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EDİTÖRDEN

Değerli meslektaşlarımız ve okurlarımız,

2021 yılının ikinci elektronik bülteni ile 
karşınızdayız. Bu sayımızda da elimizden 
geldiğince zengin bir içerikle karşınıza çıkmaya 
gayret gösterdik. Sayımızda yapay zeka kavramı 
ve veteriner hekimliğinde kullanım alanları; 
hayvan sağlığı hizmetlerinde akılcı ilaç kullanımı, 
kedi ve köpek beslemedeki kritik noktalar, 
coğrafi işaretli gıdalar gibi güncel konuların yanı 
sıra veteriner hekimliği eğitiminde klinik beceri 
laboratuvarının rolü ve önemi ile mesleğimizin 
güncel sorunlarına ilişkin görüşleri içeren yazıları 
bulabilirsiniz. Bültenimiz içeriğine katkıda bulunan 
tüm meslektaşlarımıza ve değerli hocalarıma 
teşekkür ederim. 

Değerli okurlarımız,

Bildiğiniz gibi, 1930 yılında yayın hayatına 
başlayan Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 
2009 yılından itibaren içerik bakımından Bilimsel 
Dergi ve Bülten olarak iki ayrı dergi şeklinde 
ayrılmıştır. Yakın zamanda çevrimiçi platforma 
taşıdığımız ve düzenli olarak Ocak-Haziran 
aylarında yayınladığımız Derneğimiz Bilimsel 
Dergisinde son dönemde yaptığımız değişiklikler 
hakkında da kısaca bilgi vermek istiyorum. 

Dergimiz, dünyada ve Türkiye’de geniş 
çevrelerce benimsenen ve hızla yaygınlaşan 
bir yaklaşım olan Açık Erişim modeli üzerinde 
yapılandırılmaya devam edilmekte ve bu 
girişimlerin bir uzantısı olarak da kabul edilen 
makaleleri Creative Commons Attribution-NC 4.0 
uluslararası lisans kapsamında lisanslamaktadır. 
Yine editörlük ve yayın süreçleri de, Uluslararası 
Tıp Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE), Dünya Tıp 
Dergileri Editörler Birliği (WAME), Bilim Editörleri 
Konseyi (CSE), Yayın Etiği Komitesi (COPE), 
Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) ve Ulusal 
Bilgi Standartları Örgütü (NISO) yönergelerine 
uyumlu hale getirilerek güncellenmiştir. Dergi 
yazım kurallarında da değişikliğe gidilmiş ve 
kaynak gösteriminde sağlık bilimlerinde sıklıkla 
kullanılan Vancouver stili benimsenmiştir. Ayrıca 
bu yazım stiline ilişkin Endnote, Mendeley 
gibi kaynak yönetim araçlarına ait stiller de 
hazırlanarak dergi web sitesine yüklenmiştir. 

Bir derginin saygın veri tabanları tarafından 
indekslenmesi, kalitesinin bir yansıması olarak 
kabul edilir ve indeksli dergiler indekslenmemiş 
dergilere kıyasla genellikle daha yüksek bilimsel 
kaliteye sahip olarak kabul edilirler. Bu anlamda 
hali hazırda TÜBİTAK-Ulakbim yaşam bilimleri 
veri tabanı ve CABI Abstracts tarafından 
taranan dergimiz, artık EBSCOHost, CABI Full 
Text, CiteFactor gibi uluslararası veritabanları 
tarafından da kabul edilmiş ve taranmaya 
başlamıştır. DOAJ, Index Copernicus gibi 
veritabanlarında taranmak için de başvuruda 
bulunulmuş olup, ilerleyen dönemde Dergimiz 
bu veritabanlarında da listelenecektir. Bir sonraki 
hedefimiz ise saygın bir veritabanı olan Scopus’ta 
taranmak olup, ilgili şartları karşılayabilmek için 
çalışmalara halen devam etmekteyiz. 

Bu vesile ile Bilimsel Dergimizde geçmiş 
dönemlerde emeği olan tüm meslektaşlarımıza 
teşekkür eder, Bilimsel Dergimize yeni atanan 
Editör Yardımcısı arkadaşlarıma başarılar dilerim. 

Değerli okurlarımız,

Yazının yazıldığı tarih itibariyle maalesef 
ülkemizin güneyi orman yangınları ile mücadele 
ediyor.  Kadını, erkeği, yaşlısı, genci herkes 
yangınları söndürmek için amansız bir gayret sarf 
ediyor. Elbette binlerce dönümlük alanın orman 
yangınlarında yanması sadece Türkiye’nin 
oksijen depolarının yok olması anlamına 
gelmiyor. Ormanlar aynı zamanda onlarca 
canlının da yuvası. Yangını söndürmek için canla 
başla çalışan itfaiye ekiplerine, orman işçilerine, 
vatandaşlarımıza; ayrıca yangında alevlerden 
ve dumandan etkilenen hayvan dostlarımıza 
sahip çıkarak zamanında müdahale eden ve 
onlarca hayvanı hayata döndüren fedakar tüm 
meslektaşlarımıza buradan şükranlarımı sunuyor, 
bu yangınlarda kaybettiğimiz vatandaşlarımıza 
rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yangın 
faciasından etkilenen tüm vatandaşlarımıza da 
geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 

Bir dahaki sayıda görüşmek üzere...

Sağlıkla kalın...
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BAŞYAZI
DR. HÜSEYIN YALÇIN KÖKSAL 

Değerli meslektaşlarımız,

Bir kez daha sizlerle olmanın mutluluk ve 
onurunu yaşıyorum. e-Bülten 1. Sayımızda 
duyurduğumuz gibi şimdi de e-Bülten 2. 
Sayımızla huzurlarınızdayız.

6 Nisan 2019 da sizlerin teveccühleri ile göreve 
gelen 71. Dönem Yönetim Kurulu olarak son 
kez sizlerleyiz.

Bildiğiniz gibi Yönetim, Denetim ve Onur  
Kurulları  tüzüğümüz gereği 2 yıllık süre ile 
seçilirler. Bu nedenle ve tüzüğümüz gereği, 
Mart 2021 ayı sonuna kadar 1. Genel Kurul 
Toplantısını yapmak ve çoğunluk sağlanamaz 
ise 1 hafta sonrada  çoğunluğa bakılmadan 
2.Genel Kurul Toplantısını yapmak zorunluluğu 
vardır.

Covid  19 Pandemi yasaklarının  bir kısmının 3 
Mart 2021 tarihi itibarı ile sınırlı da olsa kalması 
nedeni ile  ve başkaca bir kısıtlama gelmez ise 
72. Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz.

71. Dönem olarak göreve gelir gelmez ilk işimiz 
İl Temsilcilerimiz ile 28 Haziran 2019 tarihinde 
Ankara’da toplanarak ülke genelinde  meslek 
tabanımıza ulaşmak ve derneğimizin geniş 
ölçekli tanıtımını gerçekleştirerek birliktelik 
gücümüzü artırmayı hedefledik.

2020 başlarında dünya genelinde  ülkemizde 
de 2020 Mart ayı itibarı ile olumsuz etki ve 
can kayıplarının yanı sıra ekonomik hayatı da 
adeta felç eden salgın bizlerinde hedeflerimize 
ulaşmamızı olumsuz olarak etkiledi. Pandemi 

öncesinde o kısa süreçte sadece Adana ve 
Diyarbakır illerine ulaşabilerek meslektaşlarımız 
ve öğrenci kardeşlerimizle bir araya gelebildik.

Daha sonraki süreçte günümüze kadar çevrimiçi 
organizasyonlarla meslek camiamızla iletişim 
kurmaya çalıştık. 6 Şubat 2020’de  mesleğimizin 
90. Kuruluş Yıl Dönümünü Ankara’da 
yoğun bir katılımla kutlayabilmişken bu yıl 
Derneğimizin kuruluşunun 91. yıldönümünü 
6 Şubat 2021 tarihinde çevrimiçi olarak 
gerçekleştirebilmenin  burukluğunu yaşadık. Bu 
çevrimiçi kutlamamızda bizlerden desteklerini 
esirgemeyen başta Prof. Dr. Ferruh DİNÇER 
olmak üzere Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER 
ve Prof. Dr. Tamay Başağaç GÜL hocalarımıza, 
meslektaşlarımız Veteriner Hekim Adnan 
SERPEN, Dr. Öğr. Üyesi Rüştü TAŞTAN, Prof. 
Dr. Osman YILMAZ  ve  Doç. Dr. Cavit Işık 
YAVUZ hocamıza da teşekkürü borç biliriz.

Gönül isterdi ki salgın engeline rastlamadan, 
ülke çapında hedeflediğimiz  organizasyonları 
yapabilsek ve meslektaşlarımızla bire bir 
ulaşabilseydik. Elimizde olmayan nedenlerle 
yaşadığımız  aksaklıklardan dolayı üzgünüz. 
Ancak bu süreçte sosyal medya iletişim 
kanallarımızı aktif hale getirerek  ve zoom 
hesabı edinerek mümkün olduğunca meslek 
camiamızdan uzak kalmamaya çalıştık.

Eminim ki 72. Dönem için göreve gelecek 
meslektaşlarımız eksik veya yarım kalan 
hedeflerimize sonuna kadar ulaşacaklardır.

Gönül dolusu saygı ve sevgilerimle.

(NOT: Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından derneğimize bildirilen 
karar üzerine yapılması planlanan 72. Olağan Genel Kurul için zorunlu olarak 

erteleme kararı alınmıştır.)
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ÇALIŞMALARIMIZ

Veteriner Hekimler Derneği

71.Dönem Yönetim Kurulu

Değerli meslektaşlarımız, derneğimiz 
e-bültenin ikinci sayısı ile birlikte sizlerle 
olmanın mutluluğu ile Veteriner Hekimler 
Derneği Yönetim Kurulu olarak ilk sayıdan 
bugüne yaptığımız etkinlikleri sizlerle 
paylaşmak istiyoruz. Söz konusu etkinliklerle 
ilgili detaylı bilgilere ve daha fazlasına web 
sitemizin haberlerimiz, etkinliklerimiz ve basın 
duyuruları bölümlerinden de ulaşılabilir.

Değerli meslektaşlarımız, 9 Ocak 2021 
tarihinde Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi VetAnka öğrenci topluluğu tarafından 
gerçekleştirilen VetAnka Live Sektör sohbetleri 
etkinliği kapsamında Genel başkanımız Dr. 
Hüseyin Yalçın KÖKSAL ‘’Veteriner Hekimliğin 
Yaşamsal Önemi’’ konulu konuşmalarını 
yaparak genç meslektaş adaylarımız ile bir 
araya gelmiştir. 

20 Aralık 2020 tarihinde Kanal D Televizyonu 
hafta sonu haber programında “Samsun’da 
emekli bir öğretmen 71 yaşında veteriner oldu” 

vurgusu ile yapılan veteriner hekimlik mesleğini 
2 sene uzaktan mektup ile pratikten yoksun,  
güya eğitimle özdeş tutan haber yapılmıştır. 
Yapılan haberden ötürü gerekli düzeltmenin 
yapılması ve veteriner hekim camiasından 
özür dilenmesine ilişkin yönetim kurulumuz 
adına genel başkanımız tarafından basın 
bildirisi yayınlanıp gerekli uyarılar yapılmıştır. 
Bunun sonucunda hızlı bir şekilde yetkili kişiler 
tarafından geri dönüş yapılmış olup meslek 
camiamızdan gerekli özür dilenmiş ve bir de 
röportaj teklif edilmiştir. Buna ilişkin olarak da 
Genel Başkanımız Dr. Hüseyin Yalçın KÖKSAL 
ile pandemi döneminde evcil hayvanlar konulu 
röportaj yapılmış olup 14 Ocak 2021 tarihinde 
akşam haberleri kuşağında yayınlanmıştır. 

Değerli meslektaşlarımız, 6 Şubat 1930 
tarihinde İstanbul’da “Türk Baytarlar Cemiyeti” 
adı ile kurulan Veteriner Hekimler Derneği 91 
yaşında. Derneğimizin 91. Kuruluş yılı sebebi 
ile 71. Dönem Yönetim Kurulu ve üyelerimiz ile 
birlikte 5 Şubat 2021 tarihinde Anıtkabir’de bir 
tören düzenlenmiştir. 6 Şubat 2021 tarihinde 
moderatörlüğünü yönetim kurulu üyemiz 
Veteriner Hekim Barış BATUR’un yaptığı  iki 
oturumdan oluşan bir panel düzenlenmiştir. 
Panel zoom üzerinden gerçekleştirilip 
Derneğin Youtube kanalı üzerinden canlı olarak 
yayınlanmıştır. Asırlık Çınar Veteriner Hekimler 
Derneği adlı ilk oturumda Prof. Dr. Ferruh 
DİNÇER, Prof. Dr. Tamay Başağaç GÜL, 
Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER konuşmalarını 
yapmışlardır. Pandemiler Çağında Tek Sağlık 
adlı ikinci oturumda ise Veteriner Hekim Adnan 
SERPEN, Dr. Öğr. Üyesi Rüştü TAŞTAN, 
Doç. Dr. Cavit Işık YAVUZ ve Prof. Dr. Osman 
YILMAZ konuşmalarını yapmışlardır.

7 Mart 2021 tarihinde Yönetim Kurulu olarak 
Serbest Veteriner Hekimler Derneği ve 
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Belediye Veteriner Hekimler Derneği Yönetim 
Kurulu üyeleri ile çevrimiçi toplantı yapılmıştır. 
Yapılan toplantıda güncel mesleki konular ele 
alınarak birlikte yapılabilecek çeşitli etkinlikler 
konusunda karşılıklı fikir alışverişi yapılmış 
olup bu toplantıların belli aralıklarla düzenli 
olarak yapılma kararı alınmıştır.

10 Mart 2021 tarihinde Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı 
Ahmet Mekin TÜZÜN ve Hayvancılık Hizmetleri 
Şube Müdürü aynı zamanda yönetim kurulu 
üyemiz Nurgül SÖĞÜT ile birlikte derneğimizi 
ziyaret etmişlerdir. Yapılan ziyaret kapsamında 
kırsal kalkınmada veteriner hekimlerin rolü ve 
önemleri konulu bir toplantı yapılmıştır. 

21 Mart 2021 tarihinde Yönetim Kurulu olarak 
71. Dönem il temsilcilerimizle çevrimiçi bir 
toplantı gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantıda 
71. Dönem’in değerlendirilmesi yapılmış olup 
gerek bölgesel gerekse de genel olarak mevcut 
mesleki sorunlar ve atılacak adımlar üzerine 
geniş bir değerlendirme yapılmıştır.

22-29 Nisan 2021 tarihleri arasında Dünya 
Veteriner Hekimler Günü münasebetiyle kamu 
oyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlamış 
olduğumuz afişler Ankaray ve Sincan-Koru 
metro hatlarındaki reklam panolarında yer 
almıştır. Bununla birlikte 24 Nisan 2021 
tarihinde bir panel düzenlenmiş olup Veteriner 
Hekimler Derneği Youtube kanalında canlı 

olarak yayınlanmıştır. Moderatörlüğünü 
yönetim kurulu üyemiz Veteriner Hekim Özlem 
ÜNCÜ’nün yapmış olduğu panelde; TVHB 
Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Prof. Dr. 
Şakir Doğan TUNCER, Veteriner Hekimler 
Derneği Genel Başkanı Dr. Hüseyin Yalçın 
KÖKSAL, Prof. Dr. Ferruh DİNÇER, Prof. 
Dr. Rıfkı HAZIROĞLU, Doç. Dr. Okan EKİM 
ve Veteriner Hekim Bilsay Komurcu KANAT 
konuşmalarını yapmışlardır.   

Değerli meslektaşlarımız, bilindiği üzere 6 
Nisan 2019 tarihinde bizlere verilen güven 
doğrultusunda 71.Dönem Yönetim Kurulu 
olarak iki yıllık görev süresince ‘’MESLEĞİNE 
VE DERNEĞİNE SAHİP ÇIK’’ misyonu 
doğrultusunda her ne kadar mevcut pandemi 
sürecinin olumsuz etkileri olsa da sürdürmüş 
bulunmaktayız. Bilindiği üzere Veteriner 
Hekimler Derneğinin 72. Olağan Genel 
Kurul toplantısı için Mart ayında karar almış 
ve sizlere duyurulmuştu ancak Ankara İl 
Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 
derneğimize bildirilen karar üzerine zorunlu 
olarak erteleme kararı alınmış ve yine sizlere 
gerekli duyuruları yapılmıştı. Bilmenizi isteriz 
ki 71. Dönem Yönetim Kurulu olarak bu 
süreçte göreve geldiğimiz ilk günkü heyecan 
ve azimle 72. Genel Kurul Toplantısı’na kadar 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. En derin 
sevgi ve saygılarımızla…

ÇALIŞMALARIMIZ

Veteriner Hekimler Derneği 71. Dönem Yönetim Kurulu
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Kadim deyimi Osmanlıcada “Başlangıcı geçmişin 
derinliğinde bulunan, uzun zamanlardan beri var 
olan” anlamına gelir. Ben yazılarımın çoğunda 
“Kökü tarihin derinliklerine kadar uzanan, 
geçmişi şan ve şereflerle dolu kutsal mesleğimiz” 
sözünü kullanırım. Bu sözün ilk bölümü yukarıda 
da değindiğim gibi veteriner hekimliğin kadim bir 
meslek olduğunu tanımlar. Dünyada veteriner 
hekimliği mesleğinin evcilleştirme ile başladığı, 
büyücülük, ocakçılık ve ampriklikle devam ettiği, 
1762 yılında Lyon’da ilk veteriner fakültesinin 
kurulmasıyla birlikte bilimsel bir boyuta evrildiği 
tarihçiler tarafından bildirilmektedir. Bilindiği 
üzere Türkiye’de ilk veteriner hekimliği öğretimi 
Avrupa’dan 80 yıl sonra yani 1842 yılında 
İstanbul’daki Süvari Okuluna bir veteriner 
sınıfı ilave edilmesiyle başlamıştır. Türkiye’de 
veteriner hekimliği öğretiminin ve aydınlanmanın 
başlaması eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir. 
Osman Bahadır “Osmanlılardan Cumhuriyete 
Bilim” adlı kitabında mesleğimiz hakkında 
şu ifadelerde bulunmuştur. “Osmanlılarda 
bilim, bilimsel düşünce ve metot esas olarak 
matbaanın kuruluşundan sonra, 18.Yüzyılda 
tıbbiye, harbiye, baytariye, mülkiye, mühendis 
mekteplerinin ve Darulfünun’un kurulmasıyla ve 

bu kurumlar aracılığıyla doğmuş ve gelişmeye 
başlamıştır. Bilimsel ve daha sonra da modern 
siyasal düşüncenin doğuşu ve yayılışı, bu 
okulların ve kurumların etkisinin ve mensuplarının 
kitleselleşmesiyle birlikte gitmiştir”. Bu söz İkinci 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 1943 yılında 
söylediği “Milletin fende gelişmesinde veteriner 
hekimler başrol sahibi olanlardandır. Denilebilir 
ki insan hekimliği veteriner hekimlik yanında 
okyanusa karşı bir iç deniz gibidir” özlü sözünden 
sonra en anlamlı olanıdır. Mesleğimizin tarihine 
bakıldığında gerçekten de çok eskilere dayandığı 
görülür. Birkaç rakam vermem gerekirse, 91 
yıllık bir Derneğimiz, 67 yıllık bir Birliğimiz, 179 
yıllık bir öğretim kurumumuz, 135 yıllık bir kamu 
örgütümüz vardır. Osman Bahadır’ın kitabında 
belirttiği gibi 18.yüzyılda Osmanlı’da sadece 
subay, doktor, mühendis ve veteriner hekim 
yetiştiren öğretim kurumları vardı. Bize sürekli 
saldıran, bizimle boy ölçüşmeye kalkışan, daha 
dün birinden türemiş köksüz mesleklerin en fazla 
30-40 yıllık bir geçmişleri olduğu düşünüldüğünde 
Türkiye’de veteriner hekimliğin ne denli kadim bir 
meslek olduğu açıkça ortaya çıkar.

Sıklıkla kullandığım sözdeki “Geçmişi şan ve 
şereflerle dolu” ibaresi gerçekten de büyük 
anlamlar içerir. Türk veteriner hekimleri Ulusal 
Kurtuluş Savaşında top arabalarını, kağnıları 
çeken sığırları, mandaları veba hastalığından 
kurtarmak suretiyle bir büyük komutanın 
söylediği gibi Türklerin istiklallerini kazanmalarını 

KENDİNİ ARAYAN KADİM MESLEK
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sağlamışlardır. 1960’larda Ülkemizde büyük bir 
salgına neden olan at vebası hastalığını önlemek 
suretiyle o dönemdeki ulaşıma, taşımaya ve 
ziraata büyük katkılarda bulunmuşlardır. Sivas’ta 
merkez veteriner hekimi olarak görev yaparken 
birlikte çalıştığımız hayvan sağlık memuru Nabi 
Bey bir gün göğsünde at vebası mücadelesi 
sırasında oluşan nal izini gösterip bu izi bir 
madalya gibi göğsümde taşıyorum demişti. O 
mücadelede sakat kalan hatta şehit olan çok 
sayıda meslektaşımızın olduğunu iyi biliyorum. 
Yine 1969 da ortaya çıkan sığır vebasına karşı 
yürütülen mücadelede meslektaşlarımızın ne 
denli büyük bir özveri ile çalıştıklarına bizzat 
tanık oldum. Genç bir veteriner hekim olarak 
Türkiye’nin en soğuk yeri olan Sivas’ın Gemerek 
ilçesinde görev yaparken -10 derecede, sabahın 
saat 05.00’inde her tarafından soğuk hava giren 
eski bir cip ile kardan görülmeyen yollardan 
köylere gittiğimizi, soğuktan ellerimizin, şişe ve 
enjektör içindeki aşının donduğunu bugün gibi 
hatırlıyorum. Hatta bir keresinde köye aşı için 
giderken arabamız kara saplanmış, kurtulmaya 
çalışırken mazotu bitmiş, tam donmak üzere iken 
jandarmalar tarafından kurtarılmıştık. Sevgili 

genç meslektaşlarım, şunu çok 
iyi bilmelisiniz ki Türkiye’deki 

hiçbir mesleğin tarihinde 
böylesine olumsuz 

koşullarda yazılmış 
b i r 

başarı 

hikayesi yoktur. Nitekim o dönemde batılı 
uzmanların on yılda bitiremezsiniz dedikleri 
salgının iki yıl içinde kökünü kazımıştık. O nedenle 
geçmişi şan ve şereflerle dolu bir mesleğimiz var. 

Mesleğimizin kutsallığının ise birkaç nedeni 
vardır. Her şeyden önce bizler konuşamayan, 
derdini anlatamayan hayvanların dertlerine 
derman olmaktayız. Amerikalı Senatör Will 
George “Dünyanın en iyi doktorları veteriner 
hekimlerdir. Çünkü onlar hastalarına derdin ne 
diye sormazlar, kendileri bilirler” demiştir. Ünlü 
tarihçi İlber Ortaylı hastalandığında önce 
veteriner hekime göründüğünü, hatta ünlü 
doktor ve eğitimci Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın 
hastalandığında evinin alt katındaki veteriner 
hekime başvurduğunu, derdini anlatamayan 
hayvanları iyi eden veteriner hekimlerin insanları 
haydi haydi tedavi edeceğini söylediğini bir 
televizyon programında anlatmıştır. Öte yandan 
veteriner hekimler yıllardır mezbahalarda kesilen 
hayvanların etlerini muayene ederek halkın 
sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamaktadırlar. 
Geçmişte bu uğurda kasap bıçağı ile şehit 
edilmiş meslektaşlarımız vardır. Ayrıca, veteriner 
hekimler insanlardaki enfeksiyonların üçte ikisini 
önce hayvanlarda tedavi ederek halk sağlığına 
hizmet etmektedirler. Bu sırada hastalanan 
hatta vefat eden çok sayıda meslektaşımız 
bulunmaktadır. Yine veteriner hekimler 
Cumhuriyetin başından beri hayvan ıslahı ve 
suni tohumlama alanındaki hizmetleri ile hem 
ülke ekonomisine hem de milyonlarca ailenin 

kazancına önemli katkılarda bulunmuşlardır. 
İşte tüm bu nedenlerden dolayıdır ki 

veteriner hekimliği 
çok kutsal bir 

meslektir.
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Değerli meslektaşlarım bizim sadece kadim 
bir mesleğimiz ve şanlı bir tarihimiz yok, 
yetiştirdiğimiz çok değerli insanlarımız da var. 
Dünyada bizim dışımızda hiçbir ülkede veteriner 
hekimliği mesleği o ülkenin istiklal marşını yazan 
bir ulusal şair yetiştirmemiştir. Veteriner Hekim 
Mehmet Akif Ersoy Türk milleti var oldukça adı 
asla unutulmayacak bir meslektaşımızdır. Büyük 
fikir adamı Ziya Gökalp, hikayeci Ömer Seyfettin, 
Dünyada ilk kök hücre tedavisini yapan Ord. Prof. 
Dr. Süreyya Tahsin Aygün, insanlarda ruam aşını 
ilk uygulayan şehit yüzbaşı Ahmet Cemil Bey, 
Türkiye’de ilk tıbbi ve veteriner parazitolojinin 
kurucusu Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Çelebi, 
Türkiye’de ilk nükleer kimyanın kurucusu ve yeni 
bir periyodik cetveli bulan Ord. Prof. Dr. Fazlı Faik 
Yeğül, Fenerbahçe ve Milli Takımın unutulmaz 
kaptanı Zeki Rıza Sporel, Türkiye’nin ilk çevre 
ve halk sağlıkçısı Doç. Dr. Osman Nuri Koçtürk, 
Türk sanat müziğinde yeni bir ses sistemi 
bulan Yavuz Yekta, yüzlerce şiiri bestelenen 
şair ve söz yazarı Mehmet Turan Yarar, ünlü 
şair ve romancı Muzaffer İlhan Erdost ve daha 
isimlerini saymadığım onlarca sanat, fikir ve 
bilim insanı mesleğimizin bağrından çıkmışlardır. 
Günümüzde ise Covid-19’a karşı aşı geliştiren 
Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve Prof. Dr. Osman 
Erganiş’i de bu bağlamda anmamız gerekir. Bu 
meslek büyüklerimizle ve meslektaşlarımızla ne 
kadar gurur duysak azdır.

Kutsal mesleğimiz istihdam alanlarının genişliği 
bakımından da Türkiye’de tek meslektir. Bugün 
Türkiye’de veteriner hekimler en az 20 alanda 
istihdam edilmektedir. Bu alanları hepimiz 
bildiğimiz için burada saymayacağım. Genel 
bir çerçeve çizmek gerekirse veteriner hekimler 
ahırdan sofraya uzanan hayvansal üretim ve 
gıda güvenliği zincirinin her halkasında görev 
yapmaktadırlar. Sağlıklı Çevre/Sağlıklı Hayvan/
Sağlıklı Gıda/Sağlıklı İnsan/Sağlıklı Toplum 
denklemi veteriner hekimliği istihdam alanlarının 
çerçevesini çizer. 

Yukarıda da ayrıntıları ile açıkladığım gibi kadim 
yani çok uzun yıllara dayanan, geçmişi şan, şeref 
ve başarı hikayeleri ile dolu kutsal bir mesleğimiz 
vardır. Türkiye’de hiçbir meslekte bulunmayan 
genişlikte istihdam alanına sahibiz. İki yıl 
önce önemli bir kuruluşun anketinde veteriner 
hekimliği %83 oranla Türkiye’de iş bulmanın en 
yüksek olduğu meslek seçildi. Hepsi ile de gurur 
duyduğumuz Dünya’ya ve Türkiye’ye mal olmuş 

çok sayıda meslektaşımız var. Tek eksiğimiz 
kendimize yeterince güvenmememiz ve 
başkalarının tayin ettiği gündemi takip etmemiz. 
Varsın bizi yasal hakkımız olduğu halde sağlık 
sınıfına almasınlar, varsın bizi yıllarca aldığımız 
yıpranma payından mahrum etsinler, varsın bizi 
sağlıkta şiddet yasasına dahil etmesinler, varsın 
bize aşı önceliği tanımasınlar, bunların bizim için 
eski deyimle hiçbir kıymet-i harbiyesi yani önemi 
yoktur. Meslek örgütlerimiz olsun, bireysel olarak 
bizler olalım enerjimizi bu konulara harcamayalım. 
Biz, bize hak vermesini beklediğimiz 
mesleklerden her bakımdan daha üstünüz. Bunu 
biz değil Türkiye’nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönü söylüyor. İç denizin okyanustan büyük 
olduğu nerede görülmüştür. Bizler, hayvansal 
üretimden ve insan sağlığına hizmetten gelen 
ama yeterince fark etmediğimiz çok büyük bir 
güce sahibiz. Bu gücümüzü, bu enerjimizi bazısı 
yeni oluşmuş bazısı da yıllardan beri süregelen 
iç sorunlarımızın çözümüne harcayalım. Sayıları 
günümüzde 78’i bulan mesleki örgütlerimizi 
bir araya getirip müşterek hareket etmelerini 
sağlayalım, fakülte sayılarımızı azaltmaya 
çalışalım, mesleğimizi kanser hücreleri gibi 
saran uzaktan eğitimli sözde veteriner teknikerler 
sorununa çözüm arayalım, serbest çalışan 
meslektaşlar arasındaki haksız rekabete bir son 
verelim, deontolojiyi mesleğimizin olmazsa olmaz 
bir kuralı haline getirelim, serbest klinik yapan 
meslektaşlarımızı üzen ATS, İTS, E-Reçete 
gibi sorunları çözmeye çalışalım, kamuya 
daha çok veteriner hekim alımı için çaba sarf 
edelim, kamuda çalışan meslektaşlarımızı büro 
memurluğundan kurtarıp sahada mesleklerini 
yapmalarını sağlayalım, kamu hayvan sağlığı 
hizmetlerinin şimdi olduğu gibi ne olduğu belirsiz 
genel müdürlükler bünyesinde değil de 1980’den 
önce olduğu gibi bağımsız, etkin, merkez taşra 
bağı güçlü Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 
bünyesinde toplanması için mücadele edelim. 
Öyle inanıyorum ki, bu sorunlarımızı birlik ve 
beraberlik içerisinde çözdüğümüz taktirde bizi 
küçük gören, yasal haklarımızı vermeyen, 
hatta bilerek gasp eden meslekler ve çevreler 
karşımızda duramayacaklardır.
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Giriş
1980’li yıllarda ben öğrenciyken bir hocamız, 
“klinisyenlik nedir ki, bir stetoskop bir de masa 
yeter” demişti. Gerçekten de o zamanlar bu 
kadar basit bir şekilde açılan veteriner hekim 
muayenehaneleri az değildi. Ama şunu da 
söylemeliyim ki bunların bazıları o yetersiz 
koşullarda, tahminlerin üstünde bir performans 
sergileyebiliyordu. 

Doktora çalışmasına başladığımda Fakültemizin 
imkanları da oldukça kısıtlıydı. Bu nedenle 
insan hastaneleri ve tıp fakültelerinden destek 
alıyorduk. Örneğin çalışmam için gerekli olan 
kan gaz analizatörü koskoca İstanbul’da 
sadece üç yerde vardı. Yine endoskopi cihazı 
sayılı hastanede bulunabiliyordu. Sonraları 
meslektaşların elinde bu tür cihazlar fazlasıyla 
yer almaya başladı.

Şimdi ise bunların hiçbiri yetmiyor ve artık klasik 
tıptan dijital tıbba doğru büyük bir dönüşüm 
yaşanıyor. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin 
sağlık alanında kullanılmasıyla hastalıkların 
tanısı, tedavisi ve önlenmesinde yeni bir 
döneme geçiliyor. Yani artık insan ve hayvan 
sağlığında dijitalleşme çağına adım atılıyor ve 
Veteriner hekimliği uygulamalarında bir devrim 
yaşanıyor (7).

Endüstriyel devrimler: Dijital dönüşümün 
tarihçesi
Teknoloji ve endüstriyel gelişmelerle orantılı 
olarak gerçekleşen bu dönüşümün tarihçesini 
özet olarak şu şekilde sıralayabiliriz:  

Sanayi 1.0: Buharlı makinelerden enerji 
sağlayan mekanik üretim teknolojisinin kullanımı 
yani beden gücünden makine gücüne doğru 
dönüşüm. 18.YY sonları

Sanayi 2.0: Elektrik gücünün kullanımı ve iş 
bölümüne dayanan seri üretimin başlaması: 
Teknolojik devrim dönemi ve ilk ağır sanayi 
hamlesi   20.YY Başları

Sanayi 3.0: İletişim teknolojilerinin gelişimi 
bilgi teknolojilerinin kullanılmaya başlaması: 
Dijitalleşmenin başlangıcı.  Yıl 1970

Sanayi 4.0: Almanya Başbakanı Merkel’in 
dediği gibi (9), Geleneksel üretim yöntemlerinin 
dijital yöntemlerle birleştirildiği, insan gücüne 
ihtiyaç duymayan, robotlarla yapılan üretim 
teknolojileriyle dijital dönüşüm rüzgarı. Yıl 2011 

Dijital sağlıkta dönüşümün önemli bir payı da 
iletişim teknolojilerine yani internete ve mobil 
uygulamalara aittir. 1982 yılından bu yana 
yaşanan gelişmeleri “1G Analog kablosuz 
ses haberleşmesi , 2G Sayısal temelli ses 
haberleşmesi, 3G  Sesin yanında veri ve görüntü 
iletimi, 4G  Mobil internet erişim teknolojisi” 
şeklinde sıralayabiliriz. Yeni çoklu erişim, çoklu 
anten ve modülasyon teknikleri, artan bant 
genişliği değerleri teknolojinin baş döndürücü 
bir hızda ilerlediğini göstermektedir (5). 

Bu hızın neticesinde 5G ile yapay zekada, 
dolayısıyla digital sağlıkta önemli gelişmelerin 
yaşanacağını artık çok iyi biliyoruz.

Yapay zeka nedir?
Normalde insanın zihinsel süreçlerinde 
gerçekleştirilen bilgi depolama, bu bilgiyi analiz 
etme/değerlendirme ve karar verme işlemlerinin 
makinelere bırakılmasıdır. Dijital sağlığın 
temelinde yapay zeka, yapay zekanın da 
temelinde veri elde etme, biriktirme ve sonuçta 
veri kullanma vardır. Dünya genelinde her yıl 
trilyonlarca gigabayt sağlık verisi üretilmektedir 
(2), böylece bu alanda kullanılacak veri miktarı 
her yıl artmakta yıllarca mesleğini uygulayan bir 
hekimin deneyimin artması gibi makinelerinde 
bilgi birikimi ve doğru karar verme yeteneği 
gittikçe artmaktadır. 

Artık birçok hastalık için geliştirilen Yapay zeka 
algoritmaları sayesinde makinelerce % 100’ 
e yakın doğrulukta hastalık tanısı koyulabilir 
duruma gelinmiştir. Araştırıcılar, birçok alanda, 
kan testlerinden tutun çeşitli hastalıklara kadar 
birçok hastalığın teşhisinde (örneğin Florida 
Üniversitesindeki araştırıcılar tarafından üretilen 
algoritmalar sayesinde veteriner hekimlikte nadir 
görülen bir hastalık olan Addisonun teşhisinde) 
yapay zekanın diğer yöntemlerden üstünlüğünü 
ortaya koymuşlardır (11). Yapay zeka destekli 

VETERİNER HEKİMLİKTE DİJİTAL DÖNÜŞÜM
PROF. DR. TAMER DODURKA 
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü
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araçlar, işlenmemiş 
verilerde anlamlı 
ilişkileri belirleyebilirler 
ve ilaç geliştirme, tedavi 
kararları, hasta bakımı, 
mali ve operasyonel 
kararlar dahil olmak üzere 
tıbbın hemen her alanında 
uygulanacak potansiyele sahiptirler 
(13). 

Özet olarak Yapay zekânın sağlıkta kullanma 
alanlarından bazıları şunlardır: 

• Hastalıkların önceden tahmini ve gerekli 
uyarının yapılması

• Hasta sahibi-hekim iletişimi, mobil 
uygulamalar

• Teşhiste kullanılan cihazlarla, her türlü 
görüntüleme teknikleriyle ve laboratuvar 
yöntemleriyle vb. elde edilen verilerin 
biriktirilmesi ve yorumlanması

• Doğru beslenme yöntemlerinin ortaya 
konulması

• Veriler doğrultusunda teşhis 

• Tedavi yöntemini belirleme, hasta bakımı 
ilaç geliştirme

Yapay zeka için veriler nasıl toplanıyor? 
Giyilebilir teknolojik ürünler ve nesnelerin 
interneti: Nesnelerin interneti cihazların 
birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı 
olduğu iletişim ağıdır. Örneğin evcil hayvanlarda 
taşınabilir ve giyilebilir akıllı kameralar ve veri 
toplayan diğer alıcılar Bluetooth, NFC, GPS 
benzeri kablosuz teknolojilerle hayvanın sağlık 
verilerini paylaşmaktadır.  Bunlar “giyilebilir 
teknolojik ürünler” olarak adlandırılırlar (6,8). Bu 
cihazlar bir ekosistem içersinde hayvanı adeta 
çevirim içi yapar ve diğer cihazlara veri aktarır. 
Aynı bağlantılar tanıda kullanılan cihazlar için de 
geçerlidir. Yani oluşturulan ekosistem içersinde 
milyonlarca cihaz (nesneler) birbirlerine 

bağlanabilmekte, aralarında bilgi paylaşımı 
yapabilmekte ve iletişim kurabilmektedir. 

Bu veriler ne işe yarıyor? Makine öğrenmesi 
nedir?: Veri öğrenme temelinde bir yapay 
bir zeka tekniğine sahip olan cihazlar, gelen 
verilerdeki farklılıkları yorumlayıp kendilerini 
geliştirmeye devam ederler. Buna “makine 
öğrenmesi” denir. Diğer cihazlardan gelen veri 
birikimi arttıkça yorumların da güvenirliliği artar. 
Makine öğrenmesinde verilerin işlenmesiyle 
anlamlı örüntüler öğrenilebilen, uzman gibi karar 
verebilen algoritma destekli yazılımlar kullanılır 
(1).

Sağlıkta dijital uygulamaların önemli 
kullanım alanları:
Veri odaklı karar verme imkanı: Normalde, 
hekimler hasta verilerini bilgi ve deneyimleri 
doğrultusunda akıl süzgecinden geçirip 
analiz ederler ve bu analizi teşhis ve tedavide 
kullanırlar. Şüphesiz bu analizlerde iç sesleri 
ve tahminlerinden, yani subjektif etkilerden 
tamamen sıyrılmaları kolay değildir.  Yapay zeka 
ise hekimlerin objektif olarak yani veri odaklı 
karar vermelerini sağlar. 
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Güvenilir makine yorumları ve teşhiste 
doğruluk payının artması: Ekosisteme bağlı 
teşhis cihazları sürekli gelişme göstererek 
sonuçları her geçen gün daha hızlı ve doğru bir 
şekilde yorumlar. Bu şekilde hekimler arasındaki 
yorum farklılığı, dikkatten kaçma, kafa karışıklığı 
gibi riskler ortadan kalkar. 

Halihazırda, Beşeri ve Veteriner hekimlikte 
birçok makine, hasta bulgularını değerlendirip 
yorumlasa da hekimler bu yorumlara 
güvenmezler. Ancak zaman içinde milyonlarca 
vaka verilerinin yapay zeka temelli analiziyle bu 
yorumlar daha doğru hale gelecek ve hekimlerin 
güveni daha da artacaktır.

Veteriner Hekimlikte makine 
öğrenme yazılımı kullanarak 
yorum yapan bir cihaz Iolan 
DEXX SediVue Dx, 2016’da 
piyasaya sürülmüştür. 
İnternete bağlı olan bu 
cihaz binlerce farklı idrar 
örneğini veri tabanıyla 
karşılaştırarak sonucu 
yorumlamaktad ı r 
(https://www.idexx.
com /en/veterinary/
analyzers/sedivue-
dx-analyzer/).

Verilerin analizi ve 
anlamlandırılması: 
Örneğin, yarışma 
kazanan atların 
yeleğine yerleştirilmiş 
bir cihaz, atın her türlü 
etkinliğini kaydeder; 
kazanan atlardaki ortak 
noktaları analiz eder ve atın 
kazanması için gereken optimum 
koşulları ortaya çıkarabilir (10).

Aynı şey çiftliklerde süt-et veriminin 
artırılması için de kullanılabilir. Akıllı kameralar, 
sürü üyelerini yüzlerinden tanıyarak günlük 
etkinliklerini, davranışlarını, kızgınlık durumunu, 
yürüme, yatma, geviş getirme ve beslenme 
durumunu ve diğer aktiviteleri izler. Bu verilerin 
süt verimi kayıtlarıyla birleştirilmesi süt veriminin 
optimizasyonu için veri sağlar (4). 

Koruyucu hekimlik: Risk ve gelecek tahminleri: 
Makine öğrenmesi ve veri analizleri sayesinde 
ileriye doğru tahminler yapılır. Örneğin akıllı 
elektrokardiyogram (EKG) cihazı gibi cihazlar 
hastada kalp krizi olasılığını tahmin eder.

Hastalıkların hangi durumda ortaya çıktığını, 
hangi şartlarda yayıldığını belirler ve koruyucu 
hekimlik için çok önemli çıkarımlar sağlar. 
Böylece hastalığın yayılacağı zaman ve bölge 
önceden belirlendiği için çiftçilere, veterinerlere 
ve piyasaya aşı ve ilaç sürecek ilaç firmaları için 
önemli data sağlar.

Hastaların uzaktan izlenmesi: Hekimler 
gün geçtikçe mobil uygulamalar sayesinde 
hastasının günlük etkinliklerini ve uyku düzenini, 
kilosunu, vücut sıcaklığını, solunum hızı ve 
sayısını, şeker düzeyini, EKG’sini, nabız ve 
kalp ritmini, kan basıncını, kanın oksijenlenme 
ve CO2 durumunu, hemoglobin düzeyini 

vb. izleyebilir ve saklayabilir hale 
gelmektedir (3). Bu çeşitlilik her 

geçen gün daha da artacak gibi 
gözükmektedir. 

Aktivite monitörleri: 
Hayvana giydirilen 
bazı cihazlar ev 
h a y v a n l a r ı n ı n 
davranışlarını izler, 
bu davranışlar 
cihazın dağarcığında 
bulunan hastalıklarla 
örtüştüğünde hayvan 
sahibini uyarır 
Felcana aktivite 
mönitörleri ve mobil 
uygulamaları buna 
örnek gösterilebilir 

(https://felcana.com/
pages/felcana-go).

Mobil ve Tele Tıp: Aktivite 
monitörleri hayvan sahibini 

uyarmakla kalmaz, ilk planda 
ne yapması gerektiğine dair bir 

video kaydı otomatik olarak hayvan 
sahibinin telefonuna gelir. Aynı zamanda 

bu cihazlar hekime de dataları gönderebilir. 

Eğitim: Tıp eğitiminde yapay zeka mükemmel 
bir öğrenme ve pratik imkanı sunar. Özellikle 
anatomi ve fizyolojide artırılmış gerçeklik 
(Gerçek ortamın grafiklerle ve diğer duyusal 
eklentilerle zenginleştirmesi) ve sanal gerçeklik 
yöntemleri kullanılır. 

Haptik uygulamalar hissiyatın da işe katıldığı 
gerçeğe en yakın uygulamalardır. Örneğin 
rektal palpasyon becerisini geliştirmek için 
anatomik yapılar palpe edilirken haptik inek ve 
at kullanılır (7). Cerrahide olduğu gibi, gerçek 
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hayvanda denenmesinin etik olarak uygunsuz, 
pahalı veya hasta üzerinde tatbiki tehlikeli olan 
becerilerin geliştirilmesinde işe yarar (12).

Kablosuz stetoskoplar: Birçok hayvan 
muayene sırasında zoraki olarak sabit 
tutulmaktan hoşlanmaz ve stetoskopla 
muayeneye izin vermez.  Kablosuz olarak veya 
mobil cihazlarda dinleme imkanı veren yapay 
zeka destekli, yani teşhisi de söyleyen veteriner 
stetoskopları (örneğin Stethee, https://www.
stethee.com/) geliştirilmiştir. 

3 Boyutlu bastırılan ortopedik malzemeler: 
3D baskılı hayvan protezleri ve ortezleri: 3D 
baskılı titanyum protezler sakat hayvanlar, gaga 
problemi olan kuşlar, çenesi dağılmış hayvanlar 
vb. için fırsat sağlıyor. Hatta felçli köpeklerde 
beyne yerleştirilen elektrotlar sayesinde kasların 
da hareket ettirilmesi sağlanabilecek. Ancak 
bu tür yapay iskeletin insanda ve hayvanda 
gündelik hayatta kullanılması için hâlâ oldukça 
uzun bir süreç gerekiyor.

Hayvan deneylerine son: Verilerin yapay 
zekayla toplanıp analiz edilmesiyle hayvan 
deneylerine de artık son verilebilir. Bunun yerine 
algoritmalara ve modellere güvenebiliriz.

Yapay zekadan korkmalı mıyız?
“Yapay zeka sadece bir araç. Mühim olan bu aracı 
kimin ne amaçla kullandığı… Yani her teknoloji 
iyi ve kötü niyetlerle kullanılabilir. Neticede yapay 
zeka, öğrenebilmek için insan verisine ihtiyaç 
duyar. Dolayısıyla makinanın doğru öğrenmesi 
için veri setinin doğru kurgulanması gerekiyor. 

Ne kadar iyi niyetlerle kurgulansa da kendini 
kendini geliştiren bu makineler, bazen etik 
olmayan ya da doğru olmayan sonuçlara da 
ulaşabilirler. Örneğin Amazon.com tarafından 
personel temininde kullanılan bir yapay zeka 
programının cinsiyet ya da ırk tercihi yaptığının 
tespiti üzerine programın değiştirilmesi gibi. 

Sonuç: Veteriner Hekimler ne yapmalı?
“Digital sağlığın merkezinde yapay zeka, onun 
da merkezinde veri toplama var” demiştik. 
Yapay zekadan daha fazla faydalanabilmek için 
daha fazla veri toplamaya ihtiyaç var. 

Yapay zekanın fırsatlarından faydalanabilmek 
için “ulusal hatta uluslararası dijital hayvan sağlık 
ekosistemi” oluşturmamız gerekiyor. Bu konuda 
İngiltere (Zoetis) örneğinde olduğu gibi firmalara 
iş düşmektedir. Onların üniversitelerle işbirliği 
yaparak bunu başarılabileceklerine inanıyorum.

 Şurası unutulmamalıdır ki yapay zeka 
veteriner hekimlikteki etkisini gittikçe artan bir 
hızda gösterecek ve meslektaşlarımız Yapay 
Zekanın temel alındığı birçok yeni teknolojiyi 
kucaklamak zorunda kalacaktır. Böylece 
değişimi yakalayanlara yeni fırsatlar, geri de 
kalanlara ise birtakım riskler doğuracaktır. 
Ancak eninde sonunda sadece bu dönüşüme 
ayak uydurabilenler ayakta kalabileceklerdir. 

Kaynaklar:
“Kaynaklar istenildiğinde yazardan temin 
edilebilir” 
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Hayvan sağlığı hizmetlerinde veteriner hekimler 
tarafından kullanılan ilaçlar; “Hastalıkların 
Sağaltımı ve Önlenmesi, Davranışların 
Değiştirilmesi, Gelişmenin Hızlandırılması, 
Verimin Artırılması ve Gıda Kalitesinin 
İyileştirilmesi” gibi farklı amaçlarla uygulama 
alanı bulur. Veteriner sağlık ürünleri Türkiye 
beşeri ilaç Pazar büyüklüğünün yaklaşık %3 
civarındadır. Hayvansal gıda elde edilmesi 
amacı ile yapılan hayvan yetiştiriciliğinde 
kullanılan ürünler global pazarın yaklaşık 
%60’ını oluşturmasına rağmen bu alanda 
gerçekleşen büyümenin ana nedeni pet 
hayvanları segmentinin özellikle genişlemesidir. 
Türkiye’de pet hayvanlarına yönelik ürünlerin 
toplamdaki payı %6’dır. Son yıllarda 
endüstrisindeki büyümeyle birlikte kanatlı 
ürünlerinin payı %28 düzeyine ulaşmıştır. 
Toplam tüketimin %77’si ekonomik kayıplara 
neden olan bakteriyel ve paraziter hastalıklar 
ile verim artışını destekleyen ürünlerdir. 
Bunlar içerisinde de 33% antibakteriyel, %28 
antiparaziter ve %16 vitamin-mineraller pay 
sahibidir. 

Veteriner sağlık ürünleri, hayvan 
yetiştiriciliğinde yarattığı önemli verimlilik artışı 
ve pet hayvanlarının yaşam kaliteleri ve süreleri 
üzerinde sağladığı olumlu katkılar açısından 
vazgeçilmezdir. Veteriner ilaç ve aşıları 
tarımsal gelirlerin içerisinde çok önemli bir yer 
tutmasının yanı sıra insanlar için yaşamsal 
olan et, süt ve yumurta gibi hayvansal gıdaların 
geniş ölçekli üretimine de imkân vermektedirler. 
İlaç kullanımı noktasında Veteriner Hekimin iki 
önemli sorumluluğu vardır. Bunlar; Etkin tedavi 
ile Bilinçli ve Güvenli İlaç kullanımıdır.

“Veteriner tıbbî ürün” terimi “Tüm imalat 
aşamalarından geçerek özel bir isim altında ve 
özel bir ambalaj içinde hayvana uygulanmak 
için hazırlanmış, ilaç anlamında kullanılabilecek 
şekilde veteriner ilaç etkin maddesi içeren 
müstahzarları” tanımlamaktadır. Bu tanıma 
temel olan “Veteriner ilaç etkin maddesi” 
ifadesi de “Hayvanları hastalıklardan 

korumak, tedavi etmek, fizyolojik fonksiyonları 
istenen yönde değiştirmek ve/veya hayvan 
organizmasındaki organik ve fonksiyonel 
bozuklukları düzeltmek amacıyla kullanılan 
veya bir hastalığı teşhis etmek amacıyla hayvan 
için kullanılan tabii ya da sentetik, kimyevî veya 
biyolojik kökenli maddeleri” tanımlar. 

Veteriner ilaçları konusunda yetkili otorite, 
Bakanlık düzeyinde Tarım ve Orman 
Bakanlığıdır. Yasal dayanak olarak ise 5996 
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu esas alınır. Bu Kanunla birlikte 
hazırlanan ikincil Mevzuatlar ile de uygulamalar, 
düzenlemeler gerçekleştirilir. 5996 sayılı kanun 
kapsamında veteriner ilaçlarıyla ilgili terimler 
de belirtilmiştir. Buna göre;

Veteriner biyolojik ürün: Hayvanlarda aktif 
veya pasif bağışıklık oluşturmak, bağışıklığın 

VETERİNER HEKİMLİKTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
PROF. DR. ENDER YARSAN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı

1616



seviyesini ölçmek veya hastalık teşhisi için 
hazırlanmış aşı, serum gibi ürünler ile teşhis 
kitlerini,

Veteriner tıbbî ürün: Hayvana uygulanmak 
ya da hayvan için kullanılmak amacıyla tüm 
üretim aşamalarından geçerek kullanıma hazır 
hâle getirilmiş etkin madde ihtiva eden ürünleri 
ve veteriner biyolojik ürünleri,

Tıbbî olmayan veteriner sağlık ürünleri: Hayvana 
uygulanmak ya da hayvan için kullanılmak 
amacıyla tüm üretim aşamalarından geçerek 
kullanıma hazır hâle getirilmiş ilaç niteliğinde 
olmayan ürünleri,

Veteriner sağlık ürünleri: Veteriner tıbbî ürünleri 
ve tıbbî olmayan veteriner ürünlerini ifade eder. 

Veteriner tıbbi ürünlerin Türkiye’de üretimi, 
Tarım ve Orman Bakanlığından “üretim yeri 
izinli” tesislerde gerçekleştirilir. Ayrıca, Sağlık 
Bakanlığından izinli üretim yerlerinde veteriner 
biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürün 
üretimi yapılabilir. 2011 yılında, AB’ye uyum 
yasaları çerçevesinde veteriner tıbbi ürün 
üretimi için uluslararası bir gereklilik olan “İyi 
Üretim Uygulamaları - (GMP)” şartı getirilmiştir. 
01 Kasım 2015 tarihinden itibaren ülkemizdeki 
tüm veteriner tıbbi ürünlerin üretiminde GMP 
şartları uygulanmaya başlanmıştır. 

Ülkemizde veteriner tıbbi ürünlerin üretilmesi, 
ithal edilmesi,  piyasaya arzı, depolanması 
ve uygulanması için Bakanlıktan “pazarlama 
izni” (ruhsat) alınması zorunludur. Pazarlama 
izni uzmanlardan oluşan “Veteriner Tıbbi Ürün 
Komisyonu” tarafından verilmektedir. Veteriner 
tıbbi ürünlerin toptan satışı veteriner ecza 
depoları aracılığı ile perakende satışları ise 
veteriner hekim muayenehane, poliklinik ve 
hayvan hastanelerinde yapılmaktadır. 

Veteriner Hekimlikte kullanılan ilaçlar; hayvan 
sağlığı ve yetiştiriciliğinde farklı amaçlarla 
uygulama alanı bulurlar. Bu amaçları 
karşılayacak şekilde kullanılan ilaçlar, hedef 
niteliğindeki canlılarda iki yönlü etki oluştururlar. 

Yararlı etkiler ve zararlı etkiler şeklinde. Yararlı 
etkiler olarak; hastalıklar iyileşebilir, hafifleyebilir; 
hastalıklarda koruyucu/önleyici etki oluşabilir ya 
da gelişmenin hızlanması, verimin artması, gıda 
kalitesinin iyileşmesi sağlanabilir. Diğer taraftan 
zararlı etkiler olarak ise şunlar ifade edilebilir;

• Doku ve organlarda hasar, 

• Bağışıklık sisteminin baskılanması/
uyarılması,

• Dirençli suşlar (bakteri, parazit gibi),

• Gıdalarda kalıntı riski.

Ülkemizde 2020 yılı Mayıs ayı itibariyle ruhsatlı 
ürün sayısı 1989 olarak ifade edilmektedir. Söz 
konusu ilaçlardan ana gruplar olarak 919 adedi 
antibakteriyel, 221 adedi vitamin mineral, 192 
adedi antelmintik, 149 adedi ektoparaziter, 82 
adedi hormon, 53 adedi antiprotozoer, 29 adedi 
sıvı elektrolit, 25 adedi anestezik/sedatif, 14 
adedi analjezik/antipiretik, 10 adedi antifungal 
ve 7 adedi homeopatik ilaç niteliğindedir. 
Hayvan türlerine göre ve ilaç sınıfına göre 
ruhsatlı ilaçların dağılım Tablo 1 de gösterilmiştir. 
Kullanımda olan ilaçların büyük çoğunluğunu 
antibakteriyel ilaçlar oluşturmaktadır. Bu 
ilaç grubu örnek alınarak tüketim boyutları 
uluslararası ölçekte değerlendirildiğinde; 
Avusturya’da 2011 yılında insan hekimliğinde 45 
ton, veteriner hekimliğinde 60 ton; Almanya’da 
2005 yılında insan hekimliğinde 360 ton ve 
veteriner hekimliğinde 784 ton, Fransa’da 
2005 yılında insan hekimliğinde 760 ton ve 
veteriner hekimliğinde bin 320 ton antibiyotik 
kullanıldığı ifade edilmektedir. Veteriner 
hekimlikte kullanılan ilaçların bilinçli kullanımı 
son derece önemlidir. Bu durum ülkemiz 
açısından olduğu gibi uluslararası ölçekte 
de son derece önemlidir. Hayvan sağlığında 
kullanılan ilaçların suistimal boyutu ve aşırı 
kullanımı veteriner hekimliğinin olduğu kadar 
insan hekimliğinin de en öncelikli konularından 
biri olmuştur.
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Tablo 1. Hayvan türlerine ve ilaç gruplarına göre ülkemizdeki mevcut ilaç çeşitliliği (Mayıs 2020, 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Web Sayfası)
Tür/İlaç 
Grubu

Ruhsatlı 
ilaç Antibakteriyel Antelmintik Anestezik/ 

sedatif Hormon          Vitamin, 
mineral

Sıvı-
elektrolit Ektoparazit Protozoer

Sığır 1250 511 133 12 66 204 27 51 17
At 601 139 13 20 43 173 26 6 7
Kedi-Köpek 662 210 36 22 26 116 21 77 7

Koyun-Keçi 790 274 123 5 30 183 23 38 11

Kanatlı 
(tavuk-hindi) 412 346 16 1 1 19 1 2 26

Balık 46 40 - - - - - 1 -
Arı 26 - - - - - - 21 1

Klinikte ilaç kullanan veya reçeteyi düzenleyen 
veteriner hekimlerin 2 önemli sorumluluğu vardır; 

1- Etkin Tedavi
2- Gıda Güvenliği
Bu durum esasta veteriner ilaçlarının 
kullanımında iyi pratikler veya tam karşılığı 
olarak veteriner ilaçlarının bilinçli ve güvenli 
kullanımı diye bilinir. Son durum esasta ilaç 
reçetesinin yazılması, ilacın uygulanması, 
dağıtım ve kontrolü ile ilgili düzenlemelerin en 
önemli kısmını oluşturur. Burada hekim birçok 
durumu gözetmek zorundadır. 

Veteriner Hekimin Sorumlulukları (Bilinçli ve 
Güvenli / Akılcı İlaç Kullanımı)

• Hastalığın doğru tanısı, doğru ilaç kullanımı, 
ilacın zamanında kullanılması

• İlacın zararlı etkilerinin de olabileceği bilinci
• Bireysel tedavi uygulaması
• İlaç prospektüsü bilgilerine uyulması
• Kontrolsüz ve aşırı ilaç kullanımından 

kaçınılması
• Koruyucu hekimlik, iyi-bakım beslenme 

uygulamaları
• Kalıntı riskinin değerlendirilmesi
• Reçetenin uygun şekilde düzenlenmesi
• Miadı dolmuş ilaçlar
• Kullanılan ilaca ilişkin kayıt tutulması
• İlacın uygun şekilde saklanması ve bertaraf 

edilmesi

• Uygulayıcı personele yönelik riskin göz 
önünde tutulması

Hastalığın doğru tanısı ve doğru ilaç seçimini 
takiben hekim ilacı zamanında kullanmalıdır. 
Bunun için de Hekim; ilacın etkisi, emilmesi ve 
atılması, bunları değiştiren faktörler, kullanım 
yerleri ve kullanılmaması gereken durumlar, yan 
ve zehirli etkileri, doz ve kullanım kısıtlamasıyla 
ilgili bilgilere sahip olmalıdır. 

Farmakolojik yönden inert olmadıkça mutlak 
anlamda güvenli bir madde yoktur. Bu nedenle, 
ilaç kullanımıyla ilgili olarak yarar ve zarar 
durumu iyi değerlendirilmelidir. 

Veteriner hekim hasta hayvanları sağlamlardan 
ayırmalı ve mümkünse bireysel olarak tedavi 
etmelidir. 

Tanıyı takiben ilaç, veteriner hekimin kendisi 
tarafından veya nezaretinde uygulanmalıdır. Bu 
kapsamda ilacın prospektüsünde belirtilen doz 
ve doz aralığında kullanılması esas alınmalıdır. 

Veteriner hekim kontrolsüz ve sınırsız ilaç 
kullanmaktan kaçınmalıdır. Bu durum ilaç 
israfı yanında besin maddeleri ve çevrenin 
kirlenmesine, bakteri, protozoa, böcek, iç 
parazitler gibi zararlılar arasında ilaca dirençli 
suşların ortaya çıkmasına yol açacaktır. 

Hayvanlar için koruyucu uygulama programları 
yapmak; iyi bakım ve besleme uygulamalarının 
hayvanların hastalıklara yakalanma sıklığını 
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azaltacağı yönünde bilgiler vermek de veteriner 
hekimin görevleri arasındadır. 

İlaçların prospektüs veya etiketlerinde, yararlı 
etkileri yanında, kullanım kısıtlaması diye 
bilinen yan etkileri, doz aşımı halinde zehirli 
etkileri, etkileşmeler, kullanılmaması gereken 
durumlar, doza-bağlı olarak hayvanların 
kesim öncesi bekletme, süt, yumurta, bal gibi 
besinlerin tüketilmeme sürelerini gösteren 
bilgiler bulunmalıdır. Bu değerlendirmeler 
yetkili kurum tarafından oluşturulmalı ve sürekli 
izlenmelidir. 

Reçetenin düzenlenmesi yanında, ilacın yeterli 
dozda, doz aralığında ve süreyle uygun bir 
yolla verilmesi için özel dikkat sarf edilmelidir. 

Veteriner hekim sağaltım için gerekli olandan 
fazla ilaç temin etmemeli, vermemeli veya 
yazmamalıdır. Böyle bir uygulama özgün 
ambalajın açılıp/kullanılması sonrasında 

artakalan ilacın bozulmasına veya hatalı 
kullanılmasına sebep olabilmektedir. 

Kullanım süresi dolmuş ilaçları kullanmaktan 
veya kullanılmasına fırsat vermekten 
kaçınmalıdır. Miadı dolmuş ilaçlardan bazıları; 
oluşan zehirli metabolitleri vasıtasıyla tehlikeli 
duruma gelebilirler.  

Veteriner hekim bazen hastalığın sağaltımında 
kullanacağı ruhsatlı ilaç bulmakta zorlanır 
veya bulamaz. Böyle bir durumda mesleki 
bilgisi çerçevesinde, sorumluluğu kendisinde 
olmak üzere, o hayvan veya hastalık için yetkili 
kurumca onanmamış başka bir veteriner ilacı 
ya da onaylı ilacı kullanmak zorunda kalabilir. 
Bu durumda hayvanda önceden kestirilemeyen 
yan veya zehirli etkilere ve besinlerde ilaç 
kalıntılarına yol açılabileceği de düşünülmelidir. 
Bu sebeple, veteriner hekimler, özellikle besin 
değeri olan hayvanlarda olmak üzere, çok 
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dikkatli inceleme ve değerlendirme yaptıktan 
sonra işe yarayacaksa böyle bir uygulamaya 
başvurmalıdırlar. 

Hekim besinlerde ilaç kalıntısından kaçınmak 
için, hayvan türü, yetiştirme amacı veya elde 
edilen besin çeşidine göre ilaç, formülasyon, 
uygulama yolu, doz, doz aralığı, doz sayısı 
gibi durumları göz önünde bulundurmalı ve 
kalıntıya yol açabilecek uygulama hataları 
yapmaktan kaçınmalıdır. 

Veteriner hekim/hayvan yetiştiricileri, kullanılan 
miktar, uygulama yolu, kullanılan hayvan, 
sağaltım süresi, alınan cevap, ilaç kullanılırken 
hayvanlarda karşılaşılan istenmeyen etkileri 
de kapsayacak şekilde, kullandıkları ilaçların 
kayıtlarını tutmalıdır. Bu kayıtlar belli bir 
süre saklanmalı ve istendiğinde yetkililerin 
denetimine sunulabilmelidir.  

İlaçlar etiketinde belirtildiği şekilde 
saklanmalıdır; bazı ilaçların nem, bazılarının 
ışık, bazılarının da ısıdan etkilendikleri ve 
etiketlerinde buna göre talimat bulunduğu 
unutulmamalıdır. Bu sebeple, ilaçlar karanlık 
ve kuru bir yerde, buzdolabında ise donmaktan 
korunarak saklanmalıdır. 

Veteriner hekim, sağaltımın tamamlanmasını 
takiben kalan ilaçları uygun ve güvenli bir şekilde 
bertaraf etmeli veya ettirmelidir. Bu türden 
ilaçların etkinlik yanında, hasta yönünden 
ciddi güvenlik sorununa yol açabileceğini 
unutmamalıdır. 

Hekim, veteriner ilaçlarının hasta hayvanlar ve 
uygulayıcı personel için de tehlikeli olabileceğini 
göz ardı etmemelidir. 

Kaynaklar
“Kaynaklar istenildiğinde yazardan temin edilebilir” 

Veteriner Hekimin iki önemli sorumluluğu vardır. 
Bunlar; Etkin tedavi ile Bilinçli ve Güvenli İlaç 

kullanımıdır.

2020



Bios’ta hayvan; kuşkusuz çok önemli bir 
biyolojik halkadır, ancak hayvanın zincirdeki 
yeri, rolü ve önemi; insanın ona nasıl yaklaştığı, 
ne rol biçtiği ve onu nereye konumlandırdığı ile 
ilgilidir. Çünkü hayvan - en azından görünen 
hayvan - artık doğada kendi başına, kendini 
gerçekleştiren bir canlı değildir ve yaşamı 
tamamen insanın yaklaşımına bağlıdır. 

Homo Deus kitabında Harari, günümüzden 
yaklaşık 4 milyar yıl önce yaşamın 
başlamasından sonra görülen ekolojik 
devrimleri ve kitlesel yok oluşları; iklim 
değişiklikleri, tektonik plak hareketleri, volkanik 
patlamalar ya da asteroit çarpışmaları gibi 
doğal süreçler ile ilişkilendirmekte ve 70 bin 
yıl önce ortaya çıkan bir maymun türünün 
oyunun kurallarını baştan yazarak küresel 
ekolojiyi kökten değiştirmeyi başardığına dikkat 
çekmektedir. Harari’nin, Sapiens ve Homo 
Deus kitaplarının ilham kaynağının, insanın 
ekolojik bir seri katile başkalaştığı bu başarı 
olduğuna kuşku yoktur. Nitekim; birçok bilim 
insanı, araştırmacı ve yazarın sınırları üzerinde 
tam olarak uzlaşamadıkları bu Antroposen 
Çağında; Avustralya’daki büyük hayvanların 
%90’ı, Amerika’daki büyük memelilerin 
%75’i, gezegendeki büyük kara memelilerinin 
neredeyse yarısı ve Homo sapiens dışındaki 
tüm insansı türler yok olmuştur. 

Antropolojik ve arkeolojik kanıtlar, arkaik avcı-
toplayıcıların mağaralarında yaşamlarının ve 
geçimlerinin bağlı olduğu avlarına saygı duyan 
avcılar olarak yaşadıklarını göstermektedir. 
İnsanların, hayvanların, ağaçların, taşların, 
iblislerin ve hayaletlerin arasında var olan 
iletişim ağı, bundan doğan değerler ve kurallar 
ile sürdürülen bu animistik evre Neolitik 
devrimle sona ermiş; yerleşik hayata geçişle 
birlikte ortaya çıkan hayvan ve doğa sömürüsü 
teist inançlarla giderek meşruiyet kazanmıştır. 
Hayvanlara yönelik tutumlarımızda ilk ahlaki 
geri çekilme de -kanımca- bu süreçte görülmeye 
başlamıştır. Çünkü bu sömürüde insan artık; 
benlik yaptırımlarından sıyrılmasını sağlayan 

ve acımasız yaklaşımlarına ahlaki bir gerekçe 
sunan mekanizmalara - kutsal metinlere 
sahiptir. İnsanı hayvanlıktan tamamen 
çıkartan bu mekanizmalar ise insanın neden 
diğerlerinden daha özel olduğu ve diğerlerine 
hükmederek onları sömürebileceği konusunda 
oldukça ikna edicidir. Öte yandan, ortak öğretisi 
ahimsa (zarar verme) olan Jainizm, Hinduizm 
ve Budizm gibi kadim Doğu dinlerinde 
ise hayvanlara yönelik tutumlarımızda bir 
kararsızlık hissedilmektedir. Hayvanlarla daha 
fazla ‘empati kuran’ ve insanlarla ekosistemin 
geri kalanı arasındaki bağı anlayan bu dinler 
de belirli sınırlamalar dahilinde hayvanları 
kullanabilme ve hükmedebilme ayrıcalığından 
tamamıyla vazgeçmemekte ve bunun için de 
gerekçeler öne sürmektedir. Örneğin Hindular 
için “Meryem Ana gibi kutsal ve yenmesi yasak” 
olan inek; aynı zamanda “insanlarla sütünü 
paylaşmak isteyen cömert bir hayvan” olarak 
kabul edilmektedir. 

Medeniyetin zirvesi, aydınlanmanın ve eleştirel 
aklın yuvası, felsefenin kalesi ve demokrasinin 
beşiği ve fakat aynı zamanda köleliğin, 
engizisyonun, emperyalizmin, soykırımın, 
hayvan ve doğa sömürüsünün mucidi olan 
Batı kültüründe ikinci büyük ahlaki geri çekilme 
dalgası, Rönesans felsefesi ve hümanizm 
ile birlikte yaşanmıştır denilebilir. Çünkü bu 
dalga; insanı evrende tek ve en yüce değer 
sayarken tarım devrimi öncesindeki ruh 
kardeşlerimizi mantıksız, öz bilinci olmayan, dili 
kullanamayan, hiçbir etik değer taşımayan ve 
her şeyi ile tamamen insana tabi olan şey’lere 
dönüştürmüştür. 

Günümüzde hayvan sömürüsüne, farklı 
referanslara ve yöntemlere başvurarak itiraz 
eden hayvan refahı, hayvan hakları ve hayvan 
özgürlüğünden oluşan ‘hayvanları savunma’ 
hareketinden en ikircikli olanı - kanımca 
hayvan refahıdır! İngiltere’de Jeremy Bentham 
ile alçakgönüllü bir başlangıç yaparak bütün 
dünyaya yayılan bu hareket, bugün hayvan 
sömürüsünün insani bir biçimde yapılmasını 

HAYVAN ÜZERİNE AHLAKİ BİR MONOLOG DENEMESİ
PROF. DR. TAMAY BAŞAĞAÇ GÜL

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı
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düzenleyen pek çok normun da referans 
merciidir. Bilindiği üzere, ahlaki ilgiye değer 
olmayı hayvanları da içerecek şekilde genişleten 
Bentham, bunun ölçütünü acı ve haz duyma 
kapasitesi ile belirlemiştir. Bu kapasiteye göre 
hak tanıyan refahçılar; hayvanların çıkarları 
olduğunu kabul etmekle birlikte onlara acı 
verilmesi ya da onların öldürülmesi gerekiyorsa 
bunun “insani” bir biçimde yapılması koşulunu 
öne sürmektedir. Laboratuvarları, üretim 
çiftliklerini, mezbahaları, kürk çiftliklerini, 
sirkleri ortadan kaldırmayan bu hareket 
‘genişletilmiş’ kafeslerden, ‘şefkatli’ etten veya 
‘mutlu’ sütten bahsederek mutlu sömürüyü 
desteklemektedir. Francione, bu ahlaki geri 
çekilmeyi “mutlu istismar” olarak tanımlamakta 
ve bir cümle ile özetlemektedir: “bütün ‘mutlu 
istismar’ endüstrisinin tek bir amacı vardır: 
Toplumu hayvan istismarı konusunda daha iyi 
hissettirmek!”

Bugün gelinen noktada baskın paradigmalardan 
ilki; hayvanlara insancıl muamele konusunda 
bir adım ileri giden Peter Singer tarafından 
ortaya konmuştur. Hayvanın çıkarlarını, 
insanın çıkarları ile sınırlayan Singer; 
hayvanlara kararınca mutlu bir yaşam ve 
nispeten acısız bir ölüm sağlandığı sürece, 
onlara dair etik yükümlülüklerimizi tahliye 
edebileceğimizi söylemektedir. Hayvan hakları 
kuramını Singer’ın savları üzerine kurgulayan 
Tom Regan da ahlaken etkin varlıklar olarak 
kabul ettiği insanları; ahlaken etkin değil ve 
fakat yaşamlarının özneleri olan hayvanlardan 
daha üstün bir konumda görmektedir. Diğer 
paradigma ise hayvan hakları ve türcülüğü 
başlı başına bir mücadele alanı olmaktan 
ziyade; ekolojinin alt kümeleri ya da yan 
dalları arasında ele alan kesimler tarafından 
inşa edilmiştir. Hayvanların kullanımının ve 
hayvansal ürünlerin endüstrileşmiş imalatının 
ekolojik açıdan yıkıcı etkileri günümüzde 
pek çok bilimsel araştırmaya konu olmuştur. 
Altınal’ın dikkat çektiği üzere; gıda alanındaki 
hayvan kullanımının, iklim değişikliğine yönelik 

ciddi zararlara yol açtığı; hayvansal et ve süt 
üretiminin - su ve tahıl kaynaklarının kullanımı 
nedeniyle - hem yağmur ormanlarının 
tahribatına neden olduğu; hem de tahıla 
talebi arttırarak yoksulların tahıla ulaşımını 
kısıtladığı bilimsel verilerle kanıtlanmıştır. Bu 
noktadan hareketle Vegan Freak kitabına atıfta 
bulunan yazar, Torres’lerin “yalnızca çevresel 
sebeplerle vegan olmak, Auscwitz’e giden 
trenler karbon salınımını arttırdığı için Yahudi 
soykırımına karşı olmaya benzer” benzetmesini 
de hatırlatmaktadır. Aslında bu analoji, bir 
tür ahlaki şizofreniyi de işaret etmektedir. 
Çünkü hayvanların kullanılmasının çevre 
üzerindeki zararları bir biçimde önlenebilirse, 
ekolojist veganların etobur yaşamlarına geri 
dönmemeleri için herhangi bir neden de 
kalmayacaktır. 

Sonuç olarak bios’ta hayvanın yeri, 
ahlaki geri çekilme ve şizofreninin 
eşliğinde tartışılagelmektedir. Biyoetik 
problemlerin insanmerkezli etik yaklaşımlarla 
çözülemeyeceğini, diğer canlılara ilişkin 
problemlerin de etik problemler arasında 
yer alması gerektiğini benimseyen görüşler; 
her ne kadar giderek yaygınlaşsa da başka 
hareketlerin (ekolojik, antikapitalist, feminist 
vb) kapsama alanlarının dışına çıkılmadıkça 
bu görüşlerin başarıya ulaşmasının mümkün 
olmadığı düşünülmektedir. Gerek hayvan 
hakları ve gerekse türcülük, bireysel ve örgütsel 
pratiklere gereksinim duyan başlı başına 
bir mesele ve mücadele alanı olarak kabul 
edilmelidir. Ancak bu kabul de insanı merkeze 
almayan etik bir teorinin biyoetik alanına nasıl 
uygulanacağı ve insana dair problemlere nasıl 
çözüm bulacağı soruları ile başa çıkılmasını 
gerektirecektir.

Kaynaklar: 
“Kaynaklar istenildiğinde yazardan temin 
edilebilir”
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KEDİ KÖPEK BESLEME SANATI
PROF. DR. BEKİR HAKAN KÖKSAL

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ABD

1. Pet Sektörüne Genel Bakış
Pet kelime olarak dokunarak sevmek, 
okşamak anlamlarına gelen İngilizce bir 
kelimedir. Günümüzde bu tanım içinde en 
sıklıkla beslenen, bakılan hayvan grubunu 
ise kedi ve köpekler oluşturmaktadır. Pet 
sektörünün günümüzde geldiği noktayı kısaca 
özetleyecek olursak; gelişmekte olan ülkelerde 
gelir düzeyinin artması ve refah seviyesinin 
yükselmesi insanların evcil hayvanlara olan 
ilgisi arttırmıştır. Yapılan araştırmalar son 
yıllarda gelişmiş ülkelerde ‘pet’ sayısının 
sınırlı bir şekilde arttığını, buna karşın Çin, 
Rusya, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde 
büyük bir hızla yükseldiğini gösteriyor. Bu da 
çoğu kedi ve köpekten oluşan evcil hayvan 
sektörünü önemli bir pazar haline getirmektedir. 
Dünyada pet ürünleri ve hizmetleri sektörünün 
büyüklüğü 150 milyar dolara ulaşıyor. En büyük 
pay ise yaklaşık 60 milyar dolar ile ABD›ye 
aittir. Ancak gelişmiş pazarlarda büyüme 
hızı düşerken yükselen ekonomilerde bu hız 
ivmelenmiştir. 

Geriye dönük yapılan incelemelerde, 2003 
yılından bu yana gelişmekte olan ülkelerde 
evcil köpek sayısı yüzde 51 artarak 243 
milyona çıkarken, Euromonitor’un 
araştırmasına göre aynı dönem içinde 
gelişmiş ülkelerde bu 
sayı yüzde 
5 artarak 
137 milyon 
olmuştur. 54 
uluslararası 

lokasyondan toplanan verilere göre, aynı 
yıllar zarfında gelişmekte olan ülkelerde kedi 
sayısı yüzde 49 sıçrama göstermiş ve 126 
milyona çıkmıştır. 2012 yılından bu yana, 
Japonya hariç Asya Pasifik’te evcil hayvanlara 
yapılan harcama yüzde 68 artarak 6.5 milyar 
dolara ulaşmıştır. Ortadoğu, Afrika ve Latin 
Amerika’da harcamalardaki artış ise %20-30 
oranlarında gerçekleşmiştir. Benzer oranlar 
Kuzey Amerika’da %12, Batı Avrupa’da %8 
ve Japonya’da ise %1 civarında olmuştur. 
Ülke bazında bakıldığında Çin’in sektörün 
önemli oyuncularından birine dönüşmektedir. 
Çin’de 2012 yılından bu yana harcamalardaki 
artış yılda ortalama 1.1 milyar dolar olmuştur. 
Brezilya, Rusya, Meksika’da da harcamaların 
500 milyon doların üzerinde artış gösterdiği 
belirtilmektedir. Çin’de toplam hane halkının 
yüzde 5.6’sı köpek sahibiyken, ülkede kedi 
sahibi olan hane halkı oranı yüzde 1.5 oldu. 1.4 
milyar nüfuslu ülkede hane sayısının 400 milyon 
olduğunu var sayarsak rakamların büyüklüğü 
daha iyi anlaşılacaktır. Evcil hayvan sahibi 
olmanın orta sınıf arasında bir statü göstergesi 
olarak görülmeye başlandığı Hindistan’da 

ise köpek besleyenlerin sayısı 2003 
yılından bu yana %120 artmıştır. Kedi 

sahiplerinin sayısındaki artış %67’e 
ulaşmıştır. Tayvan, Vietnam ve 
Tayland’da hem kedi hem de köpek 

sahiplerinin sayısı çoğalırken, 
Güney Kore’de kedi 

s a h i p l e r i n i n 
sayısında %617 
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anormal bir artış meydana gelmiştir. Temiz 
olmadığı gerekçesiyle Müslüman ülkelerde bir 
tabu olarak görülen evcil hayvanlar artık birçok 
evde yerini almaya başlamıştır. Müslüman 
nüfusun en yoğun olduğu ülkelerden 
Endonezya’da 2003’ten beri evcil köpek 
sayısında %150 artış gözlenmiştir. Türkiye’de 
geçtiğimiz yılı mama ve aksesuar satışından 1 
milyar dolar ciro elde edildiği bildirilmektedir. Tam 
olarak istatistik bilgisi net olmasa da özellikle 
büyükşehirlerde 14 milyon hanede evcil hayvan 
beslendiği tahmin edilmektedir. Kedi, köpek, 
kuş, akvaryum gibi evcil hayvanların mama 
dışında bakım, aksesuar, veteriner hizmetleri, 
pet otelleri ve kuaförleri gibi masrafları da 
eklenince pet sektörü Türkiye’de yıllık 1 milyar 
dolar hacme ulaşmaktadır. Türkiye’de 2011-
2016 yılları arasında kedi mama pazarı %57 
oranında büyüme kaydetmiştir. Buna göre, 3 
milyon 263 bin kedi üzerinden 20 bin 233 ton 
mama satışı yapılmış ve 230 milyon 800 bin TL 
toplam ciro elde edildi. Köpek gıda pazarında 
ise 2011-2016 yılları arasında büyüme hızı 
%44 olarak gerçekleşirken, 1 milyon 113 bin 
köpek üzerinden 21 bin 794 ton mama satışı 
ve 212 milyon 400 bin TL harcama yapılmıştır.

2. Beslemede Temel Doğrular
Sağlıklı büyüme, sağlıklı bir yaşamın temelidir. 
Bunun insanlar için doğru olduğunu biliyoruz, 
ama bu evcil hayvanlarımız için de oldukça 
doğru bir kavramdır. Sağlıklı bir büyüme için 
dengeli beslenme özellikle önemlidir. Hayvanın 
günlük ihtiyaç duyduğu tüm besinlerin yeterli 
miktarda içeren mamalar ile yapılan besleme 
dengeli olarak kabul edilir. Yine bu dengeli 
diyetlerin içeriğinde yer alan besin 
maddelerinin de sindirim kanallından 
(ince ve kalın bağırsaklar) kolayca 
sindirilmesi ve emilmesi gerekir.

Her ne kadar kediler ve köpekler 
arasındaki fiziksel ve davranışsal 
farklılıklar belirgin de olsa, 
metabolizmalarındaki farklılıklar 
ile bunların evcil hayvanın diyetini 
nasıl etkilediklerini hiç düşündünüz 
mü? Bu bölümde kedi ve 
köpeklerin besinsel 
g e r e k s i n i m l e r i n i n 
neden farklı olduğunu 
ve bunun hayvanın 

refahı için ne anlama geldiği kısaca 
özetlenmiştir.

Beslenme fizyolojisi açısından köpekler ele 
alındığı ise bu hayvanların insana daha 
benzer olarak hem etçil hem de otçul yani 
omnivor özellikte olduğu görülmektedir. Bir 
köpeğin sağlıklı kalması için dengeli bir diyet 
tüketmesi gerekir.  Dengeli ve yeterli bir diyet 
şu besin maddelerinden oluşmalıdır; proteinler, 
karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, mineraller 
ve su. Satın aldığınız köpek mamasının doğru 
besin karışımına sahip olduğundan emin 
olmak için etikette “tam ve dengeli beslenme” 
kelimeleri mutlaka aranmalıdır! Bu noktada 
gereksinim duyulan temel besinleri kısaca şu 
şekilde özetleyebiliriz; 

Proteinler: Vücut dokularının (özellikle kas ve 
iç organlarının) temel yapı taşlarıdır. Köpeğin 
vücudu, proteinlerin yapı taşları olan 23 amino 
asitten sadece 13’ünü içerir. Diğer 10 tanesi 
gıdalardan gelmek zorunda yani esansiyeldir.

Yağlar: Yağlar köpeğinize enerji verir. Ayrıca 
köpeğin cildini ve tüy örtüsünü sağlıklı tutmaya 
yardımcı olurlar. Yine mamanın lezzetini 
yükselten unsurlardır. Köpeğiniz için bazı 
önemli esansiyel yağ asitleri: Linoleik asit, 
Omega-6, Omega-3 şeklinde sıralanabilir.

Karbonhidratlar: Karbonhidratlar bitkilerden 
gelir. Köpeğiniz tahıl ve sebze yediğinde, şunları 
alırlar: Şekerler, nişasta, lifler. Karbonhidratlar 
köpeğin vücudundaki dokuları güçlendirir ayrıca 
bağırsaklarının sağlıklı kalmasına da 
yardım eder.
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Vitaminler ve mineraller: Bunlar, köpeğin 
vücudundaki kemiklerin inşa edilmesi ve 
kuvvetli kalması gibi birçok kimyasal reaksiyon 
için gereklidir. Bir köpeğin, “dengeli ve tam” 
olarak kabul edilen bir mamada ihtiyaç duyduğu 
başlıca vitamin ve mineraller şunlardır: A 
vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini, B 
kompleks vitaminleri (köpekler mamalarında 
C vitamini içerme zorunluluğu yoktur çünkü 
vücutlarında ilgili vitamin sentez edilmektedir); 
mineraller içinde ise kalsiyum ve fosfor yer 
almaktadır. Dengeli mama veya diyetler ile 
beslenen köpeklerin eğer kendilerinde stres 
oluşturan veya hastalık benzeri immun sistemi 
baskılayan özel bir durumları yok ise ilave olarak 
besinsel takviyeler ile desteklenmeleri karaciğer 
başta olmak üzere metabolizmayı yormakta ve 
yarardan ziyade zararı olabilmektedir. 

Su: Bir köpek vücudunun tüm yağlarını ve 
proteinin yarısını kaybederse bile hayatta 
kalabilir. Ancak su, vücudundaki suyun 
yalnızca %10’unu kaybederse ölebileceği için 
çok önemlidir. Su, yetişkin bir köpeğin vücut 
ağırlığının yarısından fazlasını oluşturur. 
Konserve köpek maması içinde çok fazla su 
olsa da, bu onun için yeterli değildir. Köpeğin 
daima temiz ve ulaşılabilir bir suya sahip 
olduğundan emin olunuz.

Beslenme fizyolojisi ve genel mizaçları 
açısından ise kediler eşsiz, ilginç ve şaşırtıcı 
canlılardır. Kediler, spesifik ve benzersiz 

beslenme gereksinimlerini karşılamak için 
hayvansal dokulardaki besin maddelerine 
dayanan zorunlu etçil olan (obligat karnivor) 
canlılardır. Ne yazık ki bu durumdan çoğu kişinin 
habersiz olması nedeniyle özellikle de kedilerin 
hasta olduğu veya uzun süredir anoreksi 
geçirdiği dönemlerde tedavi süreçleri başarısız 
olmakta veya uzamaktadır. Bilindiği üzere 
doğal ortamlarında, kediler orta derecede yağ 
ve asgari miktarda karbonhidrat içeren ancak 
protein bakımından zengin gıdaları tüketen 
canlılardır. Bununla birlikte, ticari diyetler, evcil 
kediler için besin maddelerinin daha etkin 
olarak değerlendirilmesi adına hayvansal 
ve bitkisel kaynaklı ürünlerin bir karışımı ile 
formüle edilmektedir. 

Kedilerin beslenmesinde dikkate alınması 
gereken altı ana besin madde sınıfı vardır 
ki bunlar; su, protein, yağ, karbonhidratlar, 
vitaminler ve minerallerdir. 

Su: Su, bir hayvanın vücudunun önemli 
bir bileşenidir (doğumda %75 ve yetişkin 
yaşamında %60). Yaşam için en önemli besindir 
ve tüm ana fizyolojik fonksiyonlarda rol oynar. 
Kedilerin az içme konusunda ünleri vardır, 
çünkü aşırı sıcak ile baş edebilen canlılardır ve 
idrarlarını yoğunlaştırabilirler. Bununla birlikte, 
eğer bu konsantrasyon çok yüksek değerlere 
ulaşırsa, idrar yollarında kristal ve taş oluşumu 
riskini arttırır. Kediler tıpkı diğer tüm canlılar 
gibi her zaman içme suyuna serbest erişime 
sahip olmalıdır.
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Protein: Diyet proteinlerinin sindirim 
kanalındaki parçalanmasıyla üretilen amino 
asitler, organları ve dokuları inşa etmek ve 
onarmak, molekülleri taşımak, bir organdan 
diğerine mesaj göndermek (hormonlar) ve 
bağışıklığa yardımcı olmak (antikorlar) için 
gereken proteinlerin sentezinde rol oynarlar. 
İyi protein kaynakları hayvansal ürünlerden (et, 
sakatat ve balık) ve bazı bitkisel ürünlerden 
(tahıl glüteni, pirinç ve soya) gelmektedir. 
Bazı fizyolojik koşullar diğerlerinden daha 
fazla protein gerektirir; örneğin büyüme, 
gebelik, laktasyon veya fiziksel aktivite, protein 
kullanımı açısından gereksinimleri yükseltir. 
Bilindiği üzere amino asitler proteinlerin yapı 
taşlarıdır. Toplam 20 farklı amino asitten 11 
tanesi kediler için esansiyel (dışarıdan diyetle 
alınması zorunlu) niteliktedir. Bu esansiyel 
amino asitlerin 
eksikliğinde yavru 
kedilerin yavaşlar 
ve sağlıkları 
tehlikeye girer. 

H a y v a n s a l 
veya bitkisel 
kaynaklı bütün 
diyet proteinleri, 
k i m y a s a l 
olarak birbirine 
bağlanmış bir 
dizi amino asitten 
oluşur. Kalitesi 
yüksek diyet 
proteini; biyolojik 
değeri yüksek, iyi sindirilebilen ve esansiyel 
amino asitleri dengeli oranlarda içeren protein 
anlamına gelir. Bu nedenle yumurta, et (kalp, 
böbrek, karaciğer ve akciğer gibi organ etleri 
dahil), balık proteinleri ve tahıl glütenleri yüksek 
oranda gerekli amino asit içeriğini birleştiren 
değerlerdir. Diyetteki esansiyel amino asitlerin 
eksik olması veya oransal olarak birbirlerine 
göre dengesiz olması proteinlerin sentezini 
sekteye uğratır. Sonuçta gereken amino asitler 
vücut proteinlerinden temin edilmeye çalışır 
ki bir canlının vücut proteinlerini yıkımlaması 
hayatının ciddi risk altında olduğunun bir 
göstergesidir. Bu anlamda sayılabilecek pek 
çok amino asitten özellikle kediler için ayrıca 
önemi ve gereksinimi olanı Taurin’dir. Taurin, 
çoğu hayvan dokusunda bulunan kükürtlü 

bir amino asittir. Karaciğerin safra tuzlarını 
sentezlemesini sağlar. Aynı zamanda hücrelere 
giren ve çıkan kalsiyum akışını düzenleyerek 
çalışır ve sağlıklı kalp fonksiyonlarında rol oynar. 
Taurin, sağlıklı üreme, sağlıklı görme ve işitme 
için de gereklidir. Cildin bariyer fonksiyonunu 
destekleyen, kompleks yağların sentezinde 
öncüdür. Ayrıca önemli bir antioksidandır. 
Başlıca Taurin kaynakları; hayvansal protein, 
özellikle de iç organlardır (örneğin, kalp, 
böbrek, karaciğer). Eksikliği, kedilerde merkezi 
retina dejenerasyonu ve ardından körlük, 
yetersiz bağışıklık tepkisi, zayıf büyüme ve 
üreme fonksiyonu ile sonuçlanabilir.

Yağ: Yağlar, protein ve karbonhidrattan gram 
başına iki kat daha fazla enerji sağlayan zengin 
bir enerji kaynağıdır. Beslenme açısından, 
esansiyel yağ asitlerini ve bağırsakta yağda 

ç ö z ü n e n 
v i t a m i n l e r i n 
emilimi için gerekli 
ortamı sağlar. 
Hem hayvansal 
hem de bitkisel 
kaynaklı yağlar, 
çeşitli temel 
yağ asitleri 
kaynaklarıdır. Yağ 
asitleri, vücutta 
sağlıklı cilt ve tüy 
örtüsü, güçlü bir 
bağışıklık sistemi 
ve üreme işlevi de 
dahil olmak üzere 

bir dizi işlem için gereklidir. Doymuş, uzun zincirli 
yağ asitleri, vücuttaki enerji için özel olarak 
kullanılırken, çoklu doymamış yağ asitlerinin 
(PUFA’lar) rolü daha çeşitlidir. Yağ asitleri 
vücutta üretilemediğinden dolayı esansiyel 
olarak kabul edilirler. Omega-3 ve Omega-6 
PUFA grupları, memeli beslenmesinde anahtar 
esansiyel yağ asitlerini temsil eder. Başlıca 
kaynakları içinde bitkisel yağlar (ayçiçeği ve 
keten tohumu) ile hayvansal yağlar (balık yağı 
vb.) sayılabilir. Yağ asitlerinin eksikliği, yağda 
çözünen vitamin eksikliğine (vitamin A, D, E 
ve K) ve deri ve tüy sağlığının bozulmasına 
neden olabilir. Eikosapentaenoik asit (EPA), 
dokosaheksaenoik asit (DHA) ve alfa-linolenik 
asit (ALA) birlikte PUFA’ların omega-3 ailesini 
oluşturur. 
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Karbonhidratlar: Kediler kendi kan glikozlarını amino asitlerden sentezleyebilirler. Karbonhidrat, 
bu nedenle temel bir makro besin değildir. Bununla birlikte, diyetlerinde enerji ve lif kaynağı olarak 
kullanılabilirler. Karbonhidratlar ağırlıklı olarak bitkisel kökenlidir ve dört türe ayrılabilir:

1.  Emilebilir karbonhidrat - vücut tarafından hemen kullanılabilir bir form. Glikoz en yaygın bilinen 
diyet karbonhidratıdır.

2.  Sindirilebilir karbonhidrat - ağırlıklı olarak nişasta bu gruptadır ve bitkisel kökenlidir. Enzimler 
tarafından emilebilir karbonhidratlara parçalanır.

3.  Mayalanabilir karbonhidrat - bağırsaktaki bakteriler tarafından parçalanarak vücut tarafından 
kullanılabilir bir forma dönüşürler (Örneğin pektin).

4.  Fermente edilemeyen karbonhidrat - genellikle lif olarak bilinir, bu karbonhidrat kategorisi 
sindirilmez (örneğin, lignin).

Vitaminler: Vitaminler iki familyaya bölünmüştür: yağlarda çözünen vitaminler (A, D, E, K 
vitaminleri) ve suda çözünen vitaminler (B grubu vitaminler). Yağda çözünen vitaminler aşırı 
tüketilirse vücutta birikir ve toksik hale gelebilir, oysa suda çözünen vitaminlerin fazlası idrar 
ile atılır. Vitaminler pet mamalarında önceden hazırlanmış karışımlar şeklinde mamalara ilave 
edilirler.  Her vitamin birkaç farklı fonksiyonda rol oynar.

Tablo 1. Vitaminler ve fonksiyonları

Yağda eriyen vitaminler Birincil işlevi

A Vitamini Görme, deri sağlığı

D Vitamini Kalsiyum ve fosfor metabolizması

E Vitamini Antioksidan 

K Vitamini Pıhtılaşmada görevli

Suda eriyen vitaminler Birincil işlevi

B1 (tiyamin) Vitamini Sinir sistemi

B2 (riboflavin) Vitamini Deri sağlığı

B3 (niyasin) Vitamini Deri sağlığı, hücre enerjisi

B5 (pantotenik asit) Vitamini Büyüme, deri sağlığı

B6 (pridoksin) Vitamini Hücre enerjisi

B7 (biyotin) Vitamini Deri ve tüy sağlığı

B9 (folik asit) Vitamini Kan hücrelerin şekillenmesi

B12 (kobalamin) Vitamini
C Vitamini

Kan hücrelerin şekillenmesi
Bağışıklık sistemi

Mineraller: Mineraller diyet içindeki inorganik besinler maddeleridir. Bir mama enerji açısından 
analiz edildiğinde, mineraller dışındaki tüm besinler uzaklaştırılır. O nedenle ambalaj üzerinde 
mineral içeriğinin yer aldığı kısım geriye kalan kısım olan “kül” olarak adlandırılır. Diyet içerisinde 
nispeten yüksek seviyelerde gereken minerallere makro-mineraller denir. Mikro-mineraller ise 
(bazen eser elementler olarak adlandırılır) çok düşük miktarlarda gereklidir, ancak vücudun 
sağlıklı çalışması için esastır. Hazırlanan kedi mamalarında kullanılan hayvansal ve bitkisel 
ürünlerden gelen doğal mineraller olduğu kadar demir sülfat, çinko oksit, manganez oksit, bakır 
sülfat, sodyum selenit, kalsiyum iyodat gibi saflaştırılmış tuzlar da mamaya eklenebilirler.
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Minerallerin farklı fonksiyonları vardır ve bunlar aşağıda özetlenmiştir.

Tablo 2. Mineraller ve fonksiyonları

Esansiyel makro-mineraller Birincil işlevi

Kalsiyum Kemik ve dişin yapısında yer alır

Fosfor Enerji transferi

Potasyum Hücresel iyon dengesi

Sodyum Hücresel iyon dengesi

Magnezyum Sinir iletimi

Esansiyel mikro-mineraller

Demir Hemoglobin ve eritrosit sentezi

Çinko Deri ve tüy sağlığı

Manganez Eklem ve deri

Bakır Deri pigmentlerinin sentezi

İyot Tiroid bezi fonksiyonları

Selenyum Antioksidan

Yukarıda kısaca özetlenmiş olan liste köpekler 
ve kediler arasındaki beslenme açısından 
farklılıkların sadece bir kısmını içermektedir. 
Amerikan Yem Kontrol Görevlileri Birliği 
(AAFCO), köpeklerin ve kedilerin farklı 
yaşam aşamaları için tam ve dengeli bir 
diyette bulunması gereken minimum besin 
miktarını içeren beslenme profillerini periyodik 
olarak yayınlar ile bildirmektedir. Söz konusu 
gereksinimlere göre de pet mama sektöründe 
yer alan firmalar da köpek ve kedi için bu 
besin gereksinimlerini karşılayacak mamaları 
konuyla ilgili danışman, teknisyenlerin görüşleri 
ve teknolojik üretim tesisleri ile üretmektedir.

3. Mamaların Genel Özellikleri, Üretim 
Teknolojisi, Etiket Okuma
Öncelikli olarak mamaların besin madde 
içerikleri hakkında kısa bir takım bilgilerin 
farkında olunması kalite anlamında ürünlerin 
yorumlanabilmesi için ilk adım olacaktır. Bu 
noktada söz konusu besin madde içeriklerine 
dair kısa bir değerlendirme yapacak olursak; 
bir mamanın besin madde bileşimi hedeflenen 
son tüketici pozisyonunda yer alan hayvanın 
ırkına, fizyolojik dönemine ve yaşına uygun 
olarak belirlenmelidir. Bu noktada ilgili 
hayvan türünün (kedi veya köpek) beslenme 
fizyolojisine uygun içerikte hammaddelerin yer 
aldığı diyet formülasyonları konunun uzmanı 
olan kişilerce hazırlanmaktadır. Ne var ki ticari 

rekabetler ve kedi-köpek mama çeşitliliğinin 
her geçen gün artması nedeniyle içerikte bir 
takım vurgulamalar ile hayvan sahiplerinin ilgisi 
çekilmeye çalışılmaktadır. 

a. Besin Madde Profili
Söz konusu vurgulamalar içinde özellikle 
mamanın içeriğinde bulunduğu deklare edilen 
protein ve yağ düzeyi ilgi odağı haline gelmiştir. 
Bu noktada mama ambalajında yazan protein 
miktarının yüksek oluşu adeta bir kalite göstergesi 
gibi kabul görmeye başlamıştır. Ancak söz 
konusu durum sadece bir algı yanılsamasıdır. 
Çünkü bir mamanın kalitesi sadece tek bir 
besin madde düzeyine bağlanamaz ve ayrıca 
bu içeriğin hangi kaynaktan (hayvansal veya 
bitkisel) sağlandığının bilinmesi de son derece 
önemlidir. O nedenle ticari pet mamaları 
arasında kıyaslama yapılırken ambalajların 
doğru irdelenmesi en önemli noktadır. Protein 
miktarının yeterli olması kadar kaliteli olması 
da gerekmektedir. Protein için kaliteden 
bahsedebilmek için amino asit profilinin bilinmesi 
ve bunun hayvanlar açısından esansiyel (kendi 
vücutlarında sentez edilemeyen ve mutlaka 
dışarıdan alınması gereken) amino asitlerce 
yeterliliğinin incelenmiş olması gerekmektedir. 
Kedi ve köpek beslenmesinde esansiyel 
özellik gösteren ve organizmada son derece 
önemli işlevleri olan bu amino asitlerin yeterli 
ve dengeli oranda olması gerekmektedir. Bu 
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noktada özellikle kedilerde taurin ve arjinin 
ile köpeklerde yine arjinin başta olmak üzere 
tüm esansiyel amino asitlerin mutlak suretle 
mama bileşiminde yer alması gerekmektedir. 
Adı geçen bu amino asitlerin başlıca kaynağı 
ise hayvansal ürünlerdir. O nedenle bir 
mamanın protein kalitesi irdelenirken sadece 
ambalajda yazan protein yüzdesinin rakamsal 
miktarı değil aynı zamanda ne kadar bir 
oranının da hayvansal protein kaynaklarından 
temin edildiğinin içerik ve ürün bilgilerinde 
açıkça yazması oldukça önemlidir. Kediler 
beslenme fizyolojisi, sindirim kanalı ve ağız-
diş yapısı gibi pek çok etmen göz önüne 
alındığında ve de besinsel gereksinimleri 
düşünüldüğünde zorunlu karnivor (etçil) özellik 
gösteren hayvanlardır. Köpekler ise benzer 
bir irdelemede omnivor (hem etçil hem de 
otçul) kavramına daha yakındır. O nedenle 
hem protein gereksinimleri hem de mamada 
bu protein oranının sağlandığı bitkisel ve 
hayvansal ürün miktarları bu iki hayvan türünde 
birbirine göre farklılık gösterir. Ancak ne olursa 
olsun bu hayvanların beslenmesinde kullanılan 
protein kaynaklarının ağırlıklı olarak hayvansal 
kaynaklardan temin edilmesi gerekmektedir. 

Söz konusu oranı tek bir rakamsal değere 
indirgemek mümkün değildir. Zira hayvanın ırkı, 
yaşı, fizyolojik durumu bu oranları değiştiren 
unsurlardan sadece bir kaçıdır.

b. Beslenme Alışkanlıkları
Kedi ve köpeklerin mama tercihleri birbirine 
göre farklılıklar gösterir. Örneğin köpekler, 
kendilerine farklı mamalar sunulduğunda 
öncelikli olarak koklayıp sonrasında ise uygun 
gördüğü mamayı çok fazla oyalanmadan ve 
büyük porsiyonlar halinde tüketirler. Halbuki 
kediler daha kendilerine has özellikleri 
olan canlılardır. Aynı uygulama kediler için 
denendiğinde pek çok defa fikir değiştirdiklerini 
ve az miktarda tükettikleri ve hatta süreç içinde 
daha önce tükettikleri bir mamayı sonraki 
zamanlarda tüketmedikleri gözlemlenebilir. 
Bu noktada mamanın genel görünüşü (lezzet, 
koku, renk, tekstür vb.) onu tükettiren en önemli 
husustur. Lezzet konusuna değinmeden diğer 
başlıkların bu hayvanlar açısından önemini 
vurgulamak adına sadece koklama ile ilgili 
dikkat çekici bir örnek vermek isterim. İnsan 
beyninde koklama için tüm beyin hacminde 
ayrılan alan hacimsel oran olarak %0,6 iken 
bu oran kedilerde %6, köpeklerde ise %10’dur. 
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Dolayısıyla mamanın lezzeti denilince sadece 
tüketilebilirliği anlaşılmamalıdır. Rengi, kıtırlığı, 
şekli de hayvanlara cazip gelmesi adına son 
derece önemli diğer hususlardır. Tabi ki üretim 
süreçlerinde ve diyet formülasyonlarında 
kullanılan ham maddelerin kalitesi, ağırlıklı 
olarak hayvansal kaynaklı ürünlerin kullanılması 
ve kaliteli yağın doğru oranlarda tercih edilmesi 
gibi hususlar lezzete etki edecektir. Lezzeti 
yükseltmek için bazen bir besin maddesinin 
(örneğin yağ oranının) içerikteki düzeyinin 
arttırılması bir seçenek olabileceği gibi farklı 
kaynakların (örneğin farklı yağ kaynaklarının; 
hayvansal ve bitkisel; ve hatta farklı hayvansal 
yağ kaynaklarının; balık yağı ile tavuk yağı 
gibi) doğru bir şekilde harmanlanması da 
bunu sağlayabilir. Ancak önemli olan o besin 
maddesinin oranının hayvan sağlığına zarar 
vermeyecek sınırların içinde tutulmasıdır. Aksi 
halde bir takım istenmeyen durumlar (örneğin 
aşırı yağ içermesi nedeniyle fazla enerji yükü 
olan bir mamanın gereksiz bir şekilde uzun 
süreli tüketilmesinin obeziteye neden olması 
gibi) ile karşılaşılabilinir. Yine bir takım aroma 
vericilerin de üretimin farklı aşamalarında 
ilave edilmesi de söz konusudur. Ne var ki 
tüketilebilirliğin yükselmesini sağlayan ancak 
sağlık anlamında tüm etkileri henüz yeterince 
irdelenmemiş bir takım kimyasal tuzlar da 
ilave edilmektedir. Burada önemli olan husus, 
mamanın bileşimde lezzeti yükseltmek için 
yapılan düzenlemelerde sağlık üzerine 
zararı olmadığı bilimsel olarak teyit edilmiş, 
doğal kaynaklardan elde edilen aromaların 
gereksinim duyulması halinde kullanılmasıdır.

c. Mamaların Üretim Süreçleri ve Teknoloji
Ticari olarak bir mamanın ortaya çıkışı oldukça 
uzun araştırma süreçlerini içerir. Tabi ki ticari bir 
ürünün ortaya çıkmasında piyasadaki talebin 
önemli bir payı vardır. Burada üretimi yapacak 
olan firmanın piyasa şartlarını iyi irdelemesi 
ve talebe uygun bir arzı oluşturması öncelikli 
konudur. Ticari mamanın üretim süreci içinde ilk 
adım, hayvanların besinsel gereksinimlerindeki 
güncel bilgilerin temin edilmesi, bunların 
bilimsel bir mantık çerçevesinde detaylı olarak 
irdelenmesi ve o türe/ırka uygun diyetteki besin 
madde gereksinimlerinin adlandırılmasıdır. 
Sonraki süreç ise ilgili beslenme uzmanın 
diyet formülasyonu üzerinde yoğun mesai 
harcamasıdır. Bu formülasyonun sağlıklı 
olabilmesi adına mamayı oluşturan ham 
maddelerin piyasada bulunan güncel formlarının 
besinsel değerlerinin ilgili diyet formülasyon 
programlarına girdisinin yapılması gereklidir. 
Mevcut ham madde bilgilerinin sürekli olarak 
güncel bilgiler ile kalibre edilmesi önemlidir. 
Aksi halde kağıt üzerinde oluşan formülasyon 
ile reel mamanın besinsel analizleri farklı 
olacaktır. Sonrasında üretim yapılacak tesisin 
belirlenmesi gerekmektedir. Burada üretici 
firmanın kendi tesislerinde üretimi yapıyor 
olması denetlemeyi daha sıklaştırabileceği 
için tabi ki ek bir artıdır. Ancak bu imkan söz 
konusu değilse üretimin mutlak suretle belli 
sertifikasyonlara (hem işletme ve yönetim 
açısından hem de teknolojik alt yapı ve uzman 
personel konularında) sahip, mümkünse yurt 
dışına ihracat yapabilen (gümrük kontrollerinde 
özellikle de Avrupa ülkelerinde çok daha 
detaylı analiz ve kalite kıstasları olması 
nedeniyle) tesislerden hizmet alımı şeklinde 
yapılması gerekecektir. Önemli olan doğru 
ham maddenin seçimi ve üretilecek mamanın 
temel kalite belirteci olacağından dolayı 
detaylı besinsel analizlerinin yapılmasıdır. 
Ham maddelerin sadece fiziksel ve kimyasal 
analizlerinin değil aynı zamanda mikrobiyolojik 
ve toksikolojik olarak da incelenmesi gereklidir. 
Tüm incelemelerin sonrasında üretim bandına 
sevk edilebileceği kabul edilen ürünler uygun 
teknoloji (ekstrüzyon) ile işlenmelidir. 

Günümüzde kaliteli olarak nitelendirilecek 
bir mamanın üretim şekli teknolojik olarak 
ekstrüzyon adı verilen işlem ile gerçekleşir. 
Ekstrüzyon bir mamayı oluşturan ham 
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maddelerin belli bir sıcaklık ve basınçta 
kısa sürede pişirilerek form kazandırılması 
işlemidir. Ekstrüzyon, mamanın hem 
mikrobiyel kalitesini hem de sindirilebilirliğini 
arttıran bir üretim sürecidir. Söz konusu bu 
üretim süreci için daha önce konuştuğumuz 
kriterlere göre belirlenen yüksek kaliteli bitkisel 
ve hayvansal hammaddeler elektronik ve 
bilgisayarlı sistemler kontrolünde otomatik 
olarak tartılarak mikro öğütme işlemi için özel 
değirmenlere alınır. Bu işlem ve uygun partikül 
büyüklüğü, ekstrüzyon ve dolayısıyla mamanın 
pişme kalitesi açısından son derece önemlidir.  
Öğütülen hammaddeler bu iş için özel 
tasarlanmış dev mikserler yardımıyla homojen 
bir yapıya ulaşana kadar özenle karıştırıldıktan 
sonra bu karışıma ön kondüsyonlayıcıda 
(preconditioner) buhar, su ve formülde 
bulunuyorsa sıvı hammaddeler (yağ ve taze 
hayvansal ürünler) ilave edilir. Ekstruderde 
jelatinizasyonu tamamlanan mama özel olarak 
tasarlanmış zarlardan geçerek şekillenir ve 
ekstrüzyon işlemi tamamlanır. Daha sonra ürün 
özel kurutucuda 100-150 °C’de fırınlanarak 
vakum yağ kaplama ünitesine alınır. Burada 
vakum sayesinde yağın homojen olarak 
mama tanesinin tüm tabakalarına ulaşması 

sağlanarak mamanın son lezzetini verecek 
olan aroma uygulaması gerçekleştirilir. Son 
olarak mama taneleri özel bir soğutma ünitesine 
alınıp, oda ısısına gelinceye kadar dinlendirilir 
ve tam otomatik paketleme ünitesinde, el 
değmeden yüksek dayanıklı ambalajlara 
doldurulur. İşlemler sırasında uygulanan ısı ve 
basıncın çok kısa süreli olması sebebiyle ham 
maddelerin besinsel değerlerindeki etkilenme 
de minimal düzeylerde kalır. O nedenle 
ekstrüzyon işlemi ile üretilen mamaların besin 
madde bileşimleri ile ilgili herhangi bir çekince 
söz konusu değildir ve günümüzde en kaliteli 
üretim gerçekleştiren tüm mama üreticileri bu 
sistemi kullanmaktadır.

d. Etiket Bilgisi Okuma-Anlama
Mama içerik bilgilerinin irdelenmesi ne yazık 
ki çok fazla dikkat edilmeyen ancak esasen 
bir mamanın değerlendirilmesinde olmazsa 
olmaz bir kriterdir. Şöyle ki, üretici firma 
açısından yasal bir taahhüt belgesi olan 
ambalaj, tüketiciler ve çoğu veteriner hekim 
tarafından sadece bir reklam malzemesi olarak 
değerlendirilmektedir. Yem mevzuatına göre 
bir hayvan yemi etiketinde olması gereken bir 
takım unsurlar vardır. Bunlar; hangi hayvan 
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türüne yönelik üretildiği, besin madde analizi 
(ham protein, ham yağ, ham selüloz ve ham 
kül içeriği) ve ne kadar kullanılacağıdır. Bu 
noktadan hareketle üretici firmaların bir takım 
hayvan sağlığı açısından önemli olabilecek 
konuyu es geçebileceğini düşünmemiz zor 
olmasa gerek. Örneğin içeriğinde ifade edilen 
ve olduğu belirtilen, ki bunlar genelde hayvansal 
kökenli ham maddelerdir (örneğin; kuzulu/kuzu 
etli, somonlu vb.), ifadelerin ne derece doğru 
olduğu aslında ambalajın arka yüzünde yer 
alan içindekiler kısmında yapılacak kısa bir 
irdeleme ile anlaşılabilir. İçindekiler kısmında 
yer alan ham madde bileşimleri, mamanın 
üretiminde kullanılan ve ürün formülasyonuna 
giren tüm ham maddelerin, formül içindeki 
yüzdelik kullanım oranlarına göre büyükten 
küçüğe doğru sıralanmaktadır. Bu noktadan 
hareketle hayvan sahipleri ve veteriner hekimler 
içerikte hangi ham maddelere öncelik verildiğini 
rahatlıkla içerik kısmından takip edebilirler. 
Böylece hayvan sahipleri açısından çeldirici 
bir ön yüz vurgulaması olan ve biraz önce 
ifade ettiğim pazarlama notlarının doğruluğu 
kolaylıkla teyit edilmiş olunur. Yine ürün içinde 
hayvan sağlığına zararlı olabilecek ancak yasal 
mevzuatların izin vermesi sebebiyle kullanılmış 

bir takım yapay renklendirici, aroma verici veya 
koruyucu maddelerinin yer alması durumu da 
içindekiler kısmında yapılacak kısa inceleme 
ile açığa çıkarılabilir. Bir diğer önemli ambalaj 
segmenti ise kimyasal analiz listelerinin yer 
aldığı kısımdır. Eğer bir üretici firma, ürettiği 
ürünün arkasında ise sadece mevzuatta yer 
alan besin madde analizlerini değil buna 
ilaveten enerji, kalsiyum ve fosfor oranı, vitamin 
içeriği, besinsel ilavelerin – katkıların dozları vb. 
pek çok konuda da tüketiciye bilgi vermekten 
kaçınmayacaktır. Ürünün hangi hayvana 
yönelik olduğu kadar bu mamaya nasıl geçiş 
yapılacağının ve hangi miktarda günde kaç defa 
yemleme yapılacağının da belirtilmesi diğer bir 
ambalaj kalite kriteridir. Yine firmanın hayvan 
sahipleri ve veteriner hekimleri bilgilendirme ve 
istenirse daha detaylı bilgileri paylaşma adına 
firmaya ait bilgilendirme platformlarından da 
hizmet sunması, üretim süreçlerini detaylı 
olarak anlatabilmesi ürün kalitesi için son 
derece önemlidir. Bu sayede tüketiciler gönül 
rahatlığı ile içeriği hakkında, nasıl üretildiği, 
besinsel değerleri ve nasıl tükettirileceği gibi 
pek çok konuda bilgi sahibi oldukları, kalitesine 
inandıkları mamayı, dostlarının beslenmesinde 
kullanabileceklerdir. 
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e. Mamanın Değiştirilmesi –Besleme Rejimi
Bakımından sorumlu olduğumuz dostlarımızın 
diyetine dair bir değişiklik durumu farklı 
nedenlere bağlı olarak oluşabilir. Örneğin 
evcil hayvanınıza yönelik yeni bir diyetin veya 
reçeteli bir mamanın hekiminizce önerilmesi 
veya tüketimin istenilen ölçüde olmaması, 
verilen mamaların çeşitlendirilmek istenmesi 
gibi. Bu noktada yapılacak değişikliğin aniden 
değil kademeli olarak yapılması değişen 
mamaya karşı sindirim kanalında yer alan, 
vücut ve immunite için önemli olan, yararlı 
mikroorganizmaların yeni mamaya alışmasına 
olanak sağlayacaktır. Aksi halde diyetiyle 
yapılacak ciddi ve ani değişiklikler hayvanların 
bir takım sindirim ile ilgili sıkıntı yaşamasına 
yol açabilir. Bu noktada hayvanımızın sağlığı 
açısından yapılacak diyet programlaması veya 
mama içeriğine dair değişikliklerin hekimin ve 
mama üreten firmaların önerileri doğrultusunda 
yapılması önemlidir. Önemli olan diyet 
geçişlerinde değişikliklerin yavaşça yapılması 
ve buna uygun programın izlenmesidir. 
Örneğin bir hayvan sahibi hayvanının tükettiği 
mamayı değiştirmek isterse bunu hiçbir zaman 
sabahtan akşama veya bir iki gün içinde aniden 
yapmamalıdır. Öncelikle verilen miktarın ¼ 
kadarlık kısmı yeni mama olacak şekilde 
bir porsiyonlama ile ilk 2 gün ¾ eski mama 
olacak şekilde besleme devam ettirilmelidir. 
Bu uygulamada hayvanın yeni verilen mamaya 
karşı gösterdiği davranışsal yaklaşımlar 
(tüketme isteği, tüketme süresi, mama kabında 
seçici davranması veya mama bırakması gibi) 
sahibi tarafından dikkatli bir şekilde ve hayvan 
rahatsız edilmeden gözlenmelidir. Eğer yeni 
mamanın ret edilmesi, tüketilmek istenmemesi 
gibi bir durum söz konusu ise bir süre sabır 
göstermek ve aynı porsiyonlamayı 2 günden 
daha uzun bir süre için ısrarla sürdürmek 
gerekebilir. Eğer böyle bir sorun yaşanmamış 
ise ilk 2 günden sonrasındaki 2 günlük süreçte 
bu oranlar 2/4 yani yarı yarıya eski ve yeni 
mama karışımı olmalıdır. Bu ilk 4 günün 
ardından 5. ve 6. günlerde ¾ yeni, ¼ eski mama 
olacak tarzda program sürdürülmeli ve ancak 
7. güden (minimum 1 hafta tamamlandıktan) 
sonra diyetin tamamının yeni mama olacak 
şekilde tükettirilmesi hem sindirim sistemi hem 
de hayvan sağlığı için önemli ve yararlı bir 
uygulama olacaktır. 

Bu uygulamaların her aşamasında hayvanınızın 
ağırlığının tartılarak ve gözlemsel olarak (vücut 
kondisyon durumu, kaburga, omurga ve kalça 
kemiklerinin dış bakısal görünüşü ve elle 
dokunarak, hissedilerek) değerlendirilmesi, 
zayıfladığının belirlenmesi halinde ise durumun 
hekime bildirilmesi ve vereceği önerilere göre 
hareket edilmesi gereklidir.

4. Popüler Trendler
Son yıllarda özellikle dünya genelinde lider 
pozisyonda olan pek çok kedi ve köpek mama 
üreticisi firma daralan Pazar hacimlerini 
genişletebilmek ve yeni gelişen ve henüz 
toplumsal bilincin kedi ve köpek beslenmesi 
anlamında yeterince gelişmediği ülkelere 
yönelik bir takım yeni trendler geliştirmişlerdir. Bu 
sayede kar marjlarını arttırmakta aynı zamanda 
yeni Pazar olanakları oluşturmaktadırlar. Ne 
var ki ilk etapta hayvan sahiplerinin ilgisini 
cezbeden bu gelişmeler her zaman istenilen 
düzeyde sağlıklı olmayabilmektedir. Bu noktada 
özellikle son birkaç yıldır ülkemizde popüler 
olan iki ana konsept hakkında bilgilerimi kısaca 
paylaşmak isterim.

a. Barf Diyetleri
BARF ifadesinin açılımı “Biologically 
Appropriate Raw Food” şeklindedir ki anlamı 
“Biyolojik olarak Uygun olan Çiğ Gıda” 
anlamına gelmektedir. Köpeklerin doğada 
tükettikleri çiğ et, kemik ve çiğ sebze, bitki ile 
meyveleri ifade etmektedir.  BARF konsepti 
ilk defa 1930’lu yıllarda olmak üzere Doğu 
Avrupa, Orta Asya ve Afrika’da belirli süreler 
çeşitli çiftliklerde yaşamış Juliette de Bairacli 
Levy isimli veteriner fakültesi öğrencisinin 
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mesleki yaşamındaki gözlemlerine dayanarak 
hazırladığı ve yayınladığı kitaplarında çiğ 
gıdalar ile beslenen köpeklerin daha sağlıklı 
olduğuna dair görüşleriyle başlamıştır. Sonraki 
süreçlerde insanların hayvanları için taze ve 
günlük gıda hazırlamak için daha az vakit 
ayırabilmeleri nedeniyle pet gıda sektörünün 
hızla gelişmesiyle sonuçlanmıştır. 1993 
yılında Avustralyalı bir veteriner hekim olan 
Ian Billinghurst tarafından kaleme alınan 
“Köpeğinize kemik verin” isimli kitabı da 
benzer bir konsepte sahiptir ve çiğ gıdaların 
tüketilmesini önermektedir. Konuya dair benzer 
çalışmalar sonraki yıllarda da sürmüştür 
ve İngiliz veteriner hekim Tom Lonsdale 
tarafından daha bilimsel araştırmaların da 
incelemeye alındığı “Kemikli çiğ etler : daha 
iyi sağlık” isimli kitabında da benzer söylemler 
yer almıştır. Günümüzde her geçen gün daha 
da popülarite kazanan BARF diyetlerinin; daha 
parlak ve sağlıklı bir tüy ve deri örtüsünü, daha 
temiz dişleri, daha az gaita ve daha enerjik 
hayvanları sağladığı iddia edilmektedir. Ne 
var ki söz konusu diyetlere dair ciddi sağlık 
ile ilgili çekinceler mevcuttur ki bunları; hem 
insan hem de köpeğin sağlığını ciddi anlamda 
riske edebilecek bakteriyel kontaminasyon ve 
enfeksiyon riskleri, dengesiz bir diyetle uzun 
süre beslenmenin sonucu hayvanın sağlığının 
bozulması, tüketimine sunulan tüm kemik 
parçaları nedeniyle hayvanın boğulma ya da 
iç organlarda, mide ve/veya bağırsaklarda 
delinme, iç kanama ve ölümlere neden 
olabilecek olması şeklinde özetlenebilir. Bu 
noktada açığa kavuşturulması gereken husus 
tüketicilerin kafasında BARF diyetlerinin 

sadece çiğ et ve kemikten oluştuğu yönündeki 
algının aslında doğru olmadığıdır. Konuya dair 
merakı ve ilgisi olan hayvan sahipleri eğer 
detaylı incelemelerde bulunurlarsa aslında 
kuru mamalarda yer alan pek çok içeriğin 
çiğ halde (et, iç organ ile sebze ve meyve 
anlamında) BARF diyetlerinin de içinde yer 
aldığıdır. Köpeklerin aslında kediler gibi zorunlu 
karnivor olmadıkları genelde pek iyi bilinen bir 
konu değildir (bu konuya dair detaylı bilgiler 
sizler ile sonraki süreçte paylaşılacaktır). Bu 
noktada BARF diyetlerinin hazırlanış şekilleri, 
hazırlanacağı tesisin üretim sertifikasına sahip 
olup olmaması ve bakanlık tarafından herhangi 
bir denetlenmeye tabi mi değil mi konusunun 
iyi irdelenmesi, yine ürün olarak kullanılan et, 
kemik ve iç organların tüketilmelerinin sağlık 
açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığına 
dair detaylı veteriner hekim ve laboratuvar 
sonuçlarıyla tetkiklerinin yapılıp yapılmadığı 
gibi konuların açıkça belirtilmesi son derece 
önemlidir. Aksi halde yeterli denetlemelerin 
olmadığı, halk arası tabirle merdiven altı üretilen 
çiğ gıdaları dostlarımızın tüketimine sunmak 
sadece onların değil ev halkının da sağlığını 
ciddi anlamda (Yersinia, Camblyobacter, 
Salmonella vb. bakteriyel enfeksiyon riskleri, 
en tehlikeli zoonoz hastalıklar içinde yer alırlar) 
risk altına atmış olmak anlamına gelecektir. O 
nedenle her geçen gün popülaritesi artan ve 
konuyla ilgili uzman olmayan kişilerin sosyal 
medya veya internet portallarında sanki 
uzmanmış gibi yaptıkları paylaşımların ve 
içeriklerin gerçekten iyi irdelenmesi, üretimin 
her aşamasında (ham madde alımından, 
depolamaya, işleme kısmından paketlemeye 
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kadar) sürekli irdelenen, kalite standardını 
güvence altına almış, uzmanların gözetiminde 
üretilen, kanun ve yönetmeliklerin insan ve 
hayvan sağlığını güvence altına almak adına 
koydukları kriterleri taşıdığı denetlenen kuru 
mamalar ile beslenmelerinin sağlanması her 
zaman için daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 

b. Tahılsız Mama Konsepti (Grain-free Diets)
“Tahılsız” mama ve diyetler, şu anda pet gıda 
pazarının en hızla büyüyen segmentlerinden 
biridir. Gittikçe daha fazla sayıda hayvan 
sahibi, hayvanları için daha doğal olan ve 
sağlık sorunlarına, alerjilere neden olma 
olasılığı daha düşük olduğuna inandıkları 
bu mamaları alma gayretindedir; ancak her 
ne kadar kulağa hoş geliyorsa da aslında 
bu doğru bir yaklaşım değildir!  Köpek veya 
kedilere, tahılların bir grup olarak verilmesinin 
zararlı olduğunu gösteren bilimsel bir çalışma 
bulunmamaktadır. Mamaların içinde yer alan 
tüm tahıllar “dolgu maddesi” gibi algılansa 
da aslında bunlar; bir takım vitamin, mineral, 
esansiyel yağ asitleri ve selüloz (lif) kaynağı 
olmaları nedeniyle kedi ve köpek diyetleri için 
değerli besin madde kaynaklarıdır. Köpeklerin 
(ve kedilerin!) büyük çoğunluğu, tipik olarak 
mamalarda bulunan tahılların sindirilmesinde 
ve kullanılmasında oldukça başarılıdırlar (>% 
90). Tahılların mamada yer almasıyla ilgili 
diğer bir çekince ise alerjilerdir. Aslında evcil 
hayvanlarda gıda alerjileri ender olmakla 
birlikte, mamada yer alan tahıllara karşı alerjiler 
daha da nadirdir. Alerjisi olan belli sayıdaki evcil 
hayvanın alerji olmasının muhtemel nedeni ise 
mamada yer alan tahıllardan ziyade içeriğinde 
yer alan hayvansal kökenli unsurlardır (tavuk, 
sığır eti ve süt gibi) ki bunlar her iki ürün 
segmentinde (tahıllı ve tahılsız) sıklıkla yer 
alan hammaddelerdir. Evcil hayvanlarda glüten 
intoleransı da son derece nadirdir ve glütenin 
tüketilmesinden kaynaklanan gastrointestinal 
(sindirim kanalı; mide-bağırsak) belirtiler 
yalnızca lokal bir İrlanda Seter Ailesi’ne ait bazı 
köpek cinslerinde tespit edilmiştir.

Tahılsız diyetlerin protein, yağ, kalori ve diğer 
besin maddeleri açısından farklı besin madde 
profillerine sahip olacaklarını da unutmamalıyız. 
Bazı tahılsız diyetler karbonhidratlar açısından 
daha fakir olmalarına karşın muadili piyasa 
ürünlerine benzer oranda kalori (enerji) 

içerdiklerini beyan etmektedir. Bu durumda 
mamada yer alan enerjinin geleceği besin 
maddesi yağ olacaktır ki bu da hayvanın sağlığı 
açısından çok tavsiye edilebilecek bir durum 
değildir. Bir diğer konu da tahılsız olarak deklare 
edilen birçok mama içeriğinde patates veya 
tapyoka gibi nişasta bakımından zengin ürünler 
bileşimde kendine yer bulmaktadır. Söz konusu 
ürünler, besin madde zenginliği ve selüloz 
(lif) oranları bakımından tam tahıllı mamalara 
nazaran daha fakir kalmakta aynı zamanda da 
mamanın maliyetini de yükseltmektedir. Yine 
bazı tahılsız mama üreten firmalarda bileşim 
olarak tahıl grubu yerine tercih edilen bezelye, 
fasulye veya mercimek gibi hammaddelerin 
hayvanlarda bir takım sindirim sistemi ile ilgili 
rahatsızlık oluşturma ihtimalleri tahıl grubuna 
nazaran daha yüksektir. Özetle ifade etmeye 
çalıştığımız üzere “Tahılsız” konsepti sağlıklı 
ilgili bir unsur olmaktan ziyade satışa yönelik 
bir konsepttir. Bilinen geleneksel mamalara 
nazaran “Tahılsız” mamalar ile beslenen 
hayvanların sağlıklarının daha iyi olduğunu 
gösteren bilimsel bir çalışma bildirilmemekle 
beraber tam aksine kliniğe yansıyan ve kalp 
sorunu olan köpeklerin tükettikleri mamalara 
dair geriye dönük olarak yapılan bir incelemede 
söz konusu hasta köpeklerin yüzde doksanında 
Tahılsız mamaların kullanıldığının belirlenmiş 
olması da manidardır. Tahılsız mamalar 
ile tahıl içeren mamaların besin madde 
düzeylerini karşılaştıran bir çalışmada (kalori 
ve karbonhidrat içerikleri açısından); toplam 
77 kuru kedi maması irdelenmiştir. Bu sayının 
42 tanesi Tahılsız mama grubunda yer alırken 
35 adetinin bileşimde tahıllar bulunmaktadır. 
Çalışmada her iki kategoride de yaygın 
olarak kullanılan içeriğe giren yem maddeleri 
incelenerek besin madde profilleri hakkında şu 
enteresan bilgilere ulaşılmıştır: “Tahılsız” olarak 
ifade edilen pek çok mamanın dahi tahıl içerdiği 
ve bileşimde en sık olarak da buğdayın yer aldığı 
belirlenmiştir. Her ne kadar da iki kategoride 
yer alan ürünlerin kalori dağılımları grup içinde 
oldukça geniş bir aralığa dağılmış olsa aslında 
iki kategoride yer alan mamaların ortalama 
kalori değerleri birbirine yakın bulunmuştur. 
O nedenle “Tahılsız” beslemenin fazla veya 
eksik kalori içerdiğini ifade etmek çok sağlıklı 
bir yaklaşım değildir.  Ortalama bir “Tahılsız” 
mamanın bileşiminde yer alan karbonhidrat 
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düzeyi yine ortalama tahıllı mamanın 
bileşimindeki karbonhidrat miktarından daha 
az olması beklenirken söz konusu değerlerin 
aslında birbirine benzer hatta “Tahılsız” olarak 
ifade edilenlerde diğerlerine göre daha yüksek 
çıktığı belirlenmiştir.  Her iki ürün grubunda 
yer alan mamaların bileşimine giren en yaygın 
içerikler; kanatlı (tavuk, hindi ve/veya ördek), 
yumurta ve balık olarak belirlenmiştir. Yapılan 
örneklemede incelenen ürünlerden “Tahılsız” 
mamalarda en sık kullanılan bitkisel kökenli 
içerikler; bezelye, patates, havuç ve yaban 
mersini olarak belirlenmiştir. Tahıl içeren 
mamalarda ise en yaygın görülen bitkisel 
kökenli ürünler pirinç, keten tohumu, yaban 
mersini ve yulaf olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu bu sonuçlar esasen tahıl 
içermeyen mamalar ile evcil hayvanınızın farklı 
düzeyde karbonhidrat ve kaloriye sahip ürünleri 
tüketmediğini göstermiştir. Yine tahıl yerine bu 
tip mamalarda sıklıkla tercih edilen bezelye, 
patates, tatlı patates ve tapyoka gibi içeriklerin 
aslında kedi ve köpeklerin doğal ortamlarda 
tükettikleri ürünler olmamalarının yanı sıra 
tahıl ürünlere göre daha sağlıklı veya doğal 
olarak da kabul edilemeyecek ürünler olduğu 
aşikardır. Sonuç olarak, “tahıl içermeyen” 
mamalar, evcil hayvanların uzun ve sağlıklı 
bir yaşam sürmesine yardımcı olacak bir 
çözümden ziyade farklı konsepte sahip mama 
oluşturarak daha fazla satış için tasarlanmış bir 
pazarlama üründür. 

5. Mamalardaki Besinsel Katkılar ve 
Bilinmeyenler
Kedi ve köpek mamalarının besinsel içeriklerinde 
temel takviyelerin (vitamin ve mineraller) 
dışında bir takım katkılar bulunabilmektedir. 
Bunlar çoğu zaman o hayvan türü ve ırkına 
özel gereksinimlere dair olabileceği gibi bazen 
de mamanın tüketilmesini arttırmaya yönelik de 
olabilmektedir. Çok sayıda farklı mamanın çok 
sayıda katkı içeriği olmasına karşın en sıklıkla 
görülen bazılarını sizler için özetlemeye gayret 
sarf edeceğim.

a. L-Karnitin
L-Karnitin; memeli metabolizmasında 
enerji üretiminde, organik asitlerin 
detoksifikasyonunda ve mitokondri 
membranından uzun zincirli yağ asitlerinin 
taşınımında görev alan temel bir taşıyıcı 
bileşiktir. Enerji üretiminde L-Karnitin iki 
önemli işleve sahiptir ki bunlar; enerji üretim 
süreçlerinde kullanım için uzun zincirli 
yağ asitlerinin mitokondri içine girmesini 
sağlamak ve metabolizma sonucu biriken 
kısa zincirli ve orta zincirli yağ asitlerinin 
mitokondriden çıkarılmasını kolaylaştırmak 
şeklinde özetlenebilir. Bir diğer önemli etkisi 
ise kalp üzerine olan koruyucu etkisidir. 
Kalbin kullandığı enerjinin %70-80’i yağların 
yıkımlanmasından gelmektedir. Karnitin 
yağların enerjiye dönüşümünde etkin bir rol 
alarak sağlıklı kardiyovasküler sisteme önemli 
destek vermektedir. 

Obezite, Dünya Sağlık Örgütü̈ tarafından 
sağlığı bozacak ölçüde yağ dokularında 
anormal veya aşırı miktarda yağ birikmesi 
olarak tanımlanmaktadır. İdeal vücut ağırlığının 
%15-20 düzeyinde üzerine çıkılması ile 
şekillenmektedir. Pek çok genetik ve çevresel 
etmen hazırlayıcı etkendir ancak özellikle 
enerji dengesizliği ve gereksinim üzerinde 
kalori alınması oluşumunda temel rol oynayan 
unsurdur. Kedi ve köpeklerde obezite için diğer 
önemli etmen ise kısırlaştırmadır. Kısırlaştırma 
sonucunda üreme hormonlarının miktarındaki 
etkin düşüş, hayvanın metabolizma hızının 
da azalmasına neden olmaktadır. Cinsiyet 
hormonları kısırlaştırma ile beynin merkezleri 
üzerinde doğrudan etkili olmakta, tokluk ve 
metabolizmayı etkilemektedir. Kısırlaştırmak 
her iki türde de obezite için önemli bir risk 
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etmenidir. Birçok çalışma bunun kısırlaştırma 
sonrası metabolizma hızındaki düşüşe 
bağlı olduğunu ileri sürmüştür. Bir başka 
açıklama ise mama tüketiminde artışa yol 
açan beslenme davranışındaki değişiklik ve 
azalan aktiviteye bağlı olarak enerjinin yeterli 
düzeyde tüketilememesidir. Kedi ve köpeklerde 
gerçekleştirilen pek çok çalışma ve kliniksel 
gözlem bulgusuna göre obezite bu hayvanların 
sağlıkları ve yaşam sureleri üzerinde zararlı 
etkiler göstermiştir. Söz konusu sorunlar 
arasında; ortopedik rahatsızlıklar, şeker 
hastalığı, kalp ve solunum ile ilgili hastalıklar, 
üriner hastalıklar, üreme bozuklukları, kanserler 
ve dermatolojik sorunlar sayılabilir. Bu nedenle 
özellikle hızlı büyüyen ve diyetlerinde yüksek 
enerji gereksinimi olan kedi ve köpekler ile 
kısırlaştırılmış hayvanların mamalarında bir 
takım düzenlemelere ve katkılara gereksinim 
bulunmaktadır. Bu katkılar içinde önemli ve 
etkin olan seçeneklerden birisi de mamalara 
L-Karnitin ilavesidir.β-hidroksi bütiratın bir 
betain türevi olan ve vitamin benzeri bir madde 
olarak kabul edilen karnitin, insan, hayvan 
ve bitkilerin yapısında farklı miktarlarda 
bulunur. ‘D’ ve ‘L’ olmak üzere iki farklı formda 
bulunan karnitinin aktif formu ise L-Karnitindir. 
Hayvansal kökenli yem maddeleri yüksek 
düzeyde karnitin içermesine karşın, bitkilerde 
bulunan karnitin miktarı oldukça düşüktür 
(Ör: mısırda 5 mg/kg iken balık ununda 
120 mg/kg). İçeriklerinde yüksek oranlarda 
hayvansal kökenli ham maddeleri içeren pet 
mamalarına L-Karnitin ilave edilme nedeni ise 
üretim surecinde ham maddelerde bulunan 
karnitinin pişirme ve diğer işlemler nedeniyle 
parçalanması ve yararlanılamamasıdır.

Araştırmalar mamaya ilave edilen L-Karnitinin, 
köpeklerde ve kedilerde yağ yakımını uyardığını, 
böylece metabolizmayı hızlandırarak daha 
az vücut yağının depolanmasına ve vücuttaki 
kas miktarının artışına yönlendirdiğini ortaya 
koymaktadır. 2012 yılında Cornell Üniversitesi 
Veteriner Fakültesinde gerçekleştirilen bir 
çalışmada L-Karnitin ilavesinin kedilerde 
metabolizma üzerine olan etkileri sayesinde 
kilo kaybını sağladığını desteklemektedir. 
Yapılan bir başka deneysel çalışmalar ise 
karnitin ilaveli mamalar ile beslenen kilolu 
köpeklerin aynı bileşime sahip ancak karnitin 
katkısız mamalar ile beslenenlere göre vücut 

ağırlıklarında yaklaşık %5 oranında daha fazla 
kilo kaybını sağladığı ortaya konulmuştur.

b. Pro- ve Pre- Biyotikler 
Hayvanların sindirim kanalı farklı türdeki 
çok sayıda mikroorganizmayı içeren bir 
mikrobiyotaya sahiptir. Söz konusu bu 
mikrobiyota, yer aldığı konakçıdaki pek çok 
fizyolojik işleve (Ör; konakçıdaki patojenlerin 
kolonizasyonuna karşı direnç, bağırsak epitel 
hücreleri için enerji kaynağı olarak görev 
yapan faydalı maddelerin üretimi gibi) dahil 
olmak suretiyle hayvanın sağlığını doğrudan 
etkilemektedir. Son zamanlarda yapılan 
araştırmalar, kedi ve köpeklerin sindirim 
kanalı mikrobiyotalarının en az insanlar ve 
diğer hayvanlar kadar karmaşık olduğunu 
göstermiştir.

Dünya sağlık örgütü, probiyotikleri “Yeterli 
miktarda alındığında tüketen canlının 
sağlığı üzerinde yararlı etkiler yaratan canlı 
mikroorganizmalar” şeklinde tanımlamaktadır. 
Probiyotikler aslında vücut için, özellikle 
sindirim ve bağışıklık sistemleri için faydalı 
olan iyi bakterilerdir. Söz konusu bu bakteriler 
bağırsaklarda doğal olarak bulunur ve bağırsak 
florasının dengesinin korunmasına yardımcı 
olur. Bu bakteriler vitaminleri üreterek, sindirime 
yardımcı olarak, antimikrobiyal maddeleri 
salgılayarak, bağışıklık sistemini uyarıp bazı 
hastalıklara karşı konakçıyı koruyarak etki 
gösterirler ve sağlık açısından son derece 
önemlidirler. Öte yandan, prebiyotikler, sindirim 
kanalı mikrobiyotasının kompozisyonunda ve/
veya aktivitesinde spesifik değişikliklere neden 
olan seçici olarak fermente edilmiş bileşenlerdir 
(Gibson ve ark., 2010).

Köpek ve kedinin sindirim sistemi enzimleri 
tarafından hidrolize edilemeden kalın 
bağırsağa ulaşan orta zincirli şekerlerden 
olan fruktooligosakkaritler (FOS), ve 
mannanoligosakkaritler (MOS) ile bir fruktan 
olan inulin sindirim sistemi enzimleri tarafından 
hidrolize edilemeden kalın bağırsağa ulaşır. 
Burada Lactobacillus ve Bifidobacterium 
soyu mikroorganizmalar tarafından fermente 
edilir. Fermantasyondan sağladıkları enerjiyle 
çoğalan bu mikroorganizmalar probiyotik etki 
göstermek suretiyle Salmonella, Clostridium 
perfiringes ve E.coli gibi patojen bakterilerin 
üreme ve kolonizasyonunu durdururlar. 
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Bunun sonucunda Salmonella, Clostridium 
perfiringes, E. coli’nin nişasta, rafinozu ve azotlu 
maddeleri hızla parçalamak suretiyle sindirim 
sisteminde gaz ve toksik amin oluşturmaları 
önlenmektedir. Hayvanların gaz çıkartmasını 
azaltması bakımından FOS, MOS ve İnulin 
önemlidir. Bu durum petlerin bir arkadaş olarak 
kabul edilebilirliğini, evde bakılmalarını da 
kolaylaştırmaktadır. Ayrıca bu probiyotik etki 
sonucunda kolesterol seviyesinin azaldığı ve 
immun yanıtın yükseldiği de görülmektedir. 
FOS’un diyetlerde %1 düzeyinde bulunması, 
gerek sağlıklı ve gerekse diyareli köpeklerin 
beslenmesinde iyi sonuçlar vermektedir.

c. Mono Sodyum Glutamat (MSG) Etkileri ve 
Zararları
Her yaştan ve ırktan kedi ve köpeklerin iştahla 
tükettikleri hatta bazen de mamaya saldırıyor 
tarzındaki davranışlar ilk bakışta hayvan 
sahiplerini memnun etmektedir. Ancak söz 
konusu etkiyi oluşturan ve mamada bulunan 
bazı kimyasallar aynı zamanda bir takım sağlık 
sorunlarına da neden olabilir.

Monosodyum glutamat (MSG) içerik olarak, 
glutamik asit, sodyum tuzu ve su bulunduran 
bir bileşiktir. Özellikle son dönemde gıda 
endüstrisinde lezzet arttırıcı olarak en yoğun 
kullanılan gıda katkı maddelerindendir 
(Parshad ve Natt, 2007). Günlük hayatta 
sıklıkla kullanılan konserve yiyecek ile çorbalar 
ve hazır gıdalar değişen konsantrasyonlarda 
MSG içermektedir. Her ne kadar Amerikan 
İlaç ve Gıda Birimi (FDA) bu ürünün sınırlı 
düzeyde kullanım açısından güvenli olarak 
tanımlamış da olsa hayvan sağlığına olumsuz 
etkilerine dair pek çok bilimsel veri söz 
konusudur (Ewaka ve ark., 2013; Husarova ve 
Ostatnikova, 2013; Dief ve ark., 2014; Curry 
ve ark., 2018; Noel ve ark., 2018; Rosa ve 
ark., 2018). Bunlar arasında dolaşım, sindirim, 
kas ve sinir sistemleri üzerine olumsuz etkileri 
sıralanabilir (Collison ve ark., 2010; Majewski 
ve ark., 2018). Bu etkilerinin bir sonucu olarak 
huzursuzluk, davranışsal değişiklikler, deride 
kızarıklık (Husarova ve Ostatnikova, 2013), 
göğüs ağrısı ve yüzde uyuşma (Shi ve ark., 
2011) gibi bazı semptomlar gözlenmektedir. 
Yapılan literatür incelemelerinde MSG’nin evcil 
hayvanlarda obezite, diyabet (Nagata ve ark., 
2006), hepatotoksik (Ewaka ve ark., 2013), 

nörotoksik (Dief ve ark., 2014; Curry ve ark., 
2018) ve genotoksik (Farombi ve Onyema., 
2006; Collison ve ark., 2010) gibi olumsuz 
etkilerinden bahsedilmektedir. 

Günümüzde pek çok firma ne yazık ki MSG 
içeren kimyasalları farklı başlıklar altında hem 
mamanın lezzetini arttırmak hem de evcil 
hayvanınızı bağımlı kılmak adına ürünlerine 
ilave etmektedir. MSG, dil reseptörlerini 
yanıltarak mamanın içeriğinde olandan daha 
yüksek düzeyde protein ve lezzet olduğunu 
düşündürerek etki yapar. Aslında bu kimyasal 
beyin hücrelerini aşırı uyararak onu tüketen 
köpek veya kediye mamanın daha iyi olduğunu 
düşündürür (Husarova ve Ostatnikova, 
2013). Bu durum, pet maması üreten firmalar 
daha düşük kaliteli proteinler ve diğer düşük 
kaliteli bileşenleri daha yüksek düzeyde 
kullanarak daha ucuza mamayı mal etmeleri ile 
sonuçlanmıştır. Bu noktada ne yazık ki hayvan 
sağlığı ikinci plana itilmiştir. Esasen MSG etki 
gösterme mekanizması şu şekildedir; nöro-
transmitter bir madde olması nedeniyle MSG, 
beynin uyarılmasına ve dopamin üretimine 
neden olur. Bunun sonucunda kısa süreli bir 
mutluluk ve refah hissi oluşur. Ne var ki bu 
maddenin sürekli salgılanması beyne zarar 
verir (Parshad ve Natt, 2007; Dief ve ark., 
2014; Rosa ve ark., 2018; Noel ve ark., 2018; 
Curry ve ark., 2018). O nedenle metabolizma 
hormonal mekanizmalar yoluyla bunu 
durdurma eğilimi gösterir. Ancak söz konusu 
katkı maddesi aynı zamanda leptin hormonun 
doygunluk hissine karşı yanıt verme yeteneğini 
değiştirerek tokluk hissinin oluşmasına mani 
olur ve sürekli bir gıda tüketim eğilimi gözlenir 
(Noel ve ark., 2018; Rosa ve ark., 2018). O 
nedenle de MSG içeren mamalar tüketilmeye 
başlanıldığında durdurulması oldukça zordur. 
Aynı patates cipsi tüketen bir kişinin kendini 
durduramaması gibi (He ve ark., 2008). Bu 
durum genelde fazla mama tüketme eğilimi 
olan köpekler başta olmak üzere diğer pet 
hayvanları açısından tehlikelidir. Bu durum 
MSG içeren mamayı tüketen hayvanlarda 
obeziteye yatkınlık ile sonuçlanmaktadır 
(Nagata ve ark., 2006). Insawang ve ark. (2012) 
araştırmalarında MSG içeren mamaların 
tüketilmesinin, hayvanın günlük tükettiği toplam 
enerji miktarı ve yapılan fiziksel aktivitelerden 
bağımsız olarak obeziteye neden olduğunu 
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belirlemişlerdir. MSG’nin diğer zararları içinde 
köpeklerin insülin seviyelerini üçe katına kadar 
çıkması, göğüs ağrısı, davranışsal değişiklikler 
ve deride gözlemlenen alerjik reaksiyonlar 
şeklinde sıralanmaktadır. Son yıllarda 
hayvanlar üzerinde yapılan farklı araştırmalar 
ile ortaya konulan MSG’ e bağlı olumsuzluklar 
arasında karaciğer üzerine zararlı etkiler de 
sayılmaktadır (Tawfik ve Al-Badr, 2012). Bu 
kapsamda yapılan bir çalışmada (Onyema ve 
ark., 2006), MSG’ nin hayvanlarda karaciğer 
iltihabına, yağlı karaciğer sendromuna ve yağ 
birikimine neden olduğu ortaya koyulmuştur 
(hepato-toksik). Diğer olumsuz etkileri içinde 
yer alan genotoksisite, Farombi ve Onyema 
(2006) isimli araştırmacılar tarafından ortaya 
konulmuştur. Buna göre MSG, hayvanların 
karaciğer, beyin ve böbrek gibi organlarında 
oksidatif strese ve erken hücre ölümü ile 
sonuçlanan DNA hasarına yol açmıştır. Özetle 
söz konusu katkı maddesi içeren mamalar şu 
etkilere neden olabilir;

Hepatotoksik,
Nörotoksik,
Genotoksik,
Alerjik,
Obezite.

O nedenle pet mamalarında lezzet ve 
tüketilebilirliği arttırmak üzere yaygın olarak 
kullanılan MSG isimli katkı maddesinin her ne 
kadar yasal düzenlemeler ile ortaya konulmuş 
net bir sınırlama olmamasına karşın sağlık 

üzerine olası olumsuz etkileri nedeniyle 
tüketiminin sınırlandırılması/durdurulması 
tavsiye olunur. Bu anlamda tüketiciler ilgili 
firmalardan bilgi ve belge temin etme hakkında 
sahiptirler.

SONUÇ OLARAK kedi ve köpek besleme 
yazının başlığında da ifade edildiği üzere bir 
sanattır. Aynı diğer hayvanların beslenmesinde 
olduğu gibi bu evcil hayvanların sağlıklarının 
optimal değerlerde devam etmeleri, ömürleri 
boyunca hastalıklardan mümkün olduğunca 
uzak kalabilmeleri ve mutlu olmaları bizlerin 
elindedir. O nedenle bu kadar farklı detaya sahip 
bir konunun öncelikle konu üzerinde kendini 
yetiştirmiş veteriner herkimler ve onların doğru 
yönlendireceği hayvan sahiplerince yapılması 
bizlere sevgi ve mutluluktan başka hiçbir 
şey vermeyen ve bizlerden de hiçbir karşılık 
beklentisi olmayan minik dostlarımıza karşı en 
temel insani görevimiz ve sorumluluğumuzdur. 
Bir kedi veya köpek veyahut da herhangi bir 
canlının sahiplenilmesi üzerinde derinlemesine 
düşünülmesi gereken çok büyük bir 
sorumluluktur. Besleme bu sorumluluk içinde 
önemli ancak ufak bir parçadır. 

Bu gözle olaya yaklaşılması ve yazılanların bir 
nebze de olsa konuya ilgi duyanlara yardımcı 
olabilmesi dileklerimle saygılar sunarım.

Kaynaklar: 
“Kaynaklar istenildiğinde yazardan temin 
edilebilir”
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Klinik beceri; sağlık bilimlerinin her alanında, 
muayene, teşhis, tedavi ve benzeri faaliyetlerde 
görev alan (ya da alacak) tüm öğrenenlerin ve 
personelin mesleki zanaatını gerçekleştirirken 
gösterdiği profesyonel yeteneğine ve 
kabiliyetine verilen genel isimdir. Bu becerilerin 
doğru zamanda, doğru şekilde ve en uygun 
yöntemlerle uygulanması, uygulayan kişiyi 
çok iyi bir zanaatkâr (mesleğimiz için yetkin bir 
hekim) yapabileceği gibi, yanlış uygulamalar 
ise çok ciddi komplikasyonlara, sadece 
uygulayıcıya değil, kuruma karşı da ciddi 
güvensizliklere neden olabilir.

Klinik becerilerin önemini, sağlık bilimlerinin 
önemli meslek gruplarından olan veteriner 
hekimlik için, basit bir senaryo ile değerli 
meslektaşlarımıza ve gelecekte meslektaşımız 
olacak öğrencilerimize aktarmaya çalışalım: 
Veteriner hekimlik eğitiminiz sırasında ilk defa 
bir hastadan kan alacaksınız. Bu işlem şu 

anda belki size çok basit gelebilir. Fakat bu 
basit prosedürü öğrenim hayatınızda ilk defa, 
hem de canlı bir obje üzerinde, bir hayvanda 
uygulayacağınızı düşünün. O anda kafanızdan 
geçenleri, duygu durumunuzu hayal etmeye 
veya hatırlamaya çalışın. Bazen hayal etmesi 
bile bu yoldan geçmiş olanları tedirgin edebiliyor 
değil mi? Şimdi de, canlı obje öncesinde bu 
işlemi onlarca belki yüzlerce defa gerçeğe 
özdeş bir klinik model üzerinde tekrarlamış 
bir uygulayıcı olarak hastanızın ve hasta 
sahibinin yanına geldiğinizi ve klinik becerinizi 
gösterdiğinizi varsayın. Bu iki durum arasındaki 
işlevsel, bilişsel, duyusal ve duygusal farkı 
anlatmaya gerek bile olmadığını söyleyebiliriz. 
Bu basit örnekle bile klinik becerilerin, ister 
öğrenen, ister personel hatta isterse eğitmen 
olsun, ilgili kişilere uygun şartlar, modeller ve 
tekniklerle öğretilmesinin veya hatırlatılmasının 
ne kadar büyük önem taşıdığı anlaşılmaktadır.

VETERİNER HEKİMLİK EĞİTİMİNDE KLİNİK BECERİ
LABORATUVARLARININ YERİ VE ÖNEMİ
DOÇ. DR. OKAN EKİM 
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Beceri Laboratuvarı Koordinatörü
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Bu basit örnekle meslektaşlarımızı çok eski 
günlere götürüp, konunun önemine değindikten 
sonra, bu noktada klinik beceri eğitimi ve bu 
eğitimin verildiği öğrenme alanı olan klinik beceri 
laboratuvarından (KBL) bahsetmek yerinde 
olacaktır. Sağlık bilimleri üzerine uygulamalı 
eğitim veya hizmet veren, rutin muayene, 
teşhis, tedavi, operasyon vb. hizmetleri 
yürüten kurumlardaki tüm klinik, pre-klinik, 
laboratuvar ve benzeri faaliyetler ile sosyal 
iletişim becerilerinin gerçeğe özdeş modeller 
ve eğitim alanlarında canlandırılmasının 
(simülasyonunun) yapıldığı istasyonlara; klinik 
beceri laboratuvarları (clinical skills laboratory) 
denmektedir. KBL’nin ve burada verilecek 
simülatif eğitimin temel amaçları şu şekilde 
özetlenebilir:

Sonrasında klinik hizmet verecek öğrenenleri, 
hasta (daha da önemlisi hasta yakını) ile 
karşılaşmadan, rutin kliniklere başlamadan 
önce, klinik becerilerle eğitimlerinin daha erken 
dönemlerinde tanıştırmak.

Klinik hizmet eğitiminde daha fazla uygulama 
saati yaratabilmek. Bu sayede ulusal ve 
uluslararası akreditasyon ve kalite ajanslarının 
istediği standartları da yakalayabilmek.

Klinik becerileri öğretirken, daha az canlı 
(hayvan) denek kullanırken daha fazla 
uygulama yaptırmak.

Öğrencilerdeki klinik uygulama bilgisini 
artırmanın yanı sıra bundan daha önemlisi hatta 
belki de bu sistemin en önemli noktası olan 
uygulayıcıdaki öz güveni de (self confidence in 
practitioner) oluşturabilmek.

Her öğrencinin her klinik uygulama eğitimini 
eşit sayıda yapmasını sağlamak. Böylelikle tüm 
öğrenenler için standardizasyonu oluşturmak.

Tüm bu becerilerin amaca uygun maket, 
model ve yöntemlerle öğrenilmesini 
sağlayarak, öğrencilerin gerçek kliniklere 
gittiği zaman verecekleri muayene, teşhis, 
tedavi hizmetlerinde daha az komplikasyon 
(malpractice) oluşturmasını sağlamak.

Hastanın (veteriner hekimlikte hasta sahibinin) 
karşısında daha tecrübeli ve yetkin personel 
(aslında kursiyer veya öğrenci) görmesini 
sağlamak. Dolayısıyla kuruma ve personele 
olan güvenirliği arttırmak.

Klinik beceri eğitminin kurum içerisinde 
yarattığı yaygın etki sonucunda, kurumsal 
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kaliteyi artırmak ve kurumsal prestiji üst düzeye 
taşımaktır.

Klinik beceri eğitiminin, hemen tüm sağlık 
kurumları için rutin işleyişlerinde olması 
gereken bir unsur olmasının yanında KBL’nin 
hangi kurumlarda kurulması gerekliliğine 
bakacak olursak:

Klinik uygulama sayısını ve eğitim saatini 
artırmak isteyen sağlık kurumları.

Eğitim sürecinde vaka sayısı yetersiz kalan 
veya veteriner hekimlikte olduğu gibi belirli türe 
yönelik vaka sayısı yetersiz kalan kurumlar.

Öğrenci sayısı / öğrenci başına vaka veya 
hasta sayısı oranı dengesiz olan kurumlar.

Genel öğrenci sayısının kurumun kapasite ve 
imkânlarından, kısacası beklenilenden fazla 
olduğu kurumlar

Klinik uygulama hizmetlerinin yapıldığı tesis 
ve alanlar / öğrenci sayısı oranının dengesiz 
olduğu kurumlar.

Öğrenenin hasta (vaka) ile ilk karşılaşma 

yarıyılının eğitim sürecinin son zamanlarına 
doğru olduğu kurumlar (Örneğin; veteriner 
lisans eğitimi için 6. yarıyıl veya sonrası)

Eğitim kurumu olmasının yanında, hasta kabul 
eden ve hastanın (hasta sahibinin) profesyonel 
muayene talep ettiği eğitim kurumlarında 
KBL’nin kurulması yerinde olacaktır.

Tıp fakülteleri bünyesinde KBL ya da mesleki 
uygulamaların simülasyonuna yönelik çeşitli 
üniteler ve faaliyetler uzunca bir süredir 
yapılagelse de veteriner hekimlikte bu 
faaliyetler maalesef ancak son birkaç yılda 
gerçek anlamda hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda veteriner hekimlik alanında, 
ülkemizde kurulan ilk ve halihazırda en büyük 
tesis Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
içinde faaliyet gösteren “Ankara Veteriner 
Klinik Beceri Laboratuvarı”dır.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi (AÜVF) 
bünyesinde KBL kurulmasına yönelik planla-
malar 2014 yılı itibarıyla başlamıştır. Sonrasın-
da KBL kurulum çalışmaları ise 2015 yılında 
olmuştur. İlk olarak Hannover Veteriner Üni-
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versitesi (Tierärztlich Hochschu-
le Hannover) ile 30 Mart 2015 
tarihinde rektörler düzeyinde 
karşılıklı işbirliği anlaşması imza-
lanmış ve aynı tarihte Hannover 
Veteriner Üniversitesi KBL ekibi 
Veteriner Fakültesi’nde iki günlük 
bir uygulama eğitimi vermiştir.

Sonrasında KBL’nin idari ve aka-
demik yapısının planlanması, 
uygulama sisteminin Türkiye’de-
ki veteriner hekimliği eğitimine 
entegre edilmesi ve KBL ile ilgili 
maket ve model geliştirme tek-
niklerinin öğrenilmesi amacıyla 
AÜVF’den konuyla ilgili personel 
görevlendirilmiştir. Dublin-İrlan-
da’da bulunan University College 
Dublin (UCD) Veteriner Fakülte-
si’nde, ve Almanya’da bulunan 
Hannover Veteriner Üniversite-
si’nde (Tierärztlich Hochschule 
Hannover) KBL kurulumu-işletil-
mesi, model ve simülasyon set-
lerinin hazırlanması üzerine eği-
tim ve gözlemler yapılmıştır.

Ankara Veteriner Klinik Beceri 
Laboratuvarı için ilk koordinas-
yon ekibi, Ekim 2016’da oluştu-
rulmuştur. Gerekli simülasyonlar, 
modeller ve ders planlaması ya-
pıldıktan sonra KBL ekibi ilk uy-
gulama dersini, Eylül 2017 tarihinde İngilizce 
Veteriner Lisans Programı dâhilinde vermeye 
başlamıştır.

Bugün Ankara Veteriner Klinik Beceri 
Laboratuvarı, her hafta yaklaşık 300 öğrenciye 
hizmet veren, 12 ayrı modüler tip uygulama 
istasyonundan oluşan, 15 kişilik multidisipliner 
eğitmen ekibiyle Türkiye’nin ilk ve en büyük 
veteriner klinik beceri laboratuvarı olma 
özelliğini korumaktadır. Öğrencileri gerçeğe 
özdeş modeller vasıtasıyla modüler eğitime 
tabi tutup, kliniklere hazırlayan önemli ve 
fonksiyonel bir birim olarak öne çıkmakta, ayrıca 
bağımsız öğrenci memnuniyet anketlerinde de 
yüksek skor almakta, dolayısıyla öğrenenler 
tarafından da yüksek motivasyonla kabul 
görmektedir.

Sonuç olarak, kurumlarında somut anlamda 
kaliteyi hedefleyen, yurtiçi veya yurtdışı 
akreditasyon süreçlerini takip eden, rutin 
kliniklerinde oluşabilecek komplikasyonları, 
hatalı uygulamaları en aza indirmenin yan sıra 
öğrenenlerin mesleki öz güvenini ve başarısını 
artırmayı planlayan veteriner hekimliği eğitim 
kurumları için yukarıda bahsedilen nedenlerden 
ötürü klinik beceri eğitiminin büyük önem 
taşıdığı görülmektedir.

Detaylı Bilgi İçin Bkz: http://www.veterinary.
ankara.edu.tr/klinik-beceri-laboratuvari/

43



Ezine, Gemlik, İnegöl ya da Roquefort, 
Bordeaux, Havana dendiği zaman ilk anda neleri 
çağrıştırmaktadır? Büyük ihtimalle kimse Ezine 
için sadece Çanakkale’nin bir ilçesi, Bordeaux 
için sadece Fransa’da bir bölgenin adı, Havana 
için de Küba’nın başkenti diye düşünmekle 
kalmayacaktır. Kuşkusuz ki bu örnekler, dünya 
çapında ve ülkemizdeki kendine has niteliklerle 
donatılmış, özgün ve yüksek kaliteli ürünlerle 
bağdaştırılmaktadır. Hepsinin de ortak özelliği 
isimlerin belirttiği coğrafi mekânlar değil, o 
isimlerle özdeşleştirilen ürünlerin varlığıdır. 
Ürünlerin kasabalarının, bölgelerinin, ilçelerinin 
veya ülkelerinin önüne geçen ünü, bizi ‘Coğrafi 
İşaret’ terimi ile tanıştırmıştır.

Coğrafi işaret, ürün-mekân bağlantısını ifade 
eden, geniş kapsamlı bir terimdir. Tarım 
ürünleri, el sanatları ve endüstriyel ürünler, 
hatta bazı hayvan ırkları için kullanılmakla 
birlikte, en yaygın olarak bulunan coğrafi 
işaretli ürünler gıdalardır. Zamanla toplumda 
oluşan sosyoekonomik ve tüketim yapısındaki 
değişimler, alışkanlıkları ve zevkleri 
farklılaştırmaktadır. Gıda üretiminde çoğunlukla 
kullanılan yeni teknolojilerin yanında yerel 
ve geleneksel ürünlere karşı ilgi de hızla 
artmaktadır. Ayrıca küreselleşen ticaretin, çok 
ve çeşitli ürünün dünya çapında dolaşımına 
olanak sağlaması ile de, gıdalar artık sadece 
üretildikleri bölge, şehir ya da ülkelerle sınırlı 
kalmamaktadır. Ancak bu teknolojik gelişmeler 
ve küreselleşme yerel ürünlerin ve üreticilerin 
hem kalite hem de kimliklerinin korunması 
yönünde birtakım sıkıntıları da beraberinde 
getirmektedir. Coğrafi işaretler ile bu özellikli 
ürünler korunarak yerel değerlere sahip 
çıkılmakta, ayrıca hem üretici hem de ülke 
ekonomisinin gelişmesi güvence altına alınmış 
olmaktadır. 

Coğrafi işaretlerin uluslararası düzeyde 
günümüzdeki şekliyle korunması ilk olarak 
1883’de Sınai Mülkiyetin Korunması Hakkında 

Paris Sözleşmesi ile başlamıştır. Bu sistemin 
dışında kalan Amerika Birleşik Devletleri’nde 
buna benzer bir koruma 1946 tarihli Lanham 
Kanunu ile garanti markası olarak sağlanmaya 
başlamıştır. Ülkemizde, 1995 yılından itibaren 
555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması 
Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile 
Türk Patent Enstitüsünün Markalar Dairesi 
nezdinde korunmaya başlayan coğrafi işaretli 
ürünler, 2017’de yürürlüğe giren 6769 sayılı 
Sınai Mülkiyet Kanunuyla birlikte daha güçlü 
bir yasal zemine kavuşmuştur. 

Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya 
diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu 
yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş 
ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretten söz 
edebilmek için; coğrafi sınırları belirlenmiş bir 
alan, bu alana ait doğa ve beşeri unsurlardan 
kaynaklanan bir ürün, ürünün karakteristik 
özellikleri ile coğrafi köken arasında bir bağlantı 
ve ürünün belirli bir karakteristik özelliği 
olmalıdır. 

Coğrafi işaretler, menşe adı ve mahreç işareti 
olarak ikiye ayrılır. Coğrafi sınırları belirlenmiş 
bir yöre, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden 
kaynaklanan; tüm veya esas özelliklerini bu 
coğrafi alana özgü doğal ve beşeri unsurlardan 
alan; üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümü 
bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen 
ürünleri tanımlayan adlara, “menşe adı” denir. 
Menşe adında önemli olan ürünlerin, tüm veya 
esas özelliklerini kaynaklandığı coğrafi alandan 
almalarıdır. Bu ürünler ait oldukları coğrafi 
bölgenin dışında üretilemezler,  çünkü ürün, 
niteliklerini ancak ait olduğu yer içinde üretildiği 
takdirde kazanabilmektedirler. Taşköprü 
Sarımsağı ve Afyon Kaymağı bu ürünlere örnek 
olarak verilebilir. Coğrafi sınırları belirlenmiş 
bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan; 
belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri 
bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen; 
üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden 

COĞRAFİ İŞARETLİ GIDALAR
DOÇ. DR. GÜZİN İPLİKÇİOĞLU ÇİL
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
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“en az bir tanesi”, belirlenmiş coğrafi alanın 
sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan 
adlar ise “mahreç işareti” olarak tanımlanır. 
Mahreç işareti söz konusu olduğunda ürünler, 
belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özelliklerini 
kaynaklandığı coğrafi alandan alırlar. Örneğin 
Antakya Künefesi, bu üründe coğrafi sınır olarak 
Antakya belirtilmiştir ve künefede kullanılan 
peynirin Antakya yöresine özgü tuzsuz inek 
peyniri olması gerekmektedir. Bu alanda bir de 
geleneksel ürün kavramı karşımıza çıkmaktadır. 
Coğrafi işaretler içerisinde menşe adı veya 
mahreç işareti kapsamına girmeyen ancak ilgili 
piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel 
olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı 
kanıtlanan adlar, belirli şartlardan en az birini 
sağlaması halinde geleneksel ürün adı olarak 
tanımlanır. Bu şartlar; geleneksel üretim veya 
işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden 
kaynaklanması, geleneksel hammadde veya 
malzemeden üretilmiş olmasıdır. Menşe adı 
ve mahreç işaretinden farklı olarak geleneksel 
ürün adlarında sınırları belli bir coğrafi alan 
belirlenmemektedir. 

Gıdaların coğrafi işaretle tescillenmesi hem 
üreticilere hem de tüketicilere birçok fayda 
sağlamaktadır. Öncelikle bu durum yerel üretim 
ve kırsal kalkınmayı desteklemektedir. Coğrafi 
işaretli gıdaların bir ülkenin ihracat gelirlerinde 
önemli yere sahip olduğu da bilinmektedir. 
Coğrafi işaretli gıdaların ekonomiye katkısı 
konusunda birçok çalışma yapılmıştır. 
Örneğin, Türkiye’de yapılan bir araştırmaya 
göre coğrafi işaretli Ayvalık Zeytinyağı talebi, 
coğrafi işareti olmayan rakiplerine kıyasla %58 
daha fazla iken, yine aynı ürün için tüketicilerin 
%82 daha fazla ödemeyi kabul ettikleri 
bildirilmektedir. Diğer bir çalışma İtalya’nın ünlü 
Toscana Zeytinyağının fiyatının coğrafi işaret 
aldıktan sonra diğerlerine göre %20 arttığını 
göstermektedir. Başka bir araştırmada ise 
Comte peynirinin imalatında kullanılan sütün 
fiyatının diğer sütlere göre %10 daha yüksek 
olduğu ortaya konmuştur.

Coğrafi işaretle tescil sayesinde geleneksel 
bilgi ve kültürel değerler koruma altına 
alınmakta, biyo-çeşitlilik korunmaktadır. 
Gıdalarda yüksek kalite, sürdürülebilirlik ve 
izlenebilirlik sağlanmaktadır. Gıda sektörünün 
önemli sorunlarından biri olan taklit ve tağşişi 

önleme ve mücadele etme açısından da 
etkilidir. Coğrafi işaretleme, bu özgün gıdaların 
gerçek üreticilerini koruma altına almakta,  
taklitleri engellenen ürünlerin sahip olduğu 
ünü korumaktadır. Son yıllarda gelişen gıda 
turizmine de coğrafi işaretli gıdaların etkisi 
büyüktür. Bunu hem bölgenin tanıtımını 
yaparak, Fransa ve İtalya’da şarap turları veya 
gıda müzeleri örneklerinde olduğu gibi, hem 
de gıda alanında marka şehirlerin, örneğin 
Gaziantep–Antep Baklavası, Roquefort 
kasabası–Roquefort peyniri ilişkisi oluşmasına 
katkı sunarak gerçekleştirmektedir. 

Türkiye’nin sahip olduğu farklı iklimler ve toprak 
yapısı, coğrafi konumu, kültürel miras çeşitliliği 
sayesinde gıda alanında kendine özgü ürün ve 
imalat teknikleri geliştirmesi ülkemizin coğrafi 
işarete konu olabilecek birçok ürüne sahip 
olduğunu göstermektedir. 2500’ün üzerinde 
ürünümüzün coğrafi işaret alabilecek özellikte 
olduğu tahmin edilmektedir. Türk Patent 
ve Marka Kurumu’nun son verilerine göre 
Türkiye’de toplam 606 adet tescillenmiş coğrafi 
işaretli ve geleneksel ürün bulunmaktadır. 
Ülkemizdeki mevcut coğrafi işaretli gıda ürün 
grupları arasında; meyve, sebze ve endüstriyel 
bitkiler, unlu mamuller, tatlılar ve diğer gıdalar, 
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geleneksel yemekler, et ürünleri, peynirler, bal,  
zeytin ve zeytinyağları ile alkollü içecekler yer 
almaktadır. Bunların  % 79,8’ini yukarıda bahsi 
geçen gıda ürün grupları ve alkollü/alkolsüz 
içecekler oluşturmaktadır. Ulusal düzeyde 
tescil almış 525 gıda (içecekler dahil) arasında 
en yüksek sayıda ürünü bulunan grup 172 adet 
(%26,1) ile işlenmiş ve işlenmemiş meyve ve 
sebzeler ile mantarlardır. Bunu sırasıyla %20
,1’lik oran ile yemekler ve çorbalar, %15,7’lik 
oran ile de fırıncılık ve pastacılık mamulleri, 
hamur işleri, tatlılar izlemektedir. Coğrafi işaret 
ve geleneksel ürün adı tescili alan ürünler içinde 
hayvansal gıdaların oranının düşük olduğu 
görülmektedir. İşlenmiş-işlenmemiş et ürünleri 
(%1,8/12 adet tescilli), peynirler (%3,0/20 adet 
tescilli), peynirler ve tereyağı dışında kalan süt 
ürünleri (% 0,9/6 adet tescilli) ve bal (%1,7/11 
adet tescilli) dâhil edildiğinde toplam tescilli 
hayvansal gıda oranı % 7,4’tür. 

Dünyanın her yerinde, sınai mülkiyet hakları 
koruması, tescil gerçekleştirilen ülkede 
geçerlidir, yani bu kapsamda yer alan 
coğrafi işaretlerin ülkemizde gerçekleştirilen 
tescilleri de sadece Türkiye sınırları içinde 
geçerli olmaktadır. Farklı ülkelerde koruma 
elde etmek için ya o ülkelerin mevzuatı 
çerçevesinde tescil başvurusunda bulunmak 
ya da uluslararası koruma sağlayan sistemler 
kapsamında başvuru yapmak gerekmektedir. 
Uluslararası tescillerden biri Avrupa Birliği 
ülkelerinin tamamında geçerli 2012/1151 sayılı 
Tarım Ürünleri ve Gıda Maddeleri Hakkında 
Kalite Tasarısı isimli Avrupa Konseyi Tüzüğü 

çerçevesinde Avrupa Komisyonu’na yapılan 
başvuru ile sağlanandır. Avrupa Komisyonu’na 
sadece tarım ürünleri ve gıda maddeleri ile ilgili 
coğrafi işaretler için başvuru yapılabilmektedir. 
Ülkemizde AB nezdinde 5 coğrafi işaretli 
ürünümüz tescil edilmiştir. Bunlar; Antep 
Baklavası, Aydın İnciri, Aydın Kestanesi, 
Malatya Kayısısı ve Milas Zeytinyağıdır. 

Günümüzde artık gıdaların yeni ve ayırt 
edici markalar veya çekici ambalajlar ile 
piyasaya sunulması üreticiler tarafından 
yeterli bulunmamakta, ürünün kalitesini 
tüketiciye kanıtlamak için bazı tanımlayıcı 
terimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Coğrafi işaret 
ve geleneksel ürün adları bu konuda gıda 
sektörü açısından oldukça etkili olmaktadır. 
Aşağıdaki şekilde gösterilen coğrafi işaret ve 
geleneksel ürün amblemlerinin gıda ambalajı 
üzerinde bulunmasının tüketiciler açısından 
tercih sebebi oluşturduğu bilinmektedir. Ayrıca, 
coğrafi işaretli ürünlerin ulusal ve küresel ticari 
piyasalar için ekonomiye artı değer kazandırdığı 
da unutulmamalıdır. Özellikle gelişmekte olan 
ve ekonomisi esas olarak tarım ürünleri ve 
işlenmiş gıdaların ihracatına dayanan ülkeler 
için coğrafi işaretlerin önemi büyüktür. 

Kaynaklar
“Kaynaklar istenildiğinde yazardan temin 
edilebilir”
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Değerli okurlar. Bugün sizlere, Türkiye’de 
‘Tek Sağlık’ farkındalığı için 10 yıldan fazla bir 
süredir emek veren değerli bir meslektaşımızı 
tanıtmak istiyoruz: Dr. Öğretim Üyesi Rüştü 
Taştan. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu(KSHMYO)’nda 
görev yapan Veteriner Hekim, Dr. Öğretim 
Üyesi Rüştü Taştan, 2009’dan beri Tek Sağlık 
için yazıyor, konferans veriyor… Yılmadan, 
kararlı bir şekilde Tek Sağlık yaklaşımını 
topluma anlatmaya, farkındalık oluşturmaya 
çalışıyor… Rüştü Taştan Hoca bunlarla 
yetinmemiş, 2016’dan beri Görev yaptığı 
üniversitede lisans düzeyinde, öğrencilere 
“Tek Sağlık ve Biyogüvenlik” dersi veriyor. 
Amacımız Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Taştan 
hakkında duyduklarımızı veya duyacaklarımızı 
birinci ağızdan sizlere aktarmak ve satır 
aralarında kalmasını istemediğimiz bilgi ve 
deneyimlerin geniş okuyucu ve meslektaş 
kitlesiyle buluşmasının sağlamaktır. O halde 
buyurun, öğretici olduğunu düşündüğümüz bu 
keyifli röportajı birlikte okuyalım. 

Barış BATUR (BB). Rüştü Hocam, 
okuyucularımız adına soruyorum; Bize kısaca 
kendinizi tanıtır mısınız, Kimdir Dr. Öğretim 
Üyesi Rüştü Taştan? Yaklaşık 42 yıllık çalışma 
yaşamı ve 33 yılı aşkın mesleki birikimiyle neler 
yaptı?  Lütfen anlatır mısınız?

Rüştü TAŞTAN (RT). Memnuniyetle. Öncelikle, 
yüzyıla yakın mesleki birikime sahip Veteriner 
Hekimler Derneğinin önemli mesleki yayın 
organı Veteriner Hekimler Derneği Dergisinden 
bağımsız olarak yayınlanmakta olan ve güncel 
mesleki konular ve bilimsel etkinliklere yer 
veren Veteriner Hekimler Bültenin de bana yer 
verdiğiniz için size ve yayın ekibine teşekkür 
ediyorum. Barış Bey, öyle inanıyorum ki, güzel 
bir röportaj olacak.

Dilerseniz, söze eğitim bilgileriyle giriş 
yapalım. Ben Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesinden 1988’de mezun oldum. 

Fakülteyi bitirdiğim yıl doktora sınavına girdim, 
kazandım ve Ankara Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim 
Dalında doktora eğitimine başladım. Çalışma 
yaşamıyla birlikte, devam eden doktora 
eğitimimi tamamlayarak, “Tavuklardan Listeria 
spp. İzolasyonu ve İdentifikasyonu Üzerine 
Çalışmalar” konusundaki doktora tezimi Mart 
1995’de savunma yaptım, başarılı oldum ve 
Veteriner Mikrobiyoloji doktoru oldum. Doktora 
yeterlilik sınavından sonraki süreçte, eski 
adıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB)’na 
bağlı olarak Doğu Anadolu bölgesindeki illere 
hayvan sağlığı ve araştırmaları hizmeti veren 
Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma 
Enstitüsünde görev yapıyordum ve doktora 
bitince de Şubat 1998’e kadar orada çalışmaya 
devam ettim. Ayrıca, 1996-1997 yıllarında 
Askerlik görevimi tamamladım. Sonra yaklaşık 
4 yıl kadar, Bursa’da o zamanki adıyla TKB 
Bursa İl Kontrol Laboratuvarı, Teşhis ve Tavuk 
Hastalıkları Laboratuvarlarında Dr. Veteriner 
Hekim olarak görev yaptım. Bu süreçte, mesleki 
açıdan tatmin edici hizmetler vermekle beraber, 
yönetsel açıdan “memnuniyetsizliklerim” 
vardı. Üniversiteye geçmek istiyordum, 
sınavlara girdim, kazandım. Fakat bakanlık 
“muvafakat” vermediğinden, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı’ndaki görevimden “istifa ederek” 
ayrıldım. Kocaeli Üniversitesinde o zamanki 
adıyla “Yrd. Doç. Dr. kadrosuna” açıktan 
atanarak,  KSHMYO’nda göreve başladım. 
Ve 26 Temmuz 2001’den beri burada Öğretim 
Üyesi olarak görev yapmaktayım.

BB, Hocam, bildiğim kadarıyla siz, Veteriner 
Fakültesinde öğrenim görürken, aynı zamanda, 
Ankara’da bir kamu kuruluşunda çalışıyordunuz. 
Hem çalışıp, hem okumak, zor olmadı mı?  
Memur olarak çalışmanın kazandırdıkları oldu 
mu? Ne söylemek isteriniz? 

RT, Öncelikle şunu söylemek isterim. Gece 
çalışıp, gündüz okumaya devam ettiğim 
doğrudur. Çok çalışmak gerekiyordu; ben 

“Tek Sağlık” Farkındalığı Hakkında Röportaj

“TEK SAĞLIK”SIZ GEÇEN YILLAR ve PANDEMİK STRESLER
DR. ÖĞR. ÜYESİ RÜŞTÜ TAŞTAN 

 Kocaeli Üniversitesi, KSHMYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
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10 yıl boyunca günde 8 saat fakültede, 8 
saat işyerinde olmak üzere yaklaşık 16 
saat çalışırdım. O yıllarda, 1980’li yılların 
Ankara’sında, gündüz Veteriner Fakültesinde 
eğitime devam etme olanağım vardı ve böyle 
devam ettim. Bugünden geçmişe bakılırsa,  
Şubat 1980’den beri kamu hizmeti yapıyorum. 
İlk 12 yıl memuriyet ve Veteriner hekimlik eğitimi 
ve Doktora öğrenimi ile geçti. Devamında 
yaklaşık 10 yıl aktif, araştırmacı Veteriner 
Hekim olarak çeşitli laboratuvarlarda çalıştım. 
Son 20 yıldır Kocaeli Üniversitesi KSHMYO’da  
“Önlisans Sağlık Meslekleri Eğitimi-ÖSME” 
hizmetine, araştırma ve akademik çalışmalara 
devam ediyorum. Sizin konuşmanın başında 
söylediğiniz gibi mesleki konularda yazı 
yazmayı, araştırmayı sürdürüyorum. Son 
yıllarda, (yaklaşık 2008’den beri) mesleki, 
bilimsel yazı ve konferanslarımda daha çok  “Tek 
Sağlık” konusunu işlemeye devam ediyorum. 
Çünkü dünyada henüz gelişmekte olan Tek 
Sağlık konusunu çok önemsiyorum. Barış 
Bey, okuyucularımız, dilerler ise https://avesis.
kocaeli.edu.tr/rtastan adresinden araştırmalar, 
konferans, yazı ve yayınlarımın ayrıntılarına 
ulaşabilir, açık erişim halindeki PDF dosyaları 
indirebilirler, okuyup, paylaşabilirler. Ayrıca aynı 
amaçla, https://www.researchgate.net/profile/
Rustu_Tastan  adresini de kullanabilirler. 

Yukarıda “paylaşabilirler” dedim. Yıllar içinde, 
yaşamsal deneyim ve bilimsel bilgi birikimim 
bana şunu öğretti: “Bilim, yaşamsal sorunlar 
üzerinde düşünülür ve nedenleri sorgulanırsa 
gelişir, insan bilgi sahibi oldukça değişir ve 
özgürleşir, bilgi paylaşıldıkça değer kazanır, 
toplumlar doğru ve güncel bilgi ile gönence 
ulaşır.” Ve son bir şey daha eklemek isterim; 
“toplumların sürdürülebilir bir gönenci, ancak 
doğaya ve doğal dengenin korunmasına 
gösterilecek özen ile doğru orantılıdır. 
Yaşamakta olduğumuz ekolojik felaketlerin, 
‘küreselleşen mikrobiyal tehditlerin’ temel nedeni 
antropojenik (yani insan eliyle yapılan yanlış 
uygulamalar) faktörlerden kaynaklanmaktadır. 
Gerek “ekolojik felaketlerden, mikrobiyal 
tehditlerden” korunmak ve gerekse yanlış 
giden antropojenik hatalardan kurtulmanın 
yolu, teknolojik yenilikleri ve bilimsel 
gelişmeleri yakından izlemektir. Ama doğaya 
zarar vermeden, çevreyi kirletmeden, geleceği 
karartmadan.

BB, Rüştü Hocam, çok yerinde ve önemli 
konulara vurgu yaptınız, sağolun. Şimdi 
ilerseniz, konuşmamızın bundan sonraki 
bölümüne Tek Sağlık konusunu anlatarak 
devam edelim, ne deriniz? 

RT, Elbette, siz nasıl uygun görüyorsanız… 
Görüşme teklifi ve konu içerik ve işleme tarzını 
siz belirleyiniz… Soru sormak sizden, yanıtları 
benden. Buyurun.

BB, Hocam, burada birbirine bağlantılı birkaç 
sorumu birlikte sormak istiyorum. Siz de sırayla 
yanıtlarsanız memnun olurum.

Birinci sorum; bildiğimiz kadarıyla yeryüzünde  
“ilk defa” küresel ölçekte ve eşzamanlı olarak 
düzenlenen “3 Kasım Dünya Tek Sağlık Günü” 
3 Kasım 2016’da gerçekleştirildi. Bizim de 
izlediğimiz kadarıyla siz bu “Dünya Tek Sağlık 
Günü” etkinliklerine internet üzerinden her yıl 
katılıyorsunuz ve dünyanın pek çok ülkesinde, 
çeşitli üniversiteler, sağlık kuruluşları, meslek 
örgütleri ile eşzamanlı olarak Tek Sağlık 
hakkında konferanslar veriyorsunuz, bu gözlem 
doğru mu? 

İkinci sorum, hem Veteriner Hekimler Derneği 
yönetimi olarak, hem İzmir Veteriner Hekimler 
Odası ve hem de İzmir VHO Veteriner Halk 
Sağlığı Çalışma Grubu sizin bu özverili ve 
hatta mesleğimiz açısından övgüye değer 
çalışmalarınızı yakından takip etmekteyiz. 
Sizin de içinde yer aldığınız İzmir VHO 
Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubunda iyi 
bir sinerjiyle çalıştığınızı biliyoruz. Lütfen “Tek 
Sağlık” konusunu işlediğiniz seri konferanslar 
hakkında bilgi verir misiniz? 

Üçüncü sorum, “Tek Sağlık” konusunda dünya 
çapında bu bilimsel farkındalık etkinliklerini 
ve konferansları kimler organize ediyor, 
zamanlamasını kimler nasıl belirliyor? Bu 
organizasyon ve kutlamalar ne zaman başladı? 
Bunca geniş katılımdan, onca bilimsel emekten 
ne amaçlanıyor veya ne bekleniyor, açıklar 
mısınız, lütfen? 

RT, Teşekkür ederim. Ben de sorularınıza 
sırayla yanıt vermeye çalışayım…  Barış 
Bey, dilerseniz öncelikle burada Tek Sağlık 
kavramının tanımını verelim ve sonra yanıtlara 
ayrıntılarıyla devam edelim:
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BB, Buyurun…

Amerikan Veteriner Hekimleri Birliği –AVMA- 
tarafından, Temmuz 2008’de yayımlanan 
rapordaki tanımıyla “Tek Sağlık; insanlar, 
hayvanlar ve çevremiz için en uygun sağlık 
elde etmek amacıyla yerel, ulusal, bölgesel ve 
küresel ölçekte çalışılan çoklu disiplinlerarası 
anlayış; ortak çaba ve düşünce sistemidir.” Bu 
yönüyle bakıldığında “sağlık” denilince yalnızca 
insan sağlığı değil, insan, hayvan ve çevre 
(İHÇ)-sağlığı birlikte yani ekosistem sağlığı 
olarak düşünülürse bu konunun çok önemli ve 
yaşamsal önemde olduğu anlaşılır.

Evet, şimdi birinci soruyla devam edelim. Sizin 
de vurguladığınız üzere “Dünya Tek Sağlık 
Günü-DTSG” adı altında ve sağlık alanında 
“toplumsal farkındalık” oluşturmak, yerel, 
bölgesel, küresel ortak bilinç ve sorumluluk 
geliştirmek için geniş katılımlı bir etkinlik “ilk defa” 
3 Kasım 2016’da düzenlenmiştir. Ayrıntılarına   
https://www.onehealthcommission.org/en/
events/one_health_day/events_listing_2016/ 
internet adresinden ulaşılabilen birinci DTSG 
etkinlilerinde toplam 153 mesleki / bilimsel 
çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlik 
rakamlarından biri de tarafımca 3 Kasım 
2016’da verdiğim “Tek Sağlık Olmadan, Sağlıklı 
Dünya Mümkün müdür?” adlı konferanstır. 

Merak eden okuyucularımız, konferans afişine 
http://www.kocaeli.edu.tr/dosyalar/3900/
e t k i n l i k l e r / R T % 2 0 K O N F E R A N S . j p g  
adresinden, etkinliğin dünya haritasındaki 
konumlanmasına ise https://www.
onehealthcommission.org/en/events/one_
health_day/events_listing_2016/ adresinden 
ve konferansa geniş yer verilmiş haber 
metnine de https://www.medimagazin.com.
tr/hekim/tr-sagligi-tehdit-eden-unsurlar-
kuresellesiyor-2-53-71810.html bağlantısından 
ulaşabilirler.  Dünyada ilk defa düzenlenen bu 
etkinlikleri koordine eden, merkezi ABD bulunan 
Tek Sağlık Komisyonu tarafından en son 3 
Aralık 2016 tarihinde güncellenen “Dünya Tek 
Sağlık Günü Etkinlik Haritasına” göre,  bu ilk 
etkinliklere 37 ülkeden, 17.000 bin kişi katılmıştır. 
Herkesin erişimine açık olan bu bilgiler Tek 
Sağlık Komisyonu –TSK, İngilizce adıyla One 
Health Commission-OHC- web sayfasında 
bulunmaktadır. O nedenle, okuyucularımız 
TSK’nun kuruluşu, işleyişi, meslek örgütleri ile 
işbirlikleri ve Tek Sağlık’ın gelişmesi hakkında 

https://www.onehealthcommission.org/en/
why_one_health/history/ bağlantısını ziyaret 
ederek ayrıntılara ulaşabilirler. Yine birinci 
sorunuz kapsamında şunu söylemeliyim; 
yönetim ve karar süreçlerinde görev alan, 
sorumluluk taşıyan meslek mensupları 
(Hekimler, Veteriner Hekimler, Biyologlar, 
Çeverebilimciler, Tarım ve Gıdabilimciler, 
İklimbilimciler, Antropologlar, Sosyologlar gibi 
geniş uzamanlar topluluğu) tarafından TSK, 29 
Haziran 2009 tarihinde kurulmuştur. Dünyada 
Sağlık alanında “disiplinlerarası işbirliğine” 
dayalı çalışmaları önemseyen bu komisyonun 
merkezi ABD’de North Carolina’da bulunuyor. 
Literatür verilerine göre TSK’nun yönetici/ 
düzenleyicileri arasında AVMA (Amerikan 
Veteriner Hekimleri Birliği) ve AMA (Amerikan 
Tabipleri Birliği) yer almaktadır. Ayrıca TSK, 
kendilerini şöyle tanımlamaktadır: “Tek Sağlık 
Komisyonu, insanların, evcil hayvanların, 
Yabanhayatı hayvanları yaşamının, bitkilerin 
ve çevrenin sağlığını geliştirmeye adanmış 
küresel odaklı bir organizasyondur.”

BB, Dilerseniz, şimdi ikinci sorunun yanıtına 
geçelim. 

RT, Peki, geçebiliriz. Burada şunu belirtmek 
doğru olur; hem İzmir Veteriner Hekimler Odası 
yönetimi ve hem de İzmir VHO Veteriner Halk 
Sağlığı Çalışma Grubu Tek Sağlık ve Veteriner 
Halk Sağlığı ile ilgili katkı ve işbirliklerimizden 
kaynaklanan hukukumuz üzerine ve “Tek Sağlık 
Farkındalığı” için ayrıntıları http://www.izmir-
vho.org/haber-937-tek-saglik-farkindaligi.
html  bağlantısında görülen bilgi notunu ve 
aşağıdaki teşekkür yazısını yayınlamışlardır. 
Ben de bu incelikli düşünceleri nedeniyle İzmir 
VHO Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim 
Sayın Gökhan Özdemir’e ve İzmir VHO Odası 
Genel Sekreteri Veteriner Hekim Dr. Ebru 
Tong’a teşekkür ederim.
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Evet… Şimdi ikinci soruya yanıt olarak 
şunları söyleyebilirim. Görev yaptığım Kocaeli 
Üniversitesi KSHMYO’da 3 Kasım 2016’da 
gerçekleştirilen “Tek Sağlık Olmadan, Sağlıklı 
Dünya Mümkün müdür?” adlı konferans, 
Dünya Tek Sağlık Günü etkinlikleri kapsamında 
ve dünya ile eşzamanlı olarak verdiğim ilk 
konferanstır.  Fakat benim bu kapsamda, 
başlığında “Tek Sağlık” kavramı geçen ve 
Yeniçıkan Enfeksiyonların “Küreselleşme 
olgusuyla olan ilişkilerini” sorgulamak amacıyla 
gerçekleştirdiğim ilk Tek Sağlık konferansım, 
28 Nisan 2010 tarihinde yapılan “Tek Sağlık 
İnisiyatifi” Küreselleşen Enfeksiyonları 
Önleyebilir mi?” adlı konferanstır. Kocaeli 
Üniversitesi KSHMYO’da gerçekleştirdiğim 
bu konferansın kurumsal kaydına http://
www.kocael i .edu. t r /gecmis-etk in l ik ler.
php?Tip=Konferans adresinden ve haber 
metnine https://www.cagdaskocaeli.com.
t r /haber /yrd-doc-dr- tastan-mikrobiya l -
tehdit-artiyor-h682.html bağlantısından 
ulaşılabilmektedir. Kronolojik sırayla bu 
ve benzer etkinlikleri sıralamak mümkün. 
Fakat dilerseniz şöyle yapalım, okuyucuların 
kurumsal çalışmalara erişimleri için aşağıya 
web adresi verelim ve biz Uluslararası 
boyutunu açıklamaya devam edelim. Bu 
bağlamda, toplumsal farkındalığı geliştirmek 
amacıyla benim 2005-2021 yılları arasında 
gerçekleştirdiğim ve “Yeniçıkan Zoonotik 
Enfeksiyonlar” başta olmak üzere, Veteriner 
Halk Sağlığı, Küreselleşeme ve Salgınlar 
gibi konuları ve halk sağlığı ile olan ilişkilerini 
işlediğim konferansların ayrıntılarına kronolojik 
sırayla http://akademikpersonel.kocaeli.edu.
tr/rtastan/ve/veya https://avesis.kocaeli.edu.tr/
rtastan   adreslerinden ulaşılabilmektedir.

Küresel ölçekte, İkinci defa 3 Kasım 2017’de 
gerçekleştirilen DTSG etkinliklerine ne yazı ki 
katılamamıştım! Kocaeli Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi öğretim üyesi olan ve kanser sağaltımı 
görürken 3 Kasım 2017’de aramızdan ayrılan 
Eğitimbilimci ağabeyimin vefatı nedeniyle o yıl 
herhangi bir etkinlik yapamamıştım.  

Bu arada şunu da belirtmekte yarar var. 
Ayrıntılarına  https://www.onehealthplatform.
com/one-health-day  adresinden ulaşılabilen 
DTSG etkinlikleri aşağıdaki 3 ayrı grup 
tarafından ortaklaşa düzenlenmekte ve 
yürütülmekte, mesleki bilimsel veya eğitsel 
etkinlikler kayıt altına alınmaktadır. Bu gruplar;

Tek Sağlık İnisiyatifi-OHI (http://www.
onehealthinitiative.com/), 

Tek Sağlık Komisyonu-OHC (https://www.
onehealthcommission.org/ ) ve 

Tek Sağlık Platformu-OHP (https://www.
onehealthplatform.com/home)

 Bu üçlü grup yöneticileri tarafından oluşturulan 
ortak kararlar çerçevesinde, belirli tarihlerde 
ve önceden duyurulan Etkinlik Başvuru 
Formunu (https://onehealthplatform.com/one/
event-listing/submit-your-event) doldurarak 
internet ortamında başvuran kişi veya 
kurumların, meslek örgütlerinin çalışmaları 
“etkinlikler” sayfasında yayımlanmaktadır. 
Bu çerçevede, düzenlenen etkinliklerde Tek 
Sağlık konusunu işleyen ve etkinlik afişlerinde, 
örneği aşağıda görülen “Tek Sağlık Günü” 
logosu bulunan çalışmalar yukarıda adresini 
verdiğimiz Tek Sağlık Platformu https://www.
onehealthplatform.com/one/event-listing/
overview web sayfasında ki dünya haritası 
üzerinde adresleriyle birlikte yayımlanmaktadır.  

 

Ve gelelim 2018’e. Dünya çapında üçüncüsü 
3 Kasım 2018’de başlatılan ve bir aylık 
süreçte gerçekleştirilen DTSG etkinliklerine 
yine dünyadaki etkinliklerle eşzamanlı olarak, 
7 Kasım 2018’de verdiğim “TEK SAĞLIK 
EĞİTİMİ: Sağlık Meslekleri İçin Yeni Bir 
Yaklaşım” konulu konferans ile katılmıştım. 
Vurgulamakta yarar var; öyle sanıyorum ki 
bu konferans Türkiye’de, Tek Sağlık Eğitimi 
konusunu ayrıntılarıyla işleyen “ilk konferans”  
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olma özelliğine sahiptir. Konferans erişim adresi;  
https://onehealthplatform.com/node/3245. Ve 
Kasım 2018’de gerçekleştirilen 1. Uluslararası 
Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi 
(IMASCON-2018) Tam Metin Kitabında yer 
alan   “Tek Sağlık: Küresel İklim Değişikliğini 
ve Yeniçıkan Zoonotik Hastalıkları Önlemenin 
Vazgeçilmez Seçeneği” başlığıyla bir bildiri 
sunmuştum.

Dördüncü DTSG etkinlikleri de 3 Kasım 
2019’da gerçekleştirilmiştir. Fakat benim 
eğitim çalışmalarım ve Akademik Takvime 
uyumluluğu da gözeterek, üçüncü konferansımı 
7 Kasım 2019’da gerçekleştirdim. “Zoonotik 
Risklerden İklimsel Afetlere Tek Sağlık 
Yaklaşımı” konusunu işlediğim konferansımın 
tanıtım yazısı ve uluslararası afişine  https://
onehealthplatform.com/node/6518  adresinden 
ulaşılmaktadır. Ayrıca, 2019’da gerçekleştirilen 
Uluslararası Kongre ve Sempozyumlarda yine 
farklı yönleriyle Tek Sağlık konusunu işlediğim 
4 bildiri sunmuştum. İzninizle, burada ilginç 
bir anımı kısaca belirteyim: 25-27 Eylül 2019 
tarihlerinde gerçekleştirilen 6. Uluslararası 
Kocaeli Depremi Sempozyumuna katılmıştım. 
Ben “Doğal Afetler Sonrası Oluşan Zoonotik 
Enfeksiyon Risklerine Tek Sağlık Yaklaşımı” 
bildirimi sunmadan bir gün önce 26 Eylül 
2019 günü merkezi İstanbul-Silivri açıklarında 
bulunan ve aletsel büyüklüğü 5.7 olan orta 
şiddetli deprem meydana gelmişti. Tesadüf, 
Sempozyum oturumları devam ederken, bütün 
Marmara bölgesi gibi Kocaeli ve bulunduğumuz 
bölge de ciddi oranda sallanmıştı!

BB, Rüştü Hocam, şu dikkatimi çekti: Seri 
halinde geçekleştirdiğiniz konferanslarınızın 
veya bildirilerinizin konu başlıkları oldukça 
güncel ve ilgi çekici. Bu bağlamada, 
etkinliklerinizin süreklilik göstermesi de ayrıca 
övgüye değer olduğunu düşünüyorum. İkinci 
sorumun devamı niteliğinde şöyle bir ek 
yapalım, isterim: Bu konferanslarınızın anahtar 
sözcükleri ve içerikleri hakkında, kısa açıklama 
yapar mısınız?

RT, Elbette, neden olmasın. Söze şöyle 
başlayayım. Bilindiği üzere, son yarım yüzyılda 
sağlık alanında bilimsel çalışmalar ve hizmet 
sunumlarında çok dallaşma veya akademik 
dünyada bölümleşmeler oldu.  Diğer bir deyimle, 
bu kadar fazla “branşlaşmanın” ve bilim 
insanlarının kendi “silolarına” kapanmasının çok 

yararlı olmadığı, bütünsellikten uzaklaşıldığı 
görülerek “disiplinlerarası/interdisciplinary” 
ve/veya “disiplinlerötesi/transdisciplinary” 
çalışmalara yönelme başlamış ve hızla 
da yaygınlaşmaktadır. İvmesi son yıllarda 
iyice artış gösteren bilimsel araştırmalarda 
disiplinlerarası işbirliği ve bütüncül yaklaşım 
gelişmiş ülkelerde yaklaşık son 25-30 
yıldır gündemdedir. Bu yöndeki gelişmeler 
sonucunda 21. yüzyıl başında gündeme gelen 
ve özellikle 2004’den itibaren ivme kazanan 
Tek Sağlık yaklaşımı dünyada son 10-18 yılda 
ciddi ilerlemeler kaydetmiş bulunmaktadır.  
Ben kendi adıma, son 10-16 yıldır uluslararası 
arenada gelişmeleri yakından izleyen ve bu 
konuda kafa yoran biri olarak, ilk uluslararası 
DTSG etkinliklerinde “kamuoyunda farkındalık” 
oluşturmak için “Tek Sağlık Olmadan, Sağlıklı 
Dünya Mümkün müdür?” sorusunu sormayı 
ve bu soruya yanıt aramayı düşündüm. 
Sorduğum bu soruya konferansımda yanıt 
aramaya, kanıtlarıyla birlikte örneklemeye 
çalıştım. Bugün rahatlıkla görüyorum ve 
söyleyebilirim ki; yanılmamışım. Uzunca 
yıllardır süregelen her türden salgınalar süreci, 
21. yüzyıl “yaşam dinamikleri” ve özellikle 
Aralık 2019’dann beri, yaklaşık 16 aydır 
bütün insanlık olarak “topyekûn mücadele 
ettiğimiz” COVID-19 Zoonotik Pandemik 
Salgını gündemi, stratejileri altüst etmiştir. 
Bu bağlamda, COVID-19 Zoonotik Pandemik 
Salgını dikkate alınırsa; olayların seyri ve olası 
riskleri hakkındaki düşüncelerimde yanılmamış 
olmak kişisel duygularımı desteklese de 
kayıplar ve zararlara üzülmemek elden 
bile değildir. Bu konuda takdir, yazılarımızı 
okuyanların, konferans konuşmalarını 
dinleyenlerin. Kısacası takdir, okuyucunun,  
kamuoyunundur. Okuyucular veya ilgi duyanlar, 
“Tek Sağlık Olmadan, Sağlıklı Dünya Mümkün 
müdür?” adlı ilk konferansın haber metnine 
ve konuyla ilgili video kayıtlarına https://www.
medimagazin.com.tr/eczaci//tr-sagligi-tehdit-
eden-unsurlar-kuresellesiyor-4-53-71810.html 
adresinden veya https://www.youtube.com/
watch?v=j7UJdT7k5rw&t=41s ulaşılabilir.

DTSG etkinlikleri kapsamında, ikinci 
konferansımda “Tek Sağlık Eğitimi: 
Sağlık Meslekleri İçin Yeni Bir Yaklaşım” 
konusunu işlemiştim. Çünkü biliyorsunuz 
Başöğretmenimiz, Atatürk diyor ki: “Eğitimdir 
ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek 

51



bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve 
sefalete terk eder.”  Bu bağlamda, sağlık 
alanında süregelen geçmişin yanlışlarından 
kurtulmak, 21. yüzyıl dinamiklerini doğru 
okuyarak, Atamızın işaret ettiği “esaret ve 
sefalete” terk edilmemek, geleceğin stratejik 
planlamalarını doğru yapmak kaçınılmaz bir 
zorunluluk olmuştur. Bu nedenlerle, eğitim 
sürecinde özellikle üniversite eğitiminde, 
öğretim programlarının eğitim izlencelerinde 
(müfredatta) “Tek Sağlık” farkındalığına, deyim 
yerindeyse “Tek Sağlık Okuryazarlığına-
TSOY” önem ve öncelik verilmelidir. İçinde 
yaşadığımız Zoonotik Pandemik Salgın süreci 
gibi, süregelmekte olan diğer Karmaşık Sağlık 
Sorunları ve bıraktıkları çokfaktörlü sonuçları 
bilimsel ve mesleki konularda yeni yaklaşım 
paradigmasını zorunlu kılmaktadır. Bu 
bağlamda, bence 21. yüzyıl sağlık çalışanlarının 
tıpkı “hava ve su kadar” Tek Sağlık Eğitimine 
gereksinimleri vardır. Ve bu gereksinimi 
karşılamak için de eğitimcilere “eğitimcilerin 
eğitimi” verilerek, eğitimcilerin, eğittiklerine 
“sağlık sorunlarına farklı bir açıdan –Tek 
Sağlık yaklaşımıyla – bakmayı yani bütüncül 
düşünmeyi” öğretmeleri sağlanmalıdır. 

Öte yandan, Tek Sağlık Komisyonu ve Tek 
Sağlık Platformu’nun ortaklaşa düzenledikleri 
4. DTSG etkinlikleriyle eşzamanlı olarak 7 
Kasım 2019’da verdiğim “Zoonotik Risklerden, 
İklimsel Afetlere Tek Sağlık Yaklaşımı” konulu 
konferans, yaşamsal anlamda iki önemli 
anahtar kavramı içermektedir: Zoonotik 
Riskler ve İklimsel Afetler.  Etkinliklere https://
onehealthday.com/node/6518  adresinden 
erişilebilir.

BB, Evet Rüştü hocam, çok haklısınız. Lütfen 
biraz açar mısınız; neden bu kavramların 
(Zoonotik Riskler, İklimsel Afetler, Karmaşık 
Sağlık Sorunları) altını çizmek istediniz? 

RT, Bu konuda şöyle söyleyelim. “Zoonotik 
Risklerden İklimsel Afetlere Tek Sağlık 
Yaklaşımı” konferansının tanıtım yazısının 
bir bölümünde şöyle söylemişim: “İnsanlık 
tarihinde patojen mikroorganizmalar sağlığa 
savaşlardan daha fazla zarar vermiştir. Ne yazık 
ki, patojenler 21. yüzyılda bir tehdit olmaya 
devam ediyor. Son çeyrek yüzyılda küresel 
olarak birçok mikrobiyal tehdit meydana geldi. 
Ayrıca “4. Epidemiyolojik Geçiş” sürecinde 
ekolojik, antropojenik, sosyodemografik 

dinamikler değişmiş ve yeni patojenlerin 
riskleri artmıştır. “Antroposen Çağının” son 
çeyreğinde ve özellikle devamı niteliğinde 
ortaya çıkan küreselleşme, Yeniçıkan Zoonotik 
Enfeksiyonlar ve iklim değişikliği –ve hatta 
İklim Krizi gibi- çok büyük sorunlara neden 
olmuştur. Özellikle 1990›lı yılların koşullarında 
var olan sağlık riskleri ve üzerinde durulan tüm 
sağlık tehditlerini azaltmak için, İnsan, Hayvan, 
Çevre(İHÇ)-arayüzünde olagelen biyolojik 
tehditleri yönetmek için yeni bir “paradigma” 
arayışı başladı. Bu yeni “paradigma”, 2008 
yılında açıklanan “Tek Sağlık” yaklaşımıdır.” 
Şimdi burada herkesi bir an için düşünmeye 
davet ediyorum; “Zoonotik Risklerden, İklimsel 
Afetlere Tek Sağlık Yaklaşımı” konferansını 
sunduğum o gün 7 Kasım 2019 idi, şimdi 10 
Nisan 2021. Ne dersiniz, yanılmış mıyız? Üstelik 
o gün “Zoonotik Risklerden” söz ederken bugün 
“Küresel Zoonotik Pandeminin” gölgesinde 
yaşıyoruz. Üstelik 15-16 aylık süreçte dünyada 
3.000.000’a yakın, Türkiye’de 35.320’den fazla 
insan yaşamını kaybetti, ne çok canlarımızı 
kurtaramadık!  Ve “trilyonlarca dolar” ekonomik 
kayıplar yaşandı ve üstelik hala salgın devam 
etmektedir. Şunu sormadan edemiyor insan: 
bunca bilgi, bilim ve teknolojiye karşın neden 
hala durdurulamıyor, salgın? Niçin bunca can 
ve mal kaybı? Bu soruları, tarihe not düşmek 
ve üzerinde yeniden düşünülmesi için birlikte 
soralım. Acaba Koruyucu Hekimlik gerçek 
anlamda ve gereği gibi uygulanıyor olsaydı, bu 
salgın bu denli ağır kayıplara yol açar mıydı?

BB, Rüştü hocam; içinde yaşadığımız son 
yarım yüzyıllık süreçte ve özellikle günümüzde 
bu kavramlar çok çok önemli, Veteriner Halk 
Sağlığı, Ekosistem Sağlığı ve Halk Sağlığı 
bakımından yaşamsal önemde, biz hekimler 
bunun farkındayız. Ancak ben okuyucular adına 
özellikle bunu size sorarak ve konuyu açmanızı 
istiyorum; Niçin bu kavramları seçtiniz?  
“Zoonotik Risklerle” ile “İklim Değişiminin”  ne 
bağlantısı var?  Üstelik siz konferansınızda 
“İklimsel Afetler” demişsiniz. Bunları lütfen 
kısaca açıklar mısınız?

RT, Barış Bey, bu konuda olumlu düşünmeniz 
için teşekkür ederim.  Sizin bu soruyu 
“okuyucular adına” sorduğunuzun farkındayım. 
Özetle ifade etmeye çalışayım: İdealist, 
çalışkan bir meslektaşım olarak siz de 
biliyorsunuz ki, Dr. Rudolf Virchow 1850’lerde 
Trichinella spiralis parazitinin hayvanlardan 
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(domuz) insanlara bulaştığını tespit etmesi 
üzerine ilk defa “Zoonoz/zoonosis” kavramını 
kullanmıştır. O yıllara denk gelen süreçte Dr. 
Rudolf Virchow “İnsan hekimliği ile Veteriner 
Hekimlik arasında ayırıcı bir çizgi yoktur, 
olmamalıdır da. Üzerinde çalışılan nesneler 
farklı olsa da, elde edilen deneyim, bütün 
hekimliğin temelini oluşturmaktadır” özlü sözü 
ile 19. yüzyıl koşullarında bile insan ve hayvan 
sağlığı sorunlarının benzerliğini ve dolayısıyla 
İnsan Hekimleri ile Veteriner Hekimlerin, 
zoonotik enfeksiyonlar başta olmak üzere 
sağlığın pek çok alanında ortak (veya işbirliği 
içinde) çalışmaları gerektiğini vurgulamaktadır. 
Fakat 20. yüzyılın son çeyreği ve özellikle 
günümüzün “Karmaşık Sağlık Sorunları –KSS-
” dikkate alınırsa, insan ve hayvan sağlığını ve 
dolayısıyla çevre sağlığını tehdit eden risklerin 
çeşidi, boyutu, dinamikleri çok değişmiş ve 
hatta küreselleşmiştir. Sizin de çok iyi bildiğiniz 
gibi 21. yüzyılın sağlık tehditleri ve biyogüvenlik 
algıları çok değişmiştir. Birleşmiş Milletler 
ve Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere 
Uluslararası sağlık kuruluşları ve araştırma 
grupları hemfikirdirler ki; biri Küresel İklim 
Değişikliği –KİD ve diğeri de “küresel sağlık 
krizi” olarak tanımlanan Antimikrobiyal direnç 
–AMD- ve Yeniçıkan Zoonotik Hastalıklar 
–YZH- sorunu günümüzün en karmaşık 
sağlık sorunlarındandır. Bu denli çokyönlü 
hazırlayıcı faktörleri olan sağlık sorunları 
ancak disiplinlerarası işbirliğine yatkın ve 
çokludisipliner anlayışı benimseyen Tek 
Sağlık yaklaşımı ile çözülebilir ve bu amaçlara 
yönelik ortak çalışmalar ile etkili çözüm yolları 
yaratılabilir. Ben de “Zoonotik Risklerden 
İklimsel Afetlere Tek Sağlık Yaklaşımı” 
konferansı ile küresel ölçekte tehdit olan bu 
KSS’larını dile getirmeye ve kamuoyuna bu 
yönde mesaj vermeye çalıştım. Umarım yararlı 
olmuştur. Bunlara ek olarak şunu söylemek 
isterim: Albert Einstein diyor ki; “Karşılaştığımız 
sorunlar onlara sahip olduğumuz zamanda 
ki, aynı düzeyde bilgilerle çözülemez.” Bu 
bağlamda, yeni sorunlar ve yeni tehditler 
karşısında başarı sağlamanın yolu algıların ve 
yaklaşımların değişmesi gerektiğinin kaçınılmaz 
olduğunu anlamak ve kabul etmekten, Tek 
Sağlık yaklaşımıyla disiplinlerarası işbirliğini 
geliştirmekten geçmektedir. 7 Kasım 2019’da 
gerçekleşen konferansın haber metnine http://
bhi.kocaeli.edu.tr/kasim11-19.htm ve https://

onehealthday.com/node/6518 bağlantısından 
ulaşılabilir. 

BB; Hocam “İklimsel Afetler” kavramının tam 
anlaşılması için “afet” tanımını biraz açar 
mısınız?

RT; Elbette, memnuniyetle. Sizin isteğiniz 
üzerine “Zoonotik Risklerden İklimsel Afetlere 
Tek Sağlık Yaklaşımı” adlı konferansın konu 
başlığındaki “İklimsel Afetler” kavramını biraz 
daha açmak gerekirse, şunları söylemekte 
yarar var. Kavramsal olarak, “afet, yaygın 
maddi, ekonomik veya çevresel olayları içeren, 
bir toplumun veya topluluğun işleyişinde 
ciddi şekilde bozulmalara yol açan; etkilenen 
toplumun kendi kaynaklarını kullanarak 
insanın başa çıkma yeteneğini aşan kayıplar 
ve etkilerdir.”  şeklinde tanımlanmaktadır. 
Bu bağlamda, doğal afetler, hızlı ve çok 
yıkıcı veya yavaşça oluşabilen doğadaki ani 
veya sürekli değişimlerden kaynaklı, etkileri 
sonradan anlaşılan fiziksel olaylardır. Afet 
veya Doğal Afet kavramları bir bütün olarak 
düşünüldüğünde, bizim konferansta vermeye 
çalıştığımız “Küresel İklim Değişikliği” ve 
ondan kaynaklanan sağlık sorunları ile insan, 
hayvan, çevre (İHÇ)-arayüzünde süregelen 
birikimli etkilerin tetiklediği “Yeniçıkan Zoonotik 
Enfeksiyonların” genel sağlık üzerinde 
bıraktığı, onarımı zor izler veya sosyoekonomik 
yansımaları büyük zararlar birbirlerinden ayrı 
düşünülemez. Eğer, ülkesel, bölgesel ve/veya 
küresel ölçekte deneyimlediğimiz son yarım 
yüzyıllık süreçte yaşananlar dikkate alınırsa 
ve İklimbilimcilerin yayımladıkları ortak rapor 
verileri hesaba katılırsa; günümüzde ve yakın 
gelecekte potansiyel zararları öngörülenin 
ötesinde “iklimsel afetler” yaşanacağı ve bu 
gelişmeler sonunda, olası yeni salgınlar veya 
enfeksiyonlar olacağını söylemek kehanet 
olmasa gerekir. Sorunuzun bu kısmını, uzun 
yıllar Birleşmiş Milletler IPCC çalışmalarında 
görev almış saygın bilim insanı ve halk sağlığı 
uzmanı Dr. Jonathan Patz’ın “İklim değişikliği 
sağlığımızı etkilemektedir. İklim değişikliği 
kesinlikle bir halk sağlığı krizidir.” sözüyle 
bitirelim.

BB, Evet, çok haklısınız. Bu konular önemli ve 
“olası yeni gelişmelere” Tek Sağlık anlayışıyla 
yaklaşılmasında yarar var. Rüştü hocam, 
dilerseniz şimdi de “Dünya Tek Sağlık Gününü” 
anlatan Türkçe logonun nasıl yapıldığını 
konuşalım.
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Rüştü Hocam, meslektaşlarımızdan duyduğum, sosyal medyadan izlediğim ve 
bildiğim kadarıyla 2016 yılında, Tek Sağlık Komisyonu’nun web sayfası https://www.
onehealthcommission.org/documents/filelibrary/events_and_calendar/oh_day/logos/LR_OHD_
turk_240x400_1_4BABE2804B3EE.jpg adresinde bulunan Türkçe logoların hazırlanmasını siz 
sağlamışsınız. Bu doğru mu? Nasıl gerçekleştirdiniz, anlatır mısınız? 

RT, Evet, doğrudur. Barış Bey, yaşanan gerçekleri yalın biçimde söylemek gerekirse,   5-6  yıldır, 
14 diğer dillerin yanında, 5. sırada Türkçe “3 Kasım Dünya TEK SAĞLIK Günü” yazıyor olması 
ve insanların o güne dair Türkçe “3 Kasım Dünya Tek Sağlık Gününü” Türkçe okuyor olması 
ve bütün dünyada DTSG ile ilgilenenlerin, diğer dillerin yanında Türkçeyi de görmeleri beni 
çok mutlu ediyor. Ben başvuru yaptığımda İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Yunanca logolar 
vardı. Böylelikle Türkçe de 5. sırada yerini almış oldu. Örneğin 30 Kasım 2019’da yayımlanan 
https://myemail.constantcontact.com/One-Health-Happenings-News-Notes--November 2019.
html?soid=1121110857318&aid=JXd8CGWSmsM adresindeki Tek Sağlık Olayları Haber Notları 
başlıklı yazısına benzer bilgilendirme notları TSK sekretaryası tarafından Komisyonun e-posta 
grubuna üye olan kişilere gönderiliyor. Yukarıda ki bağlantıda görüleceği üzere, bugün itibariyle 
de Türkçe logo 5. sıradaki yerini korumaktadır. 

BB, Hocam bu konuşmadan okuyucular şöyle mi anlamalı: Siz TSK’nun e-posta grubuna üyesiniz 
ve belirli aralıklarla “Tek Sağlık Olayları Haber Notları” sizin e-postanıza gönderiliyor, böylelikle 
sürekli haberleşiyorsunuz. 

RT, Evet, aynen öyle. Şunu da söylemem lazım; eğer ilgi duyan okuyucular, https://www.
onehealthcommission.org/en/news/one_health_happenings_news_notes/ adresini ziyaret 
ederler ise “Tek Sağlık Olayları Haber Notları” arşivine ulaşabilirler ve Temmuz 2014’den beri 
yayımlanmış olan “Haber Notlarını” aylık olarak inceleyebilirler. Örneğin, aşağıya eklediğimiz 
resim, 3 Kasım 2016 tarihli DTSG Etkinliklerini göstermektedir. 

Eğer, 3 Kasım 2016 DTSG’ne ilişkin dünya haritası dikkatlice incelenirse, Türkiye üzerinde de 
bir “yer imleci” görülmektedir. Okuyucular, https://www.onehealthcommission.org/en/events/
one_health_day/events_listing_2016/ adresini ziyaret ederse özgün durumu internet ortamında 
görebilirler. 
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Yukarıda görülen dillere göre sıralı logoların 
resmi belirli aralıklarla üyelere gönderilen bilgi 
notlarının başında yer almaktadır.

BB, Evet, haklısınız. Gerçekten gurur verici. 
Rüştü Hocam, bu logolarda gördüğümüz yeşil, 
mavi, beyaz renkler ne anlama geliyor,  Açıklar 
mısınız?

RT, Bildiğim kadarıyla, logolarda yer alan 
renklerin özgün bir anlamı yoktur. Fakat beyaz 
ve mavi renkli birbirine dolanmış çizgilerle 
oluşturulmuş 8 halka “Tek Sağlık Şemsiyesinde” 
yer alan İnsan hekimliği, Veteriner hekimliği, 
Çevresel sağlık, Ekoloji, Halk sağlığı, 
Moleküler ve Mikrobiyoloji, Sağlık ekonomisi 

ve Translasyonel (Biyomedikal) tıp gibi 8 temel 
bilim disiplinini temsil etmektedir. Buradan da 
anlaşılacağı üzere Tek Sağlık “Çokdisiplinli” 
bir sağlık anlayışına ve potansiyeline sahiptir. 
Eğer dilerlerse okuyucular, logolar hakkında 
ayrıntılara https://www.onehealthcommission.
o rg /en /events /one_hea l th_day / logos / 
adresinden kolaylıkla erişebilir.

BB, Rüştü Hocam, görüşmenin sonuna 
yaklaşıyoruz. DTSG Logolarının kullanımı 
hakkında ne söylemek isteriniz?

RT, Barış Bey bu soruyu sorduğunuz için 
teşekkür ediyorum. 

Eğer, güncel gelişmeler ışığında ve gerçek 
anlamda, Türkiye’de de “Tek Sağlık 
Farkındalığı” gelişecekse; başta Veteriner 
Hekim meslektaşlarımız olmak üzere, bütün 
sağlık çalışanları, akademisyenler ve özellikle 
de Sağlık Eğitimcileri görsel resim, afiş vb. 
eğitim materyallerinin hemen hepsinde, 
mutlaka yukarıda örneği verilen Türkçe logoyu 
kullanmalarını öneriyor ve rica ediyorum. 
Bu konuda mesleki, bilimsel etkinliklerde 
“birörneklilik” göstermek, oluşacak ortak 
bilinç bakımından önemlidir. Türkçe farklı 
boyutta / şekilde hazırlanmış logolara https://

www.onehealthcommission.org/en/events/
one_health_day/logos/ adresinden erişmek 
mümkündür. Lütfen, bu alanda da Türkçe’nin 
gelişmesini destekleyelim. Yeri gelmişken şunu 
ekleyeyim; hem 3 Kasım 2019’da  ve hem de 3 
Kasım 2020’de dünyada olduğu gibi,  Türkiye’de 
DTSG etkinlikleri kapsamında geçmiş üç 
yıldan daha çok farkındalık etkinliği ve sosyal 
medya mesajları kullanıldı. Uluslararası sağlık 
kuruluşları önemli açıklamalarda bulundular. 
Bu önemli bir gelişme ve gelecek için umut 
verici bir sonuç olarak düşünülmelidir. Dahası, 
Türkiye’de 2020’de COVID-19 Zoonotik 
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Pandemik Salgını gölgesinde “sanal” veya 
“çevrimiçi” olarak düzenlenen Ulusal ve/
veya Uluslararası Panel, Sempozyum ve 
Kongrelerde geçmişten daha çok “Tek 
Sağlık” başlığında mesleki, bilimsel etkinlikler 
gerçekleştirilmiştir. Bazı eksikleri olmasına 
karşın, bu tür etkinliklerin düzenleniyor olması, 
sayılarının artış göstermesi özellikle Türkiye 
kamuoyu ve bilim/sağlık sistemi bakımından 
önemlidir. Fakat asla “yeterli” değildir.

BB, Rüştü Hocam, size göre eksiklik veya 
“yetersizlik” nerede? Neler yapılmalı?

RT, Dilerseniz, önce eksiklikleri veya yetersizliği 
vurgulayalım. Sonra, “Neler yapılmalı?” 
sorusuna yanıt arayalım.

Burada özellikle bir konunun altını çizmek 
isterim. “Concept” terimini Türkçe’ye “kavram” 
olarak çevirdiğinizde ve 165 yıldan fazla 
bir süredir önemi her geçen gün artan bir 
bilimsel gelişmeyi veya olguyu yalnızca 
“kavramlaştırarak” önemini azaltmış, içeriğini 
boşaltmış olursunuz. O nedenle bana göre ‘Tek 
Sağlık’ kavram değil, bir  “düşünce sistemidir.” 
Üzerinde yüzlerce sayfa kitap yazılmış, 
onlarca bilimsel dergi yayımlanan ‘Tek Sağlık’ 
bir “kavram” olamaz. Bu konuda tarafımca 
Ocak 2021’de kaleme alınan ve sosyal medya 
hesaplarımda paylaştığım aşağıda ki ‘eleştirel 
düşüncemi’ içeren “bilgi notunu” vermekte 
yarar var.

Burada da dile getirmeye çalıştığım gibi, 
“Tek Sağlık” basit iki sözcük veya içi boş bir 
“kavram” değildir, olmamalıdır da. “Tek Sağlık” 
gelişen yeni sağlık sorunlarına ve olgulara 
proaktif olarak yaklaşan ve Koruyucu Hekimlik 
ilkelerini önemseyen, önceleyen bütüncül 
sağlık anlayışının, düşünce sisteminin adıdır.

Şimdi “Neler yapılmalı?” sorusuna yanıt 
arayalım. Her şeyden önce, geleneksel 
yanlışları sürdürmekten kaçınılmalı, aşırı 
dallanma veya “branşlaşmaların” önüne 
geçilmeli ve en önemlisi “akademik siloların” 

dışına çıkılmalı ve mesleklerarası ve/
veya disiplinlerarası işbirliklerine öncelik 
verilmelidir. Bilim insanları arasında işbirliği 
ve paylaşım kültürü yaygınlaştırılmalıdır. 
Modern ve pahalı tıbbi teknolojiler yerinde 
ve rasyonel kullanılmalıdır. Eğitim ve öğretim 
süreçlerinde yenilenmelere özen gösterilmeli 
temel hekimlik ilkeleri sürdürülmeli, aktarılabilir 
ve sürdürülebilir hekimlik birikim ve becerisi 
makineleşmeye ve “ticarileştirilmeye” kurban 
edilmemelidir. 
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BB, Rüştü Hocam, son olarak ne söylemek 
isteriniz?

RT, Dünyada ‘Tek Sağlık’ yaklaşımı veya 
“düşünce sistemi” yaklaşık 18-20 yıldır, 
akademik düzeyde veya ilgili meslek örgütleri 
arasında oldukça fazla tartışılmakta ve yeni 
işbirliği ve çalışmalara öncelik verilmektedir. 
Yavaş bir ivmeyle de olsa, aslında bu düşünce 
sisteminde veya paradigmada büyük bir 
değişim demektir. Yine dünyadaki gelişmelere 
bakarak şunun altını çizmek gerekir: Dünyadaki 
uluslararası sağlık kuruluşları (sırasıyla, Dünya 
Hayvan Hastalıkları Örgütü-OIE, Gıda Tarım 
Örgütü –FAO, Dünya Sağlık Örgütü-WHO 
ile Amerika’daki Hastalıklardan Korunma ve 
Önleme Merkezi-CDC, Avrupa Hastalıklardan 
Korunma ve Önleme Merkezi-ECDC gibi)  
ayrı ayrı Tek Sağlık Bölümlerini kurdular. 
Ayrıca, gelişmiş üniversiteler bünyelerinde 
“Tek Sağlık Enstitüleri” kurdular. “Tek Sağlık/
One Health” başlığı ile yayın yapan en az 
6-8 kadar bilimsel dergi ve 2013’den beri 
9-10 tane de “Tek Sağlık / One Health” adını 
taşıyan bilimsel kitap yayımlanmıştır. Bu 
bağlamda, erişebildiğim bazı kitapların yazar 
ve editör kadrolarına baktığımızda tam bir Tek 
Sağlık anlayışı hâkim; Kimler yok ki, Hekimler, 
Veteriner Hekimler, Çevre sağlığı veya Eko-
sağlıkçılar, Epidemiyologlar, Biyoistatistiçi ve 
Antropologlar, Sağlık Hukukçuları gibi liste 
uzayıp gidiyor.

     Değerli Barış Bey; yakın zaman önce 
kaleme aldığım bir yazımda vurguladığım 
sonuç cümlelerini buraya aynen aktarmak 
isterim: “Tek Sağlık düşünce sistemi reaktif 
değil, proaktif sağlık yaklaşımlarını önceleyen 
ve önemseyen bütüncül sağlık anlayışıdır. 
Tek Sağlık, engin ‘koruyucu hekimlik’ 
deneyimi ve yaklaşımıyla olguları gözleyip, 
olasılıkları hesaplayarak, zararlı olayların 
gerçekleşmemesi için önleyici disiplinlerötesi 
bir stratejik düşünce sistemidir. Antroposen 
Çağı’nın risklerini ve zararlarını azaltmanın, 
Ekolojik ve Antropojenik tehlikelerinden 
korunmanın yegâne yolu, bu “stratejik düşünce 
sistemini” işlevselleştirmekten geçmektedir.” Ve 
son olarak söylemek isterim ki; hem Tek Sağlık 
düşüncesinin işlevselleştirilmesi ve Tek Sağlık 
Eğitiminin başlatılması ve hem de uygulamaya 
aktarılması ve yaygınlaştırılmasında geç 

kalmak; toplumsal yönden sosyoekonomik 
kayıplar, mikrobiyolojik açıdan geridönüşümü 
olanaksız mutasyonlar, bakteriyel genetik 
açıdan henüz tanımlanmamış yeni dirençlilik 
genleri ve “antimikrobiyal direnç krizi”, ekolojik 
ve epidemiyolojik açıdan, adı konulmamış “yeni 
enfeksiyonlar”, ekosistem sağlığı sorunları 
ile yeri, zamanı ve tehdit potansiyeli henüz 
öngörülememiş “beklenen” pandemilerle 
yüzleşmek demektir. İnsanlığın bunca riskle 
yüzleşmemesi için, Tek Sağlığın bütün tarafları 
veya bileşenleri, hatalarıyla yüzleşmeli; işlevsiz 
geleneksel tutumlar terk edilerek bir yeni sağlık 
paradigması veya “Kapsayıcı Disiplinlerötesi 
bilim” olan Tek Sağlık yaşama aktarılmalıdır.

BB, Sayın Rüştü Hocam, Tek Sağlık üzerine 
yaptığınız çalışmalarınız ve farkındalık 
hizmetleriniz ve bize zaman ayırdığınız için 
şahsım ve Veteriner Hekimler Derneği Yönetim 
Kurulu adına size teşekkür ederim.

RT, Ben de bu güzel röportajınız ile bilginin 
yayılmasına fırsat verdiğiniz için size ve 
Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Dr. Veteriner Hekim H. 
Yalçın Köksal’a teşekkür ediyorum. Dilerim, 
emeklerimiz uzun “Tek Sağlık” yolculuğunda 
önemli bir kilometre taşı olur. Değerli 
meslektaşım, unutulmasın ve vurgulamalıyız 
ki, “güzel şeyler, büyük başarılar,  küçük bir 
adımla başlar, istikrarlı çalışma veya emekle 
sonuca ulaşır.” Bir gün, ülkemizde de Tek 
Sağlık yaklaşımının yaşamsallaştığını görmek 
adına “güzel şeyler olur ve büyük başarılar 
elde edilirse” inanın o zaman siz de çok mutlu 
olacaksınız, ben de… Emeklerimizin, yaşamsal 
yansımalarını görmek, Tek Sağlık Eğitiminin 
yankılarını duymak dileklerimle…

Not: Bu Röportaj metni 12 Kasım 2019’da 
kaleme alınmış ve Veteriner Hekimler 
Bülteni’nde yayımlanmak üzere 10 Nisan 
2021’de güncellenmiştir.
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Hak ettiği yerde olmayan, hatta olması gerektiği 
yerden hızla uzaklaştırılan mesleğimiz için 
gözyaşı dökmeye devam ediyoruz. Sanırım 
sadece gözyaşı döküyoruz, kendimiz dışında 
kimseye de anlatamıyoruz.

12 Eylül Cuntasının antidemokratik uygulamala-
rının; insanlarımıza çok iyi bir şeymiş gibi dikte 
ettiği apolitik olma anlayışı bizim mesleğimize 
de etki etti. Genç meslektaşlarımız ‘’ Aman ev-
ladım siyasete karışma, önde olma, başın bela-
ya girer’’ vs  gibi telkinlerle yetiştirildi. Biz de bu 
anlayıştan meslek olarak kısmetimizi aldık. Vahşi 
kapitalizmin; para, zenginlik her şeydir anlayışıy-
la yetiştirilen insanlarımız dolayısıyla da bizler 
de siyasetten tamamen uzaklaştık. Bir düşünür 
der ki ‘’ siyasetle uğraşmayan insanlar zararsız 
insanlar değil yararsız insanlardır.’’ Ülkemizde 8 
yıllık zorunlu eğitimin başlamasıyla köy okulları 
kapatıldı. Köylerde eskiden pozitif bilimin temsil-
cileri olan öğretmenler vardı. Şimdi ise sadece; 
Eğitimli diyebileceğimiz insanlardan imamlar kal-
dı. Biz Veteriner Hekimler her köye, hatta her eve 
giriyoruz. İnsanların sofralarında yediği gıdalarda 
kentlerde pandemi döneminde artan pet hayvan 
besleyen evlerde varız. Diyebilirim ki en geniş 
halk kitlesiyle temas eden meslek grubu olmamı-
za rağmen mecliste en az temsil edilen meslek 
grubuyuz. Bu çok ciddi bir çelişkidir.

 İddiam şu:  Biz Veteriner Hekimler bir siyasi parti 
kursak ve her Veteriner Hekim bu partiye dünya 
görüşüne bakmadan destek verse barajı geçeriz. 
Bizler böyle bir güç olduğumuzu hiçbir siyasi 
partiye anlatamadık o nedenle de mecliste 1-2 
vekille temsil edilir durumdayız. 

Bunun sonucu olarak; Her gün bir Veteriner 
Fakültesi açılıyor. Üç akademisyen bir araya 
gelirse YÖK ü ve siyasi otoriteyi ikna edebilirse 
kendi köylerine bile bir fakülte kurabilir. Siz 
fakülteyi kurun ana hastanesi olmasa da olur. 
Yeterli eğitim kadrosu, binası olmasa da olur! 
Buradan isteğimi duyurmak istiyorum. Bizim 
köye de bir Veteriner Fakültesi açılsın.

Yine siyasette olmamamız ve derdimizi 
anlatamamamız sonucu Fiili Hizmette, emeklilikte 
diğer sağlık çalışanlarına haklar verilirken bizim 
haklarımız elimizden alınıyor. 

Yıllardır bağırıyoruz ‘’ Tek Sağlık ‘’ hayvan sağlığı 
olmadan insan sağlığı olmaz. Sağlıklı ve yeterli 
hayvansal gıdaya ulaşmak her insanın insan 
olmasından kaynaklanan hakkıdır. Hatta en 
temel insan hakkıdır diyebiliriz. Sağlıklı ve yeterli 
hayvansal gıdaya ulaşmak ancak Veteriner 
Hekimlerin  çalışmalarıyla ve Veteriner Hekimlere 
doğru dürüst bir çalışma ortamının sağlanmasıyla 
mümkündür. Biz bunu siyasi otoriteye, yetkililere 
bıkmadan usanmadan anlatmak zorundayız. Bu 
mücadele için bütün argümanları kullanmalıyız. 
Bu mücadelenin olmazsa olmazı meslek 
örgütleridir. Sayımız çoğaldı ama aynı oranda 
örgütlenemedik. Oda üyelikleri, Dernek üyelikleri 
vs hiçbirinde yeterli sayıya ulaşamıyoruz. 
Meslektaşlarımızı örgütlemek bizlerin en önemli 
görevlerinden biridir. Asla unutmayalım. Veteriner 
Hekimlikte uzmanlık kaldırıldı yıllardır uzman 
Veteriner Hekim yetiştiremiyoruz. Yönetmelik 
çıktı fakat hala doğru dürüst yol alamadık. 
İvedilikle bu işin çözülmesi gerekli. Bilimsel 
gelişmelerin sahaya yansıması mesleğimizde 
başarıyı, başarıda beraberinde saygınlığı getirir. 
Asla unutmamalıyız. Pandemiyi yaşıyoruz. 
Adana örneğinde olduğu gibi meslektaşlarımız 
filyasyon ekiplerinde görev aldı. Tabiî ki almalıyız. 
Asla itirazımız yok. Ülkemizin bize gereksinim 
duyduğu her an bizler en ön saflarda yer almaya 
hazırız. Ulusal Kurtuluş Savaşımızdaki meslek 
büyüklerimizin Sığır vebası ile mücadelesini 
unutmayalım. Ama aşılama yapılırken unutulmuş 
olmak onurumuza dokundu. 

Tabiî ki bir çok konuda şikayetlerimiz önerilerimiz 
var ama son olarak ülkemizin hayvancılık 
politikaları konusunda bir şeyler söylemek isterim; 
Hayvancılık politikaları uzun vadeli programlarla 
yapılmalıdır. Bizim ülkemizde hayvancılık 
politikalarında uzun vade bugün kısa vade dun. 
Etimiz azaldı et getirelim, sütümüz fazla süt 
satalım gibi günlük politikalar hayvancılığımızı 
felakete sürükledi. Mutlaka Veteriner Fakülteleri 
ve meslek örgütlerimizin de içinde olduğu geniş 
katılımlı bir çalıştay ile ülkemiz hayvancılığının 
gelecek 10 yılı 20 yılı planlanmalı ve ona göre 
projeler yapılmalıdır. Bizler bütün meslek camiası 
olarak her zaman göreve hazırız.  Herkesi saygı 
ile selamlarım.

MESLEĞİMİZ İÇİN ÜZÜLÜYORUZ!
VETERİNER HEKİM NİHAT KÖSE
Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı
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Öncelikle kurulduğu günden bugüne mesleğimizi 
bilimsel yayınları ile destekleyen ve mesleki 
haklarımız ile hayvancılığın gelişmesi ve 
sorunlarının çözümü için mücadele eden 
derneğimizin; kuruluşundan bu güne kadar yönetim 
kurullarında görev alan fedakar meslektaşlarımı 
saygıyla selamlıyorum.

Bugün mesleğimizin hak etmediği yerde olduğu 
aşikardır. Neredeyse her yıl bir Veteriner Hekimliği 
Fakültesi, hiçbir bilimsel planlama yapılmadan 
açılmaktadır. Maalesef bu açılan fakültelerin 
mesleğimize ve hayvancılık sektörüne ne kadar 
hizmet ettiği şüphelidir. Açılan yeni fakültelerin 
nerdeyse tamamının hastane, laboratuvar ve 
öğretim elemanı sıkıntısı vardır. Zor koşullarda ve 
yetersiz olarak mezun olan yeni meslektaşlarımızın 
sıkıntılarına çözüm noktasında ulaşabilecekleri 
hiçbir merci yoktur.

Mesleğimizin mesleki örgütlenme bilinci son derece 
zayıftır.  Bugün ülkemizde yaklaşık 40.000’e 
yaklaşan veteriner hekim sayısının önemli bir kısmı 
hiçbir mesleki kuruluşa üye değildir. Üye olanların 
büyük bir kısmı ise yasal zorunluluktan dolayı 
üye olmuştur. 1930 yılında kurulan ve 1954 yılına 
kadar mesleğimizin tek temsilcisi olan derneğimizin 
maalesef 1000 civarında üyesi bulunmaktadır. 
Yine aynı şekilde odalarımızın üye sayısı da 

20.000’den biraz fazladır.Bu handikabın bir an önce 
giderilmesi için başta veteriner hekimliği fakülteleri 
olmak üzere dernek ve odalar çaba sarf etmelidir. 
Öncelikle veteriner hekimliği fakültelerindeki 
öğretim elemanları mesleki kuruluşlara üye olarak 
öğrencilerine örnek olmalıdır. Derneğimizin ve 
konseyimiz bu konuda komisyonlar marifetiyle 
sıkı bir şekilde çaba sarf etmeli ve gerek kamu 
ve gerekse üniversite öğretim elemanlarının 
meslek odalarına üyeliği zorunlu hale getirilmelidir. 
Meslek bilinci ve meslek içi dayanışma konuları 
fakültelerimizin ve mesleki kuruluşlarımızın önceliği 
haline gelmelidir.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yapısı tümden 
değiştirilmelidir. Hayvancılık Bakanlığının kurulması 
veya bu yapılamıyorsa mevcut Bakanlığın yapısının 
1985 reorganizasyon öncesine döndürülerek 
kırsalda bağımsız ilçe ve il teşkilatlarımızın 
kurulması için çaba sarf edilmelidir.

Son yıllarda veteriner hekim muayenehanesi 
açan meslektaşlarımız bakanlığımız tarafından 
çıkarılan yasa ve yönetmeliklerle (ATS ve İTS gibi 
uygulamalar) büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Bu 
uygulamaların bir an önce kaldırılması ve kolay 
bir şekilde uygulanabilir bir sistemin getirilmesi için 
derneğimiz ve konseyimiz çaba sarf etmelidir. Söz 
konusu uygulamaları, beşeri hekimlikten alınmış 

VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN VE 
HAYVANCILIĞIN GENEL SORUNLARI

VETERİNER HEKİM MEHMET BIÇAK
Veteriner Hekimler Derneği Diyarbakır İl Temsilcisi
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kopya programlarla yürütülmektedir. Oysa veteriner 
hekimlikte, eczacı ve hekim aynı kişidir ve saha 
koşullarında uygulanabilir basit mobil uygulama 
sistemi ile bu durum çözülebilir. Kırsal alanda bir çok 
ilçelerimizde ve hatta il merkezlerimizde internete 
erişimin sıkıntılı olduğu aşikardır. Çıkışı yapılamayan 
ilaç ve aşılardan dolayı meslektaşlarımızın yüksek 
meblağlarda para cezası ile karşı karşıya kalması 
son derece haksız bir uygulamadır. 

TARIM VE HAYVANCILIĞIN ÖNEMİ
Yukarıda değindiğim mesleki sorunlarımız yanında 
hayvancılık sektörümüz de büyük bir çıkmazın 
içerisindedir. Hayvancılığımızı gerçek anlamda 
temsil eden ve sorunlarına çözüm üreten bir 
organizasyon yoktur. Günlük politikalarla ve palyatif 
çözümlerle hayvancılığımız her geçen gün kötüye 
gitmekte ve daha çok dışa bağımlı hale gelmektedir. 
Maalesef geleceğini aydınlık görmeyen bu kesim 
hayvancılık yapmaktan vazgeçmekte ve zaten 
istihdam sorunu olan ülkemizin işsizler ordusuna 
katılmaktadır. Özellikle besicilik yapan kesim her 
an ithalat yapılacak korkusu yaşamamalı ve en 
az beş yıllık ithalat yapılmayacağı ve hayvancılık 
desteklerinin ne kadar ne nasıl yapılacağı belirtilerek  
kendilerine güvence verilerek hayvancılıktan 
uzaklaşması engellenmelidir.

 Gıda üretimi, insanın yerleşik hayata geçmesi ile 
birlikte önemli hale gelmiştir. Kentleşme sürecinin 
gelişimi ile birlikte ise, stratejik bir alan halini 
almıştır. Gıda üretiminin temel kaynağı ve girdisi 
ise yerleşik hayata geçişle birlikte önemi giderek 
artan tarım ve hayvansal üretim kültürüdür. Dünya 
nüfusunun artması ile birlikte sürdürülebilir tarım ve 
hayvansal üretimin, doğal kaynakların ekonomik 
kullanımı açısından da değerlendirilmelidir. Ayrıca 
gıda sanayisine girdi temin eden, tarımsal üretim, 
önemli sayıda kırsal istihdam sağlayan yatay 
ve dikey örgütlenmeyi zorunlu hale getirmiştir. 
Dikey kümelenme modeli; hem istihdam hem 
de stratejik bir alan olan tarımsal ve hayvansal 

üretimin, topraktan sofraya üretim ve değer zinciri 
oluşturarak, doğal kaynakların sürdürülebilir 
gıda üretiminde, ekonomiyi, güvenliği ve kaliteyi 
hedeflemelidir. Son yaşanan pandemi ve insanlığı 
bekleyen gelecekteki ekolojik sorunlar, tarım ve 
hayvansal üretimi kaçınılmaz olarak stratejik bir 
değer kazandırmıştır.

Burada; Dicle üniversitesi Veteriner Hekimliği 
Fakültesinden emekli olan değerli meslektaşımız 
Hüseyin PULAT hocamın yıllardır üzerinde kafa 
yorduğu ve çeşitli platformlarda dile getirdiği 
Dikey Kümelenme modelinin (Dikey kümelenme 
ihtiyaçlardan yola çıkarak üretimin derinlemesine 
planlanması olarak tanımlanabilir.) Bir açıdan 
tümden gelim yöntemi olarak da tanımlanabilir; 
Entegrasyonun, eğitim, sanayi ve pazarlama 
halkası olan çatı yapısından, temellerini oluşturan 
geniş tabanlı tarımsal ve hayvansal üretime doğru 
bileşenlerinin ortaklaşmasını sağlayan bir sistemdir. 
Tarım ve hayvancılık alanında bu yöntemin 
kullanılması, özellikle doğal kaynakların giderek 
azaldığı günümüzde ve gıdanın meta halini alarak 
küresel pazarlara açılması ile stratejik bir konuma 
gelmiştir. İhtiyaçlar değerlendirilerek planlanan 
gıda sanayisi, doğal olarak kılcal köklerini toprağın 
derinliklerine uzatmak zorundadır. Özellikle tarımsal 
üretimin bir üst katmanı olan hayvansal üretim, et ve 
süt sanayisinin ana arterlerini oluşturmakta, oldukça 
sofistike ve stratejik bir üretim alanı oluşturmaktadır. 

Dikey kümelenme modelinin ana ekseni, et ve 
süt sanayisinden başlayarak, hayvansal üretim, 
bitkisel üretimi kapsamaktadır. Ancak söz konusu 
ana üretim aksının çeperinde, gıda, toprak işleme 
mekanizasyonu, sulama, hasat makineleri, çiftlik 
ekipmanları vb. sanayisini (tarımsal sanayi) 
içermektedir.) ülkemizde tartışılması ve benzeri 
birikimi olan meslektaşlarımızın fikirlerinden 
yararlanılarak hayvancılığımızın ayağa kaldırılması 
elzemdir. Saygılarımla.
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Her canlı gibi insanoğlunun dünyaya geldiği 
andan itibaren bir kaderi ve yaşam süreci vardır. 
Bu süreç içinde büyür, yetişir, evlenir, çalışır, 
emekli olur ve nihayet hayata veda eder. Her 
başlangıcın bir bitişi olduğunun bilincinde olan 
insan çalışma hayatının sonunda bu dönemi 
onurla, gururla ve arkasında mümkünse 
eserler ortaya koyarak; hoş bir seda bırakarak 
tamamlamak ister.

Prof. Dr. Engin SAKARYA, Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi’nde sürdürdüğü akademik 
çalışma hayatını başarı ile tamamlayan, 
arkasında iyi ve güzel izlenimler bırakan değerli 
bir arkadaşımızdır.

Bilindiği gibi 1980’li yıllar Türkiye’de anarşi 
ve terörün; sosyal, siyasal ve ekonomik 
çalkantıların çok derin yaşandığı bir dönem 
olarak tarihimizde yerini almıştır. Bu dönemde 
12 Eylül 1980 öncesinde üniversitelerimizde de 

istikrarsız, zor ve çalkantılı bir süreçte önemli 
sıkıntılar yaşanmıştır. 1960 Anayasasında 
bilimsel, idari ve kısmen mali özerkliğe sahip 
olan üniversitelerimiz, 12 Eylül 1980’de 
gerçekleştirilen askeri darbe sonrasında 
ülkede anarşi ve istikrarsızlığın kaynağı olarak 
gösterilmiştir.

Söz konusu dönemde çağdaş ve bilimsel 
uluslararası üniversiter anlayışla bağdaşmayan 
merkeziyetçi bir düzenleme yapma kararı 
alınmıştır. Bu düzenlemeyi yapmak yani yasal 
bir gömlek giydirmek üzere Prof. Dr. İhsan 
DOĞRAMACI görevlendirilmiştir. Oluşturulan 
Yüksek Öğretim Kurulu’nun üniversitelere 
getirdiği düzenlemeyi “tartışmasız yukarıdan 
aşağıya mutlak emir ve aşağıdan yukarıya 
mutlak itaat” olarak kısaca tarif edebiliriz.

Demokratik olmadığı kadar çağdaş üniversiter 
anlayışla bağdaşmayan bu merkeziyetçi yapı ile 

MESLEKTE KİLOMETRE TAŞIMIZ:
“PROF. DR. ENGİN SAKARYA”

PROF.DR. SADİ ARAL
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YÖK her türlü karar alma yetkisine sahip olarak 
yasalaşmıştır. Örneğin; tüm üniversitelerde 
sıralamaya bakılmaksızın rektör atama, 
görevden alma, fakültelere dekan atamalarını 
yapan rektörlerin atama kararlarını onama, 
sağlık, sosyal ve fen bilimlerinde eğitim veren 
tüm fakültelerde yeni bilim-anabilim dalı ve 
bölüm açma ve kapama yapmak üzere karar 
vermek yetkisi YÖK’e verilmiştir.

Bilimsel gerçeklik ve dayanaktan uzak şekilde 
daha çok keyfilik kokan yeni düzenlemelere 
karşı hiçbir itiraz etme imkânının olmadığı 
bu dönemde Veteriner Fakültelerimiz önemli 
yapısal zarar ve kayıplara uğramıştır.

Kişisel hırs ve öç alma duygusu ile aklına 
yenik düşen bir kısım hocalarımız, Hayvancılık 
İşletme Ekonomisi, Veteriner Hekimliği Tarihi 
ve Deontoloji, İstatistik ve Veteriner Hizmetleri 
Planlama kürsülerini kapatıp, derslerini olsa 
da olur olmasa da olur anlayışıyla seçmeli 
hale getirmiş ve keyfi olarak kürsüler arası 
(Farmakoloji-İç Hastalıkları) birleştirmeler 
yapmışlardır.

Bu dönemde kürsümüzde asistan kadrolarında 
bulunan M. Yücel AKINCI, Savaş ÜNAL ve Engin 
SAKARYA’nın yeni getirilen bu düzenleme 
sebebiyle sözleşmeleri yenilenmeyerek 
görevle ilişikleri kesilmiştir. Doç. Dr. Sadi ARAL 
kadrolu öğretim üyesi olduğu için üniversite 
ile ilişiği bir türlü kesilememiş, başka fakülte 
ve yüksekokullarda yer araması için her türlü 
tertip ve tehdit sergilenmiştir. Ne acıdır ki bu 
tertip ve tehdit aynı zamanda YÖK üyesi 
olan ve bu kararların alınmasında etkili olan 
fakültemiz mensubu bir veteriner hekim 
hocamız tarafından yapılmıştır.

Kapatılan bu kürsülerin kuruluşunda 1960’larda 
önemli çaba gösteren bir hocanın, bu alanları 
tamamen yok etme inadını ilimle, akılla, ülke ve 

meslek sevgisiyle bağdaştırmak ve izah etmek 
mümkün değildir.

Kapatılan Hayvancılık İşletme Ekonomisi 
kürsüsünde seçmeli ders veren kadrolu bir 
öğretim üyesi olarak bir sekreter ve bir hizmetlisi 
ile bırakılan bir hoca ve arkadaşları olarak biz 
sabırla, inançla ve akılla mücadele ederek 
gemimizi terk etmedik ve anabilim dalımızı 
yaşatarak-geliştirerek bugünlere getirdik.

O dönemde yaşadığımız sıkıntı ve 
mücadelenin en yakın ve yaşayan tanıkları 
sayın Prof. Dr. Ferruh DİNÇER ve Prof. 
Dr. Ersoy CANKÜYER hocalarımızdır. Bu 
mücadelede dışarıdan Dr. M. Yücel AKINCI 
ve Dr. Savaş ÜNAL’ın, kürsümüzde ise Dr. 
Engin SAKARYA’nın önemli katkıları olmuştur.

Dünya’da Hayvancılık Ekonomisi ve Hayvan 
Sağlığı Ekonomisinin giderek önem kazandığı 
bu uzmanlık alanında Veteriner Fakültelerimizin 
ve Veteriner Hekimlerimizin hayvancılık sektörü 
ve ülke ekonomisine çok büyük katkılarının 
artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum.

Yaklaşık 40 yıllık bir uğraşının sonucu olarak 
Veteriner Fakültelerimizde Anabilim Dalımızın 
yeniden oluşturulması sürecinde, onlarca 
öğretim üyesi akademisyen, kamu ve özel 
sektörde hizmet üreten uzman ve hayvancılık 
ekonomistinin yetiştirilmesinde her zaman 
yanımda yer alan Prof. Dr. Engin SAKARYA’nın 
ayrı bir yeri vardır. Kendisi aynı zamanda 
kürsümüzün, anabilim dalımızın da önemli bir 
kilometre taşı olmuştur.

Yıllarca kederi, kıvancı, sevinci, tasayı birlikte 
paylaştığım değerli öğrencim, meslektaşım 
Prof. Dr. Engin SAKARYA’ya ikinci baharı olan 
emeklilik yaşamında değerli eşi ve çocukları ile 
birlikte sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum…
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Veteriner hekimler; 

Hayvan ve insanların hastalanmadan sağlıkla 
yaşamalarını, 

Tüketicinin sağlıklı ve yeterli gıdaya uygun 
fiyatlara ulaşmasını, 

Uyguladıkları sürü sağlığı programları ve ıslah 
çalışmaları ile çiftçinin geçimini sağlaması 
dolayısıyla ülke hayvancılığının gelişimini, 

Çevresel zararlıların etkilerini engelleyerek 
canlılar için daha güvenli ortamlar yaratılması ile 
doğal dengenin korunmasını sağlar.

Veteriner hekimlik; sosyolojik ve ekonomik olumlu 
etkilerinin yanında toplum sağlığına hizmet eden 
HALKÇI, profesyonel, emsalsiz bir meslektir. 
Bu yüzdende kapital ve çok uluslu şirketler 
tarafından çok da sevilmez. Çünkü onların 
ekonomik çıkarları, bizim varoluş amacımız ile 
çelişir ve onlar için veteriner hekimlerin varlığı bir 
engeldir.

Veteriner hekimin olduğu yerde zonooz bir 
hastalık sümen altı edilemez, 

Veteriner hekimin olduğu yerde tüketimi yasak 
olan bir gıda tüketime sunulamaz,

Veteriner hekimin olduğu yerde islah çalışmaları 
başarılı olur, ülke kaynakları heba edilmez,

Veteriner hekimin olduğu yerde ekonomik ya 
da siyasi çıkarlar uğruna halk sağlığı tehlikeye 
atılmaz.

Mesleğimizin sermayedarlar ya da politik çıkarlar 
gölgesinde icra edilmesi mümkün değildir. 
Tam da bu yüzden, veteriner hekimlik özerk 
teşkilatlanması içinde, mesleki kurallara dayalı, 
serbest icra edilmesi gereken profesyonel bir 
meslektir. Bu kriterleri savunmak meslek geleceği 
ve halk sağlığının korunması için bir gerekliliktir.

Sağlık ne yazık ki günümüzde bir piyasa haline 
gelmiş durumda ve bu piyasa kapitalizm ile de 
günden güne körüklenmekte. Sağlık konusu, çok 
daha değerli bir metaya dönüştürülmekte ve bireye 
farklı bir şeymişcesine yeniden sunulmaktadır. 
Bu sunumun payı her geçen gün sözde “sağlıklı 

yaşam endüstrisi”nin de etkisiyle artmaktadır. 
Bu acımasız projenin önündeki en büyük engel 
ise hekimlerdir. Hekimlik kelime anlamı olarak 
da HİKMET’den gelen güçlü bir terimdir. Hekim 
haricinde, kimsenin bir başka insan ya da hayvan 
sağlığı üzerinde uygulama gücü veya hakkı 
bulunmamaktadır. Veteriner hekimlik ise hem 
hayvan, insan, çevre ve gıda sağlığı hem hayvan 
refahı hem de ülke hayvancılığı konularındaki 
stratejik öneminden dolayı diğer hekimliklerden 
oldukça farklıdır. Uzun süredir bu stratejik önemin 
mesleğe kattığı gücün farkında olan menfaat 
sahipleri ya meslek haklarımızı gasp ediyor ya 
da kontrol altına almaya çalışıyor. 

Tehlikeyi daha anlatmak adına beşeri hekimlerden 
örnek vermek istiyorum. Kendilerinin de 
profesyonellikten proleterliğe olarak ifade ettikleri 
geçişi iyi okumak lazım. Çünkü aynı senaryo 
veteriner hekimlikte de oynanmaya çalışılıyor.

Ülkemizde sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi ve 
uluslararası sermayenin sömürüsüne açılmasına 
yönelik 1980’li yıllarda başlayan çalışmalar 2002 
yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı adını almış 
ve artan bir hızla günümüze kadar gelmiştir. 
Süreç Türk Tabipler Birliği’nin de raporlaştırdığı 
gibi bizimkine çok benziyor. 

Hekimlerin mesleki itibarlarının azaltılması 
ve hekimlik mesleğinin özerkliğinin ortadan 
kaldırılması yönünde her türlü yöntem 
kullanılmıştır.

Hekimlerin mesleklerini serbest olarak icra 
etmeleri yönünde en doğal mesleki hakları olan 
muayenehane açma haklarının önüne pek çok 
idari engel çıkartılmış, mevcut muayenehanelerin 
kapatılması için yoğun çaba gösterilmiş ve ne 
yazık ki önemli derecede başarılı olunmuştur. 

“Malpractice sigortaları” ile beşeri hekimler 
bezdirilmiş, doktorlar ciddi durumlarda hastalarına 
müdahale etmekten çekinen durumu getirilmiş, 
“defansif tıbbın” ortaya çıkması sağlanmıştır.

Hekimlere “iş ortaklığı”, “hakediş”, “performans” 
ve “prim” gibi kavramlarla ciro baskısı yapılmış; 
hekimler daha çok çalışmaya, kar etmeye, 

SERBEST MESLEK İCRASI VETERİNER HEKİMLİĞİN
 AYAKTA KALAN SON KALESİDİR!

BİLSAY KÖMÜRCÜ KANAT
Serbest Veteriner Hekimler Derneği Başkanı
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hastalık üretmeye zorlanmış ve tükenmişlik 
sendromu (burnout) ile karşı karşıya kalmışlardır.

Gelinen noktada hekimlik işçileştirilmiş, beşeri 
sağlık metalaşmıştır.                

Beşeri hekimlikte oynan bu senaryonun benzeri 
şimdi de veteriner hekimlikte oynanıyor. Ana 
amaç; veteriner muayenehaneleri kapatmak, 
bu işleri sermayedarlar üzerinden götürmek, 
veteriner hekimleri patron himayesinde 
işçileştirmektir. 

Bizlere muayenehanelerimizi kapatmayı 
düşündürecek bürokratik engeller ise belli bir 
sistematik ile bir takım bahaneler ileri sürülerek 
yapılmaktadır. Bir yandan da basın, medya, 
sosyal paylaşım kanalları yolu ile veteriner 
hekimliğin değersizleştirilmeye çalışıldığı 
haberler ile kamuoyunda, algı operasyonları 
devam etmektedir.

Bir ara içinde; batikon, oksijenli su, çamaşır 
suyunun da olduğu 1.500 tane çevre sağlığı 
ürününü veteriner hekimlere yasaklayan bir 
talimatın çıkarıldığına dahi tanık olduk. Bu talimat 
dava sonucu iptal edilmiş olsa bile serbest veteriner 
hekimliğe yapılan saldırılar hız kesmeden devam 
etti. 3 yıldan beri uygulanamayan, gelecekte de 
uygulanması mümkün olmayan, e-reçete denen 
bir program ile klinikler canından bezdirilmiş 
durumda. Güncellemelerin, sözde stok aflarının 
bile uygulanmasını sağlayamadığı bu sistem 
eziyete dönüşmüş halde. 

Bununla da bitti mi? Hayır! Nihai hedef, veteriner 
ilaçlarını veteriner hekim kontrol ve gözetiminden 
çıkarılması için ilacın başka kanallardan 
satılmasını sağlamak.  Böylece ilaç kontrolsüzce 
daha çok kullanılacak, sermaye ve çok uluslu 
şirketler daha çok kazanmış olacak.

Tabi yıldırmalar bunlarla da bitmeyecek. Veteriner 
hekimler dünyanın her yerinde hastalarının 
ihtiyacı olan cerrahi müdahaleleri ahırda bile olsa 
yaparak can kurtarırken, bize “Kliniklerinizde 
operasyon yapamazsınız.” diyecekler. Ne yazık 
ki, buna çanak tutan hayvan hastanesi sahibi 
menfaat grupları da yok değil. Böylece veteriner 
hekimlik sermayenin emrine girerek hayvan, 
insan ve çevre sağlığı bir piyasa haline getirilecek 
ve halk sağlığı tehlikeye atılacaktır.

Her kapatılan veteriner muayenehanesi, 
sermayedar tarafından açılan ya da sermayedara 
devredilen her hastane ile mesleğin kan 
kaybedeceği, beşeri hekimlerin yaşadıkları ile 

de ortadadır. Meslek profesyonel bir meslekten 
işçileştirilmeye doğru freni patlamış bir kamyon 
gibi ilerlemektedir. 

Oysa hekimin serbest meslek hakkı her türlü 
baskıya karşı kendini koruyabileceği, mesleğini 
bağımsız olarak icra edeceği alanlar olup sonuna 
kadar bu inisiyatifin korunması gerekir.

Özerk yapılı bir Veteriner Hekim Teşkilatlanmasının 
kurulması, güçlendirilmiş bir serbest veteriner 
hekimliğin varlığı toplum sağlığının tesisi için 
olmazsa olmazdır. Talebimizin ne kadar haklı 
olduğunu gösteren “Uluslararası Cenevre 
Veteriner Hekimliği Antlaşması” orada durmakta. 
Bu yapılmadığı sürece üreticinin korunması, 
hayvancılık ile ilgili sorunların da giderilmesi 
mümkün değildir.

Bütün dünyada gelişmiş ülkelerdeki başarılı 
uygulamalara bakıldığında; kamuda bir veteriner 
hekim otoritesi, organizasyon ve denetlemeyi 
sağlarken, devlet desteği ile serbest veteriner 
hekimliğin yaygınlaştırdığı görülecektir. Yapılan 
bu organizasyonlarda, serbest veteriner 
hekimlere; klinik hizmetleri, suni tohumlama, 
hayvan islahı, koruyucu hekimlik hizmetleri, çevre 
sağlığı hizmetleri ve hastalıkların eradikasyonu 
projelerinde görevler verilmektedir. Ama ne yazık 
ki ülkemizde Avrupa’da başarıyla uygulanan 
bu projeler yerine, dünyada emsali olmayan 
uygulanamaz projeler uygulanmak isteniyor.

Sonuç mu? Dünyada kağıt reçete yazması 
yasaklanmış tek hekim bu toprakların veteriner 
hekimi. Benim reçetem dünyanın her yerinde 
geçerli iken kendi ülkemde suç sayılıyor. Serbest 
Veteriner Hekimlerin yetkileri yetiştirici birliklerine, 
bir takım menfaat için kurulmuş STK’lara ve diğer 
meslek gruplarına dağıtılıyor, muayenehaneler 
çeşitli yıldırmalarla kapatılmaya çalışılıyor.  

Serbest meslek icrası Veteriner Hekimliğin 
ayakta kalan son kalesidir. Bu kuşatma Veteriner 
Hekimin yetkilerinden doğan gücü kontrol altına 
alıp, zayıflatma savaşıdır.

Muayenehaneler; tekelci sermayeye karşı 
hekimlerin kendilerini koruyabilecekleri, iyi ve 
onurlu hekimlik ilkelerini savunarak hasta ile 
tedavisini doğrudan bağımsız olarak yaptığı 
alanlar olarak kalmasını sağlamak tüm veteriner 
hekimlerin görevidir.

Veteriner hekimlerin sorunları halk sağlığı sorunu, 
Türkiye hayvancılığı sorunudur ve uluslararası 
öneme sahiptir.
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Bu bıçaklanmam yeni değil…Daha önceleri de yazmıştım, tarım arazileri ve ormanların güya bazı 
kısımları istimlake açıldığında da yüreğime bıçak saplanmıştı…? Aslında inanıyorum ki her Türk 
vatandaşının yüreğine saplanan bıçakların ardı arkası bir türlü gelmiyor. İşte yenisi…

Basından okudum… Resmen Bakanlık duyurusu. Şöyle;

16 MİLYON METREKARE TARIM ARAZİSİ yabacılara satılmış. Şaşırdım, bilincimi kaybettim 
inanınız. Vicdanım böyle bir satışı asla kabul etmedi, etmez.

Milyonlarca senede meydana gelen tarım  arazileri, tarlalar nasıl elden çıkarılır. Nasıl yabancılara 
satılır ve neden niçin?

Bu millet ne yiyecek-nerede ne ekecek, biçecek ve artan nüfusa nasıl bakacak, nasıl bir düşüncedir 
yabancılara tarlaları satmak…? AKIL İŞİ DEĞİL… Bir taraftan da deniliyor ki “Ekilmedik bir karış 
toprak kalmayacak”. Böyle bir anlayışı, uygulamayı anlamak mümkün değil…?

Artık belli oldu ki; yurdumuzda gittikçe artan bir üretim yokluğu hızla yükseliyor, meyve-sebze 
altın fiyatlarını bile geçiyor, geçecek… Her zaman söylüyorum, bundan böyle kırmızı etler 
kuyumcularda satılacak gram gram… Allah aşkına bir düşünün olur mu böyle bir şey….Sıvı yağlar 
artık bakkallardan bardak bardak alınacak ve başladı…?

Tarım ve hayvancılık ürünleri gittikçe çöküyor, çünkü yetiştiren köylü-üretici kalmadı….ŞEHİRLERE 
AKIN ETTİLER.

Derhal Büyükşehir yasası iptal edilmelidir. Mahalle yapılan köyler eski hallerine kavuşturulmalıdır. 
Yurtiçi göç önlenmelidir…Şu olumsuz tabloya bakar mısınız; Anadolu halkı 5-6 büyükşehirde 
birikti….     İstanbul daha da çok çok kötü günler ve salgınlar görecek….Büyükşehirlerde nefes 
bile alınamayacak. A dan Z ye sorunlar gittikçe hızla artacak… O halde derhal, şehirlere göç 
önlenmelidir. Şart?

5 liralık peynir verir misiniz….? Yarım bardak sıvı yağ verir misiniz…? 1 tane elma verir misiniz…? 
1 tane domates verir misiniz…? Yeşil fasülye markette 25 lira… Seneye olur 50-100 lira…?

Beni bıçaklamayınız – yeter, dayanamıyorum.

Hemen bugün – öyle bir yasa çıkarınız ki… BİR SANTİM TARLA –BAĞ-BAHÇE-YAYLA-MERA 
VE ORMAN’a kimse el atmasın.

Unutmayalım: AÇLIK-SU VE GIDA SAVAŞLARI ÇOK YAKINIMIZDA..

KALBİMDEN BIÇAKLANDIM
DUMLU DEMİRCİOĞLU
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VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
6 TEMMUZ 2021 DÜNYA ZOONOZ GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ

KUDUZ AŞISININ 1885 YILINDA LOUİS PASTEUR TARAFINDAN BULUNUŞU İLE İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT 
EDEN ZOONOZLARA DAYALI   ZOONOTİK HASTALIKLARA VE BU HASTALIKLARDAN KORUNMAYA DİKKAT 
ÇEKMEK ÜZERE HER YIL  6 TEMMUZ TARİHİ DÜNYA ZOONOZ GÜNÜ OLARAK  KABUL EDİLMİŞTİR.

BİLİNDİĞİ GİBİ HAYVANLARDAN VEYA HAYVANSAL ÜRÜNLERDEN İNSANLARA GEÇEN HASTALIKLAR 
ZOONOTİK HASTALIKLARDIR.

HAYVANSAL ÜRÜNLERİN GIDA VE İÇECEK OLARAK TÜKETİLMESİ VE HAYVANLARLA GÖREVİ GEREĞİ 
DİREKT TEMAS YOLUYLA İNSANLARA GEÇEN ZOONOTİK HASTALIKLAR; BAKTERİYEL, VİRAL PARAZİTER 
VE MANTAR ENFEKSİYONLARI OLARAK GENİŞ BİR YELPAZEYE  SAHİPTİR.

İNSANLARDA Kİ ENFEKSİYONLARIN 2/3 Ü HAYVANSAL KÖKENLİ HASTALIKLARDIR. SON ZAMANLARDA 
GÖRÜLEN EBOLA BENZERİ HASTALIKLARIN % 75’İ HAYVANSAL KAYNAKLIDIR. SAĞLIK BAKANLIĞININ 
İHBARİ MECBURİ KABUL ETTİĞİ HASTALIKLARIN %80’İ HAYVANSAL KÖKENLİDİR. BİOTERORİZM 
DEKULLANILAN MİKROORGANİZMALAR % 100’Ü HAYVANSAL KÖKENLİDİR.

İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN BÖYLESİNE ÖNEMLİ VE TEHLİKE ARZEDEN ZOONOTİK HASTALIKLAR 
DÜNYA ÜZERİNDE ZAMAN ZAMAN PANDEMİYE DÖNÜŞMEKTE CAN VE EKONOMİK KAYIPLARA NEDEN 
OLMAKTADIR.

ÜLKEMİZDE YAKIN BİR GEÇMİŞTE YAŞANAN KUŞ GRİBİ, DOMUZ GRİBİ, KIRIM KONGO ATEŞLİ 
HASTALIKLARI HATIRLARDADIR.

HALEN YAKLAŞIK İKİ YILDIR COVİD-19 PANDEMİSİNİN NELERE SEBEP OLDUĞU, SADECE ÜLKEMİZDE 
ELLİ BİN CAN KAYBINA VE EKONOMİK KAYIPLARA BAKILDIĞINDA, ZOONOTİK HASTALIKLARLA 
MÜCADELE VE KORUYUCU HEKİMLİĞİN NE DENLİ ÖNEMLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKAR.

BÖYLESİNE HAYVAN VE İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN HİÇ BİR ZAMAN İHMAL EDİLMEMESİ GEREKEN 
SAVAŞIN KAHRAMAN NEFERLERİ VETERİNER HEKİMLERDİR.

VETERİNER HEKİMLER BU SAVAŞI VERİRKEN YÜKSEK BİR RİSK ALTINDADIR. VETERİNER HEKİMLER  FİİLİ 
HİZMET HAKLARI VE GÜNÜMÜZE  KADAR GASP EDİLEN HAK VE KAZANIMLARINA RAĞMEN ETTİKLERİ 
MESLEK YEMİNİNE SONUNA KADAR UYMAKTA BÖYLELİKLE HAYVAN VE İNSAN SAĞLIĞININ TEMİNATI 
OLDUKLARI BİLİNCİYLE  GECE GÜNDÜZ CANLARI PAHASINA ÇALIŞMAKTADIRLAR.

6 TEMMUZ DÜNYA ZOONOZ GÜNÜ VESİLESİ İLE FEDAKAR  MESLEKTAŞLARIMIZA TEŞEKKÜRÜ BORÇ 
BİLİR SAĞLIK VE KOLAYLIKLAR DİLERİZ.   

 

 VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ
 Dr. Hüseyin Yalçın KÖKSAL
 Yönetim Kurulu Adına
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HABERLER

VetAanka LİVE SEKTÖR SOHBETLERİ ETKİNLİĞİ

KANAL D ANA HABER RÖPORTAJ
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VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 91. YIL PANELİ
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VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 91. YIL PANELİ
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VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 91. YIL PANELİ
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SERBEST VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ VE BELEDİYE 
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE 

ÇEVRİMİÇİ TOPLANTI YAPILDI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRE 
BAŞKANI AHMET MEKİN TÜZÜN’ÜN ZİYARETİ.
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30 Temmuz 2021 tarihinde Ankara Üniversitesi 10. Yıl yerleşkesi, Güneş Meydanında 
gerçekleştirilen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mezuniyet Töreni’ne derneğimizi temsilen 
Genel Başkanımız Dr. Hüseyin Yalçın KÖKSAL ve Yönetim Kurulu üyemiz Nurgül SÖĞÜT 
hanımefendi katılmış olup dereceye giren öğrencilere derneğimiz adına hediyelerini takdim 
etmişlerdir. Yapılan törenin ardından Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından son 
zamanlarda herkesi derinden yaralayan orman yangınlarında yaralanan hayvanlar için Dekan 
yardımcısı Prof. Dr. Alev Gürol BAYRAKTAROĞLU başkanlığında 12 Veteriner Hekimden oluşan 
ekip, Gezici Klinik Aracı ile birlikte Antalya’nın Manavgat ilçesine uğurlandı. 

71.DÖNEM İL TEMSİLCİLERİ İLE ÇEVRİMİÇİ TOPLANTI YAPILDI.

2021-2021 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 
MEZUNİYET VE MESLEK YEMİN TÖRENİ
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DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ PANELİ
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DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ PANELİ
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DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ PANELİ
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DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ PANELİ
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24 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlamış 
olduğumuz afişlerimiz 22-29 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankaray ve Sincan-Koru metro hatlarındaki 
reklam panolarında yer almıştır.
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PROF. DR. ENGİN SAKARYA’NIN EMEKLİLİK TÖRENİ
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VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ 
Ziya Gökalp Cd. No: 16/7, Çankaya/Ankara 

Tel: +90 312 431 62 74 
Faks: +90 312 435 79 14

e-ileti: info@veteriner.org.tr
web adresi: www.veteriner.org.tr


