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Aşı için öncelikle başarılması gereken virüsün izole edilmesiyle ilgili ilk önemli çalışmalar ise,

veteriner hekimlerden geldi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji’den Prof. Dr.

Aykut Özdarendeli ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Aykut Özkul, virüsü

izole ederek aşı üretiminin ilk basamağını tamamladılar. Yine koronavirüs aşısı geliştiren

merkezlerden biri olan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde Prof. Dr. Osman Erganiş

başkanlığında üretilen iki aşı, hayvan deneyleri aşamalarından başarıyla geçti. Bu aşıların faz

çalışmalarına Ocak 2021'de başlanacağı müjdelendi.Bu çalışmalar bir kez daha tek sağlık

kavramı ve veteriner hekimler ile insan hekimlerinin birlikte çalışmasının ne kadar önemli

olduğunu göstermiştir. Türkiye'de veteriner hekimliği öğretiminin 178. yılını kutladığımız

bugünlerde bu başarıların aynı zamanda ülkemizde eğitim kalitesini yükselten tedbirler

alınmasına da vesile olmasını dilerim.

Bir dahaki sayıda görüşmek üzere...

Sağlıkla kalın...

Dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak adına

çok yakın bir zamanda çevrimiçi bir platforma

taşıdığımız Veteriner Hekimler Derneği

Dergisi'nin ardından, Bülten'i de Derneğimizin

yenilenen web sitesi aracılığı ile dijital ortama

taşıma gayretindeyiz. Bültenin dijital ortama

taşınmasıyla, gerçekleştirilen etkinlik ve

çalışmaların baskı süreci nedeniyle aylar

sonra okuyucuyla buluşmasının, bir başka

deyişle içeriğin eskimeden doğrudan

okuyucuyla buluşmasının önünün açılacağı

düşüncesindeyim. Elbette dijital platforma

geçişin, Bülten içeriğinin güncel kalmasının

yanı sıra, daha fazla okuyucuya ulaşabilme ve

ekonomik olarak çok daha sürdürülebilir hale

gelmesi gibi avantajları da bulunmakta.

Değerli okurlarımız, 

Dünyada 41 milyon vakaya ulaşan ve 1,2

milyona yakın insanın ölümüne neden olan

koronavirüs (COVID-19) salgınının önüne

geçmek için aşı ve ilaç araştırmalarına hız

verildi. 19 Ekim 2020 tarihi itibariyle dünya

sağlık örgütüne göre 200'e yakın aşının

çalışmaları devam ederken klinik

değerlendirme aşamasında 44 aşının yer

aldığı ifade edilmektedir. Türkiye'de ise

COVID-19 Platformu altında bilinen 14 aşı ve

ilaç geliştirme projesi yürürlüktedir.

Değerli meslektaşlarımız ve okurlarımız,

2012 yılından beri "Editör yardımcısı" olarak yer

aldığım Veteriner Hekimler Derneği Dergisi ve

Veteriner Hekimler Derneği Bülteni'nde, bu kez

"Editör" göreviyle yeni bir başlangıç yaparak,

bayrağı değerli hocam Prof. Dr. Fatma Seda

BİLİR ORMANCI 'dan devralıyorum. Yaklaşık 8

yıldır bu görevi birlikte yürüttüğüm tüm değerli

hocalarım ve meslektaşlarıma emekleri için

teşekkür ederim. Yeni editör kurulumuza, ekip

arkadaşlarımıza da başarılar dilerim.  

Yeni sayımızda, aynı zamanda Editör olarak

görev yaptığım ilk sayı olması itibariyle, 71.

Olağan Genel Kurulu ile Veteriner Hekimler

Derneği Başkanlığına seçilen, geçmiş dönemde

aynı yönetimde birlikte çalışma şansı bulduğum

Sayın Dr. Yalçın KÖKSAL 'a ve yeni yönetim

kurulu üyesi meslektaşlarımıza da başarılar

diler, tebrik ederim.

Değerli okurlarımız,

Bilindiği üzere, 1930 yılında yayın hayatına

başlayan Veteriner Hekimler Derneği Dergisi,

2009 yılından itibaren içerik bakımından

Bilimsel Dergi ve Bülten olarak iki ayrı dergi

şeklinde ayrılmıştır. Bilimsel Dergi, Veteriner

Hekimler Derneği Dergisi adıyla halen yılda iki

kez Ocak ve Haziran aylarında düzenli olarak

yayınlanmaktadır.

DOÇ. DR. DOĞUKAN ÖZEN
EDİTÖR 
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Değerli meslektaşlarımız,
Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de "Bilimsel
Veteriner Hekimliği Öğretimi'nin başlamasının
178.yılı fakültelerimizde kutlandı. İki yüzyıla
yaklaşan bilimsel eğitimin, mesleğimizin her
yönden hak ettiği noktaya ulaştığı günlerde
kutlanması dileklerimi sizlerle paylaşmak
istiyorum.
Kuşkusuz bilimsel veteriner hekimliği
öğretiminden söz ederken ülkemizde her yıl
yenileri açılan  fakülte sayısına vurgu yapmadan
geçilemez.
Derneğimizin ve diğer meslek örgütlerinin
defalarca karşı durması sonuç vermemiş,
maalesef ilçe düzeyinde yeni fakülteler açılmaya
devam etmiştir.  Fiziksel alt yapısı ve yeterli
öğretim elemanı bulunmayan yeni fakültelerin
açılması, 178 yıl gibi köklü bir geçmişe yapılan
en ağır darbe olarak değerlendirilebilir. Bu olgu
Ülkemizde Veteriner Hekimliği mesleğinin en
büyük sorunlarından birisi olup meslekte erozyon
ve deformasyon yaratmaktadır.

Değerli meslektaşlarım,
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve bütün şiddeti ile
yayılmasını
sürdüren Covit 19,  gıdanın ne kadar stratejik
madde olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.
Ne var ki  ülkemizde  gerek bitkisel ve gerekse
hayvansal üretimde İthalata dayalı politikalar
sürdürülmektedir. Canlı hayvan ve et ithalatının
hayvancılığımıza verdiği zarar sürekli dile
getirilmektedir. Bu uygulamanın tüketiciye
yansımadığı, halen halkımızın en pahalı eti
tükettiği bir gerçektir.  Çiğ süt alımında uygulanan
politikalar sonucu sütçü inekler kasaba
gönderilmektedir. Bu durum önümüzdeki
günlerde daha fazla et ve kasaplık hayvan
ithalatının yapılacağı sinyallerini vermektedir.
Diğer yandan bitkisel üretim de yüzü aşkın ürün
ithalatı yapılmaktadır. Son günlerde bazı hayati
ürünlerde  yapılan gümrük sıfırlaması ile
çiftçimizin  daha da mağdur duruma düşeceği
kaçınılmazdır.

Değerli meslektaşlarım, 
Kısa bir süre önce derneğimiz bilimsel dergisi
elektronik (e-dergi) ortamda yayınlanmaya
başlamış ve çok olumlu sonuçlar almıştır. Bu
sayı ile  derneğimizin ikinci yayın organı olan
bültenin de elektronik olarak yayın hayatına
başlamasını çok önemli buluyorum. Böylece
bültenin de daha çok okuyucuya ulaşacağına
inanıyorum. Bülteni elektronik ortamda yayına
hazırlayan  dernek yönetimini ve bülten editörler
kurulunu kutluyorum.

Yazımı çoğunuzun bildiği bir hikaye ile
sonlandırmak istiyorum.

Çok eski yıllarda krallıkla yönetilen bir ülke
varmış.
Sıradan bir vatandaş öldüğünde kilisenin çanı
bir kez çalınıpherkese duyurulurmuş.  Çan bir
asil öldüğünde iki kez, eşraftan
birisi öldüğünde üç kez, kral öldüğü takdirde ise
dört kez çalınırmış.
Günün birinde, herkesin hak aramak için
sığındığı mahkeme, bir vatandaşı
haksız yere mahkum etmiş…
Ve kilisenin çanı tam beş kez çalmış. Ahali
merak içinde kalıp papaza koşmuş:
“Ey papaz efendi, kraldan daha önemli biri var
mı ki o ölünce çan beş kez çalınsın…”
Papaz yanıt vermiş:
“Kraldan daha önemli bir şey var!.. Adalet öldü.”

Hoşcakalın.

Değerli meslektaşlarımız,
Ülke ve meslek gündeminin yoğun olduğu bu
süreçte sizlerle tekrar buluşma fırsatı bulduğum
için mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Her
yılın Ekim ayında takvim itibariyle mesleğimiz
ve hayvancılık ile ilgili çok sayıda etkinlikler  yer
almaktadır. Hayvanları Koruma Günü; Dünya
Gıda Günü; Dünya Yumurta Günü; “Türkiye’de
Veteriner Hekimliği Öğretimi“ bilimsel anlamda
başlaması  ile ilgili kutlama bunların
başlıcasıdır. 
Bunları dışında bu ay ülkemiz için çok büyük
değeri ve anlamı olan en büyük bayramımız 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı da kutlanacaktır. Ne
var ki geçen yıl Aralık ayında Çin’de başlayan
ve kısa sürede bütün dünyayı etkisi alan Covıd-
19 pandemisi nedeni ile pek çok kongre,
konferans vb bilimsel etkinlikler iptal edilmiş,
yapılabilenler ise on-line formatında
gerçekleştirilmektedir.
Covid-19 salgını şu ana kadar dünyada bir
milyondan fazla insanın ölümüne neden
olmuştur. Salgının birinci dalgası geçmeden
ikinci dalgalar ortaya çıkmıştır. Başka bir ifade
ile salgının yayılımı ülkemizde ve dünyada
hızla artmaktadır. Diğer yandan pandemi
küresel ekonomiye zarar vermekte ve sağlık
hizmetlerinde onlarca yıllık ilerlemeyi durdurma
noktasına getirmekte ve hizmetlerde
gerilemeye neden olmaktadır.
Bu salgınla mücadelede dünyada ve ülkemizde
veteriner hekimlerin önemli çalışmalar
yaptığına tanık oluyoruz. 

Bu bağlamda Ülkemizde Sars CoV-2 virüsünün
ilk izolasyonunu yapan Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Aykut Özkul, hayvanlar
üzerinde koruyucu etkileri kanıtlanan faz1
aşamasını başarı ile bitiren Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi öğretim üyesi Veteriner Hekim
Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve en son faz1
aşamasını başarı ile gerçekleştirip, 2 farklı
inaktif aşı geliştiren Selçuk Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji  Anabilim Dalı
öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Erganiş ve
ekiplerini kutluyor, başarılı çalışmalarının
devamını diliyorum.

Değerli meslektaşlarım,
Dünyada 3 Kasım’da insan, hayvan ve çevre
bakımından ideal sağlık elde etmek için farklı
disiplinlerin işbirliği içinde çalışma anlamının
yüklendiği "Tek Sağlık Günü" olarak
belirlenmiştir. Bugün tüm dünyayı sarsan
SARS-cov-2  bir zoonozdur. Bu virusun neden
olduğu pandemi ile tek sağlık anlayışı ile
mücadele etmek başarıda etkili olabilecektir.
Başka bir ifade ile disiplinlerarası işbirliği ve
beraber çalışma anlayışı mücadelede başarı
olmanın gereğidir diye düşünüyorum. Gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi Ülkemizde de,  tek sağlık
anlayışının  en etkin şekilde uygulanması
gerekir. 
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Bu nedenle bülten yayınlarımıza  E BÜLTEN  olarak devam edeceğiz. Bu arada Web sitemizi

yeniden yapılandırdık, Web sitemize girildiğinde rahatlıkla bültenimize ve arşiv için taramalarına 

 devam ettiğimiz daha önceki bülten sayılarımıza ulaşım imkanı sağlandı. Böylelikle  Web

sitemizden meslek camiamızın tamamının ulaşımı sayesinde bültenimiz geniş bir paylaşım alanı

bulacaktır.

Bunun dışında bu sayımızda taleplerimizi kırmayan, 14 yıl süreyle Dernek Başkanlığımızı büyük

bir özveri ile yapan değerli hocamız  Şakir Doğan TUNCER’ in  güncele dönük görüşlerine yer

verdiği yazısını 'Başyazı' bölümünde bulabileceğiniz gibi yine ricalarımızı kırmayan ve değerli

emeklerini esirgemeyen çok değerli meslektaş ve hocalarımız Prof. Dr. Fatma Seda Bilir

ORMANCI, Veteriner Hekim Adnan SERPEN, Veteriner Hekim Sinan OKÇUOĞLU, Dr. Bahar

ONARAN, Uzm. Veteriner Hekim Burak ÇEMREK ve Doç. Dr. Doğukan ÖZEN' in yazıları ve

Yönetim Kurulu olarak özellikle Covid-19 pandemisi öncesi yaptığımız faaliyetlere ilişkin çalışma

özetlerine ulaşabilirsiniz.

Bundan böyle Bültenimiz 3'er aylık süreçlerde sizlerle buluşacaktır. Siz değerli meslektaşlarımız

ile sürekli iletişim halinde olabildiğimiz takdirde katkı ve önerileriniz ile daha güçlü olarak sizlerin

hizmetinizde olacağımızı bildirir, şahsım ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım adına saygılar

sunarım.

" Web sitemizin yenilenmesi ve E-Bülten ile ilgili olarak yoğun çalışma yaparak büyük bir özveri

ile emek harcayan değerli Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız , Sayın Özlem ÜNCÜ ve Barış

BATUR'a teşekkürü borç bilirim."

Değerli meslektaşlarımız,

Veteriner Hekimler Derneği kuruluşundan

günümüze kadar süreli yayınları ile meslek

camiamıza bilimsel ve güncel yayınlarla hizmet

götürmeye çalışmakta ve bu yayınları arşiv

halinde muhafaza ederek gelecek kuşaklara

aktarırken, aynı zamanda yayınların içerisinde çok

değerli akademisyen hocalarımızın çalışmaları ile

günümüzde de bir çok araştırmada kaynak

sağlamak görevini sürdürmektedir.

Bilindiği gibi daha önce Bilimsel Dergi ve Bülten

içerikleri

birlikte yayınlanırken, daha sonra Bilimsel Dergi

ve Bülten ayrılmış olarak yayınlanmaktaydı.

İlerleyen zamanda Bilimsel Dergi E Dergi haline

dönüştürüldü böylelikle bu yayınlardan dernek

üyesi olmayan meslektaşlarımızın da  daha kolay

ulaşımı sağlandı. 

Bültenimize gelince, hepimizin bildiği gibi güncel

bilgilendirmelerle meslek kamu oyumuza ulaşım

amacı taşıyan bir yayınımızdır. Yine bilindiği gibi

ülkemizde hemen her gün yeni bir gündem

geliştiği gibi mesleğimiz, ülke hayvancılığı,

mesleki kazanımlarımızla ilgili veya haklarımızla

ilgili çoğu aleyhimize gelişmeler içeren

gündemlerle karşı karşıya kalıyoruz. 

 

Bültenin baskı yolu ile yayınının hazırlık, baskı

ve dağıtımı uzun zaman almakta ve güncel

gelişmelerin anında takip ve bilgilenilmesi

mümkün olamamakta yani bir başka deyişle

olayların sıcaklığı ve güncelliği

kaybedilmekteydi.

Bunun yanı sıra yayınımızın dağıtımı sadece

dernek üyelerimizle sınırlı olmasının yanı sıra

üyelerimizin adres güncellemelerini zamanında

dernek sekretaryamızla paylaşmamaları

nedeni ile çoğu yayınlarımız  geri dönmekte ve

yapılan masraf ve özenle yapılan çalışmalar

boşa gitmekteydi.

Bazen de ekonomik nedenlerle bülten yayınları

aylarca yapılamıyordu. Şu anda sadece bir

sayı bülten basım ve dağıtım maliyeti 20000

TL. (Yirmi bin Türk Lirası) civarında olduğu

gerçeği ile takdir edersiniz ki şu andaki

ücretlerin sabit kaldığı varsayımı ile dahi  yıllık

2-3 baskı yapabilmemiz  mümkün 

 görülmemektedir.
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Öğrenci Topluluklarından VetAnka Öğrenci
Topluğunun Düzenlediği 7. Kariyer ve
Sektörle Buluşma Günleri ile Atlı Spor
Topluluğu’nun düzenlediği I. Uluslararası III.
Ulusal Veteriner At bilimleri kongresine
derneğimiz yönetim kurulu üyeleri olarak
katılım sağlandı. Her iki toplantıda da Genel
Başkanımız Dr. Hüseyin Yalçın KÖKSAL
derneğimiz adına konuşmalarını yaptılar.
6 Şubat 2020 tarihinde Derneğimizin
kuruluşunun 90. Yılı münasebetiyle ‘Gıda
Güvenliği ve Veteriner Halk Sağlığı Konulu bir
panel düzenlendi.  Panelin moderatörlüğünü
Prof. Dr. Tarık Haluk ÇELİK’ in yaptığı birinci
oturumunda Prof. Dr. Fatma Seda Bilir
ORMANCI, Veteriner Hekim Nurgül SÖĞÜT
ve Dr. Güzin İPLİKÇİOĞLU ÇİL konuşmalarını
yaptılar. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Şakir
Doğan TUNCER’in yaptığı ikinci oturumda ise
Prof. Dr. Osman YILMAZ, Dr. Rüştü TAŞTAN
ve Veteriner Hekim Adnan SERPEN
konuşmalarını yaptılar. Panel sonrasında
Ankara dışından da büyük bir özveri
göstererek bizleri yalnız bırakmayıp
onurlandıran meslektaşlarımız ile Anıtkabir
ziyareti gerçekleştirildi.
Dernek tarihimize vefa örneği olarak
derneğimizin kuruluşundan bugüne görev
yapmış başkanlarımızın fotoğraflarının
bulunduğu bir çalışmanın ilk kısmı tamamlandı
ve derneğimizde yerini aldı. Yine çalışmanın
ikinci kısmı olarak da web sitemizde dernek
başkanlarımız bölümü ilerleyen günlerde
tamamlanacaktır. Bu vesile ile ebediyete
intikal eden başkanlarımızı rahmet ve saygı ile
anarken hayattaki başkanlarımıza saygılar
sunar, emeklerine şükranlarımızı arz ederiz.

6 Mart 2020 tarihinde Veteriner Hekimler
Derneği Yönetim Kurulu üyeleri olarak Dicle
Üniversitesi Veteriner Fakültesinde düzenlenen
panele katılım sağlandı. Dicle Üniversitesi 
 Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın
KETANİ’ nin açılış konuşmasını takiben 1.
Oturumda yönetim kurulu başkanımız Dr.
Hüseyin Yalçın KÖKSAL ve Dr. Gülay
KABASAKAL ERTÜRK konuşmalarını yaptılar.
Sonrasında fakültemize derneğimizin 
 armağanı olarak yaptırılan at maketi açılışını
takiben 4. Sınıf öğrencileri ile genel başkanımız
ayrıca bir söyleşi gerçekleştirdi.
13 Mayıs 2020 tarihinde, ülkemizin çeşitli
illerinde mesleğimizi icra eden meslektaşlarımız
ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal
KILIÇDAROĞLU ile telekonferans
bağlantısında mesleğimiz ve ülke
hayvancılığının sorunlarını dile getirilen
yaklaşık 3 saat süren bir görüşme sağlandı.
31 Mayıs 2020 tarihinde Serbest Veteriner
Hekimler Derneği tarafından genç
meslektaşlarımız ve meslektaş adaylarımız için
düzenlenen programa Derneğimiz Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Yalçın KÖKSAL
katılarak konuşmasını yapmıştır.
23 Ekim 2020 tarihinde Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen
Türkiye’de Veteriner Hekimliği Eğitiminin 178.
Yılı konulu online toplantıya derneğimiz
Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Hüseyin Yalçın KÖKSAL katılarak konuşmasını
yapmıştır.
4 Kasım 2020 tarihinde Veteriner Hekimler
Derneği yönetim kurulu olarak Ankara
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığına
atanan Sayın Prof. Dr. Ender YARSAN’I ziyaret
ederek yeni görevlerinde başarılar diledik. 

Değerli meslektaşlarımız,
Bültenimizin geçtiğimiz yıl çıkarılan son
sayısından bu güne kadar geçen sürede
Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu
olarak yaptığımız etkinlikleri sizlerle paylaşmak
istiyoruz. Söz konusu etkinliklerle ilgili detaylı
bilgilere ve daha fazlasına yenilenen web
sitemizin haberlerimiz, etkinliklerimiz ve basın
duyuruları bölümlerinden de ulaşılabilir.
Değerli meslektaşlarımız
28 Haziran 2019 tarihinde Veteriner Hekimler
Derneği 71. Dönem il temsilcileri ile Ankara’da
bir toplantı gerçekleştirildi. Mesleki konuların
tartışıldığı toplantıda il temsilcilerinin
bulundukları illere dair mesleki sorun ve çözüm
önerilerinin olacağı raporların hazırlanması
kararlaştırıldı. Toplantı sonrası Anıtkabir ziyareti
gerçekleştirildi.
Veteriner Hekimler Derneği olarak 28 Haziranda
gerçekleştirilen toplantıda alınan karar gereği
Meslek Tabanına Ulaşmak amacı taşıyan ilk
toplantı Adana Veteriner Hekimler Odasında
yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantının
Bilimsel sorunlarla ilgili bölümünde Sayın Prof.
Dr. Şakir Doğan TUNCER ve Sayın Prof. Dr.
Abdülkadir AKCAN  tarafından yetiştiricilik
sorunları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Ayrıca
derneğimiz hakkında ve mesleki sorunların
çözümünde birlik ve beraberlik içinde yapılacak
çalışmaların ne denli önemli
olduğu konusunda Derneğimiz Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Hüseyin Yalçın KÖKSAL tarafından
bir sunum yapıldı. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Hüseyin
Yalçın KÖKSAL 23 Ocak 2020 tarihinde Halk
Tv’de yayınlanan Tarımda Neler Oluyor
programına katılarak Türkiye’de hayvancılık
ve hayvan hastalıklarının insan sağlığına etkisi
konusu ile mesleki konulara ilişkin
değerlendirmelerde bulunmuştur.
Derneğimiz kurucularından Şefik KOLAYLI’nın
Ankara Cebeci Asri Mezarlığındaki kabrinin
onarımı yaptırılarak rahmetli kurucumuza
yakışır bir hale getirildi.
19 Ekim 2019 tarihinde İzmir Zoonotik
Hastalıklar Sempozyumuna Veteriner
Hekimler Derneği olarak Yönetim Kurulu
Başkanımız Dr. Hüseyin Yalçın KÖKSAL ile
birlikte  İzmir İl Temsilcimiz Suat ÇELİKEL ve
Manisa İl Temsilcimiz Adnan SERPEN ile
birlikte katılım sağlandı. Sempozyumda
zoonotik hastalıklar konusunda veteriner halk
sağlığı açısından görüşlerimiz sunuldu. 
Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu
olarak görev başında ya da can kurtarmak
üzere gece gündüz demeden kendi yaşamını
tehlikeye atarak yola düşen bu uğurda
geçirdikleri kazalarda yaşamını kaybeden
meslektaşlarımızı unutmamak ve
unutturmamak adına Meslek Şehitleri Köşesi
çalışması yapıldı.

Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu

Vet. Hek. Barış Batur
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Dünyamız, 2019 yılının son ayından bu yana

Covid 19 pandemisi ile mücadele etmektedir.

Hastalığın esas olarak damlacık yoluyla ve bu

damlacıkların solunması ile sekonder olrak da

enfekte kişilerin elleriyle damlacıkları

bulaştırdıkları yüzeylere temas ile yayıldığı

bilinmektedir. Ancak virüse ilişkin çok sayıda

bilinmeyenin olması, virusun bulaşma yolları ile

ilgili de endişeler yaratmıştır. Bu süreçte hemen

tüm dünyada toplumların gıdaya erişiminin yanı

sıra, gıda güvenliği konusu da gündemde önemli

bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada

akıllara gelen sorulardan bir tanesi etkenin gıda ile

bulaşıp, bulaşmadığıdır.  

Food and Agriculture Organization (FAO), Dünya

Sağlık Örgütü’nün (WHO) Avrupa Gıda Güvenliği

Otoritesi (EFSA) ve Food and Drug

Administration (FDA) gibi gıda ile ilgili konularda

çalışan uluslararası kuruluşların konu ile ilgili

bildirimlerine bakacak olursak, bu kuruluşların

COVİD 19’un  gıdalarla bulaştığına dair bir

açıklaması bulunmamaktadır Ayrıca bu güne

kadar etkenin gıdalarla veya sindirim yoluyla

bulaştığına dair bir bildirimde yapılmamıştır.

Dolayısı ile şu an ki bilgilerimize göre “Gıdalar

COVID-19 için doğrudan bulaşma kaynağı

değildir.”diyebiliriz. 

Ayrıca Corona virüslerin yiyeceklerde veya

ambalajlarda çoğalamayacağı; Gelişip çoğalmak

için konak olarak bir hayvan veya insana ihtiyaç

duydukları unutulmamalıdır.

PROF. DR. FATMA SEDA BILIR ORMANCI
ANKARA ÜNIVERSITESI VETERINER FAKÜLTESI

GIDA HIJYENI VE TEKNOLOJISI ANABILIM DALI

"Her şeye rağmen pandemi süreci, birincil tarım ürünleri üretiminden başlayarak gıda güvenliği
sistemlerine önem verilmesini gerekliliğini göstermiştir. Bu durum gıda sektörüne tüm üretim
sistemlerini gözden geçirmeleri açısından önemli sorumluluk yüklemektedir.  Özellikle personel
hijyeni konusunda alınan tedbirlere ve personelin hijyen eğitimine dikkat edilmelidir."

Gıda Güvenliği ve
Covid-19

Yapılan ziyarette genel olarak mesleki konular, veteriner fakültelerinde eğitim, birlikte
yapılabilecek çalışmalar konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulup değerlendirmeler
yapıldı. Aynı gün Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ziyaret edilerek
günümüze ve gelecek kuşaklara armağan edilen Veteriner Anatomi Müzesinde Sayın Doç. Dr.
Okan EKİM’ e emeklerinin anısına plaket takdim edildi.
26 Kasım 2020 tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl salonunda düzenlenen Ankara
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mezuniyet Törenine katılım sağlandı. Törende dereceye giren
öğrencilere hediyelerini derneğimiz adına Genel Başkanımız Dr. Hüseyin Yalçın KÖKSAL
tarafından takdim edilmiştir.

Değerli meslektaşlarımız,
Tüm dünyayı ve bu arada ülkemizi de etkileyen Covid-19 Pandemisi nedeni ile programımıza ait
pek çok çalışma ve bölgesel ziyaretlerimizi gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşamaktayız.
Koşulların normale ulaşmasını takiben tüm hızımızla çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam
edeceğimizi bildirir sağlıklı günlerde buluşmak üzere saygılar sunarız.

10



Dünyamız, 2019 yılının son ayından bu yana

Covid 19 pandemisi ile mücadele etmektedir.

Hastalığın esas olarak damlacık yoluyla ve bu

damlacıkların solunması ile sekonder olrak da

enfekte kişilerin elleriyle damlacıkları

bulaştırdıkları yüzeylere temas ile yayıldığı

bilinmektedir. Ancak virüse ilişkin çok sayıda

bilinmeyenin olması, virusun bulaşma yolları ile

ilgili de endişeler yaratmıştır. Bu süreçte hemen

tüm dünyada toplumların gıdaya erişiminin yanı

sıra, gıda güvenliği konusu da gündemde önemli

bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada

akıllara gelen sorulardan bir tanesi etkenin gıda ile

bulaşıp, bulaşmadığıdır.  

Food and Agriculture Organization (FAO), Dünya

Sağlık Örgütü’nün (WHO) Avrupa Gıda Güvenliği

Otoritesi (EFSA) ve Food and Drug

Administration (FDA) gibi gıda ile ilgili konularda

çalışan uluslararası kuruluşların konu ile ilgili

bildirimlerine bakacak olursak, bu kuruluşların

COVİD 19’un  gıdalarla bulaştığına dair bir

açıklaması bulunmamaktadır Ayrıca bu güne

kadar etkenin gıdalarla veya sindirim yoluyla

bulaştığına dair bir bildirimde yapılmamıştır.

Dolayısı ile şu an ki bilgilerimize göre “Gıdalar

COVID-19 için doğrudan bulaşma kaynağı

değildir.”diyebiliriz. 

Ayrıca Corona virüslerin yiyeceklerde veya

ambalajlarda çoğalamayacağı; Gelişip çoğalmak

için konak olarak bir hayvan veya insana ihtiyaç

duydukları unutulmamalıdır.

PROF. DR. FATMA SEDA BILIR ORMANCI
ANKARA ÜNIVERSITESI VETERINER FAKÜLTESI

GIDA HIJYENI VE TEKNOLOJISI ANABILIM DALI

"Her şeye rağmen pandemi süreci, birincil tarım ürünleri üretiminden başlayarak gıda güvenliği
sistemlerine önem verilmesini gerekliliğini göstermiştir. Bu durum gıda sektörüne tüm üretim
sistemlerini gözden geçirmeleri açısından önemli sorumluluk yüklemektedir.  Özellikle personel
hijyeni konusunda alınan tedbirlere ve personelin hijyen eğitimine dikkat edilmelidir."

Gıda Güvenliği ve
Covid-19

Yapılan ziyarette genel olarak mesleki konular, veteriner fakültelerinde eğitim, birlikte
yapılabilecek çalışmalar konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulup değerlendirmeler
yapıldı. Aynı gün Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ziyaret edilerek
günümüze ve gelecek kuşaklara armağan edilen Veteriner Anatomi Müzesinde Sayın Doç. Dr.
Okan EKİM’ e emeklerinin anısına plaket takdim edildi.
26 Kasım 2020 tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl salonunda düzenlenen Ankara
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mezuniyet Törenine katılım sağlandı. Törende dereceye giren
öğrencilere hediyelerini derneğimiz adına Genel Başkanımız Dr. Hüseyin Yalçın KÖKSAL
tarafından takdim edilmiştir.

Değerli meslektaşlarımız,
Tüm dünyayı ve bu arada ülkemizi de etkileyen Covid-19 Pandemisi nedeni ile programımıza ait
pek çok çalışma ve bölgesel ziyaretlerimizi gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşamaktayız.
Koşulların normale ulaşmasını takiben tüm hızımızla çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam
edeceğimizi bildirir sağlıklı günlerde buluşmak üzere saygılar sunarız.

11



Virüsün, açık gıdanın üzerine ya da ambalajlı

gıda da ambalaj materyali üzerine enfekte bir

insan yolu ile bulaşması söz konusu olabilir.

Zaten bu nedenle pazar yerlerinde açık gıda

satışı yasaklanmıştır. Sizden önce ürüne

dokunan kişinin hasta olup olmadığını

bilemediğiniz için bu durum risk oluşturabilir; Ve

siz o gıdayı ellediğinizde, elinize yüzünüze

bulaştırdığınızda, etkeni alabilirsiniz. Bu noktada

şunu belirtmekte fayda var ki, ABD Hastalık

Kontrol Merkezi'nin (CDC) internet sitesindeki

güncel bilgilere baktığımızda, bir kişinin virüslü

bir yüzeye ya da nesneye dokunarak COVID-19

olmasının mümkün olabileceğine değinilse de,

bu durum virüsün başlıca yayılma yolu olarak

görülmüyor. Ayrıca uygun bir şekilde yıkanan,

pişirilen gıdadan Corona virüs bulaşması söz

konusu değil. Bu sebeple tüketiciler, yıkanabilir

gıdaları (Örn.; Sebze ve meyveleri) iyice

yıkamalı, tüm gıdalar için pişirmede güvenli

sıcaklık- zaman parametrelerine dikkat etmeli

(pişirilen gıdanın merkezi sıcaklığı 72 ℃  ), çiğ

materyal veya ambalajlara pişmiş gıdayı temas

ettirmemeli, kendileri çiğ materyal veya

ambalajlara temas ettikten sonra ellerini sabunlu

suyla iyice yıkamalı (en az 20 sn), kirli ellerle

burun, ağız ve gözlere temas etmemeli ve genel

hijyen kurallarına uymalıdır.

Covid-19 Pandemisi ve gıda ilişkisi açısından

önemli bir diğer noktada, Pandeminin bize

korunmada en etkili yollardan birisinin, sahip

olunan güçlü bağışıklık sistemi olduğunu

göstermesidir. Pandemi sürecinde tüketicilerin

daha sağlıklı ve bağışıklık sistemlerini güçlü

tutacak gıdalara yönelimlerindeki artış bu

görüşü desteklemektedir. FAO gıda güvenilirliği

ve kalite uzmanı olan Marry Kenny’e göre

“Tüketiciler değişimi tetikleme gücüne sahiptir.

Son olarak, Çin’e Brezilya’dan ithal edilen tavuk

kanatlarında COVID-19 etkeni virüs tespit

edildiği yönündeki haberlerin basına yansımıştır.

Yapılan değerlendirmeler bu vakada da etkenin

tavuk kanatlarına işleme veya taşımada görevli

personelden geçmiş olabileceği yönündedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün medyaya düşen bu

haberlere rağmen  şu ana dek gıda ya da gıda

ambalajından bulaştığını teyit ettiği bir Covid-19

vakası yoktur.

Her şeye rağmen pandemi süreci, birincil tarım

ürünleri üretiminden başlayarak gıda güvenliği

sistemlerine önem verilmesini gerekliliğini

göstermiştir. Bu durum gıda sektörüne tüm

üretim sistemlerini gözden geçirmeleri açısından

önemli sorumluluk yüklemektedir.  Özellikle

personel hijyeni konusunda alınan tedbirlere ve

personelin hijyen eğitimine dikkat edilmelidir.

Bugün gıda sektörü çalışanlarının tabii olduğu

mevzuat 2010 yılında AB gıda mevzuatına

uyum sürecinde hazırlanan, 178/2002/EC ile

uyumlu “5996 Sayılı VETERİNER HİZMETLERİ,

BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU”dur.

Bu kanun ve içeriğinde getirdiği Tehlike Analizi

ve Kritik Kontrol Noktalarının Analizine Dayalı

HACCP, İyi Üretim Teknikleri, İyi Hijyen

Uygulamaları vb. “Çiftlikten Sofraya Gıda

Güvenliği” uygulamaları ile zaten gıda

işletmelerinde tehlike ortadan kaldırılmakta veya

risk minimuma indirilmektedir.

Pandemi sürecinde bu uygulamalara ek olarak,

alınacak fiziksel mesafe, hijyen ve sanitasyon

önlemleri, ile COVİD 19 için güncellenmiş İyi

Hijyen Uygulamaları kurallarının dikkate

alınması gereklidir.

FAO’nun da, geçen yıl tema olarak belirlediği

üzere “Gıda Güvenliği Herkesin Sorumluluğu”

bu sebeple sektörün alacağı tedbirler yanında

tüketicilerde bu konuda hassasiyet

göstermelidir.

Food and Agriculture Organization (FAO), Dünya

Sağlık Örgütü’nün (WHO) Avrupa Gıda Güvenliği

Otoritesi (EFSA) ve Food and Drug

Administration (FDA) gibi gıda ile ilgili konularda

çalışan uluslararası kuruluşların konu ile ilgili

bildirimlerine bakacak olursak, bu kuruluşların

COVİD 19’un  gıdalarla bulaştığına dair bir

açıklaması bulunmamaktadır. Ayrıca bu güne

kadar etkenin gıdalarla veya sindirim yoluyla

bulaştığına dair bir bildirimde yapılmamıştır.

Dolayısı ile şu an ki bilgilerimize göre “Gıdalar

COVID-19 için doğrudan bulaşma kaynağı

değildir.”diyebiliriz. Ayrıca Corona virüslerin

yiyeceklerde veya ambalajlarda

çoğalamayacağı; Gelişip çoğalmak için konak

olarak bir hayvan veya insana ihtiyaç duydukları

unutulmamalıdır.

Diğer yandan COVID-19 pandemisine yol açan

virüsün yüzeylere bulaşabildiği, yüzeyin

özelliğine göre birkaç saat veya gün aktif

kalabildiği saptanmıştır. 

Bu sebeple ambalajsız gıdalarda gıda

yüzeylerinin, ambalajlı gıdalarda gıda

ambalajlarının virüsü taşıyabileceği bilinmelidir.

Nitekim geçtiğimiz günlerde Çin'de, Güney

Amerika'dan gelen donmuş karides ve tavuk

kanatlarının ambalajlarında Corona virüs tespit

edildiği haberleri medyada yer almıştır.

İlerleyen tarihlerde, benzer şekilde Rusya'dan

Çin'e yollanan donmuş kalamarlarda Corona

virüs tespit edildiği haberleri de gündeme

gelmiştir.

Dondurulmuş gıdalarla Corona virüsün

bulaşması, laboratuvar çalışmaları göz önüne

alınırsa, teorik olarak mümkün olmakla birlikte,

pratikte bunun oluşması için birçok basamağın

gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu sonuçların

laboratuvar ortamı dışında da geçerli olup

olmayacağı kesin değildir.

Ayrıca birinin, tüm temaslar elimine edilerek,

gıda ambalajı yoluyla virüs kaptığını kanıtlamak

son derece zordur. 
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Yakın geçmişte medyamızda  ve bilim

dünyasında yer alan bazı gelişmeler ülkemizde

de panik havasına neden olmakta ama çok kısa

süreler zarfında unutulmaktadır. Virüslerin

sebep olduğu  zoonoz salgınlarını irdelemek

gerekirse;

SARS, MERS ve en son meydana gelen

Corona virüs salgınlarının yanında ülkemiz ve

dünya gündeminde korkulara yol açan diğer

viral zoonozlar göz atalım. 2014 tarihi itibariyle

dünyada 2615 ebola virüs vakası tespit edilmiş,

1427 kişinin ölümüne neden olmuştur.

Hastalığın kökeni Afrika kıtası olup dünyaya

yayılmıştır. Hastalığın kaynağı yarasalar,

primatlar ve yabani hayvanlar olup bulaşma

direk temas ile olmaktadır (2). 

Ülkemizde Deli Dana Hastalığı olarak bilinen

Süngerimsi Beyin Hastalığı enfekte hayvansal

gıdaların tüketilmesi ile insanlara bulaşmış,

prion denen etken kaynaklı zoonoz hastalıktan, 

Türkiye dahil ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda gibi

gelişmiş ülkelerinde bulunduğu 12 ülkede 231

insan hastalığa yakalanmıştır (3) . Hastalık 12

ay içinde ölümle son bulmaktadır.

Güncelliğini koruyan Corona virüs salgını bir

hayvan pazarında ortaya çıkmış ve yarasalara

özgü corona virüslerle büyük oranda benzerlik

göstermektedir. Hastalık etkeni insandan insana

bulaşma yeteneği kazanmış salgın alınan

tedbirlere rağmen hala kontrol altına

alınamamıştır.

Ölü sayısı 04/02/2020 saat 21,00 itibari ile 427

ve hasta sayısı 20.708 olup artmaya devam

etmektedir*.

MERS salgını muhtemel ana kaynak olarak

yarasalar gibi gözükse de develerden insanlara

bulaşmış ölüm oranı yüzde 34 olmuştur.

Nadiren vakalar görülmeye devam etmektedir.

Yine korkutucu bir salgın olan SARS virüsü de

bir corona virüs olup muhtemel kaynağı

yarasalar olduğu tahmin edilmektedir. .

VETERİNER HEKİM SİNAN OKÇUOĞLU

"Bunca olası zoonoz hastalıkltan ve  hortladığı taktirde neden olacağı ekonomik kayıplardan bu ülkeyi ve

insanımızı koruyacak tek meslek Veteriner Hekimlik mesleğidir. Şapkayı önüne koyup düşünmenin tam da

zamanıdır Türkiye’m."

Covid Salgını
Üzerine

* 15/10/2020 saat: 16:20 itibari ile dünyada 38.830 469 kişi hastalanmış 1.098 129 kişi yaşamını yitirmiştir. Güncel ölüm oranı %5 . (9)

Ayrıca gıda güvenliğinin güçlüğü göz önüne alındığında, tüketicilerin gıda seçimleriyle ilişkili

beslenme ve gıda kaynaklı riskler hakkında zamanında, açık ve güvenilir bilgilere erişmeleri

gerekmektedir.” Bu sebeple sektörün pandemi sürecinde şefaf olması,  tüketicilerin daha sağlıklı

ve bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak gıdalara taleplerini görebilmeleri ve ürettikleri ürünler

konusunda tüketiciyi doğru bilgilendirmeleri önemlidir. 

Küresel salgında, güvenilir gıdanın, yalnızca daha iyi sağlık ve gıda güvenliği için değil aynı

zamanda geçim kaynakları, ekonomik gelişme, ticaret ve her ülkenin uluslararası itibarı için de

önemli olduğu unutulmamalıdır.

 

Herkese Sağlıklı Günler Dilerim

14



Yakın geçmişte medyamızda  ve bilim

dünyasında yer alan bazı gelişmeler ülkemizde

de panik havasına neden olmakta ama çok kısa

süreler zarfında unutulmaktadır. Virüslerin

sebep olduğu  zoonoz salgınlarını irdelemek

gerekirse;

SARS, MERS ve en son meydana gelen

Corona virüs salgınlarının yanında ülkemiz ve

dünya gündeminde korkulara yol açan diğer

viral zoonozlar göz atalım. 2014 tarihi itibariyle

dünyada 2615 ebola virüs vakası tespit edilmiş,

1427 kişinin ölümüne neden olmuştur.

Hastalığın kökeni Afrika kıtası olup dünyaya

yayılmıştır. Hastalığın kaynağı yarasalar,

primatlar ve yabani hayvanlar olup bulaşma

direk temas ile olmaktadır (2). 

Ülkemizde Deli Dana Hastalığı olarak bilinen

Süngerimsi Beyin Hastalığı enfekte hayvansal

gıdaların tüketilmesi ile insanlara bulaşmış,

prion denen etken kaynaklı zoonoz hastalıktan, 

Türkiye dahil ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda gibi

gelişmiş ülkelerinde bulunduğu 12 ülkede 231

insan hastalığa yakalanmıştır (3) . Hastalık 12

ay içinde ölümle son bulmaktadır.

Güncelliğini koruyan Corona virüs salgını bir

hayvan pazarında ortaya çıkmış ve yarasalara

özgü corona virüslerle büyük oranda benzerlik

göstermektedir. Hastalık etkeni insandan insana

bulaşma yeteneği kazanmış salgın alınan

tedbirlere rağmen hala kontrol altına

alınamamıştır.

Ölü sayısı 04/02/2020 saat 21,00 itibari ile 427

ve hasta sayısı 20.708 olup artmaya devam

etmektedir*.

MERS salgını muhtemel ana kaynak olarak

yarasalar gibi gözükse de develerden insanlara

bulaşmış ölüm oranı yüzde 34 olmuştur.

Nadiren vakalar görülmeye devam etmektedir.

Yine korkutucu bir salgın olan SARS virüsü de

bir corona virüs olup muhtemel kaynağı

yarasalar olduğu tahmin edilmektedir. .

VETERİNER HEKİM SİNAN OKÇUOĞLU

"Bunca olası zoonoz hastalıkltan ve  hortladığı taktirde neden olacağı ekonomik kayıplardan bu ülkeyi ve

insanımızı koruyacak tek meslek Veteriner Hekimlik mesleğidir. Şapkayı önüne koyup düşünmenin tam da

zamanıdır Türkiye’m."

Covid Salgını
Üzerine

* 15/10/2020 saat: 16:20 itibari ile dünyada 38.830 469 kişi hastalanmış 1.098 129 kişi yaşamını yitirmiştir. Güncel ölüm oranı %5 . (9)

Ayrıca gıda güvenliğinin güçlüğü göz önüne alındığında, tüketicilerin gıda seçimleriyle ilişkili

beslenme ve gıda kaynaklı riskler hakkında zamanında, açık ve güvenilir bilgilere erişmeleri

gerekmektedir.” Bu sebeple sektörün pandemi sürecinde şefaf olması,  tüketicilerin daha sağlıklı

ve bağışıklık sistemlerini güçlü tutacak gıdalara taleplerini görebilmeleri ve ürettikleri ürünler

konusunda tüketiciyi doğru bilgilendirmeleri önemlidir. 

Küresel salgında, güvenilir gıdanın, yalnızca daha iyi sağlık ve gıda güvenliği için değil aynı

zamanda geçim kaynakları, ekonomik gelişme, ticaret ve her ülkenin uluslararası itibarı için de

önemli olduğu unutulmamalıdır.
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Sonuç olarak; son 40-50 yıl zarfında ülkemizde

geriye düşen Veteriner Hekimlik Hizmetleri,

yok edilen Veteriner Hizmetleri Teşkilatları ile

Veteriner Hekimlik eğitimindeki kronikleşen

sorunlar göz önüne alınınca Çin veya

İngiltere’deki gibi bilinmeyen bir zoonoz salgını

riskine karşı ne kadar korumasız olduğumuz

ortaya çıkmaktadır.  

Önleyici sağlık hizmetlerinde veteriner hekimlik

hizmetlerinin çok iyi anlaşılmadığı aşikardır.

Oysa ülkemizi ve hata dünyayı bu topraklarda

vücut bulacak zoonozlardan koruyacak başka

bir meslek olmamasına rağmen, tüm gelişmiş

ülkeler veteriner hizmetlerine bu kadar büyük

yatırımlar yaparken, Türkiye'de meslek

hizmetlerimizin geriye gitmesi tam anlamıyla

gaflet kelimesi ile açıklanabilir. Her şeyin

ekonomik kriterlere göre değerlendirildiği

ülkemizde yine bir ekonomik kriteri ortaya

koymakta fayda var. 2019 yılı hayvansal

mamul ihracımız 2,5 Milyar Dolar ve  2023 yılı

turizm geliri hedefimiz 63 Milyar dolardır. 

 Böyle bir salgın durumunda ilk yıl kaybımızın

ne kadar olacağını bu kriterlerden yola çıkarak

tahmin edebilirsiniz.

Bunca olası zoonoz hastalıktan ve  hortladığı

taktirde neden olacağı ekonomik kayıplardan

bu ülkeyi ve insanımızı koruyacak tek meslek

Veteriner Hekimlik mesleğidir. Şapkayı önüne

koyup düşünmenin tam da zamanıdır

Türkiye’m.

04 Şubat 2020 (güncelleme:15 Ekim 2020)

*Kaynaklar için yazar ile iletişime geçebilirsiniz.

Çin Wuhan bölgesi yakın zamanlarda üst üste

yaşadığı domuz vebası salgınları sonucu:

hayvansal protein ihtiyacının büyük ölçüde

karşılandığı domuz popülasyonunda ciddi

kayıplara neden olduğu , halkın hayvansal

protein ihtiyacını  karşılamak için, diğer

kaynaklara daha fazla yönelmesi, salgınların

doğmasına zemin hazırlamış oldu, afrika ve uzak

doğudaki yaban hayatı ile iç içe geçen insan

yaşamları, gelişmiş ülkelerde çıkan prion

salgınları, henüz deneysel girişimlerle normalde

insanlar için patojen olmayan virüslerin çok

küçük bir mutasyonla salgınlara yol

açabileceğinin belirlenmesi bizlere önemli bir

ipucu veriyor.

Bugün için ülkemizde evcil hayvanlarımızdan

insanlara bulaşan bir corona virüs enfeksiyonu

bulunmamaktadır. Ancak önümüzdeki yıllarda

böyle bir salgının ülkemizde olmayacağı

anlamını taşımamaktadır. Son 50 yıllda belki

zoonozlar konusunda ülkemizde bir sayısal

azalma mevcuttur. Bunun nedeni ise halkın

yüzde 90 ından fazlasının kentlere taşınarak,

yaban hayatı ve çiftlik hayvanlarından

uzaklaşmasıdır. Ancak bu kırsaldan uzaklaşma

yaban hayatı üzerine olumlu bir katkı sunmuş ve

yaban hayvanı sayısında artışa da neden

olmuştur. Hatta gelişen hayvan refahı ve koruma

kültürü sokak hayvanı ile yaban hayvanlarının

keza insanların yaşam

alanlarının kesiştiği bir çok alan yaratmıştır.

Ormanlara atılan sahipsiz hayvanlar alışık

olmadıkları faunada bizlerin yabancı olduğu her

türlü yeni hastalığa açık durumdadır. Kuduz

hastalığı karantina bölgeleri bunun en güzel

kanıtları durumundadır.

Bu hastalıkta ölüm oranı yüzde 10 olarak

seyretmiştir (4).

Genellikle insan ve hayvanda enfeksiyona

neden olan virüsler, vektörler (kene, sivrisinek)

ile veya direk olarak (solunum, sindirim, deri,

göz, genital organlar) girerler ve duyarlı

hücrelerde çoğalırlar. Virüslerin konakçı

hücrelerindeki yaşamları sırasında,  gerek hücre

içi ve gerekse hücre dışı etkilerden dolayı kendi

genlerinde değişiklikler (mutasyonlar) meydana

gelmekte, yeni virüslerin ortaya çıkmasına veya

farklı özellikler kazanmalarına neden

olmaktadır.. Bu özellikler virüsün virülensinin

(hastalık yapma kabiliyetinin) artmasına yada

azalmasına da sebep olabilir (1) Virüsler farklı

türler arasında gen transferi yapabilen ve

genetik çeşitliliği arttıran önemli araçlardır.

Yeryüzündeki hayatın başlangıç zamanlarda ve

bakteri ve ökaryotların çeşitlenmesinden

önce,virüslerin erken evrimde önemli bir rol

oynadığı düşünülmektedir. Virüsler hala

yeryüzünde keşfedilmemiş genetik çeşitliliğin en

büyük rezervuarlarından biridir (5)

Yapılan araştırmalar özellikle zoonoz virüsler

üzerinde ciddi bir şekilde durulması gerektiğini

ortaya koymaktadır. Bu virüslerin insanlarda

hastalık oluşturmaya ne kadar yakın olduklarını

göstermiştir. 

Örneklemek gerekirse;

Uzun zamandır bilinen köpek parvo virüs

1978'de  CPV-2 (Canin Parvo Virüs-2 varyantı) 

 1979 yılında CPV-2a varyantını, 1984 yılında 

 CPV-2b varyantını ve 2000 yılında CPV-2c

varyantları tespit edildi. (6)

Köpek distemper virüsü (CDV: Köpek Gençlik

Hastalığı) son zamanlarda konakçı aralığını

insan olmayan primatlara genişletti. 2006 yılında

Çin'in Guangxi Eyaletindeki çiftlikte rhesus

maymunlarında büyük bir Canin Distemper

Virüsü (CDV)  salgını meydana geldi ve bunu

2008 yılında Pekin'de bir hayvan merkezinde

rhesus maymunlarında bir başka salgın izledi.

2008'de Japonya'da sinomolgus maymunlarında

bir CDV salgını da meydana geldi. (7)

Bir başka araştırmacı grubu; İnsanlardan

Kızamık Hastalığının eradikasyonu hedefine

ulaşılır ve kızamık aşısı uygulamaları biterse

zoonoz olmayan Köpek Distemper Virüsü  tür

bariyerini geçebilir ve yeni bir insan patojeni

olarak ortaya çıkabilir mi diye bir teori ortaya

attılar.  Yaptıkları çalışmada  sadece insan

hücre kültürleri üzerinde 3 pasajdan sonra

sadece bir aminoasitte oluşan mutasyon

sonucunda hastalık oluşturabileceğine kanaat

getirdiler (8).

Gerek Ebola ve corona virüsü , gerekse BSE

prionu  yakın sayılabilecek zamanlara kadar tür

spesifik hastalık etkenleri olarak bilinmekteyken

bugün artık ciddi zoonoz risk taşıdıklarını

kanıtlamış oldular, keza son yıllarda vuku bulan

domuz gribi ve kuş gribi gibi hastalıklar sürekli

evrimleşip kendilerini yenilediler. 
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Sonuç olarak; son 40-50 yıl zarfında ülkemizde

geriye düşen Veteriner Hekimlik Hizmetleri,

yok edilen Veteriner Hizmetleri Teşkilatları ile

Veteriner Hekimlik eğitimindeki kronikleşen

sorunlar göz önüne alınınca Çin veya

İngiltere’deki gibi bilinmeyen bir zoonoz salgını

riskine karşı ne kadar korumasız olduğumuz

ortaya çıkmaktadır.  

Önleyici sağlık hizmetlerinde veteriner hekimlik

hizmetlerinin çok iyi anlaşılmadığı aşikardır.

Oysa ülkemizi ve hata dünyayı bu topraklarda

vücut bulacak zoonozlardan koruyacak başka

bir meslek olmamasına rağmen, tüm gelişmiş

ülkeler veteriner hizmetlerine bu kadar büyük

yatırımlar yaparken, Türkiye'de meslek

hizmetlerimizin geriye gitmesi tam anlamıyla

gaflet kelimesi ile açıklanabilir. Her şeyin

ekonomik kriterlere göre değerlendirildiği

ülkemizde yine bir ekonomik kriteri ortaya

koymakta fayda var. 2019 yılı hayvansal

mamul ihracımız 2,5 Milyar Dolar ve  2023 yılı

turizm geliri hedefimiz 63 Milyar dolardır. 

 Böyle bir salgın durumunda ilk yıl kaybımızın

ne kadar olacağını bu kriterlerden yola çıkarak

tahmin edebilirsiniz.

Bunca olası zoonoz hastalıktan ve  hortladığı

taktirde neden olacağı ekonomik kayıplardan

bu ülkeyi ve insanımızı koruyacak tek meslek

Veteriner Hekimlik mesleğidir. Şapkayı önüne

koyup düşünmenin tam da zamanıdır

Türkiye’m.

04 Şubat 2020 (güncelleme:15 Ekim 2020)

*Kaynaklar için yazar ile iletişime geçebilirsiniz.

Çin Wuhan bölgesi yakın zamanlarda üst üste
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kayıplara neden olduğu , halkın hayvansal

protein ihtiyacını  karşılamak için, diğer

kaynaklara daha fazla yönelmesi, salgınların

doğmasına zemin hazırlamış oldu, afrika ve uzak

doğudaki yaban hayatı ile iç içe geçen insan

yaşamları, gelişmiş ülkelerde çıkan prion

salgınları, henüz deneysel girişimlerle normalde

insanlar için patojen olmayan virüslerin çok

küçük bir mutasyonla salgınlara yol

açabileceğinin belirlenmesi bizlere önemli bir

ipucu veriyor.

Bugün için ülkemizde evcil hayvanlarımızdan

insanlara bulaşan bir corona virüs enfeksiyonu

bulunmamaktadır. Ancak önümüzdeki yıllarda

böyle bir salgının ülkemizde olmayacağı

anlamını taşımamaktadır. Son 50 yıllda belki

zoonozlar konusunda ülkemizde bir sayısal

azalma mevcuttur. Bunun nedeni ise halkın

yüzde 90 ından fazlasının kentlere taşınarak,

yaban hayatı ve çiftlik hayvanlarından

uzaklaşmasıdır. Ancak bu kırsaldan uzaklaşma

yaban hayatı üzerine olumlu bir katkı sunmuş ve

yaban hayvanı sayısında artışa da neden

olmuştur. Hatta gelişen hayvan refahı ve koruma

kültürü sokak hayvanı ile yaban hayvanlarının

keza insanların yaşam

alanlarının kesiştiği bir çok alan yaratmıştır.

Ormanlara atılan sahipsiz hayvanlar alışık

olmadıkları faunada bizlerin yabancı olduğu her

türlü yeni hastalığa açık durumdadır. Kuduz

hastalığı karantina bölgeleri bunun en güzel

kanıtları durumundadır.

Bu hastalıkta ölüm oranı yüzde 10 olarak

seyretmiştir (4).

Genellikle insan ve hayvanda enfeksiyona

neden olan virüsler, vektörler (kene, sivrisinek)

ile veya direk olarak (solunum, sindirim, deri,

göz, genital organlar) girerler ve duyarlı

hücrelerde çoğalırlar. Virüslerin konakçı

hücrelerindeki yaşamları sırasında,  gerek hücre

içi ve gerekse hücre dışı etkilerden dolayı kendi

genlerinde değişiklikler (mutasyonlar) meydana

gelmekte, yeni virüslerin ortaya çıkmasına veya

farklı özellikler kazanmalarına neden

olmaktadır.. Bu özellikler virüsün virülensinin

(hastalık yapma kabiliyetinin) artmasına yada

azalmasına da sebep olabilir (1) Virüsler farklı

türler arasında gen transferi yapabilen ve

genetik çeşitliliği arttıran önemli araçlardır.

Yeryüzündeki hayatın başlangıç zamanlarda ve

bakteri ve ökaryotların çeşitlenmesinden

önce,virüslerin erken evrimde önemli bir rol

oynadığı düşünülmektedir. Virüsler hala

yeryüzünde keşfedilmemiş genetik çeşitliliğin en

büyük rezervuarlarından biridir (5)

Yapılan araştırmalar özellikle zoonoz virüsler

üzerinde ciddi bir şekilde durulması gerektiğini

ortaya koymaktadır. Bu virüslerin insanlarda

hastalık oluşturmaya ne kadar yakın olduklarını

göstermiştir. 

Örneklemek gerekirse;

Uzun zamandır bilinen köpek parvo virüs

1978'de  CPV-2 (Canin Parvo Virüs-2 varyantı) 

 1979 yılında CPV-2a varyantını, 1984 yılında 

 CPV-2b varyantını ve 2000 yılında CPV-2c

varyantları tespit edildi. (6)

Köpek distemper virüsü (CDV: Köpek Gençlik

Hastalığı) son zamanlarda konakçı aralığını

insan olmayan primatlara genişletti. 2006 yılında

Çin'in Guangxi Eyaletindeki çiftlikte rhesus

maymunlarında büyük bir Canin Distemper

Virüsü (CDV)  salgını meydana geldi ve bunu

2008 yılında Pekin'de bir hayvan merkezinde

rhesus maymunlarında bir başka salgın izledi.

2008'de Japonya'da sinomolgus maymunlarında

bir CDV salgını da meydana geldi. (7)

Bir başka araştırmacı grubu; İnsanlardan

Kızamık Hastalığının eradikasyonu hedefine

ulaşılır ve kızamık aşısı uygulamaları biterse

zoonoz olmayan Köpek Distemper Virüsü  tür

bariyerini geçebilir ve yeni bir insan patojeni

olarak ortaya çıkabilir mi diye bir teori ortaya

attılar.  Yaptıkları çalışmada  sadece insan

hücre kültürleri üzerinde 3 pasajdan sonra

sadece bir aminoasitte oluşan mutasyon

sonucunda hastalık oluşturabileceğine kanaat

getirdiler (8).

Gerek Ebola ve corona virüsü , gerekse BSE

prionu  yakın sayılabilecek zamanlara kadar tür

spesifik hastalık etkenleri olarak bilinmekteyken

bugün artık ciddi zoonoz risk taşıdıklarını

kanıtlamış oldular, keza son yıllarda vuku bulan

domuz gribi ve kuş gribi gibi hastalıklar sürekli

evrimleşip kendilerini yenilediler. 
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Veteriner ilaç kalıntısı; hastalıkların sağaltımı,

önlenmesi ve kontrolü ile gelişmenin

hızlandırılması amacıyla doğrudan veya dolaylı

olarak ilaç ve diğer kimyasal maddelerin

kullanılmalarını takiben besin değeri taşıyan doku

ve organları ile bunlardan elde edilen gıdalarda

biriken veya depolanan serbest veya bağlı haldeki

madde miktarıdır. Hayvan yetiştiriciliğinde

kullanılan veteriner ilaç kalıntıları doğal çevrede,

bitkiler, hayvanlar, atık sular, toprak ve yer altı ve

yüzey su kaynaklarında risk oluşturabilecek

boyutlarda bulunabilirler. Hayvansal gıdalarda

kalıntı ve kontaminantların bulunmasının

nedenleri arasında hayvan yetiştiriciliğinde farklı

amaçlarla veteriner ilaçlarının kullanılması

sonrasında ilaç kalıntı arınma sürelerine

uyulmaması, yetiştirme sırasında hayvanlara

verilen yemlerin doğal toksinlerle kontamine

olması veya gıda zincirinin herhangi bir

noktasında kontamine su kaynakları ve toprak

vasıtasıyla bulaşma olabileceği belirtilmiştir. Bu

durumda, bulaşık gıda tüketme riski insanları

doğal olarak endişeye sevk etmektedir.Örneğin

tüketicilerle yapılan anket çalışmalarında

gıdalardaki endişeler içerisinde kalıntılar ve

özelliklede hayvansal gıdalardaki antibiyotik

kalıntıları önde gelmektedir. Genel olarak

antibiyotikler, hayvanlarda hastalıkları önlemek,

tedavi etmek, kontrol altında tutmak ve büyümeyi

geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Antibiyotiklerin bağırsaklarda üreyebilen patojen

mikroorganizmaları baskı altında tutarak

hayvanlarda büyümeyi artırdıkları bildirilmiştir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalık Kontrol

ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre ABD’de

antibiyotikler %64 oranında insan hastalıklarını

tedavi etmek, %30 oranında hayvanlarda

hastalıkları önlemek ve tedavi etmek, %6 oranında

ise hayvanlarda gelişimi artırmak amacıyla

kullanılmaktadırlar. Türkiye’de ve Avrupa Birliği

ülkelerinde ise antibiyotiklerin hayvanlarda gelişimi

artırmak amacıyla kullanımları 2006 yılında

yasaklanmıştır. Bu yasağa rağmen, insan ve

hayvanlarda hastalıkların tedavisi amacıyla

kullanımlarının oldukça yaygın olması sebebiyle

antibiyotik kalıntıları çeşitli çevresel kaynaklarda

birikmektedir. Bu birikim, hayvanların

yetiştirilmesinde kullanılan su, yem gibi temel

ihtiyaçlara da çevresel kaynaklardan bulaşmakta

ve etlerde kalıntılar olmasına sebep

olabilmektedir. Gıdalarda antibiyotik kalıntılarının

yarattığı temel sorunların başında, alerjik

reaksiyonlar ve antibiyotiğe dirençli

mikroorganizmaların ortaya çıkması gelmektedir.

Bunun yanında, gıdalardaki antibiyotik kalıntıları,

insan fizyolojisinde önemli rolü bulunan intestinal

mikrofloranın bozulmasına neden olabilmektedir.

D R .  B A H A R  O N A R A N

Günümüzde tüketicilerin, başta hayvanlarda
kullanılan veteriner ilaçlar olmak üzere çeşitli
maddelerin sağlık riski yaratacak düzeylerde
kalıntı oluşturduğuna dair endişeleri
bulunmaktadır. Çünkü, kontamine olmuş veya
kalıntı riski bulunan hayvansal ürünlerin insan
sağlığı açısından ciddi sağlık tehlikesi
oluşturduğu bilinmektedir. Bu bağlamda, insan
beslenmesinde kaçınılmaz öneme sahip olan
hayvansal protein kaynaklarının bazı kalıntı ve
kontaminantlar yönünden güvenliği ve
güvenilirliğinin vurgulanması amacıyla ele
alınmıştır.  Hayvansal gıdalarda bulunabilen
kalıntı ve kontaminantlar çok çeşitli olup, birçok
yoldan bulaşabilirler. Bunlar içerisinde doğal
(mikotoksinler, patojen mikroorganizmalar vb.)
ya da kimyasal toksik maddeler ve ağır metaller
[dioksin, DDT (diklorodifeniltrikloroetan),
PCB’ler (poliklorlubifenil bileşikleri), kurşun,
kadmiyum vb.) olabildiği gibi, veteriner ilaç
kalıntıları da (sentetik hormonlar, antibiyotikler
vb.) gıdalarda kalıntı riski oluşturabilen önemli
bir grubu oluşturmaktadır.

Veteriner ilaç kalıntısı; hastalıkların sağaltımı,
önlenmesi ve kontrolü ile gelişmenin
hızlandırılması amacıyla doğrudan veya dolaylı
olarak ilaç ve diğer kimyasal maddelerin
kullanılmalarını takiben besin değeri taşıyan
doku ve organları ile bunlardan elde edilen
gıdalarda biriken veya depolanan serbest veya
bağlı haldeki madde miktarıdır. Hayvan
yetiştiriciliğinde kullanılan veteriner ilaç kalıntıları
doğal çevrede, bitkiler, hayvanlar, atık sular,
toprak ve yer altı ve yüzey su kaynaklarında risk
oluşturabilecek boyutlarda
bulunabilirler.Hayvansal gıdalarda kalıntı ve
kontaminantların bulunmasının nedenleri
arasında hayvan yetiştiriciliğinde farklı amaçlarla
veteriner ilaçlarının kullanılması sonrasında ilaç
kalıntı arınma sürelerine uyulmaması, yetiştirme
sırasında hayvanlara verilen yemlerin doğal
toksinlerle kontamine olması veya gıda zincirinin
herhangi bir noktasında kontamine su kaynakları
ve toprak
vasıtasıyla bulaşma olabileceği belirtilmiştir. Bu
durumda, bulaşık gıda tüketme riski insanları
doğal olarak endişeye sevk etmektedir.
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Veteriner ilaç kalıntısı; hastalıkların sağaltımı,

önlenmesi ve kontrolü ile gelişmenin
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gıdalardaki endişeler içerisinde kalıntılar ve

özelliklede hayvansal gıdalardaki antibiyotik

kalıntıları önde gelmektedir. Genel olarak

antibiyotikler, hayvanlarda hastalıkları önlemek,

tedavi etmek, kontrol altında tutmak ve büyümeyi

geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Antibiyotiklerin bağırsaklarda üreyebilen patojen

mikroorganizmaları baskı altında tutarak

hayvanlarda büyümeyi artırdıkları bildirilmiştir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalık Kontrol

ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre ABD’de

antibiyotikler %64 oranında insan hastalıklarını

tedavi etmek, %30 oranında hayvanlarda

hastalıkları önlemek ve tedavi etmek, %6 oranında

ise hayvanlarda gelişimi artırmak amacıyla

kullanılmaktadırlar. Türkiye’de ve Avrupa Birliği

ülkelerinde ise antibiyotiklerin hayvanlarda gelişimi

artırmak amacıyla kullanımları 2006 yılında

yasaklanmıştır. Bu yasağa rağmen, insan ve

hayvanlarda hastalıkların tedavisi amacıyla

kullanımlarının oldukça yaygın olması sebebiyle

antibiyotik kalıntıları çeşitli çevresel kaynaklarda

birikmektedir. Bu birikim, hayvanların

yetiştirilmesinde kullanılan su, yem gibi temel

ihtiyaçlara da çevresel kaynaklardan bulaşmakta

ve etlerde kalıntılar olmasına sebep

olabilmektedir. Gıdalarda antibiyotik kalıntılarının

yarattığı temel sorunların başında, alerjik

reaksiyonlar ve antibiyotiğe dirençli

mikroorganizmaların ortaya çıkması gelmektedir.

Bunun yanında, gıdalardaki antibiyotik kalıntıları,

insan fizyolojisinde önemli rolü bulunan intestinal

mikrofloranın bozulmasına neden olabilmektedir.

D R .  B A H A R  O N A R A N

Günümüzde tüketicilerin, başta hayvanlarda
kullanılan veteriner ilaçlar olmak üzere çeşitli
maddelerin sağlık riski yaratacak düzeylerde
kalıntı oluşturduğuna dair endişeleri
bulunmaktadır. Çünkü, kontamine olmuş veya
kalıntı riski bulunan hayvansal ürünlerin insan
sağlığı açısından ciddi sağlık tehlikesi
oluşturduğu bilinmektedir. Bu bağlamda, insan
beslenmesinde kaçınılmaz öneme sahip olan
hayvansal protein kaynaklarının bazı kalıntı ve
kontaminantlar yönünden güvenliği ve
güvenilirliğinin vurgulanması amacıyla ele
alınmıştır.  Hayvansal gıdalarda bulunabilen
kalıntı ve kontaminantlar çok çeşitli olup, birçok
yoldan bulaşabilirler. Bunlar içerisinde doğal
(mikotoksinler, patojen mikroorganizmalar vb.)
ya da kimyasal toksik maddeler ve ağır metaller
[dioksin, DDT (diklorodifeniltrikloroetan),
PCB’ler (poliklorlubifenil bileşikleri), kurşun,
kadmiyum vb.) olabildiği gibi, veteriner ilaç
kalıntıları da (sentetik hormonlar, antibiyotikler
vb.) gıdalarda kalıntı riski oluşturabilen önemli
bir grubu oluşturmaktadır.

Veteriner ilaç kalıntısı; hastalıkların sağaltımı,
önlenmesi ve kontrolü ile gelişmenin
hızlandırılması amacıyla doğrudan veya dolaylı
olarak ilaç ve diğer kimyasal maddelerin
kullanılmalarını takiben besin değeri taşıyan
doku ve organları ile bunlardan elde edilen
gıdalarda biriken veya depolanan serbest veya
bağlı haldeki madde miktarıdır. Hayvan
yetiştiriciliğinde kullanılan veteriner ilaç kalıntıları
doğal çevrede, bitkiler, hayvanlar, atık sular,
toprak ve yer altı ve yüzey su kaynaklarında risk
oluşturabilecek boyutlarda
bulunabilirler.Hayvansal gıdalarda kalıntı ve
kontaminantların bulunmasının nedenleri
arasında hayvan yetiştiriciliğinde farklı amaçlarla
veteriner ilaçlarının kullanılması sonrasında ilaç
kalıntı arınma sürelerine uyulmaması, yetiştirme
sırasında hayvanlara verilen yemlerin doğal
toksinlerle kontamine olması veya gıda zincirinin
herhangi bir noktasında kontamine su kaynakları
ve toprak
vasıtasıyla bulaşma olabileceği belirtilmiştir. Bu
durumda, bulaşık gıda tüketme riski insanları
doğal olarak endişeye sevk etmektedir.
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olsa da olmasa da, sığır etindeki doğal steroid

hormon düzeyinin yumurta ve sütte bulunan

düzeylerinden oldukça düşük olduğu

bilinmektedir. Ayrıca, bu maddeler soya

fasulyesi, buğday embriyosu, lahana, brokoli ve

diğer birçok bitkide bulunan fitoöstrojenlerden de

oldukça düşük miktarlardır.

Bunun yanında hayvansal kaynaklı gıdalarla

alınan steroid hormonların toksik ve karsinojenik

olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır.

Bu hormonların kalıntı ve metabolitlerinin göğüs,

ovaryum ve prostat kanserine sebep olabileceği

belirtilmektedir. Östrojenik maddelerin

kullanımının ise başta meme bezi, uterus, testis,

böbrek, kemik ve diğer doku ve organlarda

tümörlerin gelişmesine neden olabildikleri

belirtilmektedir. Bu arada önemli olan

noktalardan biri de hayvansal gıdalarda bulunan

kalıntı hormon ve hormon benzeri maddelerin

gıdaların işlenmeleri sırasında herhangi bir etkiye

uğrayıp uğramamalarıdır. Bilindiği gibi kalıntıların

sadece etken maddeden dolayı etkili olduğu değil

zaman zaman alınan kalıntıların organizmada

parçalanma ve metabolize olmaları sonucu

ortaya çıkan maddeleri de önemlidir.

Sonuç olarak günümüzde tüketicilerin,

hayvanlarda kullanılan veteriner ilaçlarının

sağlık riski yaratacak düzeylerde kalıntı

oluşturduğuna dair endişeleri gün geçtikçe

artmaktadır. Bu endişenin ortadan kalkması

için konuyla ilgili yapılan bilimsel çalışmaların

incelenmesi ve resmi otoritenin yasal

mevzuatlarda yer alan kalıntı izleme

programlarının kapsamını artırmaları yerinde

olacaktır.

Ayrıca günümüzde toplumumuz için önemli bir

problem düzeyine gelen “bilgi kirliliği-

dezinformasyon” da göz ardı edilmemelidir.

Zira zaman zaman medyada yer alan konuyla

ilgili asılsız açıklamalar, yanlış yönlendirilen

tüketiciler, ortaya çıkan yanlış algılar temel

hayvansal protein kaynaklarının en

önemlilerinden biri olan etlerin tüketiciler

gözünde sorunlu ürünlermiş gibi

yansıtılmasına ve yersiz şüphelerin

uyanmasına neden olmaktadırlar. Bu

nedenledir ki; sağlıklı ve güvenilir hayvansal

gıda tüketimi için, üretimin her aşamasında

gıdanın çeşitli kalıntı ve kontaminantlarla

bulaşmasının önlenmesi gerekmektedir. Bu

çerçevede insan beslenmesinde kaçınılmaz

öneme sahip olan hayvansal protein

kaynaklarının kalıntı ve kontaminantlar

yönünden güvenliği ve güvenirliliğinin

sağlanması ve aynı zamanda et ve et

ürünlerinin insan beslenmesinde hak ettiği

yerin asılsız haberlerle sarsılmasının önüne

geçilmesi bir halk sağlığı görevidir.

Buna karşılık, östrojen uygulaması yapılan

hayvanlardan elde edilen 170 g ette bu miktar

3,8 ng; uygulama yapılmayan hayvanlardan

elde edilenlerde ise 2,6 ng kadardır. Bu

değerler, büyümeyi artırıcı hormon kullanılmış

hayvanlardan elde edilen etlerden alınan

östrojenin yaklaşık 36000 katını insanların bir

günde salgıladığını göstermektedir.

Diğer yandan, etlerin yanı sıra birçok gıda

maddesi de hormon içermektedir. Soya yağı,

brokoli, lahana, süt, yumurta gibi birçok gıdada

doğal olarak hormon bulunmaktadır. Örneğin,

100 g lahana 2,381 ng, 250 ml süt 35,9 ng

östrojen içermektedir. Bir yemek kaşığı soya

fasulyesi yağı 28,370 ng yani, östrojen

uygulaması yapılmış bir hayvandan elde

edilen 170 g ette bulunan miktardan yaklaşık

7,500 kat fazla östrojen içermektedir. Bitkilerin

yapısında doğal olarak bulunan hormon

miktarları çevresel kontaminasyona bağlı

şekilde artış göstermektedir.Hayvanlarda

kullanılan gelişmeyi artırıcı maddelerin sağlık

riskleri acısından bakıldığında temel noktanın

kalıntı tehlikesi olduğu dikkati çekmektedir. Bu

konuda da toplumda kimi zaman yanlış algılar

şekillenmektedir. Zira yasal uygulamalar

içerisinde yapılan işlemlerde herhangi bir

sağlık riski taşınmadığı gibi hayvansal

gıdalardaki hormon kalıntıları üzerine yapılan

araştırmalarda kimi zaman fizyolojik olarak

bulunması gereken hormon seviyesi uygulama

yapılan düzeyden çok daha yüksek olduğu

veya uygulamada kullanılan maddenin doğal

ve sentetik olanının ayrımının bugünkü

teknik olanaklar içerisinde kolay olmayışı

zaman zaman konu ile ilgili sorunların

oluşmasına da neden olabilmektedir. 

Günümüzde hormon ve benzeri maddelerin de

verim artırıcı amaçlarla hayvanlarda

kullanılmasından kaynaklanan kalıntıların

insanlarda sağlık sorunlarına yol açabileceğine

dair endişeler gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle

son zamanlarda ülke medyasında kanatlı

yetiştiriciliğinde verim artırmak amacı ile hormon

kullanıldığı iddia edilmekte ve bu iddialara kanıt

olarak da etlik piliçlerin çok kısa surede kesim

ağırlığına gelebildikleri ileri sürülmektedir. 

 Endişe sahiplerinin gerçekte bilmedikleri hormon

ve benzeri büyütme faktörlerinin Avrupa Birliği ile

birlikte Türkiye’de de yasal olarak kullanımının

olmadığıdır. Bugün etlik piliçlerin kısa surede

kesim ağırlığına ulaşmasının temel nedeni

kanatlı yetiştiriciliğinde geliştirilmiş modern

selektif yetiştirme yöntemleri ve hayvan ıslahı

alanlarında önemli başarılara ulaşılmasıdır. 

Avrupa Birliği ve Türkiye’deki yasaklara ek

olarak, testosteron, 17β-östradiol ve progesteron

doğal hormonlar; trenbolon asetat, zeranol ve

melengestrol asetat ise sentetik hormonlar

olarak, halen ABD, Kanada, Avusturalya, Yeni

Zelanda, Güney Amerika, Meksika, Japonya ve

Şili gibi ülkelerde kullanımlarına yasal olarak izin

verilmektedir. Burada göz ardı edilmemesi

gereken önemli bir nokta olarak, belirtilen

hormonlar içerisinde östrojen, progesteron ve

testesteronun, hormon uygulaması yapılmış

olsun ya da olmasın, hayvan ve insanlarda doğal

olarak bulunduğunun unutulmaması gerektiğidir.

Örneğin, yetişkin bir erkek günde  136,000 ng

östrojen üretmektedir. 
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böbrek, kemik ve diğer doku ve organlarda
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gıdaların işlenmeleri sırasında herhangi bir etkiye

uğrayıp uğramamalarıdır. Bilindiği gibi kalıntıların
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zaman zaman alınan kalıntıların organizmada

parçalanma ve metabolize olmaları sonucu

ortaya çıkan maddeleri de önemlidir.

Sonuç olarak günümüzde tüketicilerin,

hayvanlarda kullanılan veteriner ilaçlarının

sağlık riski yaratacak düzeylerde kalıntı

oluşturduğuna dair endişeleri gün geçtikçe

artmaktadır. Bu endişenin ortadan kalkması

için konuyla ilgili yapılan bilimsel çalışmaların

incelenmesi ve resmi otoritenin yasal

mevzuatlarda yer alan kalıntı izleme

programlarının kapsamını artırmaları yerinde
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Ayrıca günümüzde toplumumuz için önemli bir
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100 g lahana 2,381 ng, 250 ml süt 35,9 ng

östrojen içermektedir. Bir yemek kaşığı soya

fasulyesi yağı 28,370 ng yani, östrojen

uygulaması yapılmış bir hayvandan elde
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yapısında doğal olarak bulunan hormon
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Bu nedenledir ki veteriner hekimliği mesleğinin insan sağlığına ve tıbbına olan katkısı sadece

zoonotik hastalıklar ve hayvansal gıdaların güvenliğinin sağlanmasından ibaret olmayıp insan

sağlığına olan katkısı, asla başka bir meslek/meslekler tarafından karşılanması mümkün olmayan,

insan tıbbı temel bilimlerine olan bilimsel katkısı nedeniyledir. Bundan dolayı veteriner biliminin

insan tıbbına temel bilimler alanında ki bu önemli ve olağanüstü katkısı nedeniyle (şekil-1)

veteriner hekimliği mesleği tıbbın farklı disiplini olarak (şekil-2) kabul edilmekte ve

konumlandırılmaktadır.(4,5)

Bir diğer önemli ayrıntı ise yıllardır Türkiye’de veteriner fakültelerimizde ki bazı hocalarımızın ve

meslektaşlarımızın kabul etmedikleri ve yetiştirdikleri genç veteriner hekimlere yanlış ve eksik

aktardıkları, veteriner hekimliği mesleğinin tarım ile ilişkisinin olmadığı, sadece hayvancılık,

zoonozlar ve hayvansal gıda üretim alanıyla ilgili olduğu şeklinde ki savlarıdır. Oysa veteriner

hekimliği mesleğinin sadece tarımın ana bileşenlerinden olan “Hayvansal Gıda Üretimi” ile olan

ilgisi savında yer alan “hayvancılık”, hayvan beslenmesi için vazgeçilemez olan yem ve yem

hammaddeleri yönünden yine tarımın ana bileşenlerinden birisi olan “ Bitkisel Üretim“ ile olan

vazgeçilemez organik bağı ( şekil-2 ) bulunmaktadır. Şöyle ki; bu organik bağ hayvanın

beslenmesi için gerekli olan daneli ve kaba yem bitkilerinin tedariki için yapılan üretim nedeniyle

“Bitkisel Üretim “ ile dolaylıda olsa bu bağlantısı veteriner hekimliği mesleğinin tarım ile ilişkili

kıldığı gibi veteriner hekimliği mesleğinin, dünyada hiçbir mesleğin sahip olmadığı “Tıp Bilimi” ile

“Tarım Bilimi” arasında köprü vazifesi gören tek meslek oluşu“(6) nun mesleğimize kazandırdığı

bambaşka bu önemli ayrıcalığı nedense bir türlü görememeleri/ görmemeleri/görmek

istememeleri.

Veteriner hekimliği mesleğinin/veteriner biliminin insan sağlığına, tıp bilimine olan katkısı; tıpkı bir

ağacın gövdesiyle kökleri arasındaki muhteşem ilişkisine benzer şekilde (şekil-1) nasıl ki bir

ağacın ayakta ve hayatta kalması kökleri sayesinde oluyor ise  temel bilimler alanında üretmiş

olduğu bilgiler, tıpkı bir ağacın kökleriyle topraktan aldığı besinleri gövdeye aktardığı ince kılcal

damarlara benzer şekilde tıp bilimine aktarmaktadır. Veteriner bilimi vazgeçilmesi asla mümkün

olmayan bu bilimsel bağlantısı ile insan tıbbının temel bilimlerine dolaylı ve doğrudan bilimsel

aktarımda bulunarak sağladığı bu bilimsel destek tıbbın farklı disiplini olma özelliğinden

kaynaklanmaktadır (2,3). 

Dünyanın en eski ve en önemli mesleklerinden birisi olan Veteriner Hekimliği mesleği gelişen

teknolojiye rağmen 21.yy’da önemini korumaya devam etmektedir. Çünkü insanlığın bugün

yaşamakta olduğu zoonotik SARS-CoV-2 koronavirüs COVID-19 PANDEMİSİ ve diğer zoonotik

hastalıklardan korunması, çevre, beslenme, hayvansal gıda üretimi ve güvenliği, insan sağlığına

yönelik biyomedikal çalışmalar, insan tıbbına temel bilimler alanında verdiği önemli bilimsel

destekler sayesinde insanlığa hizmet eden sivil ve askeri yönü olan, hayvan ve insan sağlığı için

çok önemli stratejik bir meslek konumundadır. Dünyada 1762 yılında Fransa’da ilk veteriner

okulunun açılması ile başlayan veteriner hekimliği eğitimi insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda

sürekli gelişme göstermiş ve göstermeğe devam etmektedir.(1) Bunun en önemli nedenlerinden
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Tüm bu açıklarımın ışığında fakültelerimizde hakim olan ve meslek hayatımıza da taşınan bu

evrensel ve bilimsel  interdisipliner çalışma kültüründen uzak baskıcı bu zihniyetin “Tek Sağlık

(One Health)” gibi multidisipliner ve interdisipliner çalışmayı gerektiren konuda da ön plana

çıkmaya çalışması ise ayrı bir gariplik. Normal veteriner biliminin evrensel yapılanmasına

veteriner fakültelerinde karşı çıkan, engelleyen bu zihniyetin “Tek Sağlık ( One Health)” gibi

multidisipliner bir konuda, interdisipliner çalışmanın gereği ” Beraber Çalışma Ruhu ”nu

benimsemesi, ortaya koyması çok zor. Zaten benimsenmediği için 2009 yılında Türk Veteriner

Hekimleri Birliği ile Türk Tabipler Birliği arasında “Tek Sağlık Protokolu” imzalanmasına rağmen

bugüne kadar bir adım yol katedilmemiştir. Örneğin: her veteriner fakültesi bulunduğu üniversite

içinde ki tıp fakültesi ile “Tek Sağlık” girişinde bulunarak yurt dışında olduğu gibi “One Health

Center“ açabilirdi, fakat bu gibi girişimlerin esamesi bile okunmuyor. Bu zihniyet sadece bizim

mesleğe has bir sorun değil Türkiye’de hakim olan genel sağlıksız ve zararlı bir zihniyet,

örneğin:TBMM’de ki siyasi partilerin meclis çalışmalarına bakmak yeterli.

 Oysa bu şekilde hareket ederek veteriner hekimliği mesleği alanını daraltıkları, belli bir alan için

hapsettiklerinin farkında bile değiller. Bu garabeti büyük bir kesim görmek istememekle birlikte

görenler uyardığında da ise başlarına gelmedik kalmadığı gibi farklı şekilde tepkiler gösterilerek

değişik platformlarda etkisiz hale getirilmeye çalışılmaktadır,örneğin:3. ve 4.Türk Veteriner

Hekimliği Kurultaylarında yapılan Veteriner Halk Sağlığı Rapor ve Tartışmaları.v.s

Bunun da nedeni dünyaca ünlü, epidemiyolojinin babası olarak bilinen Amerikalı veteriner

hekim bilim insanı Prof.Dr.Calvin W.Schawebe ( 1927 - 2006 )’nin başta “Veterinary Medicine

and Human Health” isimli eserini okuyup iyi analiz edememeleri ve veteriner hekimliği mesleği

ile ilgili tıp bilimi arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bilimsel eleştiri ve tezlerinin Türk Veteriner

Hekimliği tarafından iyi takip edilmemesi, sadece çok dar kalıp, yanlış ve eksik bir bakış açısı

ile “Zoonoz” konusunu bile ikinci plana atarak öncelikli olarak “Gıda ve Gıda Güvenliği”

nedeniyle Veteriner Hekimliği mesleğinin, insan sağlığına olan katkısından dolayı sağlık

sınıfının bir parçası olduğunu savunma gafletinde bulunulmasından kaynaklanmaktadır.

Bu dar, yanlış ve eksik bakış açısı yıllarca yetişen genç veteriner hekimlere empoze edilerek

multidisipliner bir konu olan “Gıda ve Gıda Güvenliği” konusunda meslek mensuplarımızın farklı

meslek mensuplarıyla interdisipliner çalışma kültüründen uzak yetiştirilmeleri nedeniyle meslek

hayatları boyunca, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezun olan ve hala A.B.D, Harvard

Üniversitesi James Stevens Simmons Genetik ve Metabolizma Profesörü; Harvard T.H. Chan

Kamu Sağlığı Okulu, Genetik ve Kompleks Hastalıklar departmanı kurucu başkanı; Harvard

Sabri Ülker Metabolik Araştırma Merkezi Direktörü; Harvard-MIT Broad Enstitüsü, Harvard Kök

Hücre Enstitüsü ve Joslin Diyabet Merkezi üyesi. Aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi

Mütevelli Heyeti üyesi olan Prof.Dr.Gökhan Hotamışlıgil (8)’in Covid-19 ile mücadelede başarılı

olabilmek için öngördüğü ”Beraber Çalışma Ruhu Kazanmalıyız” söylemindeki “Beraber

Çalışma “ kültüründen uzaklaşmaları, disiplinlerarası iletişim ve farkındalık yaratacak şekilde

ülke sorunlarına mesleki bilimsel alanda sorunlara çözüm üretme yerine sürekli sürtüşme ve

çatışma halinde olan bir meslek politikası oluşturulması, görüntüsü verilmesi Türk Veteriner

Hekimliğine büyük zararlar vermiştir/ vermektedir. Bu zihniyet hala hakim olup bırakın farklı

mesleklerle iletişim kurulmasını kendi içinde meslek ile ilgili evrensel bilimsel teamülleri

savunanlarla çatışma içinde olan, dünyada ki değişim ve gelişmelere sırtını dönmüş, sadece

kendi konumlarını muhafaza edebilmek için sürekli kendi doğrularını dayatan dayatmacı bir

politika ile kendilerini vazgeçilmez görmektedirler. Örneğin: bilimsel olarak “Gıda ve Gıda

Güvenliği”, “Veteriner Halk Sağlığı” içinde bir alt dal olmasına (şekil-3), dünyanın bunu bu

şekilde kabul etmesine rağmen, tam bunun tersi “Veteriner Halk Sağlığı”, “Gıda ve Gıda

Güvenliği” içinde bir alt dal gibi gösterilmekte hatta bazı fakültelerimizde bu şekilde fiziki bir

yapılanmaya gidilmesi akıl almaz bir durumdur. Yine tıp bilim tüm dünyada halk sağlığının

merkezi olmasına, ülkemizde de tıp fakülteleri halk sağlığının merkezi olmasına rağmen, bunu

kabullenmeyip “Halk Sağlığında” hiçbir eğitim almadan [ MPH(Master of Public Health) v.s

],halk sağlığı alanında eğitim alıp kariyer yapmış olan meslek mensuplarımız olmasına rağmen

bunlar ile herhangi bir iş birliği yapma ihtiyacı duymadan Veteriner Halk Sağlığı konusunda ders

verilmesi v.s.veteriner bilimi açısından düşündürücü ve kabul edilemez bir durumdur.
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2020 yılında SARS-CoV-2’a bağlı patlak veren COVID-19 pandemisinde yaşananlar bunun en

güzel kanıtıdır. Türkiye’de COVID-19 nedeniyle TV programlarına çıkan hocalarımızın “

Veteriner Halk Sağlığı ( veteriner halk sağlığı sadece veteriner hekimleri, veteriner sağlık

teknisyenlerini kapsamaz, hekim, insan sağlığı memuru, hemşire v.s hepsini içine alır)”

konusunda hiçbir temele sahip olmadıkları için genelde COVID-19 konusunda veteriner

biliminin insan tıp bilimine, insan sağlığına yönelik aktarılması gereken bilimsel bilgi ve salgın

politikalarını aktarmakta zorluk çektiklerini üzülerek gördüm.

Veteriner hekimliği mesleği çok geniş bir faaliyet alanı ve önemli özelliklere sahip olması

nedeniyle dünya üzerinde vazgeçilmez, stratejik ve evrensel bir meslek olmasını kılmaktadır.

Gerek askeri, gerek sivil hayatta insanlığa sunduğu hizmetler asla başka bir meslek tarafından

yeri doldurulamayacak kadar stratejik ve önemlidir. Bu stratejik önemlilik, stratejinin 1960’lı

yıllardan itibaren askerî ve politika alanından çıkarılıp iş dünyasına ve yönetimine girişi (11) ile

birlikte veteriner hekimliği mesleğinin sadece ahırda, ağılda, çiftlikte ve merada hayvan tedavi

etmekten ibaret bir meslek olmayıp iş dünyası ve yönetimine de girişini sağlamıştır.

Günümüzde strateji, askerî alan dışında; örneğin siyasal, ekonomik, kültürel ve benzeri

alanlarda kullanılmasıyla yıllar öncesi bilinen anlamını daha da genişletmiştir. “Strateji”, daha

geniş anlamda düşünüldüğünde, bir ulusun ya da uluslar topluluğun, olağanüstü hallerde

hedefe ulaşmak için ekonomik, siyasal, askeri ve moral güçlerini birbiriyle uyumlu olarak

düzenlenmesi ve kullanılmasıdır. Sözlükler stratejiyi; ”Bir amaca ulaşmak için izlenmesi

gereken ana yol” olarak tanımlamaktadır. Diğer bir deyişle “Stratejik düşünme, rakibe üstün

gelme ve bunu da, ayni şeyi onun size uygulamaya çalıştığını akılda tutarak yapma sanatıdır”.

Stratejik düşünme, sizin temel becerilerinizle başlar ve onların en iyi şekilde nasıl

kullanılacağını inceler. Stratejik düşünme bazen de, ne zaman oyundan kaçınılacağını bilmek

anlamına gelir” Strateji günümüzde farklı bilim dallarında değişik kesinlik dereceleriyle

kullanılan bir kavram haline gelmiştir.(11) Stratejinin bugün geldiği bu kavram anlayışı veteriner

hekimliği mesleği içinde geçerlidir. Dünyada her ülkenin kendi şartlarına göre oluşturduğu

savaşta ve barışta insanlığa hizmet edecek şekilde ileriye yönelik askeri ve sivil veteriner

hekimliği stratejisi vardır.Türkiye’de veteriner hekimliği mesleği ile ilgili bir stratejinin olduğunu

sanmıyorum.Türkiye’de Veteriner Hekimliği eğitimi; Osmanlı döneminde Tanzimat’ın ilanından

sonra 1842 yılında o zamanın şartları gereği Askeri Veteriner Hekim yetiştirmek için Askeri

Veteriner Okul açılmasıyla başlamış, 1877 yılında Osmanlı - Rus savaşından sonra doğu

illerimizde “ Sığır Vebası Salgını”nın patlak vermesi, daha sonra tüm yurda yayılması ile sivil

Veteriner Hekimlere ihtiyaç duyulması üzerine sivil Veteriner Hekim yetiştirmek için dört yıllık ilk

sivil okulun 1889 yılında  İstanbul’da açıldığı günden bugünlere gelinmiştir.(12) 

Veteriner hekimliği mesleği tıp biliminin farklı bir disiplinidir.(1) İnsan hekimliği ve veteriner

hekimliği meslekleri şekil-4’de görüldüğü üzere tüm türlere ait anatomi, fizyoloji, patoloji,

epidemiyoloji ve etiyolojiden oluşan ortak bir havuzdan beslenmektedir. Yine Veteriner

Hekimliğin, Genel Hekimlik Hizmetleri içindeki faaliyet alanı insan hekimliği ile kıyaslandığında

oldukça geniş bir alanı kapsamakla birlikte (şekil-4) her ikisi de genel tıbbın anatomi, fizyoloji,

patoloji ve tüm türlerdeki hastalıkların kökenleri konularında ortak bilgi birikimini paylaşır.(10)

Tıp bilimin farklı disiplini olmamıza ( şekil-4 ) ve insan tıbbı ile birçok ortak noktalarımız

olmasına rağmen veteriner fakülteleri bulundukları yerlerde ki tıp fakülteleriyle ortak konularda,

ortak bilimsel çalışma becerisini gösteremedikleri gibi hasbelkader tıp fakültelerinin temel

bilimler bölümlerinin herhangi birine girerek en yüksek akademik mevkiye yükselmiş

meslektaşlarımız olmasına rağmen veteriner fakülteleri dekanlar toplantısına katılan sayın

dekanlar tarafından davet edilip bir bilgi alışverişi zahmetinde bile bulunulmuyor. En azından tıp

fakülteleriyle veteriner fakülteleri arasında nasıl bir işbirliği yapabiliriz diye bu

meslektaşlarımızdan faydalanabilirler, fakat bu bile yapılmıyor. Çünkü şekil-1’de görüldüğü gibi

veteriner tıbbı tıpkı bir ağacın kökleri gibi temel bilimler alanında insan tıbbını besleyen bir

bilimdir.

Türkiye’de veteriner fakülteleri bunu başaramadığı için Türkiye’de ki tıp fakültelerinde ki bilim

çevreleri bu açığını yurt dışından karşılamaktadırlar. Bugün veteriner tıbbının, insan tıbbı ile

iletişim kuracağı en önemli alanlardan birisi olan “ Laboratuvar Hayvanları Hekimliği ” olmasına

rağmen veteriner fakültelerimiz bu konuda dahi kılını kıpırdatmamaktadırlar. İşsiz olan

meslektaşlarımız için önemli bir istihdam alanı olmasına rağmen birçok tıp fakültesi uluslararası

standartlarda eğitim görmüş, yetişmiş “ Laboratuvar Hayvanları Hekimi ” veteriner hekim

aramasına rağmen bulamıyor. Veteriner tıbbının, insan tıbbı ile iletişim kuracağı en önemli bir

diğer önemli alan “ZOONOZLAR”dır. Bu alanda bile insan tıbbı ile asgari müşterekte birleşerek

iş birliği yapılamadığı için her kes kendi tarafında saflarını muhafaza ederek karşıdan karşıya

adeta el sallayarak sözde Türkiye’nin zoonoz sorununu çözmeye çalışılıyor. 
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2020 yılında SARS-CoV-2’a bağlı patlak veren COVID-19 pandemisinde yaşananlar bunun en

güzel kanıtıdır. Türkiye’de COVID-19 nedeniyle TV programlarına çıkan hocalarımızın “

Veteriner Halk Sağlığı ( veteriner halk sağlığı sadece veteriner hekimleri, veteriner sağlık
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gelme ve bunu da, ayni şeyi onun size uygulamaya çalıştığını akılda tutarak yapma sanatıdır”.
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epidemiyoloji ve etiyolojiden oluşan ortak bir havuzdan beslenmektedir. Yine Veteriner

Hekimliğin, Genel Hekimlik Hizmetleri içindeki faaliyet alanı insan hekimliği ile kıyaslandığında

oldukça geniş bir alanı kapsamakla birlikte (şekil-4) her ikisi de genel tıbbın anatomi, fizyoloji,

patoloji ve tüm türlerdeki hastalıkların kökenleri konularında ortak bilgi birikimini paylaşır.(10)

Tıp bilimin farklı disiplini olmamıza ( şekil-4 ) ve insan tıbbı ile birçok ortak noktalarımız

olmasına rağmen veteriner fakülteleri bulundukları yerlerde ki tıp fakülteleriyle ortak konularda,

ortak bilimsel çalışma becerisini gösteremedikleri gibi hasbelkader tıp fakültelerinin temel

bilimler bölümlerinin herhangi birine girerek en yüksek akademik mevkiye yükselmiş

meslektaşlarımız olmasına rağmen veteriner fakülteleri dekanlar toplantısına katılan sayın

dekanlar tarafından davet edilip bir bilgi alışverişi zahmetinde bile bulunulmuyor. En azından tıp

fakülteleriyle veteriner fakülteleri arasında nasıl bir işbirliği yapabiliriz diye bu

meslektaşlarımızdan faydalanabilirler, fakat bu bile yapılmıyor. Çünkü şekil-1’de görüldüğü gibi

veteriner tıbbı tıpkı bir ağacın kökleri gibi temel bilimler alanında insan tıbbını besleyen bir

bilimdir.

Türkiye’de veteriner fakülteleri bunu başaramadığı için Türkiye’de ki tıp fakültelerinde ki bilim

çevreleri bu açığını yurt dışından karşılamaktadırlar. Bugün veteriner tıbbının, insan tıbbı ile

iletişim kuracağı en önemli alanlardan birisi olan “ Laboratuvar Hayvanları Hekimliği ” olmasına

rağmen veteriner fakültelerimiz bu konuda dahi kılını kıpırdatmamaktadırlar. İşsiz olan

meslektaşlarımız için önemli bir istihdam alanı olmasına rağmen birçok tıp fakültesi uluslararası

standartlarda eğitim görmüş, yetişmiş “ Laboratuvar Hayvanları Hekimi ” veteriner hekim

aramasına rağmen bulamıyor. Veteriner tıbbının, insan tıbbı ile iletişim kuracağı en önemli bir

diğer önemli alan “ZOONOZLAR”dır. Bu alanda bile insan tıbbı ile asgari müşterekte birleşerek

iş birliği yapılamadığı için her kes kendi tarafında saflarını muhafaza ederek karşıdan karşıya

adeta el sallayarak sözde Türkiye’nin zoonoz sorununu çözmeye çalışılıyor. 
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Tüm bu olumsuzluklar nedeniyle bugün meslek olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü

dönemini yaşamaktayız. Bu kadar kötü çöküntü yaşanırken farklı düşüncelere sahip meslek

mensupları olsak dahi bir türlü yenemediğimiz içimizdeki kibir ve gururumuzun kurbanı

olmamız nedeniyle bir araya gelip çözüm üretme kültürü ve becerisini kaybetmiş olmamız ise

çok daha vahim bir durum. Oysa dijital çağa doğru hızla ilerlediğimiz dünyamızda profesyonel

meslekler çağımızı belirliyorlar. Toplumsal hiyerarşinin en üst kesimlerini profesyoneller işgal

etmektedir. Kısacası, yüzyılımızda toplumsal yaşamımızı profesyoneller yönlendirmektedir.(16)

Meslek olarak profesyonel meslek grupları içinde yer almamıza rağmen hekim, hukukçu,

mühendis v.s gibi profesyonelleri oluşturan meslekler gibi profesyonelleşmediğimiz ve

dünyadaki değişimi benimsemediğimz için toplumsal yaşam içinde yerimizi almakta

zorlanıyoruz. Profesyonellik, halkın yaşamsal çıkarları için var olduğumuzu somut bir şekilde

ortaya koymaktır.(16) Bunu yeterince ortaya koyduğumuzu söyleyemeyiz.Örneğin: gelir

dağılımında ki çarpıklık ve kötü ekonomi politikaları nedeniyle  insanlarımız açlıkla mücadele

etmek zorunda kalırken,hayvansal gıda tüketiminde sıkıntı yaşamalarına rağmen meslek

örgütlerimizin ve fakültelerimizin ilgili bölümlerinin sessiz kalmaları.

Küreselleşen dünyada yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm, toplumsal yapıyı ve ilişkileri

derinden etkilemektedir. Geçen asrın son çeyreğinde başlayan ve bu asırda da devam edeceği

anlaşılan bu derin etkiyle birlikte yaşanan değişim ve dönüşüm süreci her alanda olduğu gibi

kamu yönetimi yapısı ve fonksiyonları üzerinde derin izler bırakmış, yeni değerler ortaya

çıkarmıştır. Stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde vatandaş merkezli, katılımcı, hesap

verebilen, saydam, etkin, etkili bir yerel yönetim anlayışı kamu yönetimi reformları için temel

ilke ve değerler olarak ön plana çıkmıştır. Meslek olarak bu yaşananlar karşısında ve dünyada

değişen şartlar karşısında insanlığa hizmet edebilmek için mesleğimizle ilgili önemli gelişmeler

meydana gelmekte ve çalışmalar yapılmaktadır.(17) Çağımızda yaşanmakta olan bu gelişmeler

ve çalışmalar dünyada bulunduğumuz çağın gereği yaşanan değişimin bir sonucudur. Türk

veteriner hekimliği 21 yy.’da yaşanan bu değişime ayak uyduramadığı ve meslek olarak bir

strateji oluşturamadığı için bugünkü büyük çöküşü yaşamakta, halâ 1762 ve 1842 yıllarının

zihniyetiyle meslek politikası oluşturulmaya çalışılarak dünyada ki değişimin çok çok gerisinde

kalınmaktadır. Strateji sonuca bakar, stratejiniz yoksa taktiksel uygulamaların anlamı olmaz.(1)

Dünyadaki değişime ayak uyduramamak meslek olarak en büyük handikabımız. Bunun yanı

sıra dünyadaki değişime ayak uydurmak için değişik meslek alanlarımızda mücadele eden

meslek mensupları ise tıpkı bir tarihte bu ülkeye matbaanın gelmesine karşı çıkanların yaptığı

gibi adeta kanserleşmiş ortaçağ zihniyetiyle önleri kesilmekte ve engellenmektedir.

Çok stratejik özelliğe sahip bir meslek olmamıza rağmen 1842 yılından bugüne kadar

(20.10.2020 itibariyle) geçen 178 yıllık süre zarfında meslek politikalarımız dünyada ki

gelişmeleri dikkate alarak bir meslek stratejisi ortaya konmamış sadece günü kurtarmaya

yönelik palyetif tedbirler alınmakla yetinilmiş, bugün geldiğimiz nokta, sayıları otuzu aşan

fakülte, her geçen gün eğitim kalitesinin bozulması, fakültelerin veteriner hekim yetiştirmekten

ziyade mezunlarına veteriner hekim diploması veren eğitim kurumları haline gelmesi, kamu

hizmeti görevinin verilmesinde önemli role sahip örgüt yapısının 1985 yapılan reorganizasyon

ile, yine Türk Silahlı Kuvvetlerinde yapılan bir takım düzenlemelerle askeri veteriner hekimliği

hizmetlerinin işlevsiz hale getirildiği, kamunun dışında çalışan serbest meslek mensuplarının

uluslararası standartlara uygun yapılanmadan ve çalışma şartlarından uzak şartlarda

mesleklerini icra etmek zorunda kalmaları, özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın

mesleklerinin gereklerini yerine getirmekte zorlanmaları ve hak ettikleri ücreti almakta

zorlanmaları, meslek olarak çok vahim bir durumdur.Tüm bunların yanısıra ülke olarak

insanımızın ihtiyaç duyduğu hayvansal gıdayı kendi olanaklarımızla üretecek şekilde bir

hayvancılık politikası için dünyanın en güzel coğrafyasında en güzel topraklara ve iklimine

sahip olmamıza rağmen ithalat yaptığımız ülkelerin Tarım Bakanlıklarını ve veteriner

hekimlerini şaşırtacak şekilde canlı hayvan ve karkas et ithalatının bütün hızıyla devam etmesi

ise apayrı vahim bir durum. Bir diğer önemli konu ise tarım ve hayvancılığa, AB’nin çiftçisine

verdiği desteğin 1/5 kadar destekleme yapılıyor (13), yine 5488 sayılı “ Tarım Kanunu” nun “

tarımsal desteklemelerin finansmanı ” başlıklı 21. maddesinde “ Tarımsal destekleme

programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır.

Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz ” ifadesine

rağmen bugün tarım ve hayvancılığa ayrılan kaynak % 0,36 (14) olmasına rağmen meslek

olarak kimsenin sesi çıkmıyor veya yeteri kadar kimse sesini yükseltmiyor veya duyurmak

istemiyor, neden ?.
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Tüm bu olumsuzluklar nedeniyle bugün meslek olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü

dönemini yaşamaktayız. Bu kadar kötü çöküntü yaşanırken farklı düşüncelere sahip meslek

mensupları olsak dahi bir türlü yenemediğimiz içimizdeki kibir ve gururumuzun kurbanı

olmamız nedeniyle bir araya gelip çözüm üretme kültürü ve becerisini kaybetmiş olmamız ise

çok daha vahim bir durum. Oysa dijital çağa doğru hızla ilerlediğimiz dünyamızda profesyonel

meslekler çağımızı belirliyorlar. Toplumsal hiyerarşinin en üst kesimlerini profesyoneller işgal

etmektedir. Kısacası, yüzyılımızda toplumsal yaşamımızı profesyoneller yönlendirmektedir.(16)

Meslek olarak profesyonel meslek grupları içinde yer almamıza rağmen hekim, hukukçu,

mühendis v.s gibi profesyonelleri oluşturan meslekler gibi profesyonelleşmediğimiz ve

dünyadaki değişimi benimsemediğimz için toplumsal yaşam içinde yerimizi almakta

zorlanıyoruz. Profesyonellik, halkın yaşamsal çıkarları için var olduğumuzu somut bir şekilde

ortaya koymaktır.(16) Bunu yeterince ortaya koyduğumuzu söyleyemeyiz.Örneğin: gelir

dağılımında ki çarpıklık ve kötü ekonomi politikaları nedeniyle  insanlarımız açlıkla mücadele

etmek zorunda kalırken,hayvansal gıda tüketiminde sıkıntı yaşamalarına rağmen meslek

örgütlerimizin ve fakültelerimizin ilgili bölümlerinin sessiz kalmaları.

Küreselleşen dünyada yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm, toplumsal yapıyı ve ilişkileri

derinden etkilemektedir. Geçen asrın son çeyreğinde başlayan ve bu asırda da devam edeceği

anlaşılan bu derin etkiyle birlikte yaşanan değişim ve dönüşüm süreci her alanda olduğu gibi

kamu yönetimi yapısı ve fonksiyonları üzerinde derin izler bırakmış, yeni değerler ortaya

çıkarmıştır. Stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde vatandaş merkezli, katılımcı, hesap

verebilen, saydam, etkin, etkili bir yerel yönetim anlayışı kamu yönetimi reformları için temel

ilke ve değerler olarak ön plana çıkmıştır. Meslek olarak bu yaşananlar karşısında ve dünyada

değişen şartlar karşısında insanlığa hizmet edebilmek için mesleğimizle ilgili önemli gelişmeler

meydana gelmekte ve çalışmalar yapılmaktadır.(17) Çağımızda yaşanmakta olan bu gelişmeler

ve çalışmalar dünyada bulunduğumuz çağın gereği yaşanan değişimin bir sonucudur. Türk

veteriner hekimliği 21 yy.’da yaşanan bu değişime ayak uyduramadığı ve meslek olarak bir

strateji oluşturamadığı için bugünkü büyük çöküşü yaşamakta, halâ 1762 ve 1842 yıllarının

zihniyetiyle meslek politikası oluşturulmaya çalışılarak dünyada ki değişimin çok çok gerisinde

kalınmaktadır. Strateji sonuca bakar, stratejiniz yoksa taktiksel uygulamaların anlamı olmaz.(1)

Dünyadaki değişime ayak uyduramamak meslek olarak en büyük handikabımız. Bunun yanı

sıra dünyadaki değişime ayak uydurmak için değişik meslek alanlarımızda mücadele eden

meslek mensupları ise tıpkı bir tarihte bu ülkeye matbaanın gelmesine karşı çıkanların yaptığı

gibi adeta kanserleşmiş ortaçağ zihniyetiyle önleri kesilmekte ve engellenmektedir.

Çok stratejik özelliğe sahip bir meslek olmamıza rağmen 1842 yılından bugüne kadar

(20.10.2020 itibariyle) geçen 178 yıllık süre zarfında meslek politikalarımız dünyada ki

gelişmeleri dikkate alarak bir meslek stratejisi ortaya konmamış sadece günü kurtarmaya

yönelik palyetif tedbirler alınmakla yetinilmiş, bugün geldiğimiz nokta, sayıları otuzu aşan

fakülte, her geçen gün eğitim kalitesinin bozulması, fakültelerin veteriner hekim yetiştirmekten

ziyade mezunlarına veteriner hekim diploması veren eğitim kurumları haline gelmesi, kamu

hizmeti görevinin verilmesinde önemli role sahip örgüt yapısının 1985 yapılan reorganizasyon

ile, yine Türk Silahlı Kuvvetlerinde yapılan bir takım düzenlemelerle askeri veteriner hekimliği

hizmetlerinin işlevsiz hale getirildiği, kamunun dışında çalışan serbest meslek mensuplarının

uluslararası standartlara uygun yapılanmadan ve çalışma şartlarından uzak şartlarda

mesleklerini icra etmek zorunda kalmaları, özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın

mesleklerinin gereklerini yerine getirmekte zorlanmaları ve hak ettikleri ücreti almakta

zorlanmaları, meslek olarak çok vahim bir durumdur.Tüm bunların yanısıra ülke olarak

insanımızın ihtiyaç duyduğu hayvansal gıdayı kendi olanaklarımızla üretecek şekilde bir

hayvancılık politikası için dünyanın en güzel coğrafyasında en güzel topraklara ve iklimine

sahip olmamıza rağmen ithalat yaptığımız ülkelerin Tarım Bakanlıklarını ve veteriner

hekimlerini şaşırtacak şekilde canlı hayvan ve karkas et ithalatının bütün hızıyla devam etmesi

ise apayrı vahim bir durum. Bir diğer önemli konu ise tarım ve hayvancılığa, AB’nin çiftçisine

verdiği desteğin 1/5 kadar destekleme yapılıyor (13), yine 5488 sayılı “ Tarım Kanunu” nun “

tarımsal desteklemelerin finansmanı ” başlıklı 21. maddesinde “ Tarımsal destekleme

programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır.

Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz ” ifadesine

rağmen bugün tarım ve hayvancılığa ayrılan kaynak % 0,36 (14) olmasına rağmen meslek

olarak kimsenin sesi çıkmıyor veya yeteri kadar kimse sesini yükseltmiyor veya duyurmak

istemiyor, neden ?.
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Bunun sonucunda meslek olarak Avrupa Birliği ( AB ) gelişmiş ve çağdaş ülkeleriyle, A.B.D ‘de

veteriner hekimliği mesleğinin gördüğü saygınlık düzeyine ulaşılamamıştır. Oysa saygınlık güç

demektir, bunu başaramazsanız asgari gücünüz bir şey ifade etmez. Bu gücü elde edebilmek

için 21.yy’ın evrensel standartlarında çalışmak ve bilgi üretmek gerekir. Çünkü başarı kesintisiz

çalışanların ürünüdür. Meslek olarak özgül ağırlığınız olmazsa sizi kimse dikkate almaz ve

saygınlığınız olmaz. Çünkü kendi çıkarlarınızın dışında toplumsal sorunları sahiplenmiyorsunuz

çözüm üretmiyorsunuz demektir. Unutmayalım hiçbir mazeret başarının yerini alamaz.

Dünyadaki mesleki gelişmelere seyirci kalamayız, bu gelişmelerin içinde olmak zorundayız. O

nedenle mazeret öne sürmeden yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz sorunları fikir

ayrılıklarına rağmen birlikte çözmek ve çözüm üretmek zorundayız. Türk veteriner hekimliği,

2020 yılında veteriner hekimlik mesleğinin ülkemizde eğitim öğretime başlamasının 178’inci

yılını kutlarken 178 ‘inci yıla cumhuriyet tarihinin en büyük sıkıntıları ve sorunlar yumağı içinde

girmektedir. Bu sıkıntıları ve sorunları aşabilmek için başta eğitim, bilimsellik ve veteriner

hizmetleri açısından küreselleşen dünya ile entegre olabilecek bir veteriner hekimliği meslek

politikasına ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum.

*Kaynaklar için yazar ile iletişime geçebilirsiniz.

Meslek hayatında kırkıncı yılına giren bir meslek mensubu olarak kırk yıl boyunca mesleki

alanda yaşadığımız sorunlarla ilgilendim, toplantılara katıldım, veteriner hekimleri derneğimizin

arşivinden zaman zaman faydalandım. Meslek politikası olarak gördüğüm tablo şu; hayvan

sağlığı, hayvan hastalıkları, gıda ve gıda güvenliği, zoonoz ve tarım bakanlığı içinde veteriner

hekimlerin istihdam sorunları dışında bir politikanın oluşturulamadığıdır. Oysa veteriner hekimliği

mesleği ile ilgili Fransa’nın Lyon şehrinde Claude Bourgelat tarafından 13 Şubat 1762 tarihinde

dünyanın ilk “Veteriner Okulu”nun açılmasından itibaren dünyada veteriner hekimliği mesleğinde

çok önemli gelişmeler olmasına rağmen bu gelişmelere uzak kalmışız. Özellikle bir veteriner

hekim kadar bilgili olan patolog, fizyolog, anatomist, antropolog, halk sağlıkçı, sosyal hekimliğin

en önemli temsilcilerinden olan ünlü Alman tıp bilim insanı Prof.Dr. Rudolf L.K Virchow (1821-

1905) önemli bir halk sağlığı sorunu olan Trichinella ile ilgili 1855 yılında yapmış olduğu

araştırma ile elde ettiği bilgiler sayesinde dünyada ilk kez insan ve hayvan enfeksiyonları

arasında bağlantıyı kuran bir bilim insanı olarak veteriner hekimliği mesleğinin ve veteriner

tıbbının insan sağlığı için vazgeçilemez bir öneme sahip olduğunu görmesi, bu nedenle et

muayenesini muhakkak veteriner hekimlerin yapması gerektiğini savunarak, kabul ettirip hayata

geçirmesinden ve “Ben sadece şunu bilirim ki; insan tıbbı ile veteriner tıbbı arasında bir fark

yoktur, olmamalıdır da, zaten bir alanda elde edilen deneyim diğer alanın gelişmesini

destekleyecektir” şeklinde açıklamalarda bulunarak tarihi bir gerçeği dile getirmesinden, ayni

şekilde kısa bir süre yanında çalışan öğrencisi olan ve modern tıbbın babası olarak da bilinen

Kanadalı Dr. William Osler (1849 – 1919), ”Veteriner Hekimlik ve İnsan Hekimliği birbirini

tamamlamaktadır ve tek tıp/tek hekimlik olarak düşünülmeli, kabul edilmelidir” şeklinde

açıklamalardan iki asıra yakın uzak kalarak ancak 21.yy’da bu bilgilere ulaşmak, fakültelerimizin

ve meslek örgütlerimizin yıllardır bu bilgilerden bir haber olmaları ve bu eksik bilgilere göre

dünya gerçeklerinden uzak meslek politikası oluşturulması bir meslek mensubu olarak beni

derinden yaralamakla birlikte İzmir Veteriner Hekimleri Odası Veteriner Halk Sağlığı Çalışma

Grubumuz üyesi Veteriner Hekim Arzu Temizyürek’ in 2007 yılında Veteriner Hekimleri Derneği

Dergisi’nin 2007 yılı, 4 sayısında yayınlanan “Veteriner Hekimler ile İnsan Hekimleri Tek Sağlık

Konseptine Geri Dönüyorlar.” başlıklı makalesi ile Türkiye gündemine taşıması nedeniyle İzmir

Veteriner Hekimleri Odası Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubu mensubu olarak duyduğum

mutluluğu anlatamam. Hal böyle olunca “Türk Veteriner Hekimliği” bahsettiğim tarihsel süreçte

dünyada veteriner hekimliği mesleğinde yaşanan önemli gelişmelerden ve dünyada

epidemiyolojinin babası olarak bilinen Prof. Dr. Calvin W.Schwabe, ( 1927 - 2006 ) gibi çok

önemli bir bilim insanının  evrensel veteriner hekimliği mesleği için saptamada bulunduğu “

dünyada hiçbir mesleğin sahip olmadığı ‘ Tıp Bilimi ‘ ile ‘ Tarım Bilimi 'arasında köprü vazifesi

gören tek meslek oluşu” anlayışından uzak bir bakış açısı ile yapılanmış olması, bu yapılanma

nedeniyle küresel bir boyuta ulaşan dünya veteriner hekimliği ve bilimi ile entegre olmaktan uzak

bir konumdadır.
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1.SÜT SEKTÖRÜ 

Geçen yıl, %3,2 oranında protein ve yüzde %3,6 oranında yağ değerlerine sahip çiğ süt için

Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından belirlenen litre tavsiye fiyatı, 1 Ocak-31 Ocak 2018 tarihleri

arasındaki dönem için 1,40 TL idi. Bu tavsiye fiyatı, 1 Şubat-30 Haziran 2018 tarihlerini

kapsayan dönem için 1,44 TL oldu; buna 0,09 TL soğutma bedeli eklenerek, tavsiye fiyat

toplamda 1,53 TL/Litre olarak belirlendi. Ardından, 15 Ağustos-31 Aralık 2018 tarihlerini

kapsayan dönem için ise 1,70 TL/litre olarak ilan edildi. Ancak 2018 yılının ilk çeyreğine

yaklaştığımızda artan enflasyon oranlarına karşı üreticilerin yem maliyetlerinde, mazot

giderlerinde zorlanmasından kaynaklı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı 2018 yılının sonlarında

çiğ süt destek fiyatlarını 10 kuruştan 25 kuruşa yükselterek üreticinin rahatlaması sağlandı.
 

2019 yılına girildiğinde ise 1 Ocak-30 Nisan 2019 tarihleri arasında 1,7 TL,1 Mayıs-31 Aralık

tarihleri arasında 2,00 TL olarak belirlenen süt fiyatlarında 2019 Ekim ayı başında değişikliğe

gidilerek 15 Kasım-31 Aralık tarihleri arası için çiğ süt fiyatları 2,30 TL olarak değiştirildi.

 
2019 yılının ilk altı ayı verilerine göre toplam süt üretimi bir önceki yılın aynı oranına kıyasla %

5,01 oranında azalarak 5 milyon ton seviyelerinde gerçekleşti.                                                     

Toplanan (Sanayiye gönderilen) İnek Sütü (ton)

Öncelikli olarak Türkiye 2018 süt, et ve yem sektöründeki gerçekleşen rakamlara göz

attığımızda  ;

 

•    Toplam süt üretimi  22 milyon 121 bin ton,

•    Toplam kırmızı et üretimi 1 milyon 118 in 695 ton, yem üretimi ise 25.5 milyon ton olarak

gerçekleşmiştir.

Uzman Veteriner Hekim Burak ÇEMREK
Proyem Teknik Destek Yöneticisi 

TÜRKİYE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ
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Uzman Veteriner Hekim Burak ÇEMREK
Proyem Teknik Destek Yöneticisi 

TÜRKİYE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ
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3.YEM SEKTÖRÜ

 

Dünyada karma yem sanayii 1800’lü yılların sonunda başlamasına karşın ülkemizde ilk yem

fabrikası 1955 yılında kurulmuştur. Türkiye’de karma yem sanayiindeki gelişim 1956 yılında

Yem Sanayii Türk A.Ş.’nin kurulmasıyla başlamıştır.1996 yılından bu yana serbest piyasa

koşullarında kendi ayakları üzerinde durmayı başarabilen karma yem sektöründe, 525 faal yem

fabrikası bulunmaktadır.

Karma Yem Fabrikalarının Yıllara Göre Sayıları

2.KIRMIZI ET SEKTÖRÜ

 

Bu senenin başlaması ile kırmızı et sektöründe kesim fiyatlarına bağlı olarak krizler yaşandı.

Ülkemizde yeterli hayvan kaynağının az olması hatta var olan hayvan varlığının

değerlendirilememesine bağlı olarak et sektöründe ciddi ithalatlar gerçekleştirildi. Özellikle 2018

yılının sonunda yoğun besilik ithal hayvan getirilmesinden kaynaklı olarak 2019 yılında kriz

yaşandı. Getirilen bu hayvanların kesim zamanlarının birbirine yakınlığından dolayı ve sektörde

kesim yapan firmaların talepleri karşılayamamasına bağlı olarak yetiştiriciler uzun süreler

hayvanlarını çiftliklerde tutmak zorunda kaldı. Ayrıca kesim fiyatlarının düşük seyretmesi bu

süre zarfında devamlı girdi (fabrika yemi, kaba yem ve mazot vb...) maliyetlerinin artması bir

takım et sektöründe krize neden oldu. Kırmızı et ve kasaplık hayvan ithalatı hayvancılığımızı ve

dolayısıyla yem sanayiinin gelişimini engellemektedir. Kırmızı et fiyatlarının yüksek olduğu

gerekçesiyle yapılan 1 milyondan fazla hayvan ve 50 bin ton kırmızı et ithalatı neticesinde

üreticilerimizin elinde yüzbinlerce satılamayan hayvan kesim için beklemek zorunda kalmıştır.

Kırmızı et üreticileri et üretim maliyetinin altında bir fiyata hayvanlarını kestiremez hale

gelmiştir. ESK hayvanlarını kestirmek için bekleyenlere 3-4 ay sonrasına gün vermiştir.

Hayvansal ürünlerde fiyat istikrarının sağlanabilmesi için kırmızı et gibi mamul maddelerin

ithalatına yönelik politikalardan vazgeçilerek, yem hammaddelerinin dünya fiyatlarından yem

sanayiine arzına yönelik politikaların karar vericilerce benimsenmesi gerekmektedir. Kırmızı et

ve kasaplık hayvan ithalatına bir an önce son verilmelidir. Serbest pazar ekonomisinin doğal bir

gereği olarak devletimizin ticaretten planlı olarak çekilmesi gerekmektedir.

Süt sığırı işletmelerinde süt verimlerinin azalmasına neden olan faktörler olarak kaba yem

kaynaklarındaki yetersizlikler, döl verimi problemleri, fabrika yemi ve hammadde fiyatlarında

artış buna bağlı olarak kullanımın azaltılması ve işletme takiplerinin yetersizliği göze çarpmakta.

Ülkemizde kaba yem kaynağı olarak kullanılan yoncanın, samanın ve silaj fiyatlarının

yükselmesi ile kullanım miktarlarında azalma ya da çiftliklere alım miktarlarında azalmalar

meydana getirmekte. Alternatif kaba yem kaynaklarının üretiminin iklim ve maliyet şartlarına

bağlı olarak tercih edilememesi maliyetlerin artmasına neden olmakta.2018 yılında dane

mısırda yaşanan krize bağlı olarak bu sene danelik mısır ekimine yönelme silajlık mısır

üretiminde azalma maliyetleri oldukça yukarıya taşımaktadır. İşletmelerde düzenli takibin

olmaması özellikle sürü yönetimin uygun şartlarda yapılmamasına bağlı olarak döl verimi

problemleri ile özellikle metabolik hastalıkların artması ve küçük üretici diye belirttiğimiz aile

işletmelerinin bilgi eksikliğine bağlı olarak süt üretiminde azalma buna bağlı olarak maliyetlerde

artışa neden olmaktadır.
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3.YEM SEKTÖRÜ
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Yem Sanayii Türk A.Ş.’nin kurulmasıyla başlamıştır.1996 yılından bu yana serbest piyasa

koşullarında kendi ayakları üzerinde durmayı başarabilen karma yem sektöründe, 525 faal yem

fabrikası bulunmaktadır.

Karma Yem Fabrikalarının Yıllara Göre Sayıları

2.KIRMIZI ET SEKTÖRÜ

 

Bu senenin başlaması ile kırmızı et sektöründe kesim fiyatlarına bağlı olarak krizler yaşandı.

Ülkemizde yeterli hayvan kaynağının az olması hatta var olan hayvan varlığının

değerlendirilememesine bağlı olarak et sektöründe ciddi ithalatlar gerçekleştirildi. Özellikle 2018

yılının sonunda yoğun besilik ithal hayvan getirilmesinden kaynaklı olarak 2019 yılında kriz

yaşandı. Getirilen bu hayvanların kesim zamanlarının birbirine yakınlığından dolayı ve sektörde

kesim yapan firmaların talepleri karşılayamamasına bağlı olarak yetiştiriciler uzun süreler

hayvanlarını çiftliklerde tutmak zorunda kaldı. Ayrıca kesim fiyatlarının düşük seyretmesi bu

süre zarfında devamlı girdi (fabrika yemi, kaba yem ve mazot vb...) maliyetlerinin artması bir

takım et sektöründe krize neden oldu. Kırmızı et ve kasaplık hayvan ithalatı hayvancılığımızı ve

dolayısıyla yem sanayiinin gelişimini engellemektedir. Kırmızı et fiyatlarının yüksek olduğu

gerekçesiyle yapılan 1 milyondan fazla hayvan ve 50 bin ton kırmızı et ithalatı neticesinde

üreticilerimizin elinde yüzbinlerce satılamayan hayvan kesim için beklemek zorunda kalmıştır.

Kırmızı et üreticileri et üretim maliyetinin altında bir fiyata hayvanlarını kestiremez hale

gelmiştir. ESK hayvanlarını kestirmek için bekleyenlere 3-4 ay sonrasına gün vermiştir.

Hayvansal ürünlerde fiyat istikrarının sağlanabilmesi için kırmızı et gibi mamul maddelerin

ithalatına yönelik politikalardan vazgeçilerek, yem hammaddelerinin dünya fiyatlarından yem

sanayiine arzına yönelik politikaların karar vericilerce benimsenmesi gerekmektedir. Kırmızı et

ve kasaplık hayvan ithalatına bir an önce son verilmelidir. Serbest pazar ekonomisinin doğal bir

gereği olarak devletimizin ticaretten planlı olarak çekilmesi gerekmektedir.

Süt sığırı işletmelerinde süt verimlerinin azalmasına neden olan faktörler olarak kaba yem

kaynaklarındaki yetersizlikler, döl verimi problemleri, fabrika yemi ve hammadde fiyatlarında

artış buna bağlı olarak kullanımın azaltılması ve işletme takiplerinin yetersizliği göze çarpmakta.

Ülkemizde kaba yem kaynağı olarak kullanılan yoncanın, samanın ve silaj fiyatlarının

yükselmesi ile kullanım miktarlarında azalma ya da çiftliklere alım miktarlarında azalmalar

meydana getirmekte. Alternatif kaba yem kaynaklarının üretiminin iklim ve maliyet şartlarına

bağlı olarak tercih edilememesi maliyetlerin artmasına neden olmakta.2018 yılında dane

mısırda yaşanan krize bağlı olarak bu sene danelik mısır ekimine yönelme silajlık mısır

üretiminde azalma maliyetleri oldukça yukarıya taşımaktadır. İşletmelerde düzenli takibin

olmaması özellikle sürü yönetimin uygun şartlarda yapılmamasına bağlı olarak döl verimi

problemleri ile özellikle metabolik hastalıkların artması ve küçük üretici diye belirttiğimiz aile

işletmelerinin bilgi eksikliğine bağlı olarak süt üretiminde azalma buna bağlı olarak maliyetlerde

artışa neden olmaktadır.
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Yıllar İtibariyle Yem Cinslerine Göre Karma Yem Üretimleri (milyon ton)

Karma yem fiyatları 1734 sayılı Yem Kanunu ve Yem Yönetmeliği’nin 1973 yılında yürürlüğe

girmesinden itibaren devlet tarafından tespit edilmekte iken, 24 Ocak 1980 kararları sonrası

fiyatlar serbest piyasa koşullarında teşekkül etmektedir. Yem sanayii bir ara endüstri koludur.

Girdilerini büyük oranda bitkisel üretimden alır ve ürettiğini hayvansal üretime verir. Bu özelliği

nedeniyle yem fiyatları ağırlıkla iki unsurdan etkilenir. Bunlardan birisi hammadde fiyatları, diğeri

ise hayvansal ürün fiyatlarıdır. Yem hammadde fiyatlarındaki değişime bağlı olarak yem fiyatları

da yıllar itibariyle değişim göstermektedir.

 

Son 10 yılda etlik piliç yemi fiyatları %129, yumurta yemi fiyatları %144, süt yemi fiyatları %137,

besi yemi fiyatları ise %120 artış göstermiştir. Aynı dönemde mısır, arpa ve çavdarın yer aldığı

hububat fiyatları %105, fullfat soya ve soya küpesi %202, buğday kepeği, razmol ve kırık

buğdayın yer aldığı hububat yan ürünleri %149, ayçiçeği tohumu küspesi ve DDGS (damıtma

sanayii yan ürünleri) fiyatları ise %258 artış göstermiştir. 

Karma Yem Üretim Kapasitesi (milyon ton/yıl)

2018 yılı için, ülkemizdeki toplam yem fabrikalarının %54,1’ini 10 ton/saat kapasiteden küçük

fabrikaların oluşturduğunu söyleyebiliriz. 11-20 ton/saat kapasiteli fabrikaların oranı %25,9 olup,

geri kalan %20’lik kısım ise 20 ton/saat üzeri fabrikalardır. 50 ton/saat ve üzerinde kapasiteyle

çalışan fabrikalar ülkemizdeki yem fabrikalarının %5,5’lik kısmını oluşturmaktadır. Ülkemizde

faal yem fabrikaları ağırlıklı olarak İç Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinde yer almaktadır.

Türkiye karma yem sanayii tarım sektörünün genel büyümesinden daha hızlı bir büyüme

kaydetmiştir. Tarım sektörü 1995’den bu yana her yıl ortalama %2 büyürken karma yem sanayii

her yıl ortalama %8 büyümüştür. Yine tarım sektörü son 5 yılda her yıl ortalama %4 büyürken

karma yem sanayii ise her yıl ortalama %9 büyümektedir. Karma yemler, ağırlıklı olarak büyük-

küçükbaş, kanatlı ve balık yemleri olarak üretilmekte, bunun yanı sıra at yemi, kemirgen yemi,

pet yemleri gibi üretimler de yapılmaktadır. Kanatlı ve balık yemleri daha çok entegrasyonlar

tarafından üretilmekte ve tüketilmektedir. Üretildikten sonra piyasaya arz edilen yemler ise

genellikle büyük-küçükbaş yemleridir.

 

Ayrıca ülkemiz vitaminler, mineraller, enzimler gibi yem katkı maddeleri konusunda neredeyse

tamamen dışa bağımlı durumdadır. Bu yüzden Yem katkı maddelerinin geliştirilmesi ve

üretilmesine yönelik teşviklerin artırılması gerekmektedir.
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pet yemleri gibi üretimler de yapılmaktadır. Kanatlı ve balık yemleri daha çok entegrasyonlar

tarafından üretilmekte ve tüketilmektedir. Üretildikten sonra piyasaya arz edilen yemler ise

genellikle büyük-küçükbaş yemleridir.
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üretilmesine yönelik teşviklerin artırılması gerekmektedir.
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Yine son 10 yıllık dönemde rasyonlarda yoğun olarak kullanılan yukarıda sayılan yem

hammaddelerin fiyat artışı ortalaması %179, karma yemlerdeki fiyat artışı ortalaması ise %133

olarak tespit edilmiştir. 2018 yılında 2017 yılına göre etlik piliç yemi fiyatları %30, yumurta yemi

fiyatları %26, süt yemi fiyatları %30 ve besi yemi fiyatları da %26 artış göstermiştir. Aynı

dönemde hububat fiyatları %12, fullfat soya ve soya küpesi fiyatları %53, hububat yan ürünleri

fiyatları %23, ayçiçeği tohumu küspesi ve DDGS fiyatları ise %64 artış göstermiştir. Bu verilere

göre belirtilen dönemde yem hammadde fiyatları %38 artarken karma yem fiyatları ise %28

artmıştır.

2018 yılında hububat rekoltelerindeki azalma, döviz kurundaki ve faiz oranlarındaki artışlar,

ABD-Çin arasındaki ticari gerilim nedeniyle Çin’in Türkiye’nin ithalat pazarlarına ağırlık vermesi,

transgenik ürünlerin onaylanmasındaki aksaklıklar nedeniyle hammadde ithalatında yaşanan

sıkıntılar, yem hammadde fiyatlarının artmasına neden olmuştur. Yem hammadde fiyatlarının

aşırı artışını önlemek adına TMO tarafından belli dönemlerde arpa ile mısır ithalatı yapılarak

karma yem sanayiine arz edilmiş ve kepeklerle küspelerde gümrük vergileri 10 Ağustos 2018

itibariyle sıfıra indirilmiştir. Bu çabalara rağmen yem hammaddeleri ve karma yemdeki fiyat

artışları istenilen seviyede dengelenememiştir.

*Kaynaklar için yazar ile iletişime geçebilirsiniz.
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Derneğimizin
kuruluşunun

90.yılında
6.Şubat.2020

tarihinde yoğun
katılımlı bir panel

düzenledik.

Derneğimizin kuruluşunun 90.yılında düzenlediğimiz
panelden kareler

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ KURULUŞUNUN 90. YILINDA 
DÜZENLEDİĞİMİZ PANEL

39



Derneğimizin kuruluşunun 90.yılı nedeni ile Ulu Önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret ederek bir kez daha ilke ve

devrimlerinin bekçisi olduğumuzu belirttik

90. YILIMIZDA ANITKABİR ZİYARETİ
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90. YILIMIZDA ANITKABİR ZİYARETİ
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Derneğimizin İl Temsilcileri ile 28 Haziran 2019 yılında
yaptığımız geniş  katılımlı ve tam gün süren toplantısı ile

mesleki ve ülke hayvancılığı ile yaşamakta olduğumuz
sorunları ve çözüm önerileri üzerinde görüşler

paylaşıldı.

İl temsilcilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrası
Anıtkabir ziyaretinde bulunarak

Ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah
arkadaşlarına minnet ve şükranlarımızı sunduk.

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ İL TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI
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Diyarbakır Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesini Yönetim
Kurulu olarak ziyaret ederek panele katıldık,bu bağlamda

öğrenci kardeşlerimizle talepleri üzerine ayrıca bir söyleşiye
katılarak genç kardeşlerimize mesleğimizin yaşamsal önemini

vurguladık.

DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ZİYARETİMİZ
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Diyarbakır Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı
Sayın Prof. Dr. M. Aydın KETANİ  hocamızı makamında

ziyaret ettik.

Veteriner Hekimler
Derneği olarak Dicle

Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Hidroterapi

Ünitesi'ne maket at
armağan ettik.

DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ZİYARETİMİZ
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Dicle Üniversitesi Veteriner
Fakültesi'nde düzenlenen panele

konuşmacı olarak katıldık.

Dicle Üniversitersi
Veteriner Fakültesi adına

Sayın Dekan Prof. Dr.
Aydın Ketani tarafından

derneğimize plaket
hediye edildi.

DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ZİYARETİMİZ

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ

Veteriner Hekimler Derneği 
71. Dönem Yönetim Kurulu üyelerimiz
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Veteriner
Hekimler
Derneği 

olarak Veteriner
Hekimlik
Eğitimine

başlangıcının
177.yılında

Ankara
Üniversitesi

Veteriner
Fakültesi'nde 

 yapılan
toplantıya

katıldık.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2018-2019 yılı
Mezuniyet ve Yemin törenine törenine katılarak genç

meslektaşlarımızın gurur günlerine ortak olduk

VETERİNER HEKİMLİK EĞİTİMİN 177. YILI TOPLANTISI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ MEZUNİYET VE YEMİN 
TÖRENİ
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültemizin dekanlığına
atanan sayın Prof. Dr. Ender YARSAN hocamıza kutlama

ziyaretinde bulunduk

Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Mesleki

Gelişim Öğrenci
Topluluğu'nun
 (VET-ANKA)

organizasyonunda katılımcı
olduk.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANI
PROF. DR. ENDER YARSAN’A TEBRİK ZİYARETİMİZ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ MESLEKİ GELİŞİM ÖĞRENCİ 
TOPLULUĞU’NUN (VET-ANKA) ORGANİZASYONUNA KATILDIK
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi bir önceki
dekanımız sayın Prof. Dr. Belgin Sarımehmetoğlu' nu

görevi sırasında yaptığımız çeşitli ziyaretlerimizden bir
kare..

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya
Anabilim Dalı hocalarımızın, dernek olarak  katkıda

bulunduğumuz çalıştay sonrası nazik teşekkür
ziyaretleri..

ANKARA ÜNİ. VETERİNER FAK. ÖNCEKİ DEKANIMIZ PROF. DR. BELGİN 
SARIMEHMETOĞLU’NU ZİYARET

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI 
HOCALARIMIZIN DERNEK ZİYARETİ
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Türk Veteriner Hekimliği Konsey Başkanı sayın Ali Eroğlu
daha önce derneğimizi ziyaret etmişler ve mesleki konularda

uzun soluklu ve son derece yararlı bir görüşme yapmıştık. 
Bizler de sayın başkanımıza iade-i ziyarette bulunarak bilgi

ve görüş alışverişinde bulunduk

Derneğimizin 70. Dönem Yönetim Kurulu' nda ve diğer
organlarımızda görev almış bulunan değerli

meslektaşlarımıza şükran plaketi takdim toplantısından bir
kare..

TÜRK VETERİNER HEKİMLİĞİ KONSEYİ ZİYARETİMİZ

MESLEKTAŞLARIMIZA ŞÜKRAN PLAKETİ TAKDİM TOPLANTISI 
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Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odamızın 
Polatlı  Şubesi yönetimi derneğimizi ziyaret ettiler.

Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi
sunarız.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
tarafından yoğun bir emekle meydana getirilen 

Anatomi Müzesi'ni ziyaret ettik.
Bu bağlamda büyük emeği geçen hocalarımızdan

sayın Doç. Dr. Okan EKİM hocamıza şükran plaketi takdim ettik

ANKARA BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLERİ ODAMIZIN POLATLI ŞUBESİ 
DERNEĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

DOÇ. DR. OKAN EKİM HOCAMIZA ŞÜKRAN PLAKETİMİZ
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı
sayın Veteriner Hekim Seyfettin ASLAN derneğimize ziyarette

bulundular.

Serbest Veteriner
Hekimler

Derneği'nin
mesleki

tecrübelerimizi
paylaşmak ve
mesleğimizi

konuşmak üzere
düzenlediği

 on-line toplantıda
genç

meslektaşlarımız
ve geleceğin

veteriner
hekimleri ile bilgi
ve tecrünelerimizi

paylaştık.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANI 
VETERİNER HEKİM SEYFETTİN ASLAN’IN DERNEK ZİYARETİ

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BAŞKANI DR. YALÇIN KÖKSAL SERBEST 
VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ’NİN ONLİNE TOPLANTISINA KATILDI
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Konuk olarak
davet edildiğimiz,

Halk TV'de
yayınlanan

Sami Doğan'la
Tarımda Neler

Oluyor?
programında

mesleğe dair soru
ve sorunları
kamuoyu ile

paylaşma
fırsatımız oldu.

Belediye Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner
Hekim Sinan OKÇUOĞLU ile birlikte Kanal B televizyonunda katıldığımız

açık oturumdan görüntüler..

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BAŞKANI DR. YALÇIN KÖKSAL HALK TV - 
TARIMDA NELER OLUYOR? PROGRAMINA KATILDI

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ BAŞKANI DR. YALÇIN KÖKSAL KANAL B’DE 
AÇIK OTURUMA KATILDI
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Dernek merkezimizde bulunan ''1930'dan Bugüne Başkanlarımız'' panosu

Dernek merkezimizde bulunan, 
görevi başında aramızdan ayrılan meslektaşlarımız anısına

düzenlediğimiz '' Meslek Şehitleri'' panomuz..
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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


