sucuk gibi olmuş. Zehra hanımla iki kızı-
mız var. Küçük kızım” Baba ne olur bu köpeği alalım” 
dedi. Veteriner hekime götürdük. Aşılarını yaptırdık. 
Aşı karnesine “Sucuk Dökmen” yazdırdık. Güçlü’de bi-
zim köpeğimiz olmadan önce, bir evden atılmış, sol ön 
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bacağını tilki kapanına kaptırmış, üç bacaklı, iyi huylu 
bir köpekti. Işe yaramaz, ava gidemez diye evden at-
mışlar. Bizim köpeğimiz oldu, çok sevdik Güçlü’yü. Su-
mak adlı köpeğimiz de yine sokaktan atılmış, Husky 
türü bir köpek. Eşim Zehra Hanım Kayserili olduğun-
dan, mantıya konan sumaktan dolayı, köpeğimizin 
adını Sumak koyduk. Üçünü birlikte kalmaya alıştırdık 
ve daha sonra birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Sumak 
dişiydi. Sucuk çok iyi huyluydu, çünkü bebekten biz 
yetiştirdik. Ankara dışında tek katlı bir köy evimiz var. 
Sucuk, Güçlü ve Sumak, burada bahçıvanımız tara-
fından bakılıyordu. Köpek ve kedilerimiz öldüğünden 
şimdi almıyoruz. Çünkü öldükleri zaman, çok üzülüyo-
ruz. Ancak sokakta beslediğimiz can dostlarımız var 
tabi ki. Barınmaları için kutu koyuyoruz. Yaz sıcakla-
rından dolayı, böbrek yetmezliğinden ölen kedi ve kö-
pekler olduğunu duyduğumuz için, onlara su koyma-
yı ihmal etmiyoruz. Can dostlarımız için muntazam 
mama alıyor ve koyuyoruz.

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Üstün Hocam, can 
dostlarımızın kaybı sonucu oluşan yas konusuna de-
ğinmek istiyorum. Sadece veteriner hekim kimliğimiz 
ile değil, hayvansever kimliğimiz ile bizler de kayıpla-
rımızda ciddi üzüntüler yaşıyoruz. Sizin de yaşlı olma-
sından dolayı, 3 kedinizi, 3 köpeğinizi kaybettiğinizi 
biliyoruz. Ben de 4 sene önce 16 yaşında Paşa adlı kö-
peğimi kaybettim ve bunun ardından uzun süreli bir 
üzüntü yaşadım. Bize bu travmaları atlatabilmemiz 
için ne gibi önerileriniz olur?

Prof. Dr. Üstün DÖKMEN: Dilruba Hocam, etkilemi-
yorsa, aşırı değilse depresyona dönüşmemişse geçer. 
Fakat kedi, köpek, at, kuş gibi evcil hayvan sahibi için, 
depresyona dönüşüyorsa o zaman bir psikiyatriste ya 
da psikoloğa gitmek gerekir. Hayvanlarımızı kaybet-
tik, bir can dostumuzu kaybettik. Bir miktar üzülmek 
doğaldır, bir hafta hiç keyfiniz olmaz. Ama bu daha 
uzun sürmemeli. Kedimizin, köpeğimizin altısını da 
çok seviyorduk. Işim gücüm de olsa, mutlaka köy evi-
mize haftada bir iki defa onları ziyarete gidiyordum. 
Öldüler, tabi ki çok üzüldüm, ama yıkılmadım, perişan 
olmadım. Çünkü ölüm de yaşamın bir parçasıdır. An-
nem benim için çok önemlidir. Hayatımın kutup yıl-
dızıdır. Annemi kaybettiğim zaman, üzülmez miyim, 
tabi ki üzüldüm, ama derin bir depresyona girmedim. 
Olgunlukla karşıladım.

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Biz veteriner hekimler 
klinik ortamlarda, ameliyat ve tedavi aşamasında, 
hayvan kayıpları yaşamaktayız. Bu kayıplar mesleki 
travmalara yol açmaktadır. Veteriner hekimlikteki yas 
sorununu nasıl çözebiliriz? Bu konu hakkında düşün-
celeriniz nelerdir?

Prof. Dr. Üstün DÖKMEN: Insanlar yakınlarını kay-
bediyorlar. Ilk bir ayda terapi olmaz. O yası yaşama-
sı gerekiyor. Yasın üzerini örtmemek lazım. Kişi ilk bir 
ayda çok üzgün, yakının kaybetti, aileden birini kay-
betti. Üzülmesi normal. Ama aradan sekiz ay geçti, 
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bir yıl geçti. Ilk aydaki kadar üzgünse kişi normal değil, 
depresyona girdi demektir. O zaman o kişinin psiki-
yatriste, psikoloğa gitmesi gerekir. Kendi haline bırak-
mayacağız. Konuyu bir örnekle açıklayayım; uzak bir 
aile dostumuz kocasını kaybetmişti. Beş yıldır evden 
çıkmıyormuş, komşular diyorlar ki “bravo, helal olsun, 
bu ne sadakat, bu ne sadık bir kadınmış” diyorlar. 
“Aman! Depresyona girmiş” dedim.

Bravo demek, bilgisizlik, bravoluk bir ortam yok. Önce 
psikiyatriste, sonra psikoloğa gidecek. Dilruba Hocam, 
aynı durum hayvanlar içinde geçerli. Bir hayvanı kay-
bedince üzülürüz. Çok doğaldır. Ancak bu üzüntünün 
bir sınırı vardır. Eğer aşırı ise, altta yatan psikolojik bir 
durumu tetiklemiş demektir. Fazlaca bir üzüntü varsa, 
o zaman bir uzmana gitmek gerekir. Kendi kendimize 
geçiremeyiz. Alttaki bir duygudan ötürü, çok yoğun 
sevgi ve öfke duyabiliriz. Önce insandan başlayalım. 
Bizde, psikolojik danışmanlıkta, bir kural vardır. Kişi ya-
kınını tedavi edemez, yakınına psikolojik danışmanlık 
uygulayamaz. Bir psikiyatrist veya psikolog, yakınına, 
eşine, dostuna, çocuğuna psikoterapi uygulayamaz. 
Etik değildir, etiğe aykırıdır. Çünkü empati kurmak ye-
rine, sempati duyar yakınına, özdeşim kurar. Objektif 
olamaz, tedavi edemez. Ancak bir yabancı ile empati 
kurabilir. Bir başka konu da hekimler, veteriner hekim-
ler, cerrahlar, herhangi bir hekim, yakınını ameliyat 
edebilir mi? Edemez, yasak, Dilruba Hocam. Hasta-
ya zarar verir. Bir diş hekimi, kendi çocuğunun dişini 
çekmeli mi? Bence etiğe aykırı. Çünkü acıtırım derken, 
tam kuvvet uygulayamaz. Az çeker, diş kırılır. Daha 
kötü hale gelir. Onun için, hekim, diş hekimi, cerrah, 
ortopedist olsun, hekim ile hasta arasında akrabalık 
olmamalı. Hekim hastası ile özdeşim kurmamalı. Yok-
sa faydası olmaz. Veteriner hekimlerin kendi kedi ve 
köpeğini ameliyat etmesi etik değildir. Hayvan ölür-
se veteriner hekimde bu durum travma yaratır. Onun 
için hastayı başka bir veteriner hekim ameliyat etme-
lidir. Çünkü bu süreç kişiyi depresyona sürükleyebilir. 
Çocuklarımız büyürken, psikoloğa ihtiyaç duydular. 
Ben ve eşim de duymuşuzdur. Eşim, Zehra Hanım da 
psikoloji profesörüdür. Çocuklarımızla biz ancak ana 
baba olarak sohbet edebiliriz, nasihat edebiliriz, tera-
pi uygulayamayız, psikolojik danışmanlık yapamayız. 
Dilruba Hocam, kural şu, veteriner hekim herhangi 
bir müşterisinin köpeğine bakıyor. Onlarla empati ku-
rabilir, ama özdeşim kurmayacak. O zaman objektif 
olabilecek. Veteriner hekim kendi kedisine, köpeğine, 
atına bizzat kendi ameliyat yapmayacak. Ilaç vere-
bilir. Empati özdeşime dönüşmemeli. Örneğin hasta-
nın durumu çok sıkıntılı. Ben eve ağlayarak gidersem, 
o psikolojik danışmanlıktan hayır gelmez. Bir daha 
danışmanlık yaptığım kişiyle görüşmemem gerekir. 
Çünkü kanka oldum. Objektif olacaksınız. Terapist de, 
cerrah da, psikolojik danışman da objektif olacak. Ke-
sinlikle kanka olmayacak.

Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ: Sayın Üstün Hocam, 
sizinle gerçekleştirdiğimiz röportajdan gurur ve onur 
duyduk. Bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok te-
şekkür eder, kariyer hayatınızda başarılarınızın deva-
mını dileriz.

Prof. Dr. Üstün DÖKMEN: Dilruba Hocam, size, aile-
nize, veteriner hekim arkadaşlarınıza sevgi ve saygıla-
rımızı sunuyoruz, ben ve eşim Zehra Hanım.
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Içimizden Biri köşemizin bu ayki konuğu veteri-
ner hekim, yazar Umut TAYAN. 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 
1999 yılında mezun olan Umut TAYAN, bilim 
uzmanlığını 2008 senesinde Ankara Üniversi-
tesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında tamam-
lamıştır. 2000 yılından bu yana kamuda ve-
teriner hekim olarak çalışan Umut TAYAN, 
toplu tüketim yerlerinde gıda kontrol ve hijyen 
denetim hizmetlerini yürütmüş, bu hizmetler 
kapsamında denetimlerin planlama ve icra-
sının yanı sıra gıda çalışanlarına da eğitimler 
vererek gıdaların tedarik, muhafaza, hazırlama 
ve sunum aşamalarının doğru, sağlıklı, kaliteli 

ve güvenilir bir şekilde yürütülmesinde etkin rol 
oynamıştır. 

Yine bu amaçla kurulmuş gıda laboratuvarla-
rında mikrobiyoloji uzmanı olarak görev alarak, 
tüketime sunulan gıda ve suların mikrobiyolojik 
kriterlere uygunluğunun takibini ve sürekliliğini 
sağlamıştır. Halen kamuda veteriner hizmetleri 
alanında yönetici pozisyonunda çalışmaktadır. 

Yazarlık kariyeri ise ilk kitabı Ambrosia’nın Tür-
kiye’nin en eski ve köklü yayın kuruluşu olan 
Bilgi Yayınevi etiketiyle 2020 yılının son gün-
lerinde raflardaki yerini almasıyla başlamıştır. 
Okur tarafından konu özgünlüğü, kurgu ve akı-
cılık yönleriyle çok beğenilen ve oldukça yapıcı 
yorumlar alan macera tarzındaki romanın ilgi 
çekici olduğu kadar merak uyandıran adı, mi-
tolojik tanrıların ölümsüzlük iksiri Ambrosia’dan 
gelmektedir. 

Veteriner Hekim Umut TAYAN

İÇİMİZDEN BİRİ: UMUT TAYAN
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Adından da anlaşılacağı gibi kitabın konusu, insa-
noğlunun ölümsüzlük arayışında ne kadar ileri gide-
bileceği ve bu uğurda nelerden vazgeçebileceğiyle 
alakalıdır. Özellikle Nazi Almanya’sında saf ve üstün 
ırkı bulma ve bulunan bu ırkın tüm insanüstü özellik-
lerini gen aktarımı yöntemiyle sonraki nesillere ak-
tarma ideali kitabın konusuna yön vermiştir. Kitabın 
baş ve belki de en önemli karakterlerinden biri olan, 
dahi fakat inanılmaz hırslara sahip bir profesör, ba-
şında olduğu biyoteknoloji şirketini paravan olarak 
kullanmakta ve dünya çapında toplamayı başardığı 
milyonlarca insana ait genetik materyali, kendi ide-
ali için kullanmaktan çekinmemektedir.

Ölümsüz olma fikrine felsefi ve etik bir yaklaşım ge-
tiren romanda, ayrıca insan klonlama çalışmalarına 
da yer verilmiştir. Bir canlıyı kendi hücresinden elde 
edilen genetik materyali kullanarak kopyalamak an-
lamını taşıyan klonlama, koyun Dolly’le başlayan ve 
günümüze değin süregelen bir yöntem olsa da, in-
sanların klonlanması etik ilkeler gereği yasaklanmış 
ve ciddi yaptırımlarla bu uygulama henüz başlama-
dan noktalanmıştır. Ancak tüm yasak ve cezalara 
rağmen bu uygulamanın insanlar üstünde denen-
diğine dair birtakım haberler nadir de olsa basına 
yansımıştır. Kitapta geçen klonlama yöntemleri ise 
tamamen bilimsel gelişmelere dayandırılmakla bir-
likte, klonlanan kişinin genetik materyalinin temini 
ile klonun tarihsel ve ruhani kişiliği tamamen kurgu-
sal olarak oluşturulmuştur. 

Umut TAYAN, kaleme aldığı romanı ve romanda yer 
alan karakterleri kurgularken, genetik ve mikrobi-
yoloji başta olmak üzere hekimlik eğitimi sırasında 
aldığı teorik ve pratik derslerden ve veteriner hekim-
lik mesleğinin kendisine kazandırdığı insan ilişkileri, 

gözlem yeteneği, konuşma yetisi olmayan hastala-
rın şikâyetlerini araştırıp bulma gibi deneyimlerden 
fazlasıyla yararlandığını belirtmiştir. 

Yazarın kaleme aldığı ve yayımlanma aşamasında 
bulunan ikinci kitabında ise; ilk kitapta geçen, kötü 
ve karanlık bir kişiliği olmasına rağmen ödün vermez 
ilkeleri sebebiyle okur tarafından sevilen bir tetikçi-
nin, çocukluğundan başlayarak aldığı suikast eğitim-
leri ile hatırlayamadığı geçmişini bulma çabaları ve 
günümüze kadar gelen ilginç ve aksiyon dolu hikâye-
si anlatılmaktadır. 

Yazar aynı zamanda, Ankara’da hüküm sürmüş uy-
garlıklardan günümüze kadar ulaşmayı başarmış 
kalıntılarda geçen polisiye tarzındaki romanı üzerin-
de çalışmalarına devam etmektedir. 

Gerek sosyal medyada gerekse çeşitli edebiyat der-
gilerinde röportajları yayımlanan Umut TAYAN, ve-
teriner hekimliğinin yanı sıra edebiyat toplulukları 
aracılığıyla okurlarla söyleşiler yapmakta ve kitap 
fuarlarında düzenlenen imza günü etkinliklerine ka-
tılmaktadır.
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Kedi, tarım ile uğraşan yerleşik insanların, çiftçi-
lerin evcil hayvanı olmuştur. Bu süreçten başla-
yarak kedi, insan hayatında önemli bir yer edin-
miş, evin bireyi olmuş, kutsal hayvan statüsüne 
erişmiş, tapınılmış, heykellere konu olmuştur. Ör-
neğin Mısırlılar, kedilerine verdikleri kutsal değeri 
duvar resimlerine yansıtmıştır. Bu resimlerde ke-
diler, küpe ve kolye gibi mücevherlerle süslenmiş 
olarak tasvir edilmiştir.

Kedi birçok kültürde tanrıçaların simgesi olmuş-
tur. Antik Mısır’da tanrıça Bastet bereketi, Çin 
kültüründe Li Shou bilgeliği, Yunan mitolojisinde 
Artemis ve Iskandinav mitolojisinde Freyja do-
ğurganlık, aşk ve güzellik simgesi olarak betim-
lenmiştir. Japonya’da Maneki Neko şans, uğur, 
bolluk ve bereket getirdiğine inanılan popüler 
bir kedi objesidir. Hristiyan inancında cadılarla 
özdeşleştirilen kara kedi şeytan imgesiyle temsil 
edilmiştir. Müslümanlıkta temizliğin simgesi ola-
rak değer verilmiş, öldürülmesi günah sayılmıştır.

Yağlı boya resim sanatında kedi tasvirlerinin gö-
rülmesi Rönesans dönemi ile başlamıştır. Kedi 
sever kimliği ile bilinen Leonardo da Vinci, yağlı 
boya ve desen eskizlerinde kedilere yer vermiştir. 
Kedileri titizlikle incelemiş ve anatomisini resim-
lerine aktarmıştır. Leonardo da Vinci “Minicik bir 
kedi yavrusu, bir sanat şaheseridir” diyerek her 
kedinin kusursuz, güzel ve estetik olduğunu bize 
anlatmaktadır.

Kedi her dönemde insanların sevgi ve hayranlık 
duyduğu bir hayvan olmuştur. Bu sevgi Victoria 
döneminde zirve yaparak güzelliği simgelemiş, 
birçok ressam sanat eserlerinde kediyi sıklıkla 
obje olarak kullanmıştır. Bu sanatçılardan biri 
de Louis Wain’dir. Sanatçı çoğunlukla antropo-
morfize (insan biçiminde) edilmiş büyük gözlü 

kediler ve yavru kedileri resminin ana konusu 
yapmıştır. Eşi meme kanserine yakalanınca 
evde oluşan mutsuzluk, yağmurlu bir günde içe-
ri alınan kedi yavrusu ile mutlu bir döneme gir-
miş, eşinin kedilerden hoşlandığını gören sanat-
çı, bu süreçten sonra eşini mutlu edebilmek için 
sürekli kedi resimleri çizmeye başlamıştır. Eşini 
meme kanserinden kaybeden sanatçı ruhsal 
olarak hastalanmış, resimlerinde sevimli görü-
nen kediler zamanla zihninde biçim değiştirmiş-
tir. Sanatçı psikolojik ataklar yaşamış, şizofreni 
teşhisi konmuştur. Günümüz psikiyatristleri bu 
hastalığın şizofreni değil de Asperger sendromu 
olabileceğini varsaymışlardır.

Louis Wain’in biçim değiştiren kedileri

Kedi resimleriyle ünlü bir diğer ressamda Carl 
Kahler’dir. Dünyanın en büyük ve en ağır kedi 
tablosu olan “Karımın Aşkları” adlı eseri, 1891 yı-
lında, milyoner Robert C. Johnson eşi adına Carl 
Kahler’e yaptırmıştır. Sanatçı, bu resim için 3 yıl 
Johnson’un kedilerini inceleyerek, kedilerin farklı 
pozisyonlarında çizimlerini yapmıştır. Eşi Anka-
ra kedisi hayranı olan Johnson’un 350’den fazla 
Iran ve Ankara kedisi olduğu söylenmektedir.

ÇAĞDAŞ RESİM SANATINDA  
KEDİ TASVİRLERİ

Veteriner Hekim Dilruba COŞKUN BAŞBUĞ
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Carl Kahler “Karımın Aşkları”

Gottfried Mind, resimlerinde kedi ana objesi olmuştur. 
Kedi sever olan sanatçı, kedi çiziminin Raphael’i ola-
rak anılmıştır.

Gottfried Mind “Anne kedi ve yavruları”

Edouard Manet, Paul Klee, Susan Herbert, Koreli res-
sam Byeon Sangbyeak gibi birçok ünlü sanatçı, atöl-
yelerinde kedi beslemiş ve kedilerin resimlerini çizmiş-
lerdir. Henri Matisse, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Andy 
Warhol, Salvador Dali de kedi sever ressamlardandır.

Susan Herbert “Venü<s’ün Mırıltısı”

Theophile Steinlen, modern kabarenin öncüsü olan 
bohem eğlence merkezleri için kedi içeren ikonik pos-
terler yapmıştır. Günümüzde bohem yaşamın simgesi 
haline gelen bu imgeye Paris sokaklarında satılan he-
diyelik eşyalar arasında sıkça rastlanmaktadır.

Theophile Steinlen “Kara Kedi Kabaresi posteri”

Japon ressam Utagawa Kuniyoshi’nin eserlerinde, 
kedi, antropomorfik öğeler barındırmaktadır.

Utagawa Kuniyoshi 
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Modernizmin öncüsü olan Marc Chagall, resimlerine 
fantastik bir dokunuş vermek için, kedi içeren farklı im-
geler kullanmıştır. Kediler, genellikle resimlerinin konu-
su olmuştur. Ressam, imgelediği kedilerine, yüzleri ve 
duruşları kadar kişiliklerini de vurgulayan insani özel-
likler kazandırmıştır.

Pablo Picasso’nun “Kuş Yiyen Kedi“adlı çalışması 1939 
yılında yapılmıştır. 2. Dünya savaşı yıllarında yapılan 
resim, güçlü olanın, güçsüz olana yaşattığı zalimliği 
temsil etmektedir.

Pablo Picasso’nun “Kuş Yiyen Kedi “

Andy Warhol 1950’lerde annesi ve tam 25 kedisiyle 
beraber yaşamıştır. Sanatçı ve annesi kedi sever kim-
likleriyle tanınmıştır. Andy Warhol kendisi gibi sanatçı 
olan annesiyle birlikte, kaligrafi ve el çizimleriyle renk-
lendirdikleri, kedilerin cennetteki maceralarını anlatan 
bir kitabı 1954’te yayınlamışlardır. Pop art sanatın ön-
cüsü Andy Warhol, ” Sam Adlı Kediler” serisiyle kedilere 
olan hayranlığını bizlere bir kez daha göstermiştir.

Andy Warhol” Sam Adlı Kediler”

Türk resim sanatında, Cumhuriyet sonrası dönemde kedi 
sıklıkla kullanılan bir figür olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Neş’e Erdok, gündelik hayattan izler barındıran kom-
pozisyonlarında mutlaka kedi tasvirine yer vermiştir. 
Erdok, kedi sever sanatçılar arasında yer almakta-
dır. Kedileri kadın imgeleriyle resmeden Neş’e Erdok, 
kedilerin kendisini sembolize ettiğini dile getirmiş ve 
resmin içine kedi olarak dâhil olduğunu ifade etmiştir. 

Neş’e Erdok

Cihat Burak, resimlerinde halkın yaşam biçimini mi-
zahi bir bakış açısıyla vurgularken, nesnelerin diliyle 
konuşmayı, toplum yaşamındaki çelişkilere ve açmaz-
lara yer vermeyi tercih etmiştir. Sanatçı, resimlerinde 
kedi tasvirine sıklıkla yer vermiştir.

Türk resim sanatında kedi tasvirini konu alan pek çok 
sanatçı olmuştur. Eren Eyüboğlu, Fikret Mualla, Or-
han Peker, Fikret Otyam, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Abi-
din Dino, Selma Gürbüz gibi sanatçılarımız da kediyi 
resimlerinde obje olarak kullanmışlardır.

Gürbüz Doğan Ekşioğlu, kendisiyle özdeşleştirdiği, özgür-
lüğüne düşkün kedilerin resimlerini yapmayı sevmiştir. 

Selçuk Demirel’ de dünya çapında tanınmış sürrealist 
bir sanatçımızdır. Kedi çizimlerinin yanı sıra, kediler 
üzerine kitapları da bulunmaktadır.
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Gürbüz Doğan Ekşioğlu “Fincandaki Kedi”

Polonya asıllı Ankara’lı ressamlarımızdan Marek Brzo-
zowski sürrealist sanat anlayışı ile kedileri resimlerinde 
tasvir eden sanatçılarımızdandır.

Evin bireyi olan kedi, resim sanatında sıkça kullanılan 
bir figür olmuştur. Geçmişten günümüze sanatçıların 
pek çoğu, yaşamlarında arkadaş olarak gördükleri 
kedilerini resimlerine de dâhil etmeyi seçmiştir. Kedi-
ler, sezgileriyle insanları büyüleyen, asil tavırları, zekâ 
fışkıran davranışlarıyla diğer canlılardan ayrılmış, geç-
mişten bugüne din, sanat ve kültürde haklı bir yer 
edinmişlerdir. 

Öyle görünüyor ki, daha nice yüzyıllar boyunca, ken-
dilerine duyulan ilgi ve sevgi nedeniyle kediler, gerek 
tuvalleri gerek hikâyeleri süsleyen bir obje olmaya de-
vam edeceklerdir.

Kaynaklar yazardan temin edilebilir.

Marek Brzozowski
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Polimed İlaç ve Tav. Tic. ve San. Ltd. Şti.

BESİ PERFORMANSI
İÇİN DOĞAL ÇÖZÜM.

Daha Fazla Günlük Canlı Ağırlık Artışı (GCAA)
Daha Düşük Yem Dönüşüm İndeksi (FCR)
Daha Sağlıklı Hayvanlar
Daha Kaliteli Et

www.polimed.com.tr
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KEDİNİZ VE KÖPEĞİNİZ İÇİN 
YENİ NESİL BESLENME

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

FAOLA.
5 YAŞINDA

30.000
NESİLDİR
ETOBUR

KOŞU HIZI
Saniyede 10 metre

FREKANS
ARALIĞI
40 - 60,000 Hz

GÖRÜŞ AÇISI
250 derece

ÇENE KUVVETİ
150kg/cm2

NAZAL KAVİTE
İnsanlardan 30
kat daha geniş

JANGO.
2 YAŞINDA

30.000
NESİLDİR
ETOBUR

ÇEVİKLİK
Kendi boyunun 6
katı kadar yükseğe
zıplayabilir

KOŞU HIZI
Saniyede
10 metre

DENGE DUYUSU
Baş pozisyonunun
mutlak ve sürekli
mekansal
farkındalığı

İŞİTME YETENEĞİ
Sesleri yüksek
hassasiyetle seçebilir ve
yerlerini tayin edebilir

TAT ALGISI
250 tat alma
cisimciği

hpm-kedikopek-ilan.indd   1 13.10.2021   13:01
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Meme Bakımı

Tüy Bakımı 
Göz Bakımı 

-Kalıntı bırakmaz.
-Yanma, batma hissi oluşturmaz ve hayvanların canını yakmaz.

-Bakteri, virüs ve mantar gruplarının tamamına geniş ve hızlı etki sağlar.
-Solunmasında, göz ile temasında herhangi bir problem yaşatmaz.

-Doz aşımı yoktur. Güvenle kullanılır.
- Ağız yaralarında kullanılır, yutulmasında problem yaratmaz.

*Dijital Dermatitis
*Enfektif ve Non enfektif Tırnak Yaralarında

*Cilt Lezyonlarında
*Mantar ve Yaralarda

*Kaşıntı, Kızarıklık ve Şişkinliklerin giderilmesinde

*Pink Eye (Pembe Göz Hastalığı)
*Konjonktivit

*Blefarit

*Subklinik ve Klinik Mastitislerde meme içi uygulamalar ile erken evrede 
yakalanan vakalarda kullanılabilir. İlerlemiş vakalarda ise antibiyotik 

kullanım süresinin kısaltılması, kalıntı miktarının azaltılması ve tedaviye 
yanıtın hızlanmasına katkıda bulunur.
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ÇUKUROVA
Veteriner Ecza Deposu Ltd. Şti. 

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

www.cukurovaeczadeposu.com




