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Dergi üç ayda bir çıkar ve ücretsiz olarak 
dağıtılır. Dergimizde yayınlanacak yazılarda 
Yayın Kurulu değişiklikler yapabilir. Gelen 
yazılar yayınlansın, yayınlanmasın iade 
edilmez. Bu dergide yer alan yazılardaki 

görüşler yazarlarına aittir. Yayın hakları Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği’ne aittir.

Değerli Okuyucular; 

2006 yılı Kasım Döneminden itibaren Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisinin 
4 sayısında birlikte olduk. Bu dönem içerisinde belirli bir format oluşturarak Dergimizi 
çıkarttık. Yapılan değerlendirmelerde olumlu eleştiriler aldık, bu durum bizleri daha iyiyi 
yapabilme noktasında cesaretlendirdi. Bu düşüncelerle hazırlığını yaptığımız Dergimi-
zin bu sayısında da sizlerle birlikteyiz. 

Bilindiği üzere Kasım 2008 döneminde Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin 43.Genel 
Kurulu yapıldı. Geniş bir katılımla ve son derece olumlu bir hava içerisinde Ankara’da 
gerçekleştirilen Genel Kurul’da iki liste halinde seçimler yapıldı. Dr.Mehmet ALKAN 
başkanlığındaki liste seçimi kazanarak görevine başladı. Göreve başladıktan sonraki 
kısa süre içerisinde 27-28 Kasım 2008 tarihinde Ankara’da TOBB Konferans Salonun-
da II. Türkiye Zoonotik Hastalıklar (Kene Kaynaklı Enfeksiyonlar) Sempozyumu ve 4–5 
Aralık 2008 tarihinde Antalya Falez Otel’de Kuduzun Avrupa bölgesinde eliminasyonu 
için bölgesel işbirliği Çalıştayı gerçekleştirildi. Aynı zamanda 10 Ocak 2009’da İzmir’de 
Oda Başkanlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Yine bu zaman içerisin-
de 22 Ocak 2009’da Tarım ve Köyişleri Bakanı ziyaret edilerek mesleğimizin sorunları 
ve çözüm önerilerine ilişkin bir görüşme yapıldı. Bütün bu konular ilgili değerlendirmeler 
Konsey Faaliyetleri kısmında sunuldu. Bununla birlikte özellikle son altı aylık döne-
me ilişkin mesleğimiz ile ilgili gelişmeler de Haberler bölümünde ayrıntılı şekilde ifade 
edildi.       

Son zamanlarda yaygın şekilde kullanılan ve üzerinde önemle durulan bir kavram 
olan Tek Sağlık kavramı A.Ü.Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.İrfan EROL ve 
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Dr.Mehmet ALKAN tarafından Tek Dünya Tek Sağlık 
başlıklı makale ile Görüş Kısmında sunuldu. Dr.F.İpek Keskin ve Prof.Dr.Sezai KAYA 
tarafından hazırlanan Et ve Ürünlerinin Pişirilmesi Sırasında Oluşan Zararlı Maddeler: 
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar ile ilgili bir derleme Güncel Kısmında verildi. 

Bilimsel makaleler Kısmında iki farklı konu ele alındı. “Antibiyotiklere Direnç Ve 
Dirençliliğin Boyutlarının Çok Yönlü Değerlendirilmesi” ve “Buzağıların Süt İkame Yemi 
İle Beslenmesi”.

İz Bırakanlar Kısmında Türkiye’de Veteriner Parazitolojinin Gelişimi konusu ve-
teriner hekimliği eğitimini de içine alacak şekilde geniş bir bakış açısıyla Prof.Dr.Zafer 
KARAER tarafından irdelendi. Dergimizin bu sayısında mesleğimiz ile ilgili Kitapların 
tanıtıldığı bir bölüm de oluşturuldu. 

Yakın zamanda aramızdan ayrılan Prof.Dr.Fahri BÖLÜKBAŞI, Prof.Dr. H.Servet 
ŞENEL ve Doç.Dr. Yücel ÇAM ile ilgili yazılar ise Rahmetle Anıyoruz Kısmında su-
nuldu. 

Dergimizin bu sayısının da sizlerin beğenisini kazanacağını ümit eder; emeği ge-
çen ve katkı sağlayanlara teşekkür ederiz. 

Gelecek sayıda buluşmak üzere…

Yayın Kurulu
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Değerli meslektaşlarım,

Dergimizin bir önceki sayısında: “Hepimizin de gözlemlediği gibi Ulus 
olarak zor günler geçiriyoruz. Ümidimiz sağlıklı ve aydınlık yarınlara bir an 
önce ulaşabilmek. Bizim, meslek olarak sorunlarımız maalesef eksilmek bir 
yana artarak devam ediyor. Üstümüzdeki haksız ve adaletsiz uygulamalara 
karşı verdiğimiz uğraşlar tüm enerjimizi sömürdüğü gibi tatmin edici bir sonuç 
elde edemeyişimiz moralimizi ve motivasyonumuzu bozuyor. Birde emek sarf 
edip bir sonuç alamamanın hüsranını yaşıyoruz. Ödüllü Yönetmenimiz Nuri 
Bilge Ceylan’ın “Güzel ve Yalnız Ülkem” sözünü bizde “Güzel ve Yalnız 
Mesleğim” diye kendimize uyarlarsak herhalde yanlış yapmış olmayız ”diye 
söze başlamıştık, aradan geçen 6 aylık sürede, gerek ülkemizin sorunları, 
gerekse mesleğimizin sorunları azalmak ve hafiflemek yerine daha da arttı 
ve neredeyse içinden çıkılmaz bir hal aldı. Bu yıl bir yıl öncesini, bu ay bir ay 
öncesini, bu hafta bir hafta öncesini, bugün ise dünü arayarak geçiriyoruz. 
Hepimizde biliyoruz ki biz siyasetle uğraşan bir kuruluş değiliz. Fakat ülkemi-
zin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar bizleri de derinden 
etkilemektedir. Ülke olarak bir “Akıl Tutulması” sürecinden geçiyoruz. 90 
yıl öncesi Batılı emperyalistlerin ve onların yerli uşaklarının uyguladığı 
plan ve projelerini neredeyse aynen yaşıyoruz. Türk milletinin halaskar ve 
mümtaz evladı Mustafa Kemal Atatürk, tüm bu oyunlara bir son vermiş, 
kazandığı askeri başarıları, devrimleri ile perçinlemişti. Lozan antlaşması ile 
de birliğimizi, bütünlüğümüzü ve mısak-ı milli sınırlarımızı uluslar arası yasal 
bir temele oturtmuştu. Lozan Antlaşmasını imzaladıktan sonra Baş murah-
has aza, ikinci Cumhurbaşkanımız rahmetli İsmet İnönü “Türk Devletinin 
bekası için bir 100 yıl daha kazandık” demiştir. Bu sözü iyi irdelemek gere-
kir… Her Türk vatandaşının kendisine kurulan tuzaklara, oyunlara ve hilelere 
karşı çok dikkatli olması gerekir.

Değerli meslektaşlarım,

Özellikle son günlerde; Ekonomik krizin yoğun olarak yaşanmaya baş-
landığı ülkemizde, ilk etkilenenler tarımsal üretimde çalışan üreticiler ile tarı-
ma girdi sağlayan ve tarımsal ürünleri işleyen sanayiciler, dolaylı olarak da, 
talep kısıtlamasından dolayı bu sektörde çalışan ve mesleklerini serbest ola-
rak icra eden meslektaşlarımız olacaktır. Ücretli çalışan meslektaşlarımızın 
durumu da geçmiş yıllardan daha iyi olamayacaktır.  Nobel ödüllü Joseph 
E. Stiglitz ve Prof. Dr. Erol Manisalı gibi önemli ekonomistler, global krizin 

100. YIL DOLARKEN...

Dr. Mehmet ALKAN
Merkez Konseyi Başkanı
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daha ülkemize yansımadığını, hissettiğimizin krizin ateşinin 
değil bize yansıyan ısısının olduğunu söylemektedirler. Ül-
kemiz zaten bir ekonomik kriz içindedir. Son 6 yılda cari 
açıklar Dünya’ da bolca bulunan sıcak para ile borcu borçla 
kapma felsefesi ile ve eldeki tüm kaynaklarımızın yaban-
cılara satışı ile devam ettiriliyor. Yalancı bir bahar havası ile 
kendi krizimiz, medyanın da çabası ile gizlenmeye çalışılı-
yordu. Global krizin de etkisi ile kendi krizimizin boyutlarının 
daha da büyüyeceği aşikârdır. ABD’ de bile daha en kötüyü 
görmediklerini söyleyen ekonomistler ve yöneticiler vardır. 
Özellikle, önümüzdeki yılın ülkemiz için daha ağır geçeceği 
muhakkaktır. Büyük sermayedarlar işçi çıkararak kendilerini 
kurtarabilirler. Dar gelirliler; yani köylüler, işçiler, memurlar, 
serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için böyle basit ve 
gayri ahlaki bir yöntem şimdiye kadar icat edilmedi. Başta da 
belirttiğim gibi bizim meslek olarak sorunlarımızda azalmak 
bir yana artarak devam ediyor. Hala temel yasa olarak bir an 
önce çıkarılmasını istediğimiz “Bakanlık Teşkilatı Yasası” 
ile “Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Yasası” ndan bir 
haber yok. Bu iki temel yasa batı standartlarında uygula-
maya konulmadığı sürece, bizim mesleki sorunlarımız her 
gün bir yenisi uygulamaya konulan yönetmelik, kararname, 
tamim ve talimatlarla daha da ağırlaşmaktadır. Bir kısmı es-
kiden gelen bir kısmı da güncel olan sorunlarımızı başlıklar 
altında inceleyecek olursak;

1- Tüm ısrarlarımıza ve yetkilileri devamlı uyarmamıza 
rağmen hala yeni yeni veteriner fakülteleri açılıyor. Yeni 
kurulan üniversitelerde açılması düşünülen veteriner fakül-
telerine “Veteriner Meslek Yüksekokulu” demek daha 
uygun olacaktır kanaatindeyim. Bu arada serbest veteriner 
hekimlik piyasası neredeyse doyuma ulaşmış bulunmak-
tadır. Kamunun da    (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre 
ve Orman Bakanlığı ve Belediyeler) verilen sözlere rağmen 
ciddi oranlarda veteriner hekim istihdamına yönelik bir çalış-
masının bulunmaması yeni mezun meslektaşlarımız konu-
sunda bizleri tedirgin etmektedir.

2- Uzmanlaşmanın daha da önem kazandığı dünya-
mızda ve özellikle mesleğimizin olmazsa olmaz koşulu olan 
“Uzmanlık Yönetmeliği” ni hazırlayıp Bakanlığa sunmamı-
za rağmen, bir yılı aşkın süredir olumlu bir gelişme olma-
mıştır. 

3- Teslim etmek gerekir ki son yıllarda hayvancılı-
ğa verilen desteklerde kümülatif olarak önemli artışlar 
olmuştur. Fakat bu destekler bizim temel ve vazgeçilmez 
olarak gördüğümüz Hayvan Sağlığı ve Refahı boyutundan 

yoksundur. Hayvan Sağlığını temel almayan her destek biz-
ce yanlıştır ve kaynak israfıdır. Hatta denilebilir ki, Bakanlık 
bu destek politikaları ile ironik bir şekilde hastalıkların yayıl-
masına neden olmaktadır. Örnek vermek gerekirse Koope-
ratifler için temin edilen damızlık süt sığırlarında Tüberküloz 
ve Bruselloz test zorunluluğu yoktur. Bunun ne manaya 
geldiğini siz meslektaşlarım çok iyi takdir edeceklerdir. 
Ayrıca ıslah çalışmalarında çok önemli bir katkısı olan ve 
meslektaşlarımızı maddi olarak kısmen rahatlatan suni to-
humlama teşvikleri 2008 yılından itibaren kaldırılmıştır. Ge-
rekçe olarak gösterilen birkaç meslektaşımızın gayri ahlaki 
davranışı tüm mesleğe mal edilmiştir. Kaynağını bildiğimiz 
haksız bir karalama kampanyası ile karşı karşıya kalmış bu-
lunmaktayız. Her meslekte yanlış işler yapan kişiler çıkabilir, 
bunu aleyhimize kullananları çok iyi biliyoruz. Şundan emin 
olun ki bunların peşini bırakmayacağız. Bu iftirayı atanlar, 
hesabını teker teker verecekler.

4- Kamuda çalışan meslektaşlarımız özlük hakları 
ile ilgili 2008 yılı Ağustos ayında ek ödemelerde yapılan dü-
zenleme ile en yüksek artışın veteriner hekimlere yapıl-
masından büyük memnuniyet duyulmuştur. Fakat, yapılan 
artışın ek ödeme şeklinde yapılmış olması, bazı kurumlarda 
çalışan veteriner hekimlerin bu artışlardan yararlanmasını 
engellemektedir. Bu nedenle, döner sermayeli kurumlarda 
çalışan veteriner hekimlerde emsal mesleklere göre oluşan 
ücret farklılığı aynen devam etmektedir. Aynı zamanda, ek 
ödeme olarak yapılan ücret artışı emsal meslek grupları ile 
olan ücret farkını tam olarak giderememiştir. Bu nedenle, 
veteriner hekimlerin özlük haklarındaki düzenlemelerin, 657 
Sayılı Kanunun 152. Maddesinde yer alan özel hizmet pu-
anlarında yapılacak düzenleme ile yapılması, tüm kurum ve 
kuruluşlarda çalışan veteriner hekimlerin bu düzenlemeden 
eşit olarak yararlanmasını sağlayarak daha adil bir ücret 
dağılımı ve Anayasanın eşit işe eşit ücret ilkesini de sağ-
layacaktır.  

5- Akredite veteriner hekim uygulamaları maalesef 
her yıl başında sorun olmaya devam ediyor. Malumlarınız 
olduğu üzere, Akredite Veteriner hekim uygulamaları gıda 
güvenliğinin sağlanmasında, insan ve hayvan sağlığının ko-
runmasında, mezbahalardaki düzenli kayıt sisteminin oluş-
turulmasında çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bu uygula-
ma 2005 yılından beri devam etmekte ve akredite veteriner 
hekimlerin edindikleri tecrübeler doğrultusunda her geçen 
gün akredite veteriner hekimlerin etkinliği daha da artmak-
tadır. Bilindiği gibi, gıda güvenliği ile ilgili konularda süreklilik 
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ve kararlılık büyük önem taşımaktadır. Akredite veteriner 
hekimlerin son iki yılda ortaya çıkan bazı olumsuzluklar 
sonunda görevlerine belli sürelerde ara verilmesi ve bir 
belirsizlik ortamının oluşması hem gıda güvenliğini hem de 
akredite veteriner hekimleri olumsuz yönde etkilemiştir. 
Bu konunun radikal çözümü kararnamelerle değil ancak 
“Veteriner Hizmetleri Gıda ve Yem Yasasının” çıkması ile 
olacaktır. 

6- Diğer önemli bir sorun Veteriner ilaçlarının fiyatlan-
dırılması ve satışı konusudur. Veteriner ilaçlarının fiyatlan-
dırılmasını düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararı ve buna bağlı 
tebliğler ile oluşturulan düzenlemeler aradan geçen 23 yıl 
sonrasında günümüz şartlarına uyumunu kaybetmiştir. Mev-
cut fiyatlandırma sistemi nedeniyle; firma, ecza deposu ve 
veteriner hekim kademelerinde etiket ve satış fiyatının çok 
altında ilaç satılabilmekte, onaylı etiket fiyatı ile satış fiyatı 
arasındaki aşırı farklara bağlı olarak çiftçilerin kalitesiz, sahte 
ürünler ile aldatılabilmelerine zemin hazırlamakta, spot ilaç 
piyasası oluşmakta, haksız kazanç elde edilmesine neden 
olmakta, Bakanlığa olan güven zedelenmekte ve çiftçilerin 
aldatılmasına yol açılmaktadır. Fiyatların serbest rekabet 
ortamında belirlendiği veteriner aşıları ve yem katkılarında 
ürünlerin fiyatlarına, satış şartlarına dair herhangi bir olum-
suzluk söz konusu değilken, veteriner ilaçlarında etiket fiyatı 
ve satış fiyatı arasında oluşan aşırı farklar problemlere yol 
açmaktadır. İlaçlarda bio-eşdeğerlilik göz önüne alınmak 
kaydıyla haksız rekabeti önleyecek yeni bir fiyatlandırma 
sistematiği mutlaka uygulamaya konulmalıdır. Bu konu ile 
ilgili bir diğer problem ise bilindiği gibi Veteriner ilaç, aşı ve 
kimyasalların üretimi, depolanması, taşınması ve satışı ile 
ilgili tüm yetki ve sorumluluklar, 441 sayılı KHK nin 2. Mad-
desinin (o) fıkrası ile TKB’ na verilmiştir. 4631 Sayılı Hayvan 
Islah Kanunun 11. Maddesi gereği, Serbest Veteriner Hekim-
lerin, muayenehanelerinde ilaç bulundurmaları ve satmala-
rı da TKB’ nın izni ve kontrolü ile yapılmaktadır. Bu Kanun 
maddelerine göre Veteriner ilaçları ile ilgili tüm düzenleme 
yetki ve sorumlukları TKB’ da olmasına rağmen, şu anda 
yürürlükte olan, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan mev-
zuatların, eczacılarla ilgili mevzuatların bazı maddelerindeki 
hükümlerin yanlış yorumlanması nedeniyle, uygulamada bir 
çok sorun yaşanmaktadır. Her iki sorunun çözümü, Veteri-
ner sağlık ürünlerinin imalat, ruhsatlandırma, dağıtım, 
satış, tanıtım, kalite kontrolü, güvenli kullanım, geri çek-
me, toplama ve cezalar gibi tüm faaliyetleri kapsayan mev-
zuat çalışmalarının AB ve gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar 
dikkate alınarak Bakanlık, mesleki ve sivil toplum kuruluşları 

tarafından müşterek bir çalışma yapılarak tamamlanması 
gerekmektedir.

7- 2008 yılı sonlarında yapılan bir yönetmelik değişikliği 
ile maalesef sorunlarımıza yeni bir sorun daha eklenmiştir. 
“Kırmızı ve Kanatlı Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin 
Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair” her iki 
yönetmeliğin 17. Maddesinin (e) fıkrası “Sorumlu yöne-
ticiler çalışma gün ve saatleri içersinde başka bir işte 
çalışamazlar” hükmüne amirdir. Bu hükmün gıda güvenliği-
nin sağlanması için yeterli olmasına rağmen 31 Ekim 2008 
tarih ve 27040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kırmızı 
ve Kanatlı Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve 
Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Yönetmeliklerde, her iki yönetmeliğin 
17. Maddesinin (e) fıkrası değiştirilerek “Sorumlu yöne-
ticiler sözleşme yaptıkları tesis dışında başka bir işte 
çalışamazlar” hükmü getirilmiştir. Bu hüküm, yönetmeliğin 
amacı olan, gıda güvenliğinin sağlanması dışında, çalış-
ma özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelikte olup, üretim tesislerinin 
kapasiteleri dikkate alınmaksızın uygulanması, hem üretim 
tesisi açısından hem de sorumlu yönetici açısından hak-
sızlıklara neden olacağından, küçük işletmelerin sorumlu 
yönetici çalıştırmalarında büyük sorunları da beraberinde 
getirecektir. Bunun yanında, tüm Dünya ülkeleri tarafından 
kabul gören AB mevzuatı, küçük işletmeler için yarı za-
manlı çalışma ile yürütülecek kontrol hizmetlerine onay 
vermektedir. Konuyla ilgili 854/2004 EC sayılı Direktifin 
IV. Bölüm 7. Maddesi “Üye Devletler, küçük işletmelerin 
denetiminden sorumlu olan yarı zamanlı çalışan resmi 
veteriner hekimlere ilişkin özel kuralları ortaya koyabi-
lir” hükmü getirmektedir. Bu konunun düzeltilmesi için yaptı-
ğımız girişimler şimdiye kadar olumsuzlukla sonuçlanmıştır. 
Bu nedenle bu konuda Danıştay’a dava açılmak zorunda 
kalınmıştır.

8- Diğer önemli bir sorunumuz ise “Tarım Danışman-
lığı” konusudur. 5488 Sayılı Tarım Kanununa dayalı olarak 
çıkartılan “Tarımsal Yayım ve Danışmalık Hizmetlerinin 
Düzenlenmesine Dair Yönetmelik” kapsamında tarımsal 
yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılarak işletme 
sahiplerinin gerekli teknik bilgiye ulaşımının kolaylaştırılması 
amaçlanmıştır. Bu hizmetin yaygınlaşması amacı ile de da-
nışman ile çalışan işletmelerimiz 2009 yılında destekleme 
kapsamına alınmıştır. Danışman olarak görev alabilmek için 
danışman eğitimi seminerlerine katılmak ve sertifika almak 
gerekir. Veteriner Hekim Odalarımız, Danışman eğitimlerini 
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düzenlemeye yetkili olmalarına rağmen, eğitimlerde görev 
alacak eğitici sıkıntısı nedeniyle, bu eğitimler düzenleneme-
mektedir. Bu eğitimlerde görev alacak eğiticiler, eğitimle ilgili 
ana bilim dalı olan Ziraat Fakültelerinin öğretim üyeleri ve 
Bakanlığın düzenlediği eğitici eğitimi seminerlerine katılan 
personel ile sınırlıdır. Fakültelerdeki eğitici sayısı 15-20 ile 
sınırlıdır. Bakanlıktaki eğitici sayısı da 89 kişidir. Ancak, 
Bakanlık personeli, diğer eğitim kuruluşlarının düzenlediği 
eğitimlerde görevlendirilmemektedir. Bu nedenle, danışman 
sertifikası almış veteriner hekim sayısı yok denecek ka-
dar azdır. Bunun sonucu, hayvancılık işletmeleri veteriner 
hekim danışmanı bulamayacak ve desteklemelerden yarar-
lanamayacaktır. Eğitici sorunlarının giderilmesi için Bakanlı-
ğımıza yaptığımız öneriler şunlardır;

a) Bakanlığın ivedilikle eğitici eğitimi açarak, Bakanlık 
personeli dışındakilerin de bu eğitime katılımının sağlanma-
sı,

b) Eğitici sertifikası olan Bakanlık personelinin de diğer 
eğitim kuruluşların düzenleyeceği eğitimlere de görevlendi-
rilmesi,

c) Düzenlenen eğitimler, eğitim teknikleri ile ilgili genel 
konuları kapsadığı için, TSE gibi, Eğitim konusunda TUR-
KAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların bu konuda eği-
tici eğitimi düzenlemesinin sağlanması,

d) Eğitim sırasında verilecek ders konularına göre, di-
ğer üniversite ve meslek mensuplarının da eğiticilere dahil 
edilmesi.

Değerli Meslektaşlarım,

15-16 Kasım 2008 tarihinde TVHB’nin 43. Büyük 
Kongresini büyük bir katılım ile düzeyli ve demokratik bir 
ortamda gerçekleştirdik. Katılan ve katkı veren her kişi 
ve kuruluşa teşekkürü bir borç biliyorum. Hiçbir meslek-
taşım endişe etmesin Kongrede dile getirilen her görüş ve 
eleştiri titizlikle ele alınıp, imkânlarımız ölçüsünde mutlaka 
takip edilecektir.

Büyük Kongrenin hemen akabinde 27-28 Kasım 2008 
tarihinde Ankara’da Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıs-
sıhha Enstitüsü ve EKMUD ile birlikte gerçekleştirdiğimiz “2. 
Zoonotik Hastalıkları Sempozyumu; Kene Kaynaklı En-
feksiyonlar” büyük ilgi topladı. 300 den fazla bilim insanının 
katıldığı ve bunların 200 den fazlasının Beşeri Hekim olduğu 
göz önüne alınırsa tüm Dünyanın teorik olarak konuştuğu 
“Tek Sağlık” konseptinin biz pratikte en iyi uygulamasını 
gerçekleştirdik. Yine 4-5 Aralık 2008 tarihinde Antalya’da, 

finansmanı tamamen Avrupa Komisyonu TAIEX Office 
tarafından karşılanan 30 dan fazla ülkenin katıldığı organi-
zasyon, Birliğimiz, FVE ( Avrupa Veteriner Federasyonu), 
DG SANCO ve OIE’nin yaptığı “Kuduz Workshop” orga-
nizasyonu oldukça başarılı geçmiş, gerek yurt içinde, gerek 
Avrupa’da olumlu yankılar uyandırmıştır. En son, Birliğimiz, 
Veteriner Hekimler Derneği, TVHB Vakfı ve 48 odanın ka-
tılımlarıyla 10 Ocak 2009 tarihinde İzmir’de 2009 yılında 
yapacağımız çalışmalar ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. 
Burada alınan en önemli kararlar şunlardır:

a) 2009 yılında, muhtemelen Eylül ayında Ankara da “3. 
Türk Veteriner Hekimliği Kurultayının” düzenlenmesi.

b) ”Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yö-
netmeliğinin” değişiklik çalışmalarının yapılması ayrıca yeni 
bir “Malpractice Yönetmeliği” nin hazırlanması

c) İstanbul ve Bursa odalarımızın yapmayı planladıkla-
rı etkinliklere destek verilmesi

d) Mesleki Etik ve Deontoloji Panellerinin Aydın ve 
Samsun da yapılması.

Değerli Meslektaşlarım,

Tüm sorunları ve güçlükleri hep birlikte aşacağız, geliş-
miş ülkelerde olduğu gibi Mesleğimizi saygın bir konuma ge-
tirmeyi etik kurallardan asla vazgeçmeden, ekip çalışması 
yaparak, tek sesle konuşmayı becererek ve çok çalışarak 
başarabiliriz. Tüm Dünyada gelişen koşullar, vizyonumuzu 
ve misyonumuzu daha güçlü hale getirmiştir. Güçlü yönle-
rimizi pratiğe aktararak, kamuoyu ile daha iyi bir iletişim 
kurmamız gerekmektedir. Mesleğimiz ile ilgili yeni açılım 
ve konseptleri okumak ve sadece konuşmak yetmez, bu 
konularda gayret de sarf etmemiz gerekir, sorunların değil 
çözümlerin bir parçası olmalıyız. Lobilerde, elektronik 
ortamlarda ve basılı yayınlarda kendi hallerine bakma-
dan dedikodu yapmayı eleştiri olarak algılayanlara, şahsi 
kompleks ve çıkarlarını bu yolla sağlamaya çalışanlara 
asla prim vermemeliyiz. Meslek sırtından rant sağlama-
ya çalışanlar unutmasınlar ki bu etik bir yol değildir. Biz 
Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak hiçbir kişi ve ku-
rumla kavga etmek istemiyoruz. Bizim temel prensibimiz 
şeffaf olmak, gücümüzün yettiği kadar devamlı çalışmak 
ve devamlı üretmektir. Her Türk Vatandaşı görevini tam 
yaptığı sürece; değil yüzyıllar “TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
İLELEBED PAYİDAR KALACAKTIR”.

Saygılarımla.
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29. Dünya Veteriner Kongresi 27-31 Temmuz 2008 ta-
rihleri arasında Kanada’nın Vancouver, BC, şehrinde gerçek-
leştirilmiştir. Kongreye gerek 2013’ten sonra düzenlenecek 
dünya kongresine ev sahipliği yapmak üzere girişimlerde 
bulunmak, gerekse bilimsel programı takip ederek sonuçla-
rı hakkında bilgileri ülkemize aktarmak amacıyla Veteriner 
Hekimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Şakir D. Tuncer,  Kırık-
kale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Ersin İstanbulluoğlu ve  Dünya Veteriner 
Hekimleri Birliği Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. İrfan Erol katıl-
mışlardır.

Kongre açılış seramonisini takiben büyük toplantı sa-
lonunda öğleden önce OIE Başkanı Dr. Bernard Vallat, 
Kanda’dan Dr. Brian Evans ve ABD’den Dr. Lonnie King, öğ-
leden sonra ABD’den Dr. Roger Mahr, Kanada’dan Dr. Bon-
nie Buntain tarafından sunulan tek dünya, tek tıp-tek sağlık 
temel konusuna ilişkin konuşmalarla devam etmiştir. 

Kongre  genel olarak Halk Sağlığı ve Klinik Uygula-
maları olmak üzere iki temel konu üzerinde yoğunlaşmıştır. 
Halk Sağlığı bölümünde özellikle ‘tek dünya, tek tıp-tek sağ-
lık’ konsepti dışında zoonotik hastalıklar, antibiyotik direnç 
sorunu, hastalık tarama, biyogüvenlik, hayvan refahı ve ba-
kımı konularına yer verilmiştir. Yine halk sağlığı ana teması 
içerisinde gıda güvenliğinin sağlanmasında veteriner hekim-
lik mesleğinin rolü, global yem ve gıda güvenliği sisteminin 
güçlendirilmesi, BSE, kuş gribi ve şap hastalığının yayılışı 
ve mücadelesi ile ilgili konularda 
sunular yapılmıştır.

Kongre sürecinde  30 Tem-
muz 2008 tarihinde Dünya Vete-
riner Hekimleri Birliği’nin Genel 
Kurul Toplantısı yapılmış ve yeni 
yönetim belirlenmiştir.  Bu çerçe-
vede, 2011 yılına kadar Dünya 
Veteriner Hekimleri Birliği baş-
kanlığına Hollanda’dan Dr. Tjeerd  
Jorna, başkan yardımcılıklarına 

Tunus’dan Dr. Faouzi Kechrid ve Kanada’dan Dr. Duane 
Landals seçilmişlerdir. 

Genel Kurulda 2011 yılında 30. Dünya Veteriner 
Kongresi’nin Cape Town, Güney Afrika’da yapılacağı ha-
tırlatılmış ve normalde 2014 yılında yapılması gereken 31. 
Dünya Kongresi’nin Birliğin 150. kuruluş yıldönümü nedeniy-
le 2013 yılında yapılacağı ve bu kongrenin de tek aday ülke 
olan Çek Cumhuriyetinde gerçekleştirileceği kararı alınmış-
tır. Kongre gündeminde 32. Dünya Kongresi’nin 2017 yılında 
yapılacağının yer almasına karşın, Prof. Dr. İrfan Erol Genel 
Kurulda 2 kez söz alarak 2017 yılının hem 4 yıl gibi uzun 
bir aradan sonra yapılacak olması nedeniyle dünyadaki hız-
lı bilimsel gelişmelerin takibi açısından çok uzun olacağını, 
aynı zamanda normalde her 3 yılda bir yapılan dünya kong-
resi teamüllerine de çok uygun olmadığını ifade ederek, 32. 
Dünya Kongresinin 2015 veya 2016’da yapılması gerektiğini 
ve aday ülkelere hazırlanmaları için yeterli süre tanınması 
için buna ilişkin kararın da mümkünse bu genel kurulda veya 
makul olan en kısa sürede alınması talebini belirtmiş ve bu 
kongrenin de Türkiye’de İstanbul’da düzenlenmesine Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği’nin talip olduğunu genel kurul hu-
zurunda beyan etmiştir. Genel Kurulu yöneten Dünya Veteri-
ner Hekimleri Birliği Başkanı  Prof. Dr. L. Russell Türkiye’nin 
yaklaşım ve taleplerinin çok yerinde olduğunu vurgulamış 
ve Türkiye’nin dünya kongresi düzenleme talebine teşekkür 

etmiştir. Yapılan müzakereler neti-
cesinde kararın Türkiye’nin talep-
leri doğrultusunda muhtemelen bu 
yıl içerisinde alınacağı belirtilmiş, 
ayrıca yeni başkan da Türkiye’nin 
kongre talebini kuvvetle destekle-
yeceğini ifade etmiştir. Kongre sü-
recinde Türk heyeti birçok ülkeden 
başkan ve temsilciler ile direkt gö-
rüşmelerde bulunarak Türkiye’de 
dünya kongresi düzenlenmesiyle 
ilgili destek toplamışlardır. 

29. DÜNYA VETERİNER
HEKİMLER KONGRESİ
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Memurların durumlarının iyileştirilmesi konusunda 16 
Ağustos 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yü-
rürlüğe giren 375 Sayılı KHK’de Ek Ödemelere ilişkin düzen-
lemeler yapılmıştır. Ancak bu kararnamede birtakım haksız 
uygulamalar da ortaya çıkmıştır. Bu durumun düzeltilmesi 
sonuç vermiş ve et bir Bakanlar Kurulu Kararı ile sözkonusu 
durum düzeltilmiştir.

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 
EK 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDE-
MEYE İLİŞKİN KARAR İLE BAZI BAKANLAR KURULU 
KARARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 
KARAR

MADDE 2 – 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “375 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Ya-
pılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar”a aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yeni bir düzenleme yapılınca-
ya kadar, ekli “Ek Ödeme Cetveli”nin “A-Aylıklarını 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” kısmının “2-Kad-
roları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personelden” bölü-
münün (a) ve (b) sıraları ile aynı kısmın “3-Kadroları Sağlık 
Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan 
personelden” bölümünün (d) sırasında sayılan kadro veya 
pozisyonlarda görev yapmış olup bölge müdürü, bölge mü-
dür yardımcısı, il müdürü, il müdür yardımcısı, daire başka-
nı, daire başkan yardımcısı, başkan ve müdür kadrolarında 
bulunanlardan makam tazminatı almayanlar için ek ödeme 
oranı %100 olarak uygulanır.”

Özlük Hakları ile İlgili Ek Ödemeler 
Konusunda İyileşme
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Özlük Hakları ile İlgili Olarak Yürütülen Çalışmalar 
Meslektaşlarımız Tarafından Memnuniyetle Karşılandı
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Bilindiği üzere; Maliye Bakanlığının 379 No’lu Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince Veteriner hekimler de 
dahil olmak üzere, muayenehane çalıştıran tüm hekimlere 
kredi kartı okuyucu cihazları (POS Cihazı) kullanma zorun-
luluğu getirilmiştir.

Ancak birliğimizi arayan bir çok meslektaşımız, bu ci-
hazı temin etme konusunda çesitli zorluklar yaşadıklarını, 
müracaat ettikleri bankaların cihazların teslim süresini sü-
rekli ertelediklerini, 3-4 ay gibi süreler verdiklerini vb benzeri 

problemlerle karşılaştıklarını dile getirmektedirler.

Birliğimiz yönetimince bu hususta Maliye Bakanlığı 
nezdinde girişimlerde bulunulmuş, söz konusu problemler 
bakanlık yetkililerine iletilmiştir. 

Maliye Bakanlığın yetkililerince; Maliye bakanlığı ile 
bankalar arasında yapılan bir toplantıda, bankaların POS 
cihazlarının temini konusunda gerekli kolaylığı göstermeleri 
için şifahi olarak daha önce uyarıldıkları, ayrıca yazılacak 
resmi bir yazı ile tekrar uyarılacakları belirtilmiştir. 

POS Cihazı Kullanımı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, Ve-
teriner hekimlerin muayenehanelerinde kullandıkları POS 
cihazlarında, Muayene ücretleri ile İlaç satışları arasındaki 
KDV farkı nedeniyle, aynı POS Cihazı ile nasıl bir uygulama 
yapılarak bu iki ayrı uygulamanın ayrılması gerektiği ile ilgi-
li Maliye Bakanlığından 08. 09. 2008 tarihinde görüş talep 

etmişti.

Maliye Bakanlığının görüşü ekte yer almakta olup, 

Meslektaşlarımızın haksız bir cezai uygulamaya maruz kal-

mamaları için maliye Bakanlığının görüşleri doğrultusunda 

uygulama yapmaları önem taşımaktadır.

POS Cihazlarının Kullanımı ile İlgili Maliye Bakanlığının Görüşü 
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Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin geleneksel iftar ye-
meği, 5 Eylül 2008 tarihinde Ankara Etap Altınel Otel’de ger-
çekleştirildi.

İftara, veteriner hekim parlamenterler, Bakanlık üst dü-
zey yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, Kızılay Genel Baş-
kanı, Meslek Örgütlerimizin Başkanları (Veteriner Hekimler 
Birliği Vakfı, Veteriner Hekimler Derneği, VEFADER), bazı 
Oda Başkanları ve değişik sektörlerde çalışan veteriner he-

kimler ile kardeş meslek örgütlerinin temsilcileri katılmıştır.  

İftar yemeği, Veteriner Hekim Neyzen Kenan Baran 

POLAT ve Veteriner Hekim Dr. Cumhur KOCA’nın udu 

ile verdikleri müzik ziyafeti eşliğinde gerçekleşmiştir.  

350 kişiyi aşan davetlinin katıldığı, sıcak ve samimi bir at-

mosferde gerçekleşen iftar yemeği ve ardından oluşan güzel 

sohbet ortamı, veteriner hekimlerin hasret gidermesine  de 

vesile olmuştur.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin 
Geleneksel İftar Yemeği

Büyük proje yürütülen kurumlarda, projenin yürütülme-
sinde görevli teknik personele 30 özel hizmet puanı karşılığı 
ek ödeme yapılmaktadır. Veteriner hekimler büyük projelerin  
yürütülmesinde görev almalarına karşılık 657 sayılı Devlet 
Memurları kanununda yer almadığı için bu ek ödemeden ya-
rarlanamamaktadırlar. 

Bu haksız uygulamanın ortadan kaldırılması konusunda, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmede 
Veteriner Hekimlerin de bu ek ödemeden yararlanması için 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda gerekli değişiklik 
önergesinin hazırlandığı ve Başbakanlığa gönderileceği be-
lirtilmiştir.

Büyük Proje ile İlgili Ek Ödemelerden Veteriner 
Hekimlerin Yararlanması İçin Çalışma Yapılıyor
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Ziraat Bankası çiftçiye yönelik olarak, yeni bir Başak 
Kart uygulaması başlattı, 5 ay faizsiz kredi kartı uygulama-
sında, çiftçinin, sadece Veteriner hekim ve ilaç giderleri için 
kullanabileceği bir limit belirleniyor. Bu limit dahilindeki kredi 
sadece bu amaç için kullanılabiliyor. 

Uygulama ile ilgili, Ziraat Bankası yetkililerinin gönder-
dikleri bilgi şu şekildedir. 

Sayın Yetkili,  Bankamız 18.09.2008 tarihinden itibaren 
ülkemiz genelinde Başakkart adlı yeni bir tarımsal bankacı-
lık uygulamasını başlatmıştır.    

Başakkart, gerçek kişi üreticilerimizin tarımsal işletme-
lerinin (ahır, ağıl, alabalık havuzu…vb.) bulunduğu yerdeki 
Bankamız Şubesine tarımsal kredi taleplerini iletmeleri ve 
lehlerine tahsis edilen işletme kredisi limitlerini Başakkart ile 
kullanmalarını sağlayan bir bankkart ürünüdür.   

Bir üretici için Başakkart’a bağlanabilecek kredi limiti 
asgari 1.000.-YTL, azami 500.000.-YTL’dir.   

Üreticilerimiz, Başakkart ile veterinerlik hizmetleri 
ile hayvan sağlığı ilacı, yem, tohum, gübre, zirai mücadele 
ilacı, arıcılık/seracılık malzemeleri...vb. tarımsal girdileri 

5 AY FAİZSİZ, akaryakıtı 6 AY FAİZSİZ olarak Başak 
Kart Üye İşyerlerinden temin edebileceklerdir.  Başakkart’a 
bağlanan tarımsal kredi limitleri birbirine transfer edilemeyen 

alt limitlere ayrılmaktadır. Örn: Süt hayvancılığı konusunda 
lehine tahsis edilen 100.000.-YTL’lik bir işletme kredisini Ba-
şakkart ile kullanacak bir üreticimiz;   

5.000.-YTL’sini veterinerlik hizmetleri, hayvan sağlığı 
ilacı ve aşı,

60.000.-YTL’sini yem,
15.000.-YTL’sini akaryakıt,  
almak için kullanacak;  20.000.-YTL’sini Bankamız ATM 

ve Şubelerinden nakit olarak çekebilecektir.  
Gübre, tohum, zirai ilaç, akaryakıt, veterinerlik hizmetle-

ri, hayvan sağılığı ilacı…vb. tarımsal girdilerin faizsiz dönem 
avantajları ile Bankamız ile Başakkart Üye İşyeri Sözleş-
mesi imzalamış işyerlerine Başakkart menüsü yüklenmiş 
Bankamız POS cihazlarından (mobil ve/veya masa üstü) 
alınabileceği bu Sistemde,   

Siz veteriner hekimlerimizle birlikte çalışmak 
istiyoruz….  Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak ve Başak-
kart Üye İşyerimiz olmak üzere lütfen size en yakın Ziraat 
Bankası Şubesine başvurunuz…..  

BAŞAKKART ile ülke tarımının bugününde ve gele-
ceğinde birlikte çalışmak üzere…..  

T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
Tarımsal Pazarlama Daire Başkanlığı

Ziraat Bankasından Başak Kart Uygulaması

 “1915’de Osmanlı Ermenilerinin maruz kaldığı Bü-
yük Felaket’e (=Ermenice karşılığı SOYKIRIM) duyarsız 
kalınmasını, bunun inkâr edilmesini vicdanım kabul etmi-
yor” paragrafı ile başlayan, yaşları ortalama 50 nin üzerin-
de olan ve bu sözde aydınların demek ki şimdiye kadar 
vicdanları yokmuş… 

Bilmeliler ki, Türklerin binlerce yıllık tarihinde Soykı-
rım suçu yoktur. Buna karşılık Türkler tarihin değişik dö-
nemlerinde özellikle I. Cihan harbi öncesinden başlamak 
üzere, kurtuluş şavaşımızı kazanıncaya kadar geçen sü-
reç de Balkanlarda, Filistin de, Yemen çöllerinde, Kuzey 
Afrika da, Kafkaslarda ve Anadolu da Emperyalist güçler 
ve onların uşakları tarafından katliamlara ve sürgünlere 
tabi tutulmuşlardır. Hiçbir Türk ailesi yoktur ki o meşum 
dönemde dedelerinden ve ninelerinden birkaç kişi kay-
betmemiş olsun. En son Kıbrıs ta bunu denemişler 1974 

harekatı ile başarılı olamamışlar fakat Karabağ Hocalı da 
Azeri Türklerini topluca katletmeyi başarmışlardır. 

“Bu adaletsizliği reddediyor…” diye başlayan ikinci 
paragrafta sözde aydınların adalet duygularının da olma-
dığını görüyoruz… Bu girişimi masum bir hümanist yak-
laşım olarak görüp değerlendirmemiz mümkün değildir. 
Bu Emperyalist güçlerin ülkemizi bölmeye, halkımızı köle 
yapmaya yönelik organize çabaların bir plan ve program 
çerçevesinde yürüttükleri kampanyanın parçasıdır. 

Biz Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak bu tür çaba-
ları kınıyor, Türk milletinin vicdanına havale ediyoruz. 

Saygılarımızla. 
Dr. Mehmet ALKAN

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi Başkanı

KAMUOYUNA DUYURU
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Kırmızı ve Kanatlı Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesisleri-
nin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair her iki 
yönetmelikte yapılan değişiklik küçük kapasiteli işletme-
lerde sıkıntı yaratacak. Yapılan Yönetmelik değişikliğinde, 
ilgili yönetmeliklerin 17. Maddesinin (e) fıkrasında yer alan 
“ Sorumlu yöneticiler, çalışma gün ve saatleri içerisinde 
başka işte çalışamazlar” hükmü değiştirilerek,”Sorumlu 
yöneticiler sözleşme yaptıkları tesis dışında başka bir 
işte çalışamazlar” şeklinde yer almıştır.

Bu hüküm uyarınca, muayenehanesi olan veteriner he-
kim sorumlu yönetici olamayacaktır. Bunun yanında, bir ve-
teriner hekim birden fazla iş yerinde sorumlu yönetici olarak 
görev alamayacaktır.

Bunun sonucu küçük işletmeler, sorumlu yönetici açı-
sından sorun yaşayacak, iş gücü kaybı, haksız rekabet ya-
şanacaktır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, bu değişikliğin getirece-
ği sorunları içeren bir yazı gönderilmiştir.

Bakanlığa Gönderilen Yazı

Sayı :0800/1942

Konu:  Yönetmelik Değişikliği

03.11.2008

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne 

Kırmızı ve Kanatlı Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin 
Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair her iki yö-
netmeliğin 17. Maddesinin (e) fıkrası “Sorumlu yöneticiler 
çalışma gün ve saatleri içerisinde başka bir işte çalışa-
mazlar.” hükmüne amirdir.

31 Ekim 2008 tarih ve 27040 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Kırmızı ve Kanatlı Eti ve Et Ürünleri Üretim Te-
sislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yö-
netmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliklerde, 

her iki yönetmeliğin 17. Maddesinin (e) fıkrası değiştirilerek 
“Sorumlu yöneticiler sözleşme yaptıkları tesis dışında 
başka bir işte çalışamazlar” hükmü getirilmiştir.

Bu hükmün, üretim tesislerinin kapasiteleri dikkate alın-
maksızın uygulanması, hem üretim tesisi açısından, hem de 
sorumlu yönetici açısından haksızlıklara neden olacağından, 
küçük işletmelerin sorumlu yönetici çalıştırmalarında büyük 
sorunları da beraberinde getirecektir.

Ülkemizde küçük kapasiteli işletme oranı oldukça yük-
sektir. Bu nedenle, birçok işletmede sorumlu yöneticinin, 
part-time çalışma ile sağlayabileceği gıda güvenliği için tam 
zamanlı çalışma zorunluluğu getirilmesi, hem işgücü kaybı, 
hem de işletmeler için ek mali yük getirerek haksız rekabete 
neden olacaktır. Bunun aksi durumda, sorumlu yöneticiye 
ödenemeyen yeterli ücret nedeniyle, sorumlu yönetici mağ-
dur edilmiş olacaktır.

Gıda güvenliğinin sağlanması açısından, sorumlu yöne-
ticinin, tesisin çalışma saatleri içerisinde tesiste bulunması 
yeterlidir. 

Bunun yanında, tüm Dünya ülkeleri tarafından kabul gö-
ren AB mevzuatı, küçük işletmeler için part-time çalışma ile 
yürütülecek kontrol hizmetlerine onay vermektedir.

Konuyla ilgili 854/2004 EC sayılı Direktifin IV.Bölüm 7. 
Maddesi “Üye Devletler, küçük işletmelerin denetiminden so-
rumlu olan ve yarı zamanlı çalışan resmi veteriner hekimlere 
ilişkin özel kuralları ortaya koyabilir” hükmü getirmektedir.

Et ve et ürünlerinin kontrol ve denetimine özel önem ve-
ren AB nin  izin verdiği bir uygulamanın, özellikle ülkemizde-
ki işletme kapasiteleri dikkate alındığında, uygulanmasının 
zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Büyük sorunları da beraberinde getirecek bu değişikli-
ğin düzeltilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Dr. Mehmet ALKAN

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi Başkanı 

Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Yönetmeliklerinde 
Yapılan Değişiklik
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Eczacılar Birliğinin 21 Aralık 2008 tarihinde 
Ankara’da düzenlediği Mitinge Türk Veteriner Hekim-
ler Birliği olarak destek verilmediği yönünde e- mail 
gruplarında eleştirel yazılar yer almaktadır.

Bu nedenle, Türk Veteriner Hekimler Birliği olarak 
konunun açıklığa kavuşturulması için meslek kamuo-
yuna açıklama ihtiyacı duyulmuştur. 

Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti, 04.12.2008 tarih 
ve 3920 sayılı yazı ile, 21 Aralık 2008 tarihinde Ankara’da 
bir miting düzenleyeceklerini ve Türk Veteriner Hekimler 
Birliğinin bu mitinge destek vermesi taleplerini belirtmiş-
lerdir.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi 
Başkanı Dr. Mehmet ALKAN ilgili yazının Türk Veteriner 
Hekimler Birliğine ulaştığı gün (15.12.2008), Eczacılar 
Birliği Başkanı Erdoğan ÇOLAK’ı telefonla arayarak, 
“haklı gerekçelerle düzenlenen bu mitingi Türk Veteriner 
Hekimler Birliği olarak desteklediklerini ve desteklerinin 

ne ölçüde ve nasıl olabileceğini” sormuştur. Başkan Erdo-
ğan ÇOLAK’da “Yönetim Kurulu toplantısı yapacaklarını, 
bu toplantı sonrası kendisine döneceğini ve konuyla ilgili 
daha detaylı bilgi vereceğini” belirtmiştir. 

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi, 
18.12.2008 tarihinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında 
da konu gündeme getirilerek, Eczacılar Birliğinin talepleri 
doğrultusunda destek sağlanması kararlaştırılmıştır.

Ancak, Eczacılar Birliği tarafından geri dönüş olma-
mıştır. Bu nedenle de, mitinge katılım sağlanamamıştır.

Miting sonrası bildirilen katılımcı ve destekleyici örgüt 
ve kişi profillerine bakıldığında, Türk Veteriner Hekimler 
Birliği olarak, bu görüntünün içinde yer almamız istenme-
miş olduğu kanaati taşımaktayız. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

                                                                                  

Türk Veteriner Hekimler Birliği

Merkez Konseyi

KAMUOYUNA DUYURU

SUNİ TOHUMLAMA DESTEKLERİ KONUSUNDA 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,Suni Tohumlama Destekleri 
Konusunda Çekilen Fakslara Cevap Verdi. 

Suni tohumlama sayılarının 2008 yılında, bir önceki yıla 
göre büyük oranda düşmesi nedeniyle, Suni Tohumlama 
Desteklemelerinin, hayvan başına verilen destekleme 
kapsamından çıkarılarak 2007 yılı ve öncesi gibi ayrı olarak, 
suni tohumlama desteği adı altında verilmesi konusunda, 
veteriner hekimlerin, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına çektikleri 
fakslara Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyine yazdığı 
bir yazı ile cevap verdi. 

Verilen Cevap; 

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ, ANKARA

İlgi : Bila tarih ve sayılı dilekçeler 

“Dilekçeler incelenmiştir. Buna göre, 2008 yılı ve 
sonrası hayvancılık teşviklerinde hayvancılığımızın geleceği 
için suni tohumlama yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Yani 
yetiştiricilerin hayvancılık desteği alabilmesi için hayvanına 
suni tohumlama yaptırma ve bunu belgeleme zorunluluğu 
yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim. 

Dr. Cevdet AKDENİZ 

Bakan a. 

Genel Müdür Yardımcısı

Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi

Suni Tohumlama Destekleri
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Avrupa Veteriner Hekimliği Haftası “Tek Sağlık: Sağlıklı Hayvan = 
Sağlıklı İnsan” Temalı Konferansla Brüksel’de Kutlandı

Avrupa Veteriner Hekimliği Haftası, “Tek Sağlık: Sağlıklı 
Hayvan = Sağlıklı İnsan” teması ile 10 Kasım 2008 tarihinde 
Brüksel’de gerçekleştirilen konferans ile kutlanmıştır. Toplantıya 
Türk Veteriner Hekimleri Birliği adına Dünya Veteriner Hekimler 
Birliği Türkiye Temsilcisi ve Avrupa Veteriner Hekimleri Fede-
rasyonu Hijyen Grubu Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İrfan Erol 
katılmıştır. 

Avrupa Konseyi ile Avrupa Veteriner Hekimleri  Federas-
yonu tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Avrupa Konseyi ile 
değişik Avrupa ülkelerinden yaklaşık 400 kişinin katılımıyla 
gerçekleşen kongrenin amacını; “Tek Sağlık Konsepti” kapsa-
mında yüksek standartlardaki hayvan sağlığının insan sağlığı 
ve refahı üzerine olumlu etkileri olmuştur. Ayrıca paydaşlar 
arasında bilgi değişimi vasıtasıyla Avrupa’da hayvan sağlığı ve 
insan sağlığının iyileştirilmesinde biyogüvenlik önlemlerine ve 
uygulanmasına dikkatin artırılması amaçlanmıştır.  

Konferansın açılış konuşması Avrupa Komisyonu Sağlık 
ve Tüketici Genel Müdürlüğü (DG-SANCO), Hayvan Sağlığı ve 
Refahı Müdürü Bernard Van Goethem ile Genel Müdür Robert 
Madelin tarafından yapılmıştır. Konferans kapsamında:  Dün-
ya Hayvan Sağlığı Organizasyonu (OIE)  Başkanı Dr. Bernard 
Vallat ’’Dünyada Veteriner Servislerinin Sürekli Yenilenmesiyle 
Hayvan ve İnsan Sağlığının İyileştirilmesi’’, Avrupa Hastalık Ko-
ruma ve Kontrolü (ECDC) kurumu yönetim kurulu başkanı Marc 
Sprenger ’’Hayvanlar Sağlıksız Olduğunda İnsanlar Sağlıklı 
Olabilir mi?’’, Avrupa Veteriner Hekimleri  Federasyonu Baş-
kanı (FVE) Walter Winding ’’Avrupa Veteriner Hekimlerinin Tek 
Sağlık Konusunda Anahtar Rolü’’,  Avrupa Parlamentosu üyesi 
Alman milletvekili Elisabeth Jeggle, ’’Günümüzde ve Gelecekte 

AB Çiftçileri ve Hayvan Sağlığı için Çözümleri’’ 
Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketici  Genel Müdür Yar-

dımcısı Paola Testori Coggi korumanın tedaviden daha önemli 
olduğunu vurgulayan  ‘AB İçin Yeni Hayvan Sağlığı Stratejisi’ 
konulu sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.   

Toplantının öğleden sonraki bölümünde 1) Çiftliklerde bi-
yogüvenlik 2) Sınır biyogüvenliği ve ithalat kontrolleri : Hastalık-
lar sınır tanımaz 3) Tek Sağlık: Sağlıklı hayvan = Sağlıklı insan, 
konuları 3 farklı salonda konuyla ilgili katılımcılar tarafından tar-
tışılmış ve elde edilen sonuçlar kısaca sunulmuştur. 

Konferansta, geçtiğimiz yıl içerisinde dünya genelinde yak-
laşık 21 milyar hayvanın gıda amaçlı değerlendirildiği, güvenli 
ve kaliteli gıdanın daima sağlıklı hayvanlardan elde edilebilece-
ği, dolayısıyla gıda güvenliği ve güvencesinde hayvan sağlığı-
nın anahtar role sahip olduğu vurgulanmıştır. Hayvan sağlığının 
insan sağlığı üzerine etkisi kapsamında, insanlardaki infeksiyon 
hastalıkların % 60’nın, yeni veya yeniden önem kazanan has-
talıkların da % 75’ inin zoonotik olduğu bildirilmiştir. Hastalık 
etkenlerinin sınır tanımadığı noktasından hareketle hastalıklara 
karşı yalnızca lokal veya bölgesel değil küresel bazda ortak mü-
cadele verilmesi ve özellikle erken uyarı ve izleme işlemlerinin 
titizlikle yapılması gerektiği OIE Başkanı tarafından vurgulan-
mıştır. Yine hayvanların sağlıklı olmadığı toplumlarda insan 
sağlığının güvence altına alınamayacağı, sağlığın korunmasın-
da da koruyucu hekimlik hizmetlerinin yaygınlaşması gerektiği 
ön plana çıkmıştır. Konferansta, DG-SANCO ve FVE, Avrupa 
Birliğinin yeni hayvan sağlığı stratejisinin ve veteriner hekimlerin 
önemini, ayrıca gerek çiftlik gerekse uluslar arası ticaret bazın-
da biyogüvenliğin  önemini belirtmişlerdir. Yeni hayvan sağlığı 
stratejisinde hayvan sağlığı ile insan sağlığı, hayvan sağlığı ile 
hayvan refahı arasında yakın ilişki bulunduğu bildirilmiştir. FVE 
Başkanı, veteriner hekimlerin hayvan sağlığı, gıda güvenliği, 
ilaç endüstrisi, biyomedikal araştırmalar, ordu ve daha birçok 
alanda halk sağlığına yönelik hizmetler verdiğini vurgulamıştır. 
Toplantıda halk sağlığının korunması üzerine hayvan sağlığı ve 
gıda güvenliğinin temininde veteriner hekimlerin anahtar role 
sahip olduğuna, ayrıca artan yem ve enerji fiyatlarının olumsuz 
etkilerine dikkati çeken Avrupa Parlamentosu üyesi bu hizmet-
lerin daha iyi bir şekilde verilebilmesi konusunda veteriner he-
kimlere her türlü desteği vereceğini ifade etmiştir.  

     Sonuç olarak Tek Sağlık Konsepti’nde  hedeflenen ba-
şarıya ulaşılabilmesi için hayvan sağlığı ve refahı, gıda güven-
liği ve halk sağlığı konularında ulusal ve uluslararası düzeyde 
insan hekimleri ile işbirliği içerisinde, eğitim, mevzuat ve uygula-
maya ilişkin her türlü iyileştirme yapılarak sonuca ulaşılmalıdır.
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Avrupa Veteriner Hekimleri Federasyonu (FVE) Son-
bahar Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 15-16 Kasım 
2008 tarihinde Almanya’nın Hannover şehrinde gerçekleşti-
rilmiştir. Genel Kurula Türk Veteriner Hekimleri Birliği adına 
Dünya Veteriner Hekimler Birliği Türkiye Temsilcisi ve Avru-
pa Veteriner Hekimleri Federasyonu Hijyen Grubu Danışma 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. İrfan Erol katılmıştır. Toplantı FVE 
Başkanı Walter Winding ve evsahibi ülke olan Almanya’nın 
Federal Serbest Hekimleri Birliği (bpt: bundesverband prakti-
zierender tieraerzte e.v.) Başkanı Dr. Hans Joachim Götz’ün 
açış konuşmaları ile başlamıştır. Toplantının gündemini: 

1. Gelmeyen ülkelerin adlarının okunması 

2. Gündemin onaylanması (FVE/08/am045) 

3. Bir önceki Genel Kurulda alınan revizyon kararları-
nın onaylanması (FVE/08/am/032/rev3) 

4. Çalışma raporları 

5. FVE tüzüğünün (FVE/08/doc/70) değiştirilmesi öne-
risi 

6. Finansal konular 

7. Hayvan sağlığı 

8. Hayvan refahı 

9. Halk sağlığı 

10. Çalışma gruplarının raporları 

11. Projeler 

12. Diğer konular oluşturmuştur. 

FVE Başkanı W. Winding FVE’nin bu döneme ilişkin 
faaliyetleri hakkında Genel Kurula bilgi vermiştir. Bu kap-
samda; çalışma gruplarının tek sağlık konsepti, AB yeni 
hayvan sağlığı stratejisi, hayvan hastalıklarının kontrolü ve 
aşılama programları, hijyen, eğitim, mevzuat ve OIE ile ilgili 
faaliyetlerine devam ettiğini ve buna ilişkin ayrıntıların ilgili 
çalışma grubu sözcüleri tarafından sunulacağını ifade etmiş, 
ayrıca mavi dil hastalığının Avrupa’da ulaştığı boyuta dik-

kati çekerek hastalığın eradikasyonunun çok zor olduğunu 
ancak kontrol altına alınması için AB’den önemli düzeyde 
kaynak aktarıldığını ifade etmiştir. W. Winding, 10 Kasımda 
Avrupa Komisyonu ile birlikte Avrupa Veteriner Haftası kon-
feransı düzenlendiğini bu konferansın temasının tek sağlık 
konsepti olduğunu ve yaklaşık 400 kişinin katıldığını, ayrıca 
3-4 Aralık 2008 tarihinde TAIEX ile birlikte Türkiye’de Kuduz 
konferansının düzenleneceğini üye ülke temsilcilerine bildir-
miştir. Yine 14 Ekim 2009’da OIE tarafından düzenlenecek 
’’ Evolving Veterinary Education for a Safer World’’ konulu 
konferansın duyurusunu yapmıştır. 

Genel Kurulda FVE tüzüğünün değiştirilerek başkan ve 
üyelerin 2 yıl yerine 4 yıllığına seçilmesi ve 2 dönemle sınır-
lanması önerisi 93 evet oya karşı 84 hayır oyla reddedilmiştir. 
FVE bütçesinin 512 000 Euro olduğu döneme ilişkin gelir ve 
gider tabloları ile sunulmuş ve kabul edilmiştir. Bütçeyle ilgili 
görüşmeler sırasında üyelik aidatlarını ödememeye devam 
eden ülkelerin Genel Kurula alınmaması veya başka yaptı-
rımların uygulanmasına ilişkin kararın 22-23 Mayıs 2009’da 
Stockholm’de yapılacak bahar dönemi Genel Kurulunda 
alınması önerisi kabul edilmiştir. 

Toplantıda Dr. D. Ramljak AB’de biyomedikal  araştır-
malara ilişkin bir bildiri sunmuş ve bu kapsamda 7. çerçeve 
programlarından özellikle hayvan sağlığı ve genomiks konu-
larında destek alınabileceğine ilişkin görüşlerini aktarmıştır.  
Ayrıca Makedonya Skorje Veteriner Fakültesi ile Bristol Ve-
teriner Fakültesinin hayvan refahına ilişkin olarak yürüttüğü 
proje hakkında bilgi verilmiştir. 

Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği (IVSA) temsil-
cileri de toplantıda kendi faaliyetleri hakkında bilgi vermiş, 
bu çerçevede Birliğin 1951 yılından beri faaliyet gösterdiğini 
40 ülkeden 25 000 üyelerinin bulunduğunu ve 2008 yılında 
toplantılarını Türkiye’de başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade 
etmişlerdir. 

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini Birliğin 

Avrupa Veteriner Hekimleri Federasyonu 
(FVE) Genel Kurulu 15-16 Kasım 2008’de 

Hannover’de Yapıldı
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yeni hayvan sağlığı strateji (Community Animal Health Stra-
tegy CHAS) planı oluşturmuştur. Üzerinde çalışılan hayvan 
sağlığı yasası taslağının 2010 yılında hazır olabileceği bildi-
rilmiştir. Yeni hayvan sağlığı strateji planına göre bir hayvan 
sağlığı danışma kurulu olacağı, yine hayvan hastalıkları risk 
kategorisini hastalık bilgileri, eksikliklerin analizi ve öncelik-
lerin (araştırma, ekonomi, ticaret, zoonozlar vb.) belirlenme-
si oluşturacağı bilgisi verilmiştir. 

Hayvan klonlanmasına ilişkin Hayvan Klonlama Çalış-
ma Grubu mevcut durumun Avrupa Gıda Güvenliği Ajansının 
(EFSA) son görüşünde de olduğu üzere problem olmaktan 
ziyade bilgi ve etik yönden eksikliklerin bulunduğuna ve ola-
yın bilimsel/politik boyutunun olduğuna işaret edilmiştir. 

Hayvan refahı ve etiketlemeye ilişkin olarak yapılan 
yönetmelik çalışmaları hakkında bilgi verilmiş ve kanatlı 
hayvanların mezbahaya taşınmasının ilgili çalışma kapsa-
mına dahil edilmemiş olmasının önemli bir eksiklik olduğu 
vurgulanmıştır. Etiketlemeye ilişkin olarak; etiketlemenin 
market bazında, tüketiciye doğru bilgileri sunan, ilgili ülke 
mevzuatındaki minimal koşulları karşılayan ve bilime dayalı 
olması gerektiği bildirilmiştir. FVE genel olarak OIE’in hay-
van refahına ilişkin standartlarını desteklemektedir. OIE, 
hayvan refahında bilimsel yaklaşımın esas alınması ve kül-
türel farklılıkların gözetilmesini benimsemiştir. Bu konuyla 
ilgili olarak hayvanların kesimden önce mutlaka bayıltılma-
ları gerektiği, ancak dini nedenlere bağlı olarak bayıltmadan 
kesim yapılabileceği belirtilmiştir. Diğer taraftan önümüzdeki 
dönem içerisinde hayvansal ürünlerin hayvan refahı yönün-
den etiketlenebileceği değerlendirmelerinde de bulunulmuş-
tur. Ancak bu durum halen üye ülkeler arasında da tartışılan 
konulardan biridir. Zira OIE ve FAO Kahire ve Roma’da bu 
yıl içerisinde düzenledikleri uluslararası toplantılarla hayvan 
refahı konusunu ele almışlardır. 

Hijyen çalışma grubu halen yürütülmekte olan yeni ku-
rallara ilişkin çalışmalarının devam ettiğini ve şubat 2009’da 
tamamlanacağını bildirmişlerdir. Ayrıca resmi veteriner he-
kimlerin rolü hakkında bilgi verilmiş, bu kapsamda özellikle 
et muayenesinin amacının hayvan sağlığı, halk sağlığı ve 
hayvan refahının korunması olduğu belirtilmiştir. Kontrol 
işlemlerinin bilimsel veriler ışığında ve riske dayalı olması 
gerektiği, var olmayan hayvan hastalıklarının aranması ol-
madığı vurgulanmıştır. 

Genel Kurulun önemli gündem maddelerinden birini 
eğitim konusu oluşturmuştur. Aslında veteriner fakülteleri-

nin akreditasyon sisteminde AB ile özellikle ABD arasında 
ciddi bir farklılık bulunmaktadır. ABD, İngiltere ve Kanada 
veteriner fakülteleri arasında eğitim sistemleri yönünde bir 
anlaşma bulunmaktadır. Yine European School of Advanced 
Veterinary Sciences (ESAVS) vasıtasıyla İngiltere ile ABD, 
Kanada, Y. Zelanda ve Güney Afrika arasında bir anlaşma 
bulunmakta ve buna göre bu ülkelerden gelen veteriner 
hekimler bir AB ülkesi olan İngiltere’de çalışabilmektedir.
Yine Hollanda’da bir veteriner fakültesi 1985 yılından beri 
bu sistem içinde akreditedir. Avrupa veteriner fakültelerin-
de akredite olma işlemi gönüllülük esasına dayanmakta ve 
Avrupa’nın birçok köklü veteriner fakültesinin zaman alacak 
çok sayıda yazışma ve diğer işlemlerle uğraşmak istemediği 
için ekredite olmadığı bilinmektedir. Ayrıca AB’nin herhangi 
bir Avrupa ülkesinde normal eğitim süresinde minimal eğitim 
koşullarını yerine getirerek mezun olanlara karşı akredite 
olsun veya olmasın yasal olarak bir yaptırımı bulunmamak-
tadır. Bu bağlamda Avrupa veteriner fakültelerinin izole ol-
duğu ve özellikle ABD ve benzeri sisteme sahip ülkelerde 
çalışma şansının bulunmadığı tespiti yapılmaktadır. Genel 
olarak ABD veteriner fakültelerinin daha çok klinik ağırlıklı 
eğitim verdiği dikkati çekmektedir. ABD ve ilişkili olduğu ülke-
ler ile AB ülkeleri veteriner fakülteleri akreditasyon sistemleri 
dikkate alındığında dünyada veteriner fakülteleri eğitimine 
yönelik yeni bir sistemin olması gereği ortaya çıkmaktadır. 

Eğitim konusuna ilişkin olarak EAEVE’nin son toplantı-
sında İstanbul Üniversitesi ve Padua veteriner fakültelerinin 
akredite olamadığı, Uludağ Üniversitesi veteriner fakültesi-
nin şartlı akredite olduğu bildirilmiştir.  

Genel Kurul temenni ve teşekkürleri takiben, bahar 
dönemi Genel Kurul toplantısının 22-23 Mayıs 2009’da 
Stockholm’de yapılacağı bilgisiyle sonlanmıştır.
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DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

Yürütmeyi Durdurma Talebi Vardır.

DAVACI        :Türk Veteriner Hekimler Birliği 

Dr. Mediha Eldem sokak No:73/8  Kocatepe / ANKARA

TEMSİLCİSİ:Dr. Mehmet ALKAN

                      Türk Veteriner Hekimler Birliği 

                      Merkez Konseyi Başkanı

DAVALI        : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

                       Eskişehir Yolu 9. km Lodumlu/ANKARA 

KONU : 31.10.2008 tarih ve 27040 sayılı Resmi Gaze-
tede yayımlanan “Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesisle-
rinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yö-
netmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”in 
5. Maddesi ile, yine aynı tarih ve aynı sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim 
Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esasları-
na Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yönetmelik”in 3. Maddesi hükümlerinin öncelikle yürütül-
mesinin durdurulması ve iptali istemidir. 

AÇIKLAMALAR : 05.01.2005 tarih ve 25691 sayılı Res-
mi Gazetede Yayımlanan “Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim 

Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına 
Dair Yönetmelik”in 17. Maddesinin ikinci fıkrasının (e) ben-
di ile 08.01.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kanat-
lı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma 
ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”in 17. 
Maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi “ Sorumlu Yöneticiler 
çalışma gün ve saatleri içinde başka bir işte çalışamaz-
lar “ hükmüne amirdir. Yine, her iki yönetmeliğin 17. Madde-
sinin ikinci fıkrasının (ç) bendi, “sorumlu yöneticinin Noter 
onaylı sözleşmede, sözleşme süresi ile çalışma gün ve 
saatleri belirtilmelidir” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereği, Sorumlu Yönetici, işletmenin tüm 
iş ve işlemleri devam ettiği sürece yönetmelik hükümlerine 
göre kendisinin yetki ve sorumlulukları ile ilgili tüm yüküm-
lülükleri yerine getirmek zorundadır. Bu hükmün amacı, et 
ve et ürünlerinin insan sağlığı için ortaya koyduğu risklerin 
yüksek olması nedeniyle tüm üretimin sorumlu yönetici ne-
zaretinde yapılmasını sağlamaktır.

Bu yönetmelik hükmü bu amacı karşılarken, 31.10.2008 
tarihinde yapılan değişiklikle bu madde hükmü “Sorumlu 
yöneticiler sözleşme yaptıkları tesis dışında başka bir 
işte çalışamazlar” şeklinde değiştirilmiştir. Bu hüküm, 
yönetmeliğin amacı olan gıda güvenliğinin sağlanması 
amacı dışında, çalışma özgürlüğünü kısıtlayan hüküm 
içermektedir.

Yönetmelik Değişikliği ile İlgili 
Danıştay’a Açılan Dava

Kırmızı ve Kanatlı Eti ve Et Ürünler ile ilgili Yönetme-
liklerde, Sorumlu Yöneticilerle ilgili yapılan değişiklikle-
re Karşı Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi 
tarafından Danıştay’a dava açıldı.

31.10.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Kırmızı 
ve Kanatlı Et ve Et Ürünleri Yönetmeliklerinde değişiklik ya-
pan yönetmeliklerin sorumlu yöneticilerle ilgili maddelerinin 
hukuka aykırı olarak düzenlendiği gerekçesi ile dava açıl-
mıştır.

Danıştay’a sunulan dava dilekçesi ekte yer almaktadır.

Bunun yanında, Sağlık Bakanlığı tarafından 24.9.2008 
tarihinde yayımlanan “Ecza Depoları ve Ecza Depolarında 
Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. Maddesi ile ilgili olarak 
Eczacı sendikaları tarafından açılan davaya, Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği olarak müdahil olmak için gerekli çalışmalar 
yapılmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 

Merkez Konseyi
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İlgili yönetmelikler gereği, Sorumlu Yönetici, her türlü et 
ve et ürünü işleyen ve ambalajlayan tesislerde görev alması 
zorunludur. Ülkemizde, çok değişik kapasiteye sahip bu tür 
tesis bulunmaktadır. Ancak, büyük çoğunluğu küçük kapasi-
teli işletmelerdir.

Haftanın belli günlerinde çalışan, marketler için sadece 
parçalama ve ambalajlama yapan tesisler ile yerel üretim 
yapan ve günde birkaç saat veya haftada birkaç gün üretim 
yapan sadece sucuk, sosis, salam gibi ürünler üreten tesis 
sayısı büyük kapasiteli tesis sayısına göre çok daha fazladır. 
Her küçük işletmeye veteriner hekim, gıda mühendisi, 
ziraat mühendisi, kimyager gibi vasıflı bir persone-
lin mesaisinden yeterince faydalanmadan sade-
ce bir iş yerinde görevlendirme zorunluluğu 
getirilmesi, bu kadar yoğun ve pahalı eğitim 
almış bir personelin iş gücü kaybına neden 
olacaktır. Bu tür iş yerlerinde, sorumlu 
yöneticiler, part-time çalışma ile iş yeri-
nin çalışma gün ve saatlerinde iş yerinde 
bulunmak şartı ile, yönetmelik şartlarını 
yerine getirerek, gerekli gıda güvenliğini 
sağlayabilecektir.

Bunun yanında, bu tür küçük işletme-
lerde çalışan sorumlu yöneticilere çalışma 
sürelerinin az olması nedeniyle, ödenecek 
ücret sorumlu yöneticilerin geçim standar-
dını karşılamayacaktır. Bunun tersi düşünül-
düğünde, bu sorumlu yöneticilere verilecek tam 
zamanlı ücret, büyük işletmeler karşısında, küçük 
işletme açısından haksız rekabet oluşturacaktır. 

Yönetmelik değişikliği ile getirilen başka bir işte çalışma 
yasağı, Veteriner hekim olan sorumlu yöneticiler için muaye-
nehane açma yasağını da kapsamaktadır. 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, Veteriner hekimlere ikinci görev izni ve-
rirken (88.Madde) SSK veya BAĞ-KUR ‘a tabi olarak çalı-
şan bu kişilerin çalıştıkları iş dışında kalan zamanlarında 
başka işte çalışmalarına yasak getirilmesi, İş Kanunu ve 
Anayasa hükümlerine aykırı olarak düzenlenmiştir.

Yönetmelik değişikliğinin yayımı tarihinde yürürlüğe 
girmesi, bu sektörde bir kaos yaratacağı gibi sağlık sorun-
larını da beraberinde getirecektir. Daha önceki yönetmelik-
ler gereği çalışma gün ve saatlerini düzenleyerek, birden 

fazla küçük işletmenin sorumlu yöneticiliğini yürüten veya 
sorumlu yöneticilik zamanı dışında muayenehane çalıştıran 
veteriner hekimlerin, telafisi mümkün olmayan maddi zara-
ra uğramasına neden olacaktır. Bunun yanında, tesislerin, 
istenilen özellikleri taşıyan yeni sorumlu yönetici bulmaları 
zaman alacağından, bu zaman içerisinde, bu tesislerin so-
rumlu yönetici olmadan çalışmaları mümkün olmayacak ve 
bu tesislerinde telafisi mümkün olmayan maddi zararına ne-
den olacaktır. Sorumlu yönetici olmadan üretim yapmaları 
da insan sağlığı açısından telafisi mümkün olmayan sağlık 

sorunlarına neden olacaktır. 

SONUÇ ve TALEP: 

Yukarıda arz ve izah edilen ve resen 
nazara alınabilecek sebepler çerçeve-
sinde, 31.10.2008 tarih ve 27040 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan “Kırmızı 
Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin 
Çalışma ve Denetleme Usul ve Esas-
larına Dair Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılması Hakkında Yönetmelik”in 
5. Maddesi ile, yine aynı tarih ve aynı 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ka-

natlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim 
Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul 

ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”in 

3. Maddesi hükümlerinin öncelikle yürütülme-
sinin durdurulması ve iptal edilmesi, yargılama 

giderleri ile vekalet ücretinin davalı Bakanlık üzerine 
bırakılmasını yüce mahkemenizden arz ve talep ederim                                                                                              
                                                                                    

Dr. Mehmet ALKAN

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi Başkanı

EKLER:

1-) 05.01.2005 tarihli Yönetmelik 

2-) 31.10.2008 tarihli Yönetmelik Değişikliği

3-) 08.01.2005 tarihli Yönetmelik 

4-) 31.10.2008 tarihli Yönetmelik Değişikliği
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Veteriner İlaç ve Aşılarının depolanması ve satışı 
ile ilgili olarak uygulamada yaşanan sorunların gide-
rilmesi amacıyla,  Merkez Konseyi tarafından Tarım 
Bakanlığı’na, bir yazı yazılarak, bu sorunların gideril-
mesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Yö-
netmelik çıkartılması ve Sağlık Bakanlığı tarafından 
yapılan Yönetmelik Değişikliğine karşı, Eczacılar Bir-
liği tarafından açılan davaya müdahil olunması isten-
miştir. Bakanlığa gönderilen yazı;

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

(Hukuk Müşavirliğine) 

Bilindiği gibi, veteriner ilaç, aşı ve kimyasalların üreti-
mi, depolanması, taşınması, satışı ve denetimleri ilgili tüm 
işlemler, 441 sayılı KHK nin 2. Maddesinin (o) fıkrası 
gereği Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yetki ve sorumlulu-
ğunda yürütülmektedir. Serbest muayenehane çalıştıran 
veteriner hekimlerin, muayenehanelerinde ilaç bulundur-
maları ve satmaları da 4631 Sayılı Hayvan Islah Kanu-
nun 11. Maddesi gereği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 
izni ve kontrolü altında yapılmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı tarafından, 24 Eylül 2008 tarihli res-
mi Gazetede yayımlanan (Ecza Depoları ve Ecza Depo-
larında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmeliğin) 
4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (f) bendinde yapılan deği-
şiklikte, veteriner ilaçlarının satışı ile ilgili düzenlemeler de 
yer almaktadır. Bu Yönetmelik değişikliği ile ilgili olarak, 
Eczacılar Birliği tarafından yürütmeyi durdurma talebi ile 
dava açılmıştır. Bu davanın aleyhte sonuçlanması halin-
de veteriner ilaçlarının, ecza depolarından muayenehane 
çalıştıran veteriner hekimlere satışı ile ilgili sorunlar ya-
şanacaktır. 

Halbuki; ilgili kanun hükümlerine göre, veteriner ilaç-

larının ve aşılarının imali, depolanması, satışı ile ilgili tüm 
düzenlemelerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 
yapılması gerekirken, sadece ilaçların ruhsatlandırılma-
sı ve üretimi ile ilgili yönetmelik çıkartılmıştır. (Veteriner 
İspençiyari ve Tıbbi Müstehzarlar Ruhsat Yönetme-
liği). İlaçların depolanması, nakliyesi ve satışları ile ilgili 
hükümleri içeren Yönetmelikler bulunmamaktadır. Bu 
nedenle, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan, ilaçlarla 
ilgili mevzuatın bazı maddelerindeki hükümlerin yanlış yo-
rumlanması ve bu mevzuatlarda veteriner ilaçları ile ilgili 
hükümlerin de bulunması nedeniyle, uygulamada birçok 
sorun yaşandığı gibi, ecza depoları ve eczanelerin, veteri-
ner ilaçları yönünden, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafın-
dan denetimlerinde sıkıntılar yaşanmaktadır.

Bu konuda sorumlu ve yetkili Bakanlık olarak, Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkartılacak yönetmelik-
lerle, veteriner ilaç ve aşılarının imali, depolanması, ta-
şınması, satışları ve denetimleri ile ilgili usul ve esasların 
belirlenmesi, uygulamada yaşanan sorunları ortadan kal-
dıracaktır.

Bu konudaki sorunların çözümü için, Tarım ve Köyiş-
leri Bakanlığınca, Veteriner ilaç ve aşılarının, üretiminden 
satışına kadar tüm zinciri içine alacak şekilde, Veteriner 
Ecza Deposu düzenlemesini de kapsayan yönetmelik 
çıkartılması ve Eczacılar Birliği tarafından Sağlık Bakan-
lığı aleyhine açılan davaya, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
olarak, müdahil olunması hususunda gereğini arz erdim.   

                                                                                 

Dr. Mehmet ALKAN

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi Başkan

Veteriner İlaç ve Aşılarının Depolanması ve
Satışı ile İlgili Yönetmelik
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TEK DÜNYA, TEK SAĞLIK
Sayı: 0400 / 050                               21/01/2009

Konu: “TEK DÜNYA TEK SAĞLIK”   
   

Sayın Prof. Dr. Gencay GÜRSOY

Türk Tabipler Birliği Başkanı

Bilindiği üzere “Tek Dünya Tek Sağlık” konsepti özel-
likle son yıllarda ortaya çıkan yeni zoonotik hastalıkların 
insan, hayvan ve çevre sağlığı ile uluslararası ticaret ve 
ekonomi üzerine oluşturduğu global etkiler sonucu 
gerek ABD gerekse AB’deki girişimler sonucun-
da gündeme gelmiştir. Tek Dünya Tek Sağlık 
yaklaşımı; insan, hayvan ve çevrenin optimal 
sağlığı için yerel, ülkesel ve global olarak 
çalışan değişik disiplinlerin işbirliği faali-
yetleri olarak giderek önem kazanmış ve 
bunun somut bir sonucu olarak Ameri-
kan Veteriner Hekimleri Birliği (AVMA) 
ile Amerikan Tabipleri Birliği (AMA) 
arasında 2007 yılında tek sağlık konsep-
ti kararı kabul edilmiştir. Bu konsept Av-
rupa Veteriner Hekimleri Federasyonu 
(FVE) tarafından da kabul edilmiştir. 

FAO/WHO Ortak Zoonotik Hastalık-
lar Uzmanlar Komitesi 1967 yılında dün-
yada 150’den fazla zoonotik hastalık bulundu-
ğunu ve bu sayının 2000 yılına kadar % 30’dan 
fazla artarak 200’ü aştığını bildirmiştir. İnsanlarda 
görülen infeksiyon hastalıklarının yaklaşık % 60’ının 
zoonotik olduğu ve bunların da % 75’inin yeni veya ye-
niden önem kazanan zoonotik hastalıklar olduğu, gıda 
kaynaklı hastalıkların % 90’ından fazlasının hayvansal 
gıdalardan kaynaklandığı dikkate alındığında bu hastalık-
larla etkin mücadelede beşeri ve veteriner hekimlerin birlikte 
çalışmalarının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, son za-

manlarda görülen Batı Nil virüsü, Ebola Hemorajik Ateşi, 
SARS, BSE, Maymun Çiçeği, KKKA Hastalığı, Yüksek 
Patojeniteli Kuş Gribi (H5N1) gibi hastalıklar toplumsal 
korkuya, küresel ticaretin bozulmasına ve büyük ekonomik 
kayıplara neden olduğu bilinmektedir. 

Günümüzde beşeri ve veteriner hekimler arasında eği-
tim, uygulama ve araştırma alanında, özellikle zoonotik has-
talıkların izleme, tarama ve epidemiyolojik değerlendirilme-

sine yönelik entegre multidisipliner çalışmalar yapılması 
yerine, bu iki meslek grubunun birbirinden çok 

ayrı geliştiği ve aralarında yalnızca sınırlı bir 
işbirliğinin bulunduğu dikkati çekmektedir. 

Tek dünya tek sağlık konseptinin 
uygulamaya aktarılmasında gerekli olan 
yeni düzenlemelerin yapılması, yeni 
birimlerin kurulması, fonların oluştu-
rulması gibi ilgili bakanlıklar ve eği-
tim kurumları arasında çalışmaların 
yapılması yanı sıra, tıp ve veteriner 
meslek kuruluşları bazında da ortak 
bir yaklaşımın sergilenmesinin yararlı 
olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle, 

Tek Dünya Tek Sağlık konsepti kapsa-
mında Türk Veteriner Hekimleri Birliği 

ile Türk Tabipler Birliği arasında ortak 
çalışma yapılması ve kamuoyuna ortak 

bir deklarasyon yayınlanması önerimizin 
tarafınızdan değerlendirilmesini saygılarımla 

arz ederim.

Dr. Mehmet ALKAN

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi Başkanı



Türk Veteriner Hekimler Birliğinin 43. Büyük Kongresi 
15-16 Kasım 2008 tarihlerinde çok büyük bir katılımla Tan-
doğandaki Etap Altınel Otelde gerçekleştirilmiştir. 

46 Veteriner hekim odasının delegeleri büyük çoğunluk-

la katılım sağlamıştır. Ancak, Bursa Veteriner Hekimler Oda-
sının seçimlerinin, son gün, Yüksek Seçim Kurulu tarafından  
iptal edilmesi nedeniyle Bursa’dan katılım sağlanamamıştır. 
Bunun yanında, çok sayıda meslektaşımız misafir olarak 
kongreye katılarak büyük ilgi göstermişlerdir. 

Siyasi Partilerimiz de Kongreye ilgi göstermişlerdir. 
Siyasi partilerimizin birçoğu kongreye katılım sağlarken, 
mazeretleri nedeniyle katılamayan siyasi partilerimizde da 
kutlama mesajları ile destek sağlamışlardır.

Kongremize katılım sağlayan siyasi parti temsilci-
lerimiz

Prof. Dr. Abdülkadir AKCAN- MHP Afyon Milletvekili 
(TBMM Tarım Orman Köyişleri Kom.üyesi)

Mehmet EKİCİ-MHP Yozgat Milletvekili (Genel Başkan 
Yardımcısı)

Behiç ÇELİK-MHP Mersin Milletvekili

Mehmet ERDOĞAN-AKP Adıyaman Milletvekili (TBMM 
Tarım Orman Köyişleri Kom.üyesi)

Muhsin YAZICIOĞLU-BBP Sivas Milletvekili (Genel 
Başkan)

Türk Veteriner Hekimleri Birliği
43. Büyük Kongresi
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Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız ve 
Başbakanımız ile birçok milletvekili ve bürokrat Kong-
reye başarı ve kutlama telgrafları ile destek sağlamış-
lardır.

Mesleğimizin onuruna yakışan başarılı bir Büyük Kong-
re gerçekleştirilmiştir. 

Seçimlere iki liste ile girilmiştir. Dostane bir ortamda 
yapılan seçimler sonrasında Dr. Mehmet ALKAN’ın listesi 
seçimi kazanmıştır. Buna göre oluşturulan Yönetim Kurulu 
ve diğer organlar şu şekildedir:

Yönetim Kurulu
Merkez Konseyi	

Asil Üyeler
1 – Dr. Mehmet ALKAN, 
2 - Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ, 
3 - Ali KOÇ, 
4 - Kerim BİTLİSLİOĞLU, 
5 - Prof. Dr. Ender YARSAN, 
6 - Mustafa TUFAN, 
7 - Dr. Erdoğan ŞAHİN

Yedek Üyeler
1 – Dr. Ümit ÇERÇEL, 
2 – Mevlüt KÜÇÜK, 
3- Halis AKÇAY, 
4– Aylin AYLANÇ, 
5– Dr. Pürhan Barbaros TUNCER, 
6– Halil EROL, 
7– Yalçın BİLİCİ

Yüksek Haysiyet Divanı
Asil Üyeler
1 – Dr. Cengiz ALDEMİR, 
2– Özcan AYDIN, 
3– Yasin DEMİRKAN, 
4– Dr. Tahir GONCAGÜL, 
5– Namık Celal ÖZEKİN, 
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6– Turan NALBANTOĞLU, 
7– Erhan BİLGE

Yedek Üyeler
1– Ahmet CAR, 
2– Mehmet Ali KUMRU, 
3- Dr Mahmut Zühtü ÇEVİK, 

4- Mehmet CÜCÜK, 
5- Sinan SAĞLAM, 
6- Yavuz AYBİRDİ, 
7– Hidayet BOZOĞLU

Denetleme Kurulu
Asil Üyeler
1 – Dr. Hüseyin KÜÇÜK,

2 – Ali İhsan AKIN, 
3 – Enver ÖZBEZEK

Yedek Üyeler
1 – Dr. Önder SEHAR, 
2 – Hüseyin SAKA, 
3 - Mevlüt GERÇEKÇİOĞLU
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Dr. Mehmet ALKAN

TVHB Merkez Konseyi Başkanı

1951 yılında önce 
Malatya’ya sonra Erzincan’a 
bağlı olan Çit Köyünde doğ-
du. İlkokulu köyünde, orta-
okulu ve liseyi 1969 yılında 
parasız yatılı olarak okudu-
ğu Erzincan Lisesinde bitirdi, 
aynı yıl Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi’ne girdi. 
1975 yılında mezun oldu.

Erzurum’da Hükümet 
Veteriner Hekimi olarak göreve başladı. 1979-1980 yılla-
rında askerlik görevini yaptı. 1980-1986 yılları arasında 
Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsünde çalıştı ve 
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Uzmanlık Yüksek 
Okulunda Gıda Kontrol ve Teknolojisi dalında uzmanlık 
eğitimi aldı.

1986-1990 yılları arasında Manisa Tavuk Hastalıkları 
Araştırma ve Aşı Üretim Enstitüsünde Müdür olarak görev 
yaptı.

1988 yılında doktorasını tamamladı. 1990-1991 yılla-
rında KKGM’nde Genel Müdür Yrd. olarak çalıştı.

1991-1993 yıllarında TAGEM’de Genel Müdür Yrd. 
olarak çalıştı. 1993-1994 yılları arasında memuriyetten 
kendi isteğiyle ayrılarak KÖY-TÜR’de üst düzey yönetici 
olarak çalıştı.

1995 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı KKGM’ne 
Genel Müdür olarak atandı. 1995-1996 yıllarında bu görev-
de bulundu ve sonra Bakan Müşaviri olarak görev yaptı.

1999-2001 yılları arasında Bakanlık Müsteşar Yar-
dımcısı olarak görev yaptı.

2001 yılında emekli olduktan sonra GİMAT’ta 
Genel Koordinatör olarak çalıştı. 2003 yılından beri 
BİOPHARM’da danışman olarak çalışmaktadır.

1993-1994 yılları arasında Türk Veteriner Hekimleri 
Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı yaptı. A.B.D., Al-
manya, Macaristan ve İngiltere’de bilimsel çalışmalarda 
bulundu. 2 orjinal araştırması ve 30 bilimsel makalesi bu-
lunmaktadır. İngilizce bilir, evli ve 2 çocuk sahibidir.

Prof Dr Arif ALTINTAŞ
TVHB Merkez Konseyi II. Başkanı
Arif ALTINTAŞ 1952 

yılında Nevşehir ili Kay-
maklı beldesinde doğmuş-
tur. İlköğrenimini Kaymaklı’ 
da, orta ve lise öğrenimini 
ise Nevşehir’ de tamamla-
dıktan sonra 1971 yılında 
girdiği Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesinden 
1976 yılında mezun ol-
muştur. 1976-1977 yılla-
rında Siirt ili Kozluk ilçe-
sinde 13 ay Hükümet Veterineri olarak görev yapmıştır. 
Aralık 1977 de başlayan askerlik hizmetini Mayıs 1979 
da tamamlayarak, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakül-
tesi Biyokimya Kürsüsünde ihtisas yapmak üzere An-
kara Valiliği emrine atanmıştır. Daha sonra, 17.7.1981 
de aynı Bilim Dalında asistan olarak göreve başlamış-
tır. 18.10.1983 de “Sağlıklı ve sancılı atlarda kan laktat 
düzeyleri ile serum Monoamin Oksidaz (MAO) aktivitesi 
üzerine araştırmalar” konulu doktora tezini tamamlaya-
rak Dr.Med.Vet.ünvanını almıştır. 

Dr. Arif ALTINTAŞ, Doktora sonrası 27 Eylül 1985 - 
27 Nisan 1986 tarihleri arasında 6 ay süre ile Belçika’da 
bulunmuştur. Bu süre içerisinde Liege Üniversitesi Fen 
Fakültesi Kas Biyokimyası Laboratuvarlarında “Kasılma 
Gevşeme Anomalileri ve Kalsiyum Bağlayıcı Kas Prote-
inleri” konulu araştırmalara katılmıştır ve çalışmalarını 
yayın haline getirmiştir.

Dr. Arif ALTINTAŞ, Ankara Üniversitesi Veteri-
ner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında 1.4.1987 
de Yardımcı Doçentliğe, 13.10.1988’de Doçentliğe ve 
14.2.1995’de Profesörlüğe atanmıştır. Bir dönem Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği 
ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği II. Başkanı olarak da 
görev yapan Prof Dr Arif ALTINTAŞ 43. Dönem  Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi’ne yeniden 
seçilmiştir.  

Ulusal ve uluslar arası dergilerde yayımlanmış çok 
sayıda bilimsel çalışması ve iki de ders kitabı bulunan, 
üç çocuk babası Prof Dr Arif ALTINTAŞ halen aynı Fa-
kültede Öğretim üyesi olarak çalışmakta ve Klinik Tanı 
Laboratuarı Komisyon Başkanlığı görevini sürdürmekte-
dir.                
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Ali KOÇ
TVHB Merkez Konseyi Genel Sekreter
İzmir Bornova’da 30.10.1955 tarihinde doğan Ali 

KOÇ, İlkokulu Ayrancılar Köyünde, Orta Öğrenimini ise 
İzmir Buca Lisesinde tamamladı. Yüksek öğretinimine 
1974 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Veteriner Fa-
kültesinden 1980 yılında Veteriner Hekim olarak mezun 
oldu. Meslek hayatına 1980 yılında İnanlı Veteriner Zo-
otekni Araştırma Kurumunda başladı. Askerlik hizmetini 
1981 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 1985 yılında 
Altındere Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne Müdür Yar-
dımcısı olarak atandı. 3 yıl bu işletmede müdürlüğe tedvir 
etti. 1988 yılında Gelemen, 1992 yılında ise Konutlar Ta-

rım İşletmesi’ne Müdür olarak 
atandı. 1998 yılında Tarım İş-
letmeleri Genel Müdürlüğüne 
Müfettiş olarak atandı.

18.01.2000 tarihin-
de Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü’nde Genel Müdür 
Yardımcısı ve Yönetim Kurulu 
üyesi olarak atandı. 18.03.2003 
tarihine kadar bu görevini sür-
dürdü. 18.04.2004 tarihinde 
atandığı Başmüfettişlik görevini sürdürmekte olan Ali KOÇ 
evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mustafa TUFAN
TVHB Merkez Konseyi Veznedar

1960 yılında Osmaniye 
ili Kadirli ilçesinde doğdu. Ilk, 
orta ve lise eğitimini Kadirli’de 
1978 yılında tamamladı, aynı 
yıl Fırat Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi’ne girdi. 

-1983, Fırat Üniversitesi 
Veteriner Fakültesinden me-
zuniyet. 

-Kasım 1983- Haziran 
1984,Serbest Veteriner He-
kim, Kadirli, Osmaniye. 

-1984, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığında göreve başlama. 

1988, (5 ay) Hayvancıkta Veteriner Epidemiyoloji ve Eko-
nomi Eğitim Kursuna katılım, Colorado State  Univercity, Fort 
Collins, Denver, USA. 

-1989-1993, Viroloji bilim dalında uzmanlık eğitimi, Ankara 
Üniversitesi-TKB. 

-1990-1993, Epidemiyoloji bilim dalında (Hayvan Sağlığı ve 
Üretim Programlarının Geliştirilmesi) Master eğitimi (MSc), Rea-
ding Üniversitesi, Londra, İngiltere. 

-İyi derecede İngilizce bilmektedir (Konuşma-Yazma-Dinle-
me). 

-1987-2008, “Uluslararası ilişkiler, Sunu teknikleri, Proje 
Hazırlama ve Uygulama, Proje Yönetimi, Epidemiyoloji, Ekono-
mi, İstatistik, Uluslararası toplantı ve organizasyonların hazırlan-
ması, Bilgisayar kullanımı” hususlarında deneyimler. 

-Epidemiyolojik çalışmalar; Şap hastalığı (FMD), Tavuk Ve-
bası (Kuş Gribi-HPAI), Koyun Vebası (PPR) gibi hayvan hastalık-
larında mihrak araştırması, hastalık takibi ve izlenmesi (survey-
lans ve serosurveylans) gibi çalışmalarda bulundu. 

-17 Eylül-12 Ekim 1996,“Uluslararası Uzman” olarak yaban-
cı uzmanlarla birlikte“Türkiye’de şap hastalığı kontrolü ve epide-
miyolojisi” konusunda çalışma ve rapor hazırlama. 

-Şubat 2003, 1990–2002 tarihlerinde çıkan şap hastalığı 
mihraklarının epidemiyolojisi konusunda Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Teşkilatı (FAO) adına rapor hazırladı. 

-1991-1998, “Uzman Veteriner Hekim” olarak Türk Alman 
Teknik İşbirliği (GTZ) Enformasyon Sistemi Projesinde iki yaban-
cı uzman ile birlikte çalıştı. 

“Proje Yürütücülüğü” görevi; 
-1998-1999, Avrupa Birliği Destekli Şap Hastalığı Kontrol 

Projesi (98/64/EC), 
-1999-2001, FAO Destekli Türkiye-İran Şap Hastalığı Kon-

trol Projesi (TCP/INT/8922),
-Eylül 2003-Ocak 2005, FAO Destekli Türkiye-Yunanistan-

Bulgaristan Şap Hastalığı ve Diğer Ekzotik Hastalıkların Kontrol 
Projesi (TCP/RER/2903).

-Ocak 2007, TKB-KORGEM ’de Epidemiyoloji ve Enformas-
yon Şubesi Müdürü iken emekli oldu. 

-Şubat 2007-Mart 2008, FAO/EUFMD (MTF/INT/003/EEC) 
Projesi kapsamında FAO Ulusal Uzmanı olarak danışmanlık hiz-
meti verdi.

-Haziran-Kasım 2008, AB destekli Kuduz Hastalığı Kontrol 
Projesi (TR 0503.06/001) kapsamında Teknik Uzman olarak da-
nışmanlık hizmeti verdi.

-Tarım ve Köyişleri Bakanlığını temsilen gerek uzman ve 
gerekse bakanlık yetkilisi olarak veterinerlik servisi ile ilgili yurtiçi 
ve yurtdışında birçok toplantılara katıldı ve katkılarda bulundu. 
Birçok bilimsel araştırma ve incelemelerde bulundu, raporlar 
hazırladı, yöresel dergi çıkardı, çeşitli dergilerde makaleleri ya-
yınlandı.

-Ocak 2007 den beri Serbest Danışmanlık ve Eğitim Hiz-
metleri vermektedir. 
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Dr. Erdoğan ŞAHİN

TVHB Merkez Konseyi Muhasip Üye

1966 yılında Kırşehir’ de doğdu. ilk, orta 
ve lise eğitimimi Kırşehir’ de tamamladım 1984 
yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi-
ni kazanmış ve 1989 yılında mezun olmuştur. 
1990 yılı aralık ayında askerlik hizmetine baş-
layarak 1991 yılı Nisan ayında tamamlamıştır. 
Aynı dönemde Selçuk Üniversitesi Aksaray 
Meslek Yüksek Okulunda Öğretim görevlisi 
olarak göreve başlamıştır. 1991 yılı göz dö-
neminde Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim 
dalında doktoraya başlamış ve 1996 yılında 
tamamlamıştır. 2003 yılında Tarım ve Köyiş-
leri Bakanlığına geçti. Halen Koruma Kontrol 
Genel Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Da-
iresinde Uzman Veteriner Hekim olarak çalış-
maktadır. 

Doktora konusu ile yayımlanmış bilimsel 
çalışma ve makaleleri bulunmaktadır. 

Evli ve iki erkek çoçuk babasıdır. Türk 
Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyinde 
Muhasip üye olarak görev yapmaktadır.

Prof.Dr.Ender YARSAN

TVHB Merkez Konseyi Üyesi

09.12.1968 yılında 
Ankara’da doğdu. İlkokul, 
ortaokul ve lise öğrenimimi 
Ankara’da tamamladıktan sonra 
1986 yılında A.Ü.Veteriner 
Fakültesine girdi. 1991 yılı 
Haziran döneminde mezun oldu. 
Aynı yıl A.Ü.Veteriner Fakültesi 
Farmakoloji ve Toksikoloji 
Anabilim Dalı’nda doktora 
eğitimine başladı. 1992 yılında 
bu Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak girdi. 20 
Haziran 1996 tarihinde Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim 
Dalı’ndaki doktorasını bitirdi. 30 Kasım 2000 tarihinde Doçent 
Unvanı aldı. 2002 yılından itibaren Veteriner Farmakoloji ve 
Toksikoloji Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ve 2004-2005 
yılları arasında aynı derneğin Başkanlığını yaptı. Halen 
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneğinin Başkan 
Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Etik Kurul Komisyonu Üyeliğinde bulundu. 
Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, Türk Toksikoloji 
Derneği ve Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği 
Üyesidir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği 42. Dönem Merkez 
Konseyi Üyesi olarak görev yaptı. 18.07.2006 tarihinde 
A.Ü.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim 
Dalı’nda Profesör Kadrosuna atandı. Halen aynı Anabilim 
Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. Yayınlanmış çok sayıda bilimsel makalesi 
vardır ve 4 kitapta yazar olarak yer almıştır. 

Kerim BİTLİSLİOĞLU

TVHB Merkez Konseyi Üyesi

08.02.1960 tarihinde 
Erzincan’da doğdu. İlk, orta 
ve lise öğrenimini 1967-1977 
yılları arasında Erzincan’da 
tamamladı. Yüksek öğrenimini 
1977-1982 yılları arasında F.Ü. 
Veteriner Fakültesinden ta-
mamlayarak Haziran 1982’de 
veteriner hekim olarak mezun 
oldu.

1982-1984 tarihleri ara-
sında Erzincan Belediyesinde 

veteriner hekim olarak çalıştı. 1985-1986 tarihleri arasında 
yedek subay olarak askerlik görevini yaptı. 1985-1990 ta-
rihleri arasında özel sektörde veteriner hekim olarak çalıştı. 
1990 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Veteriner He-
kim olarak göreve başladı.

1994’te müfettiş yardımcısı, 1996’da yetkili müfettiş 
yardımcısı, 1997’de müfettiş, 1999’da başmüfettiş oldu.

1995-1997 yılları arasında Türkiye ve Orta Doğu 
Amme İdaresi Enstitüsünde “Kamu Yönetimi” master eği-
timi aldı, 2000 yılında mezun oldu.

1999-2002 arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Per-
sonel Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2000 
yılında Milli Güvenlik Akademisine devam ederek Haziran 
2000’de mezun oldu. Halen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Teftiş Kurulu bünyesinde Başmüfettiş olarak görev yap-
maktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.



Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi 
Başkanlığı, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikro-
biyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) ve Türk Veteriner He-
kimleri Birliği (TVHB) tarafından Dr Mustafa Aydın ÇEVİK 
anısına düzenlenen Uluslar arası katılımlı II. Türkiye Zoono-
tik Hastalıklar (Kene Kaynaklı Enfeksiyonlar) Sempozyumu 
27-28 Kasım 2008 tarihinde Ankara TOBB Konferans Salo-
nunda gerçekleştirildi.

İki gün boyunca Sempozyum çeşitli kurum ve kuruluş-
lardan gelen, insan ve hayvan sağlığı ile görevli 380 katılım-
cı tarafından ilgiyle izlendi. 

İlk gün kayıt ve günün anlam ve önemini belirten açılış 
konuşmalarının ardından Dr Mustafa Aydın ÇEVİK biyogra-
fik bir sunum ile anıldı. 

Açılışta Prof Dr İrfan EROL TVHB, Prof Dr Gaye USLU-
ER EKMUD ve Yrd Doç Dr Turan BUZGAN Sağlık Bakanlığı 
adına konuşma yaptılar. Prof Dr İrfan EROL konuşmasında 
özetle “Tek Dünya, Tek Tıp-Tek Sağlık” temel konusunun 
önemine, Prof Dr Gaye USLUER ise bu tür toplantıların ge-
leneksel hale getirilmesi gerektiğine değindiler. Avrupa Vete-
rinerler Federasyonu’nun (FVE) konu ile ilgili olarak düzen-
lediği en son toplantıya sadece bir Tıp Hekiminin katıldığını 
söyleyen Prof Dr İrfan EROL, Sempozyumumuza katılımın 
yüksek olduğunu ve katılımcıların çoğunun Tıp Hekimi oldu-
ğunu görmekten kıvanç duyduğunu ve izlenen yolun doğru 

olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Sayın Yrd Doç Dr Turan BUZGAN katılımcılara, Zoonotik 
Hastalıklarla daha etkin mücadele edebilmek amacıyla Sağ-
lık Bakanlığında görevli Veteriner Hekimleri bir Daire Baş-
kanlığı altında toplayacakları haberini verdi.   

Açılış Konferansı’nda Prof Dr Recep ÖZTÜRK “Enfek-
siyon Hastalıklarında Değişen Epidemiyoloji” hakkında bilgi 
verdi.  

İlk gün Prof Dr Behzat ÇALIŞIR ve Dr Vet Hek Meh-
met ALKAN başkanlığında ve “Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi” 
(KKKA) konusunda gerçekleştirilen 1. Oturumda “Kene Bi-
yolojisi” Prof Dr Munir AKTAŞ, “Kene ekolojisi” Doç Dr Zati 
VATANSEVER, “Kontrol ve Korunma” Prof Dr Levent AYDIN 

II. Türkiye Zoonotik Hastalıklar 
Sempozyumu Düzenlendi
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tarafından çok çarpıcı sunumlarla katılımcılara anlatıldı ve 
Vet Hek Ahmet UYAR Tarım Bakanlığı’nın yaptığı çalışmala-
rı, Dr Seraceddin ÇOM ise KKKA’nin ülkemizdeki son duru-
munu dile getirdiler.      

Yrd Doç Dr Turan BUZGAN ve Prof Dr İlyas DÖK-
METAŞ başkanlığında yapılan 2. Oturumda KKKA ile ilgili 
“Etken” Prof Dr Aykut ÖZKUL, “Epidemiyoloji” Doç Dr. Ay-
kut ÖZDARENDELİ ve “Patogenez ve Klinik” Doç Dr Nazif 
ELALDI tarafından ele alındı ve bilgiler paylaşıldı.      

Prof Dr Mehmet PARLAK ve Prof Dr Arif ALTINTAŞ 
Başkanlığında yapılan 3. Oturumda KKKA ile ilgili “Tanı” Doç 
Dr Etem ÖZKAYA, “Tedavi” Doç Dr. Zülal ÖZKURT, “Korun-
ma ve Kontrol” Doç Dr Esragül AKINCI tarafından ele alındı 
ve katılımcılarla tartışıldı. 

Sempozyumun ikinci gününde Prof Dr Hakan LEBLEBİ-
CİOĞLU ve Prof Dr Sercan ULUSOY Başkanlığında yapılan 
4. Oturumda “Lyme Hastalığı” ile ilgili “Etken ve Epidemiyo-
loji” Prof Dr Ayşen GARGILI, “Tanı” Doç Dr Ece ŞEN, “Pato-
genez, Klinik, Tedavi ve Korunma” Doç Dr Rahmet ÇAYLAN 
tarafından sunuldu ve tartışıldı.   

“Akdeniz Benekli Ateşi” konu eden Beşinci Oturum Prof 
Dr Mehmet PARLAK tarafından yönetildi ve “Etken ve Epi-
demiyoloji” Uzm Dr Gönül ŞENGÖZ, “Patogenez ve Klinik” 
Prof Dr Ali MERT, Tanı, Tedavi ve Korunma” Doç Dr Figen 
KULOĞLU tarafından ele alındı ve karşılıklı tartışıldı.  

Prof Dr Meral GÜLTEKİN ve Prof Dr Latife MAMIKOĞ-
LU Başkanlığında gerçekleştirilen 6. Oturumda Kene Enfek-
siyonlarından olan “Anaplasmosis” Doç Dr Şebnem ERDİNÇ 
ve “Babesiosis” Prof Dr Mehmet TANYÜKSEL tarafından su-
nuldu ve katılımcılarla tartışıldı. 

“Kene Kaynaklı Ensefalitler” Prof Dr Emel TÜRK ARI-
BAŞ ve Prof Dr Aykut ÖZKUL tarafın-
dan yönetilen 7. Oturumda ele alındı ve 
“Etken ve Epidemiyoloji” konusu Doç Dr 
Mustafa HASÖKSÜZ, “Patogenez, Klinik, 
Tedavi ve Korunma” konusu Doç Dr Se-
rap GENCER, “Laboratuar Tanı” konusu 
ise Uzm Dr Yavuz UYAR tarafından işlen-
di ve tartışıldı.  

İkinci günde düzenlenen “Komşu 
Ülkelerde Kene ile Bulaşan Enfeksiyon-
larda Genel Durum” başlıklı Panel Prof Dr 
Haluk VAHABOĞLU ve Doç Dr Mustafa 
ERTEK tarafından yönetildi ve “Bulgaris-
tan Deneyimi” İva CHRİSTOVA tarafın-
dan, “İran Deneyimi” İran Razi Enstitüsü 
Temsilcisi tarafından ve Avrupa Birliği’nin 
konuya yaklaşımı ECDC Temsilcisi tara-
fından sunuldu. Dinleyici sorularına sunu-

cularca verilen yanıtlar katılımcılarca paylaşıldı ve ülkemiz-
deki durumla kıyaslandı.     

Panel sonunda yapılan “Genel Değerlendirme ve Öne-
riler” bölümünde Sempozyum, düzenleyici kurum ve kuruluş 
temsilcileri tarafından değerlendirildi: 

1. Özellikle kenelerle ilgili Zoonotik hastalıklar ile mü-
cadelede Veteriner ve Tıp Hekimlerinin bir çok alanda ortak 
hareket etmeleri ve çalışmaları gerektiği, 

2. Kenelerle açık alanda ve şehir merkezlerinde müca-
dele etmenin fayda getirmeyeceği aksine çevreyi kirleteceği 
ve ekonomik kayba neden olacağı bunun yerine barınaklar-
da hayvanların ilaçlanmasının daha doğru olacağı, 

3. Dünyada henüz konuşulmaya başlanan “Tek Dün-
ya, Tek Tıp-Tek Sağlık” temel konusunun Türkiye’de birkaç 
yıldan beri uygulamaya konulması sorunların çözümü için 
önemli bir adım olarak kabul edilebileceği, 

4. Kayıtlı 380 katılımcının hemen tamamının Veteriner 
ve Tıp Hekimlerinden oluştuğu ve bunun Zoonotik Hastalık-
lara, özellikle kene kaynaklı olanlara ilginin ve verilen öne-

min bir göstergesi olarak değerlendirile-
bileceği,   

5. Sağlık ve Tarım-Köyişleri Bakan-
lığı arasında bir protokol ile 1991 yılında 
kurulan “Türkiye Zoonoz Milli Komitesi”nin 
konu ile ilgili faaliyetlerine hız vermesi ge-
rektiği, 

6. Zoonotik Hastalıklarla mücadele-
de mali kaynak yanı sıra tam bir siyasi 
iradenin gerekli olduğu, 

7. İlgili Bakanlıkların teşkilat yapı-
larının ve görevli uzman sayılarının da 
Zoonotik Hastalıklarla mücadele etmeye 
uygun olması gerektiği, 

8. Sempozyum sonuçlarının ilgili 
makamlara, sivil toplum örgütleri ile ku-
rum ve kuruluşlara duyurulması gerektiği 
sonuç olarak ortaya çıkmıştır.  
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AB Genişleme Genel Müdürlüğü (DG Enlargement) 
Teknik Yardım Bilgi Değişimi Birimi (Taiex), Avrupa Veteriner 
Federasyonu (FVE) ve Türk Veteriner Hekimler Birliği Mer-
kez Konseyi (TVHB) nin birlikte organizasyonu ile Kuduzun 
Avrupa bölgesinde eliminasyonu için bölgesel işbirliği çalış-
tay toplantısı 4–5 Aralık 2008 tarihinde Antalya Falez Otel’de 
yapıldı.  

Toplantıya Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya, Finlan-
diya, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Kosova, Bosna 
Hersek, Ermenistan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Hırvatistan, 
Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Romanya, Slovenya, Tu-
nus, Cezayir, Fas, Ukrayna, Moldova ile Avrupa Veteriner 
Federasyonu (FVE), Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE), 
Avrupa Birliği (EC-DG Sanco), Türkiye Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı (TKB), Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Kon-
seyi (TVHB) ve değişik ülkelerde bulunan bilimsel laboratu-
arlardan toplam 145 civarında konu uzmanı katılımı oldu. 

Toplantıda bilinen en eski zoonoz hastalık ve sınır ötesi 
bir hastalık olan kuduz hastalığının AB bölgesinde/dünya da 
kontrolü için bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Açılış konuşması Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez 
Konseyi Başkanı Dr. Mehmet Alkan tarafından bu toplantının 
ülkemizde yapılmasına katkı sağlayan AB Genişleme Genel 
Müdürlüğü (DG Enlargement) Teknik Yardım Bilgi Değişimi 
Birimi (Taiex), Avrupa Veteriner Federasyonu (FVE), Dünya 
Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) yetkililerine teşekkür edilerek 
başlandı. 23.yy da yaşamış olan Kral Babylon tarafından 
Hammurabi Kanunlarında Kuduz hastalığı ile ilgili en eski bil-
gilere sahip olunduğu ve bugüne gelinmesine kadar geçen 
süreç hakkında bilgi verildi. Dr. Alkan tarafından toplantının 
amacına uygun olarak bölgenin kuduz hastalığından elimi-
nasyonuna katkı sağlaması temenni edilerek konuşması 
tamamlandı. 

Açılışta daha sonra diğer konuşmacılar Dr.Claudine Le-
bon (Fransa Tarım Bakanlığı Hayvan Sağlığı Bölüm Başkanı-
AB Başkanı), Dr.Nikola Belev (OIE Avrupa Bölge Temsilcisi), 
Dr.Walter Winding (Avrupa Veteriner Federasyonu Başkanı), 

Nikolas Lilienthal (AB Genişleme Genel Müdürlüğü Teknik 
Yardım Bilgi Değişimi Birimi Temsilcisi-Taiex), Olga Zorko 
(AB-DG Sanco), James Moynagh (AB-DG Sanco) tarafın-
dan kuduz hastalığı, epidemiyolojisi ve aşılama mücadele 
çalışmaları hakkında genel bilgiler verildi. 

Üç bölüm halinde iki gün boyunca yapılan toplantı sü-
recinde Konuşmacı Uzmanlar tarafından Güney Doğu ve 
Doğu Avrupa’da kuduz hastalığı, Türkiye’de kuduz hastalığı, 
AB kuduz eradikasyonu için finans fonu durumu, Kuduz has-
talığı OIE tavsiye kuralları, Kuduz hastalığı kontrolü için ge-
nel prensipler, Elde edilebilir aşılar-kalite kontrol-farklı türler, 
Avrupa ve diğer birçok ülkede ki kuduz hastalığının durumu, 
OIE nin sokak köpeklerinin kontrolü ile ilgili rehberi, Köpek-
kedi ticaretinde kuduz riski, İllegal köpek ticaretinde kuduz 
riski, Dünya Kuduz Günü, Bölgesel Kuduz projeleri, Kuduz 
hastalığının bölgede eradikasyonu için birlikte çalışma nasıl 
yapılmalı gibi hususlarda sunular yapıldı.  

Uzmanlar tarafından kuduz hastalığı, etkeni, epidemi-
yolojisi, aşılamalar, tedbirler, mücadele çalışmaları, sonuç-
ları ile güncel gelişmeler hakkında detaylı bilgiler verildi ve 
tartışıldı, aşağıdaki hususlar vurgulandı. 

• Orta ve Batı Avrupa ülkelerinin yıllardır kuduz hasta-
lığından arî olduğu,  2006 yılında Doğu Avrupa ülkelerinden 
Hırvatistan’da 565 vaka, Romanya’da 293 vaka, Sırbistan/
Montonegro’ da 119 vaka, Ukrayna’da 2020 vaka, Türkiye’de 
230 vaka meydana geldiği, 

• Son yıllarda meydana gelen 8000 vakanın %60 ının 

Kuduz Hastalığı Kontrol 
Çalıştayı
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Yaban Hayvanları ve diğer %40 ının ise evcil hayvanlar ve 
bazı üzücü insan vakaları şeklinde tespit edildiği, 

• AB ülkelerinde 2008 tarihinde 2 yarasa vakası ve 2 
insan vakasının meydana geldiği, 

• AB ülkelerinde kuduzun bulaşmasında tilkilerin, ülke-
mizde ise köpeklerin önemli rol oynadıkları, 

• AB de yaban hayatında kuduz vakalarının düşmesine 
karşın ülkemizde yaban hayatı vakalarında artış olduğu, 

• Köpeklerin diğer hayvanlara göre kuduz hastalığını 9 
kat fazla bulaştırdığı, 

• Kedilerin aşılanabilir ama hiçbir zaman rezervuar ol-
madığı, 

• Özellikle hastalık mücadelesinde epidemiyolojiye 
önem verilmesi ve epidemiyolojik çalışmalara göre strateji-
lerin belirlenmesi, 

• Oral aşılamanın hiçbir zaman parenteral aşılamanın 
yerini tutmadığı, ama gerekli olduğu, 

• Hastalıkla mücadelenin oldukça zor olduğu, bunun 
için hastalığın idareciler tarafından ciddi bir halk sağlığı so-
runu olduğunun algılanması, yeterli bir bütçenin ayrılması, 

• Mücadele için Problemlerin tespiti, Amaç, Strateji ve 
Plan geliştirilmesi, Araçlar ve Prensiplerin öneminin kavran-
ması, 

• Legal veya illegal ithalattan 
dolayı oluşabilecek hastalık bulaşma 
riskleri (hayvanın gelmiş olduğu ülke 
popülâsyonuna ait risk, illegal gelen 
hayvan riski, uluslar arası eğilimler, 
turizm, survey çalışması, cip/pa-
saport bilgilerinin mevcut hayvanla 
örtüşmemesi, turistlerin yanlarında 
getirdikleri yavru köpekler vb.)  

• AB sınır kontrol noktalarının 
ciddi kontrolüne önem verilmesi hu-
susuna dikkat edilmesi, 

• Bir kişi tarafından iki sene önce 
kuduz bulaşık bir kopeğin Fas’tan 
Avusturya ya getirilmiş olması ve o 
kişinin ölmesi ile bu hususa dikkat 
çekilmesi, 

• Her ülkenin OIE nin hastalık 
eliminasyonu için belirlemiş olduğu 
standart kurallar dâhilinde kendi ülke 

gerçeklerine uygun planlama/program yapmasını, bunun 
için gerekli bütçe ile araçlar yanında teknik alt yapısını oluş-
turulması, 

• Sınır ötesi bir hastalık olan kuduzun mücadele de 
komşu ülkelerle beraber işbirliği yapılması gerekliliği, 

• Kuduz mücadelesi için çok yıllı programların yapıl-
ması ve hedefe varıncaya kadar programların uygulanması, 
programlarda gerektiğinde teknolojik gelişmelere göre deği-
şikliğe gidilmesi. 

 

Dilek ve temenniler bölümünde; TVHB Merkez Konseyi 
Başkanı Dr. Mehmet Alkan tarafından AB ülkelerinin temsil-

cileri ve uzmanları ile diğer ülkelerin 
katılımcılarını ülkemizde ağırlamak-
tan çok memnun olunduğu vurgu-
lanarak bununla birlikte bölge ve 
balkan ülkeleri ile Türkiye arasında 
yapılacak kuduz mücadelesi projele-
rine her zaman yardımcı olabilecek-
leri belirtildi. 

OIE Avrupa Bölge Temsilcisi Dr. 
Nikola Belev tarafından Dünya’nın 
önemli uzmanlarının bir araya geldiği 
böyle bir toplantının önemi ve ülkeler 
arası işbirliğinin geliştirilmesi ile mü-
cadelenin başarılı olabileceği umudu-
nu taşıdığı ifade edildi. 

Oturum Başkanı Olga Zorko ve 
diğer AB ve ülke temsilcileri tarafın-
dan toplantının başarılı ve çok fayda-
lı geçtiği vurgulanarak bu toplantıya 
emeği geçenlerle Türkiye Cumhuri-
yeti yetkililerine teşekkür edildi.



Distinguished guests, Dear colleagues and partici-
pants. Ladies and gentelmen. First of all I would like to 
say welcome to Turkey and I want to thank to FVE, OIE, 
TAIEX office of EC and DG SANCO for their countribution 
and participation to this important workshop.

The oldest information about rabies dates back to 
the Code of Hammurabi who was the King of Babylon 
society lived in the 23rd century BC.  Later, much of valu-
able information about rabies has been found in writings 
by Democriticus at the 5th century BC and by Hippocrates 
who has been known as the father of Medicine (borne in 
Cos Island).

Until 18th century AD, it had been widely accepted 
that rabies was primarily a disease of wild animals, and 
domestic dogs did not play a role in transmission or car-
riage of this important zoonotic disease. In later times, 
development of urbanization resulted in civic rabies focal 
points. During the subsequent centuries, contradictory 
theories were developed to explain rabies agent and its 
sources.

In 1885, Pasteur, Roux and Tullier reported that ra-
bies virus affect central nervous system and multiplied 
there. One year later (1886), Ottoman Government sent 
a commission of three scientists namely, Dr. Alexandr 
Zoenes Pasha from Ottoman Medical School, Veterinar-
ian Hüseyin Hüsnü, and Dr. Hüseyin Remzi from School 
of Veterinary Medicine to the Pasteur’s laboratory in 
France. After returned back, the commission continued 
its study on rabies. 

While Pasteur vaccine and its modified forms were 
widely used all over the world in 1940s, Semple vaccine 
was used for the first time in Turkey in 1946. According to 
a protocol approved by the Ministry of Agriculture. Sem-
ple vaccine was used in dog, cat, sheep, goat, and cattle 
for prophylactic and curative purpose. 

From these years to nowadays, efforts to control 
rabies have been increasingly continuing in our country. 
Lastly, it has been targeted to control and eliminate ra-
bies by a 3-year study EU projects granted in 2005 and 
started last year.

World Rabies Day which will be celebrated in Sep-
tember since 2007 worldwide, is a global initiative to raise 
awareness of rabies and to prevent the disease by pro-
moting and implementing rabies control, prevention, and 
eradication program.

The objective of this workshop is to work in coopera-
tion and collaboration to eradicate rabies, the oldest zoo-
notic disease known, from the entire continent Europe. 
As it happened in conferences organized by OIE, WHO, 
and EU in Kiev (2005) and Paris (2007), we should focus 
on elimination of disease by answering our questions/
concerns about this problem. 

Use of advance diagnostic techniques and applica-
tion of developments in vaccines production and related 
new technologies caused an appreciable decrease in hu-
man rabies cases.

In this success veterinarian made a great contribu-
tion of new generation vaccines and control efforts.But 
human and domestic animal rabies is still animal and 
public health problem in some developing countries due 
to the lack of financial resources and insufficent veteri-
narian public health organizations.

Achieving this main target can be possible only if the 
states organize their veterinary services well and adapt 
international standards. In addition, political support to 
the control of the disease is essential at national level.  

This workshop will be a work in which, in addition 
to veterinarians, researchers, biologists, medical doctors, 
official authorities on human and animal health gather to 
share their experiences and studies. 

As a result, elimination of rabies from this region will 
be an achievable target. 

I hope that this workshop will be successful and pro-
vide some strategies for the control of rabies in Eastern 
Europian countries.

Dr. Mehmet ALKAN

President, Turkish Veterinary Medical Association

OPENING SPEECH
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1- 2009 yılında III. Türk Veteriner Hekimler Birliği Kurul-
tayının yapılmasına kararı alındı ve daha önce belirlenmiş 
olan kurultay düzenleme kurulu listesine Reprodüksiyon ve 
Suni Tohumlama Bilim Derneğinin dahil edilmesi ve Kurultay 
Düzenleme Kurulu listesinde bulunan SETBİR, ve Damızlık 
Sığır Yetiştiricileri birliği ve Üretici Birliklerin listeden çıkartıl-
ması teklif edildi.

III. Türk Veteriner Hekimler Birliği Kurultayı komisyonla-
rı belirlendi ve komisyonlara başkanlık edecek odalar belir-
lendi. Bu çerçevede;          

• Eğitim - Öğretim ve Araştırma Komisyonu Başkanlı-
ğına İSTANBUL VHO;

• Mesleki Politikalar komisyonu Başkanlığına ELAZIĞ 
VHO, 

• Mesleki Örgütlenme Komisyonu Başkanlığına AF-
YON VHO,

• Mesleki Etik ve Mevzuat Komisyonu Başkanlığına 
KONYA VHO,

• Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığına İZMİR 
VHO,

• Veteriner Hekimliğin Yeni Vizyonu, Yeni Konseptler 
komisyonu başkanlığına ( Tek sağlık, Çiftlikten sofra-
ya Gıda Güvenliği, Hayvan refahı, kültür Balıkçılığı, 
pet ve Yaban Hayatı, yerel Yönetimler ) Başkanlığı-
na ANKARA VHO,

• Serbest Veteriner Hekimlik Komisyonu Başkanlığına 
MERSİN VHO,

• Veteriner Sağlık Ürünleri Komisyonu Başkanlığına 
KONYA VHO’nun başkanlık etmesi ve komisyonların 
15 Mart tarihine kadar çalışmalarını tamamlayarak 
Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyine 
gönderilmesine karar verildi.

2-Veteriner Muayene ve Poliklinik Yönetmeliği ve Malp-
ractic (Mesleki Hata) Yönetmeliğinde değişiklik çalışmaları 
yapmak üzere İzmir, İstanbul, Hatay ve Mersin odaları gö-
revlendirildi. Çalışmalarını tamamlamaları için 3 ay süre 
verildi.

6343 sayılı kanunun yönetmeliğinin hazırlanması için 
Antalya, Mersin, İstanbul, Aydın, Manisa, Konya Oda Baş-
kanları ile Veteriner Hekimler Derneği ve Türk Veteriner He-
kimler Birliği Vakfından oluşacak komisyon Türk Veteriner 
hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığında Ankara’ da 
toplanarak çalışmalara başlaması kararlaştırıldı.

3-International Congress on Aquaculture (Uluslar arası 
Kültür Balıkçılığı) sempozyumnun yapılması için; Bakanlıkla 
yazışmalar başlatıldı. Sonuç beklenildiği bildirildi.

4-Sürü Sağlığı Beslenme Dölerme Sempozyumu yapı-
lıp yapılmaması odaların insayatifine  yapılması kararı alın-
dı. ( Manisa VHO yapabileceğini belirtti.)

5-Mesleki Etik Deontoloji Paneli ( Dünyanın en saygın 
mesleği olmak ) Aydın, Samsun veteriner hekimler odaları 
tarafından belirleyeceği tarihte anılan illerde yapılması ka-
rarlaştırıldı.

6-Suni tohumlama desteklemelerin yeniden hayata ge-
çirilmesi, ilaç yönetmeliğinde değişiklerin yapılması, kamuda 
çalışan Veteriner Hekim özlük hakları ve yem, gıda ve vete-
riner kanunlarının AB mevzuatına uyumlaşma çalışmalarının 
başlatılması için prensip kararı alındı.

7-FVE ( Avrupa Veteriner Federasyonu ) nezlinde giri-
şimlerde bulunarak Veteriner Hekim Odalarının Avrupa Bir-
liği ülkelerindeki serbest Veteriner Hekimlerin çalışmalarının 
yerinde incelenmesi için odaların çalışma ziyareti yapılması 
kararları alındı.

Oda Başkanları ile İzmir’de 
Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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DİLEK, İSTEK ve TEMENNİLER BÖLÜMÜNDE;
Kars Oda Başkanı teşvikleri eleştirdi. Bakanlığa yapı-

lacak ziyarette, tarım ve Köyişleri Bakanlığa alınacak Vete-
riner Hekimlerin sayısının ve ne zaman alınacağı sorulması 
istedi?

Uşak Veteriner Hekimler Başkanı 4B statüsünde çalı-
şan Veteriner Hekimlerin suni tohumlama yaptığını 6343 
sayılı yasaya göre yetkilerinin olmadığı Bakanlık nezlinde 
önlemlerin alınmasını gerektiğini söyledi.

Denizli Veteriner Hekimler Başkanı suni tohumlama 
desteklemelerinin tekrar hayata geçirilmesi için Bakanlık 
nezdinde çalışmaların başlatılmasını istedi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanlığı desteklemelerin 
Hayvan Sağlığı esas alınmadığı sürece gerçekçi olmayaca-
ğını söyledi ve Tarım Bakanlığının destekleme politikalarını 
eleştirdi.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Özlük Hakları 
konusunda sınıfımızın belli olmasını istedi.

Isparta Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bakana veri-
lecek brifing dosyasına kuduz mücadele programı konması-
nı ve kuduz hastalığında tazminatların tekrar hayata geçiril-
mesi için çalışmaların başlatılmanı istedi.

Ankara Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bakana su-
nulacak brifing dosyasının konu başlıklarının açıklanmasını 
istedi. TVHB Konsey Başkanı Bakana verilecek brinfing dos-
yasında,

• Yeni Veteriner Hekim Alımı 
• Suni tohumlama desteklemelerinin yeniden düzen-

lenmesi ve suni tohumlama belgelerinin basımı ve 
dağıtımı

• İlaç yönetmeliği değişikliği (fiyat istikrarı ile ilgili ön-
lemleri de içeren değişiklik)

• Uzmanlık Eğitimi
• Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönet-

meliği değişikliği (pet hayvan ve büyükbaş hayvan 
muayenehanelerin farklı özellikleri nedeniyle ayrı 
olarak ele alınması ve günün şartlarına uyum sağ-
lanması)

• Kanunlar( Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanu-
nu )

• Özlük Hakları
• Kooperatifler için temin edilen süt hayvanlarında Tü-

berküloz ve Brucella test zorunluluğunun kaldırılma-
sı

• Uluslar arası Kültür Balıkçılığı Kongresi Konuların 
olacağı bildirdi.

• Akredite Veteriner Hekimliğin yasal zemine oturtul-
ması.

Hatay Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mesleki Yeter-
lilik Yönetmeliğine gerek olmadığını belirtti.

Konya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bakanlığı et-
kilemenin en etkin yolunun basın olduğunu ve basını iyi kul-
lanılmasının gerektiği bunun için oluşturulacak komisyonlar 
vasıtasıyla veya bizzat TVHB Konseyinin daha etkin çalışa-
rak basın ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı tek dünya tek sağlık 
konseptinin güncel olduğunu ve Türk Tabipler Birliği ile ortak 
bir açıklama yapılması için çalışmaların başlatılması gerek-
tiğini,

Denizli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Tarım da-
nışmanı yönetmeliği için Ziraat Mühendisi çalıştığını TVHB 
Merkez konseyinin de tarım danışmanlığı kurslarını açması 
gerektiğini,

Mersin Veteriner Hekimler Başkanı Tarım Danışmanı 
kursu düzenlediğini diğer odalarında düzenleyebilmesi için 
Bakanlıktan izin alınması gerektiğini Tarım Danışmanlığının 
uygulamada zorlukların olduğunu ve yönetmelik değişmesi 
gerektiğini ve veteriner hekimlik uygulaması ile tarım danış-
manlığı yönetmeliği birbirine karıştırıldığı söylendi.

Tarım Danışmanı eğiticilerinin tarım Danışmanlığı ko-
nusunda doktora yapmış kişilerce verilebileceğini söyledi 
ve tarım danışmanı derneğinin kurulması gerektiğini Ziraat 
Teknisyenleri ve Veteriner Sağlık Teknisyeni bu işin dışında 
tutulması gerektiğini söyledi.

Muğla Veteriner Hekimler Odası Veteriner Kanun ve 
mevzuatlarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için yerel 
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yönetimler ve Meclis de veteriner hekimlerin daha fazla tem-
sil edilmesi gerektiğini, serbest Veteriner Hekimlerin tahsilat 
sorununun olduğunu asgari ücret tarifesinin uygulanmasının 
güçlüklerle karşıladığını,

Hatay Veteriner Hekimler Veteriner Fakültelerine arıcılık 
dersleri konulması gerektiğini,

Damızlık Sığır Yetiştiricilerinin çalışan Veteriner Hekim-
lerin suni tohumlama yapma yetkilerinin 6343 sayılı kanunun 
8.ci maddesi aykırı olduğunu,

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Tarım Danış-
manlarının Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekimlerin oluştur-
duğunu ve bu görevin 3 yıl sürdüğünü bu kadroda bulunan 
Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekimlerin 657 sayılı kanunun 
4B kadroya atandığını Tarım Danışmanı yönetmeliğinin sa-
dece Ziraat Mühendisi kapsadığını Veteriner Hekimlerinde 
kapsar hale getirmesi gerektiğini, akredite veteriner hekimle-
rin uygulamasında sürekliliğin sağlanmasını ve mağduriyetin 
giderilmesi istedi.

İzmir Veteriner Hekimler Odası TVHB basın yoluyla 
yapmış olduğu protestodan dolayı teşekkür etti. Mesleki an-
lamda güçsüz olduğumuzu suni tohumlama primlerinin kaldı-
rılmasının iyi olmadığını, Tire de  ilgili sivil toplum örgütleri ile 
süt fiyatların artırılması için eylem yapıldığını ve teşviklerin 
artığını, bu nedenle mesleki sivil toplum örgütleri ile kamu ve 
serbest çalışan  Veteriner Hekimlerin dayanışma içerisinde 
olması gerektiğini, belediyelerde veteriner hekim norm kadro 
uygulamasının kaldırıldığı hayvan kayıt sisteminin çöktüğü-
nü, suni tohumlama teşviklerin kaldırılması nedeniyle suni 
tohumlama sayısının azaldığını hayvancılığın bittiğini ve süt 
fiyatlarının düştüğünün bu nedenle okul sütü projesinin baş-
latılması gerektiğini,

Samsun Veteriner Hekimler Oda Başkanı oda kayıtları-
nın güncelleşmesi ve birden fazla oda kayıtlarının engellen-
mesi gerektiğini,

İzmir Veteriner Hekimler Odası Hayvan Koruma kanu-
nunda revizyon yapılması ve bu konuda Çevre Bakanlığı ile 
çalışmalar yapılması gerektiğini,

Balıkesir Veteriner Hekimler Odası Hayvancılık Politika-
larının veteriner hekimlerinin lehine olmadığını hayvancılık 
alakası olmayan kişi ve kuruluşlarla teşvik verildiğini ancak 
hayvancılık ile bizzat uğraşanlara hayvancılık desteği veril-
mediğini, İlaç uygulamaların denetiminin altına alınması ve 
konseyin üstüne yapması gerektiğini söyledi.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası konseye  odalar tara-

fından bildirilen disiplin cezalarının odalarda irtibat sonucu-
mu karara bağlandığını, belediye ve tarım il müdürlüğünün 
hayvan hastaneleri kurarak hayvan muayenesi yapabilecek-
lerini belirtti.

Veteriner Hekimler Derneği 1.ci ve 2.ci veteriner hekim-
lik kurultay kitapçığının iyi okunması gerektiği bu kurultaylar-
da alınan kararların çok iyi olduğunu ancak sonucun takip 
edilemediğini TVHB Merkez Konseyi hukuk bürosu kurması 
gerektiğini, yeni Veteriner Fakülteleri kurulmaması için YÖK 
nezlinde çalışmalar yapılması gerektiğinin, İstanbul Veteri-
ner Hekimler Odasının düzenleyeceği veteriner kongresini 
desteklediklerinin belirtti.

Ankara Veteriner Hekimler Odası akademisyenlerin 
meslek örgütlerinde görev olmasının YÖK tarafından izne 
bağlanmasını eleştirildi.

Antalya Veteriner Hekimler Odası serbest veteriner he-
kimlerin çalışma şartlarının zorlaştırdığını nasıl ayakta dura-
cakların tartışılması gerektiğini belediyelerin hayvan hasta-
nesi kurmadan çalışamayacağını ve asgari ücret tarifesine 
uygulamasına tabi olacağı, yönetmelik ve kanun çalışmaları 
için olağanüstü genel kurul yapılması gerektiğini, TVHB Mer-
kez Konseyinin ARGE çalışmalarını başlatarak AB mevzuatı 
uyum çalışmalarının başlatılmasını gerektiğini 

İstanbul Veteriner Hekimler Odası 1.ci Uluslar arası ve-
teriner hekimlik kongresi EXPO Veteriner fuarı 22-25 Ekim 
2009 tarihinde düzenlenmesi önerdi.

Bursa Veteriner Hekimler Odası sektör bileşenleri ile 
birlikte meslek lobisi oluşturma projesi hazırladıklarını hay-
van hareketlerini takip ve kontrolü edilebilmesi için mikroçip 
takılması, hologramlı sürsaj numaraları etiket uygulaması 
çalışmalarını başladıklarını bildirdi.
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III. TÜRK VETERİNER HEKİMLİĞİ KURULTAYI

Kurultay Düzenleme Kurulu

Başkan  TVHB Merkez Konseyi Başkanı: Dr. Mehmet ALKAN 
Sekreterler 1) Veteriner Hekimleri Derneği Genel Sekreteri :Hüseyin DEDE
                    2) Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı 2. Başkanı: Dr. Tahir GONCAGÜL
Üye   Bakanlık Temsilcisi: Beytullah OKAY ( KKGM Gn. Md. Yrd.)
Üye   Veteriner Fakülteleri Temsilcisi: Prof. Dr. Sezai KAYA ( A.Ü. Vet. Fak.)
Üye   Yerel Yönetim Temsilcisi: Abdullah KÖSE ( Ank. BŞB Vet. İş. Md.)
Üye   Veteriner Tavukçuluk Derneği Temsilcisi: Başkan Prof. Dr. Ahmet ERGÜN
Üye   Veteriner Mikrobiyoloji Derneği Temsilcisi: Başkan Prof. Dr. Müjgan İZGÜR
Üye   Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Temsilcisi: Begüm YURDAKÖK (Araş. Görevlisi)
Üye   Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Derneği Temsilcisi: Başkan Prof. Dr. Necmettin TEKİN
Üye   Buiatri Bilim Derneği Temsilcisi: Başkan Prof. Dr. Mehmet ŞAHAL
Üye   VİSAD Temsilcisi: Musa ARIK ( Genel Sekreter )

Kurultay Sekreterliği
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Dr. Mediha Eldem Sok. No:73/8 Kocatepe / ANKARA
Telefon: 0312 435 54 15
Fax: 0312 435 18 53
E_mail: merkezkonseyi@tvhb.org.tr
Web: www.tvhb.org.tr

KOMİSYONLAR	 SORUMLU VHO

• EĞİTİM – ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU İstanbul VHO Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE
• MESLEKİ POLİTİKALAR KOMİSYONU Elazığ VHO Doç. Dr. Orhan ÖZBEY
• MESLEKİ ÖRGÜTLENME KOMİSYONU Afyon VHO Yrd. Doç. Dr. M. Fatih BİRDANE
• MESLEKİ ETİK VE MEVZUAT KOMİSYONU Konya VHO Ramazan GÜRBÜZ
• AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU  İzmir VHO  Serdar	AKTOP
• VETERİNER HEKİMLİĞİN YENİ VİZYONU,  
   YENİ KONSEPTLER KOMİSYONU  Ankara VHO  Dr. Nuri ÇAĞIŞ
• SERBEST VETERİNER HEKİMLİK KOMİSYONU Mersin VHO  Dr. Leyla GENCER
• VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ KOMİSYONU Konya VHO  Ramazan GÜRBÜZ
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TVHB Merkez Konseyi Başkanı Dr.Mehmet ALKAN, 
II.Başkan Prof.Dr.Arif ALTINTAŞ, Merkez Konseyi Üyesi 
Prof.Dr.Ender YARSAN ve Dünya Veteriner Hekimleri 
Birliği Türkiye Temsilcisi Prof.Dr.İrfan EROL’dan oluşan 
bir heyet 22.1.2009 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Sayın Dr.M.Mehdi EKER makamında ziyaret etti. Yakla-
şık 45 dakika süren görüşmede mesleğimizin sorunları ve 
TVHB’nin önümüzdeki döneme ilişkin faaliyetleri aşağıda 
ifade edildiği gibi 13 başlık halinde kendilerine sunuldu ve 
çözüm önerileri de bir dosya halinde Sayın Bakana takdim 
edildi. 

Sayın Bakan’a arz edilen konular

1-	2009 FVE (Avrupa Veteriner Federasyonu) aidatı

2-	Yeni veteriner hekim alımı

3-	Suni tohumlama desteklemelerinin yeniden düzen-
lenmesi ve suni tohumlama belgelerinin basımı ve dağıtı-
mının TVHB’ ye verilmesi

4-	İlaç yönetmeliği değişikliği     

a- Veteriner İlaçlarının Fiyatlandırılması     

b- Veteriner İlaçlarının Satışı

5-	Uzmanlık Yönetmeliği

6- Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönet-
meliği değişikliği (pet hayvan ve büyükbaş hayvan mua-
yenehanelerinin farklı özellikleri nedeniyle ayrı olarak ele 
alınması ve günün şartlarına uyum sağlaması)

7-	Kanunlar      

a-	Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanunu      

b- Bakanlık Teşkilat Kanunu

8-	 Kooperatifler için temin edilen süt hayvanlarında 
Tüberküloz ve Brucella test zorunluluğunun devam etti-
rilmesi

9-	Uluslararası Kültür Balıkçılığı Kongresi

10- Tarım Danışmanlığı Uygulaması (Eğiticiler-Ba-
kanlıktaki eğiticilere kurs için izin verilmesi)

11- Akredite Veteriner Hekimlik

12- Sorumlu Yöneticilerin başka bir işte çalışma 
yasağı(Kırmızı ve Beyaz Et yönetmelikleri)

13-	III. Veteriner Hekim Kurultayı (Eylül 2009) 

TVHB Merkez Konseyi Başkanı bu konular hakkında 
detaylı bilgi sunduktan sonra,

Sayın Bakan bu konulara ilişkin şu değerlendirmeler-
de bulundu.

1-	Veteriner Hekim alımıyla ilgili prosedürün tamam-
landığı ve bu dönemde toplam 710 personel alınacağını 
bunların 235 inin Veteriner Hekim ve 475 inin diğer mes-
leklerden olacağını ifade ettiler. 

2-	Suni tohumlama desteklerinin kalkmadığını; ancak 
konuyu aşı, suni tohumlama, kayıt ve belirli hayvan sayısı 
gibi konuları da içerecek şekilde profesyonel bir yaklaşım-
la ele aldıklarını; hayvancılığın geliştirilmesi noktasında 
böyle bir yaklaşım içinde olduklarını ifade ettiler. Veteri-
ner hekimlere suni tohumlama teşviği verilmeyeceğini, bu 
konuda suistimallerin olduğunu söylediler. (TVHB Merkez 
Konseyi Başkanı bu konuya şiddetle itiraz ederek, yanlış 
bir iş yapan birkaç kişinin tüm mesleğe mal edilemeye-

Tarım ve Köyişleri Bakanı        
M. Mehdi Eker Ziyaret Edildi
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ceğini, bu konuda hassas olduklarını, bunun temelinde 
başka nedenler olduğunu detaylı olarak açıkladı)

3-	Veteriner İlaçları ile ilgili Yönetmelik çalışmalarının 
devam ettiğini ve bu konuda TVHB nin de görüşlerinin alı-
nacağını söylediler

4-	 Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanunu’nun; 
AB Uyum Yasaları çerçevesinde değerlendirilerek “Vete-
riner Hizmetleri, Gıda, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu” 
şeklinde düzenlendiğini ve bu ayın sonunda Başbakanlı-
ğa sunulacağını ifade ettiler. (Heyet, Bitki Sağlığı konu-
sunun bu kanun içinde yer almasının uygun olmayacağı 
konusunda görüşünü belirtti) 

5-	FVE aidatı konusunu inceleyeceklerini belirttiler.

6-	Bakanlık Teşkilat Kanunu ile ilgili olarak “Tarım ve 
Gıda Bakanlığı” şeklinde yeni bir yapılanma konusunda 
çalışmaların olduğunu ifade ettiler.  

7-	Kooperatifler için temin edilen süt hayvanlarında 
Tüberküloz ve Brucella test zorunluluğu konusunda zor-
lukları olduğunu, Sağlık Bakanı ile de görüştüklerini ve 
yeni bir çalışma içinde olduklarını belirtiler.

8-	Akredite Veteriner Hekimlik uygulaması konusun-
da Bakanlar Kurulu Kararının hazırlanarak imzaya açıldı-
ğını ifade ettiler.

9-	Sorumlu Yöneticilerin başka bir işte çalışma yasa-
ğı konusunda haklı olduğumuzu ve konuyu inceleyecek-
lerini belirttiler. 

10-	Uzmanlık Yönetmeliği konusunu takip ettiklerini 
ve Uluslararası Kültür Balıkçılığı Kongresi konusunu da 
değerlendireceklerini ifade etiler.

11-	Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yö-
netmeliği değişikliği ile ilgili olarak, TVHB ile birlikte çalı-
şabileceklerini belirttiler. 
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Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) kendi kuruluş yıldönümü 
olan 16 Ekim tarihini “Dünya Gıda Günü” olarak belirlemiştir. Birleşmiş 
Milletlere üye ülkelerde 1981 yılından bu yana 16 Ekim “Dünya Gıda Günü” 
olarak kutlanmaktadır. 

Dünya Gıda Günü insanların sağlıklı beslenme konusuna dikkatlerini 
çekmek, bu konuda bilinçlenmelerini sağlamak, Dünyadaki açlık ve yetersiz 
beslenme sorunlarının önemi hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve bun-
ların önlenmesi için insanların ve sorumluların mücadele etmelerini sağla-
mak amacıyla kutlanmaktadır.

Dünya nüfusu 2004 yılı itibarıyla 6.37 milyara ulaşmış bulunmakta-
dır. Dünya nüfusunun 2025 yılında 8.47 milyara ulaşacağı ve bunun da 
% 61’inin büyük şehirlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. FAO’nun tah-

minlerine göre de 2025 yılında dünya gıda üretimi % 75’ten fazla 
artarak yaklaşık 8.4 milyar insanı besleyecek düzeye ulaşacaktır. 
Dünyada yeterli miktar ve uygun kalitede gıda üretiminin sürekliliği 
sağlanarak, insanların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesi vaz-
geçilemez öneme sahiptir. Nüfusa göre dünya gıda üretimi irde-
lendiğinde,  mevcut üretimin ve dolayısıyla kaynakların dünyadaki 
tüm insanları besleyecek düzeyde olduğu görülmektedir. Ancak, 
Avrupa, K. Amerika, Asya ve Afrika’da mevcut nüfus ile bu bölge-
lerdeki gıda üretimi karşılaştırıldığında Afrika ve Asya’da özellikle 
et, süt gibi insan gelişiminde vazgeçilmez öneme sahip hayvansal 
gıdalar başta olmak üzere toplam gıda üretiminde önemli ölçüde 
yetersizliklerin olduğu ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz nüfusunun 
yarısının yoksulluk sınırı altında, 10 milyondan fazla yurt-
taşımızın da açlık sınırı altında yaşadığı göz önüne alınırsa, 
açlık ve yetersiz beslenmeyi ulus olarak ne kadar derinden 
yaşadığımız ortaya çıkacaktır. Ayrıca bir toplumun gelişmişlik 
seviyesi fertlerinin tükettiği hayvansal gıdaların miktarı ile doğru 
orantılıdır. Ülkemizde tüketilen et, balık, süt ve yumurta gibi 
değerli protein kaynakları miktarının gelişmiş ülke verileri ile 
karşılaştırıldığında çok geride olduğu görülecektir.

Yaşanabilir başka bir dünyanın olmamasından hareketle, 
bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında doğal kaynakların ras-

Dünya Gıda Günü
Basın Bildirisi
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yonel kullanılması ve çevrenin korunmasıyla uzun dönemli 
bir strateji olan sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi 
gerekmektedir. Buna yönelik olarak çevreyi tahrip etmeyen, 
teknik ve sosyal olarak uygun, ekonomik olarak yapılabilir 
politikalar geliştirilmelidir. Sonuç olarak;

Dünyada ve Türkiye’de bir yandan gıda üretimini arttır-
mak, diğer yandan yoksulluğu yenmek ve bölgeler arasın-
daki gelir dağılımındaki dengesizlikleri yok etmek hedeflen-
melidir.

Bu yıl (2008) Dünya Gıda Günü teması (İklim Deği-
şikliği ve Biyoenerjinin Gıda Güvencesi Üzerine etkileri) 
olarak belirlenmiştir.

Sağlıklı ve yeterli gıda ile beslenmek her insanın temel 
hakkıdır. Bu hak da devletin sorumluluğu ve güvencesi altın-
dadır. Ancak bu gün dünyada 850 Milyon insan gıda sıkıntısı 
çekerken, birçok ülkede de özellikle hayvansal gıdalarla ilgili 
olarak halk sağlığı açısından büyük sorunlar yaşanmakta-
dır. Gıda güvenliği ile ilgili riskin % 90 ı hayvansal kökenli 
gıdalardan kaynaklanmaktadır. Bunun yanında zoonoz has-
talıklar riski nedeniyle, hayvansal kökenli gıdalar halk sağlığı 
açısından özel öneme sahiptir.

Bu nedenle, sağlıklı hayvansal gıda üretimi için, çiftlik-
ten başlayacak kontrollerin gıda sofraya ulaşıncaya kadar 
Resmi Veteriner Hekim tarafından yürütülmesi zorunludur. 

İklim değişikliklerinin ve biyoenerji üretiminin gıda arzın-
da yarattığı ve her geçen gün artarak yaratacağı daralma 
hem gıda sıkıntısı çeken insan sayısını arttıracak hem de 
gıda güvenliği riskini arttıracaktır. Bu gün yaşanan gıda krizi, 
gerekli tedbirler alınmadığı takdirde açlık krizine dönüşebi-
lecektir. 

Bu gün yetersiz olan gıda üretimi nedeniyle, arttırılması 
gereken gıda amaçlı bitkisel üretim alanları, Biyoenerji üre-
timi amacına yönelik olarak kullanılması nedeniyle büyük bir 
daralma göstermektedir. Bu durum, hayvansal üretimde de 
daralmalara neden olmaktadır. 

Bunun sonucu olarak, yetersiz gıda arzı nedeniyle olu-
şan yüksek fiyatlar gıda güvencesini riske sokmaktadır. 

İklim değişikliklerine bağlı olarak meydana gelen kü-
resel ısınma, su kaynaklarını ve dünyadaki tüm canlıların 
yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, 
küresel ısınmanın devamı ile birlikte, bitkisel ve hayvansal 
üretimde büyük olumsuz gelişmelerin yaşanması, buna bağ-

lı olarak da gıda ve gıda güvencesi ile ilgili sıkıntıların artarak 
yaşanması kaçınılmazdır. 

Su sıkıntısına bağlı olarak, gıda üretiminde hijyen ge-
rekliliklerinin sağlanmasında yetersiz kalınacaktır. Bunun 
sonucu yeterli gıda güvenliği sağlanamayacaktır. 

Küresel ısınmanın diğer bir tehlikeli boyutu da yeni zo-
onoz karekterli hastalıklar riskidir. İklim değişikliğine bağlı 
olarak ortaya çıkabilecek yeni hastalık etmenleri nedeniyle 
görülecek hastalıklar, hayvansal gıdalarda salgın hastalık 
riskini arttıracaktır. 

İklim değişikliği ve biyoenerji üretiminin gıda ve gıda 
güvenliği üzerine olası olumsuz etkilerinin önlenmesi için 
gerekli tedbirler alınmadığı veya geç kalındığı takdirde gıda 
krizinin ve salgın hastalıkların boyutları çok daha büyük ola-
caktır.

Sorun küresel bir sorundur ve tüm dünya ülkelerinin so-
runudur. Bu nedenle Dünya ülkeleri arasında koordinasyon 
ve işbirliği sağlanmalıdır.

İklim değişikliği ve biyonerji üretimi nedeniyle ortaya çı-
kabilecek güçlükleri ortadan kaldırmak için;

-Biyoenerjiye alternatif enerji kaynakları bulunarak, ta-
rım alanlarının sadece gıda üretimi amacına yönelik olarak 
kullanılması,

-Küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının azaltıl-
ması için, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin 
gerekli tedbirleri alma kararlılığını göstermesi 

-Su kaynaklarının korunmalı ve su kaynaklarının etkin 
kullanımı sağlanmalıdır. 

-Değişen şartlara uyum sağlayabilecek yeni üretim tek-
nikleri geliştirilmeli

-İklim değişikliklerine uyumlu bitki çeşitleri geliştirilmeli

-Doğal kaynaklar ve çevre korunmalı

-Ortaya çıkabilecek yeni salgın hastalıklara karşı tedbir 
alınmalıdır.

Her insan için sağlıklı ve yeterli gıdanın üretildiği bir 
dünya dileğiyle 

Dünya Gıda Gününüzü Kutluyorum.

Dr. Mehmet ALKAN

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi Başkanı 
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Kurban Bayramında, halkımız 
kurban vazifesini sağlıklı bir şekilde 
yerine getirerek, dini vecibelerini ifa 
etmenin huzurunu yaşamak iste-
mektedirler. Ancak, her yıl kurban 
Bayramı öncesi ve sonrasında ya-
şanan olaylar ve basında yer alan 
haberlerle kurban kesen insanlar bu 
görevlerini layıkıyla yerine getirme-
nin huzurunu yaşayamamaktadırlar. 
Kurban, sosyal boyutu ağır basan dini 
bir olgudur. Kurbanla ilgili faaliyetler, 
ilgili yasalarda her zaman kapsam 
dışı bırakılmıştır. Bu nedenle, kurban 
bayramında pazarlanan ve kesilen 
hayvanlar, hastalıkların yayılması ve 
halk sağlığı açısından önemli bir risk 
oluşturmaktadır. Kurban Bayramın-
da, yaklaşık olarak 600 bin Büyük 
Baş ve 2.000.000 Küçük Baş hayva-
nın nakli ve kesimi yapılmaktadır. Bu 
miktar, ülkemizde yıllık olarak kesilen 
hayvan miktarının % 25  dir. Bu kadar 
büyük sayıda hayvanın bu kadar kısa 
sürede nakledilmesi ve kesilmesi, 
gerekli tedbirler alınmadığı ve gerekli 
alt yapı oluşturulmadığı takdirde, in-
san sağlığı, hayvan sağlığı ve çev-
re ile ilgili sorunları da beraberinde 
getirmektedir. Bunun yanında, kul-
lanılamayan hayvansal yan ürünler 
nedeniyle büyük ekonomik kayıplar 
oluşmaktadır.

Özellikle, veteriner hekim kon-
trolü dışında yetiştirilen, sevki ya-
pılan ve satışa sunulan hayvanlar, 
bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkla-
rının yayılma riskini arttırmakta ve bu 

hayvanlardan elde edilen etler insan 
sağlığı açısından önemli bir risk oluş-
turmaktadır.

Kurbanlık hayvanların, sokak-
larda dolaştırılması, meydanlarda 
bekletilmesi, satın alınan hayvan-
ların evlerin bahçelerinde, balkon-
larda tutulmaları ve uygun olma-
yan yerlerde kesilmeleri tehlikenin 
boyutunu daha da arttırmaktadır. 
Veteriner Hekimler olarak,

-Halkımızın kurban ibadetini 
kolay ve rahat yapabilmesinin temin 
edilmesi

-Üreticilerimizin hayvanlarının 
satışlarını uygun şartlarda yapabil-
meleri

-İnsan sağlığının ve hayvan sağ-
lığının en üst düzeyde korunması

-Hayvanların, hayvan refahı ve 
hijyen kurallarına uygun olarak ke-
silmesi

-Çevre kirliliğinin önlenmesi
-AB sürecinde, Kurban Bayramı 

ile ilgili olumsuzlukların giderilmesi
-Kurban ibadetinin ka-

muoyunda hayvan katliamı 
gibi gösterilmesinin önlenmesi 
ve

-Kurban Bayramının kurban ru-
huna uygun bir şekilde kutlanması 
Temel amacımızdır.  

Kurban Organizasyonunda or-
taya çıkan Olumsuzluklar

-Hayvan hareketleri çok yoğun 
olduğundan hayvan hastalıklarının 
yayılması açısından çok büyük risk 

Kurban ve Halk Sağlığı ile İlgili 
Basın Açıklaması

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 

Veteriner Hekimleri Derneği, 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı, 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteri-
ner Işleri Müdürlüğü, 

Ankara Ünv. Vet. Fak. Gıda Hijy. ve 
Tekn. Bölümü

Kurban ve Halk Sağlığı ile İlgili Basın 
Açıklaması  
29 Kasım 2008
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oluşturmaktadır
-Çok sayıda yeni hayvan pazarı oluşturulma ihtiyacı ne-

deniyle satış/pazarlama organizasyonu istenilen disiplinde 
yapılamamaktadır.

-Kesim organizasyonunun yetersizliği nedeniyle, kur-
banların kesimi sırasında yeterli düzeyde hijyen ve gıda gü-
venliği sağlanamamaktadır. 

-Atıkların bertarafı yeterince sağlanamadığından çevre 
kirliliği oluşmaktadır.

-Sokak ve bahçelerde yapılan kesimler, görüntü ve çev-
re kirliliği ile birlikte çocukların psikolejilerini olumsuz yönde 
etkilemektedir.

 Hayvanlardan İnsanlara Bulaşabilen Hastalıklar 
(Zoonozlar)

Hayvanlardan insanlar bulaşabilen 200 den fazla zoo-
noz karekterli hastalık bulunmaktadır.  
Hayvanlardan insanlara geçen bu has-
talıkların özellikle kurban bayramlarında 
görülme sıklığı yaklaşık %30 oranında 
artmaktadır. Türkiye ve pek çok komşu 
ülkede Bruselloz, Kist hidatik, Sistiser-
koz, Sarkoplazmoz, Verem, Toksop-
lazmoz, Şarbon gibi hastalıklar günü-
müzde hala görülmekte olup önemli bir 
halk sağlığı sorunu oluşturmaya devam 
etmektedirler. Bu hastalıklardan ileri ge-
lebilecek tehlikenin azaltılması veya önlenmesi için öncelikle 
hastalıkların hayvanlarda kontrol altına alınması gerekir.

Kurban Organizasyonunda Koordinasyon Sağlana-
cak Kurumlar

Bu kadar büyük bir kurban organizasyonunun sağ-
lıklı bir şekilde yürütülebilmesi için birçok kurum ve 
kuruluşa görev düşmektedir. Bu nedenle, bu kurum ve 
kuruluşların işbirliği ve koordinasyonu zorunludur.  Bu 
nedenle, 

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 
• İçişleri Bakanlığı, 
• Çevre ve Orman Bakanlığı, 
• Sağlık Bakanlığı, 
• Milli Eğitim Bakanlığı. 
• Belediyeler, 
• Diyanet İşleri Başkanlığı, 
• Türk Veteriner Hekimleri Birliği 
• TRT, 
• Ticaret Borsaları. 

Gibi kuruluşların işbirliği ve koordinasyonda görev al-
ması gerekir. 

 
KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ALINMASI GEREKLİ 

TEDBİRLER
Kurbanlık Hayvan Sevk Ettirecek  Yetiştiricilerimizin 

Bilmesi gerekenler
1- Sığır cinsi hayvanlarını 2008 yılı sonbahar şap aşı-

lama kampanyasında aşılatmış olmaları veya herhangi bir 
nedenle aşılatmamış hayvanlarını sevk tarihinden en az 15 
gün önceden aşılatmaları zorunludur. Ayrıca, sevk edilecek 
küçükbaş hayvanların da uygun bir boya ile işaretlenmiş ve 
şap hastalığına karşı koruyucu olarak aşılanmış olması zo-
runludur.

2- Kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve yanların-
da pasaportu bulunmayan hayvanların 
sevklerine hiçbir surette izin verilmeye-
cektir. Sevk raporunun ilgili kısımlarının 
yetkililerce doldurularak imzalanmış ol-
ması ve hayvanların kulak küpe numa-
ralarını ihtiva etmesi zorunludur.

3- Hayvanlarını ilçe içinde Menşe 
Şahadetnamesi, ilçe  veya iller arası ise 
Veteriner Sağlık Raporu ile nakletmeleri 
gerekmekte olup, belgesiz  hayvan nak-
leden hayvan ve araç sahiplerine idari 

para cezası; bunları taşıyan nakil vasıtalarına da 3 ay süreli 
trafikten men cezası verilmektedir.

• 4- Kurbanlık hayvanlarının taşınmasında kullanıla-
cak araçlar, nakil öncesi ve sonrasında temizlenerek dezen-
fekte edilecek; hayvanların nakil vasıtalarına aşırı yüklenme-
lerine, nakliye sırasında yaralanma veya gereksiz yere acı 
ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtaları ile 
sevklerine izin verilmeyecektir. 

• 5-Trakya bölgesindeki illere (İstanbul ve 
Çanakkale’nin Trakya bölgesinde kalan kısmı dahil) kesim 
amacıyla mezbahalara sevk edilenler hariç, kurbanlık bü-
yükbaş ve küçükbaş hayvan sevkleri yapılmayacaktır. 

• 6-Trakya bölgesi illerinden İstanbul iline getirilen 
büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan satılamayanların Trak-
ya bölgesine geri dönüşleri engellenerek en yakın mezbaha-
da kestirilmeleri sağlanacaktır. Bu durum veteriner sağlık ra-
poru düzenlenirken hayvan sahibine özellikle bildirilecektir. 

Bu nedenlerle, yetiştiricilerimiz “Veteriner Hekim Rapo-
ru” almadan hayvan sevki yapmamalıdırlar.  
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Kurbanlık Alım- Satım Yerleri:
1-Kurbanlık hayvanlar, hayvan pazar ve panayır-

ları ile hayvan borsalarının yanı sıra Kurban Hizmetleri 
Komisyonu’nca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen 
kurbanlık hayvan satış yerlerinde ve özel kurbanlık kesimi 
yapılacak işletmelerde alınıp  satılacaktır. Bu tür önceden 
belirlenen yerlerin dışında kurbanlık hayvan alım ve satımla-
rına müsaade edilmeyecektir. 

2-Bu gibi yerlerde kulak küpesi ve pasaportu olmayan 
sığır cinsi hayvanların alınmaları ve satılmaları yasaktır 
3-Belgesiz hayvanların kesiminin yapıldığı kombina, mez-
baha veya kesim yerlerinin sahiplerine idari para cezası ve 
tesis kapatma cezası verilecektir. 

4-Hayvan pazar ve panayırları ile hayvan borsaları ve 
Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği kurbanlık satış 
ve kesim yerleri; Hükümet Veteriner Hekimleri, Belediye Ve-
teriner Hekimleri ve Belediye Zabıta Ekiplerinin gözetiminde 
temizlettirilecek, dezenfekte ettirilecek ve bu yerler sürekli 
olarak kontrol ve denetime tabi tutulacaktır.

5-Kurbanlık hayvan satış yerleri Belediyelerle müşterek 
olarak her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kez usulüne 
uygun olarak temizlenerek dezenfekte edilecektir. 

6- Kurbanlık hayvan alım ve satış yerleri Hükümet Ve-
teriner Hekimleri, Belediye Veteriner Hekimleri ve Belediye 
Zabıta Ekiplerince işbirliği ve koordinasyon sağlanarak etkin 
ve sürekli olarak denetlenecek ve kontrol edilecektir. 

Kurbanlık Hayvan Alımlarında Dikkat  Edilecek Hu-
suslar:

1-Veteriner sağlık raporu ve menşe şahadetnamesi ol-
mayan

2-Sığır ve mandalarda küpesi ve pasaportu bulunma-
yan,

3-Çok zayıf olan
4-Gebe olan
5-Yeni doğum yapmış olan
6-Yüksek ateşi olan
7-Çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan
8-Tüyleri karışık ve mat olan
9-Bakışları ve dış görünümü cansız olan
10-Pis kokulu ishali ve burun akıntısı olan
11-Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olan  

hayvanların alınmaması gerekmektedir.  
Kurbanlık Kesim Yerleri:  
1-Kurbanlık hayvan kesimleri Tarım Bakanlığından 

ruhsat almış mezbaha ve kombinalarda veya geçici kesim 

yerleri olarak düzenlenen yerlerde yapılmalıdır. Kesim yapı-
lacak yerler temiz ve serin olmalı ve buralarda bol miktarda 
su bulunmalıdır. Kesim işlemi mümkün olduğunca hayvanlar 
askıya alınarak yapılmalıdır. Böylece kesme ve yüzme işle-
minin daha temiz ve sağlıklı bir şekilde yapılması sağlanmış 
olacaktır.

2-Vatandaşlarımız, kurbanlık hayvanlarını köylerde ve 
önceden belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde kendi 
bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar verme-
yecek şekilde kesebilirler. Ancak, cadde, sokak ve park gibi 
kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimleri yasaktır.

3- Kurban kesim yerlerindeki atıkların, kan ve diğer 
organların herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmalarının 
engellenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu konuda 
İl Valilikleri, geçmiş yıllarda olduğu gibi cadde ve sokakları 
kurban kesim yeri olarak kullananlar ile Kurban kesiminden 
sonra kan, atıklar ve iç organlarını sokak ve caddelerde bıra-
kanlara gerekli yasal yaptırımları uygulayacaklardır.

4-Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sı-
rasında oluşan artıklar ile özellikle kist hidatikli karaciğerler 
ile akciğerler kesinlikle kedi ve köpeklere verilmemeli, uygun 
şekilde hazırlanmış, kedi ve köpekler tarafından çıkarılma-
yacak derinlikte çukurlara gömülerek imhası sağlanmalıdır.    
Kesimde Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar 
Kurban bayramı süresince tüm mezbaha ve hayvan kesim 
yerlerinin açık olması, bireysel veya toplu kesim işlemlerinin 
kesim yerlerine yönlendirilmesi ve kesimin deneyimli kişiler-
ce yapılması sağlanmalıdır. Kesilecek hayvan mutlaka sağ-
lıklı olmalıdır. Kesim öncesi kurbanlık hayvanların yorgun 
olmaması ve kesimden önce yaklaşık 12 saat boyunca yem 
verilmemesi (su verilebilir), etlerin kalitesini olumlu yönde 
etkileyen başlıca faktörlerdir. Yorgun hayvanların hemen 
kesilmesi ile kanı tamamen akıtmak mümkün olmayacağı 
için etler dayanıksız olacak ve çabuk bozulacaktır. Kurbanlık 
hayvanları kesim öncesi strese sokacak kötü muameleler-
den ve hareketlerden kesinlikle kaçınılması gerekir. 

• Kesim yeri temiz olmalı ve akan su bulunmalıdır. 
• Kesim yapan kişinin sağlıklı ve temiz olması gerekir. 
• Bıçaklar sık sık temizlenmelidir. 
• Hastalıklı doku ve organların kesimi sırasında kirlenen 

bıçaklar dezenfekte edilmelidir. 
• Hayvan tutulup yatırılırken veya askıya alınırken iş-

kence-eziyet edilmemelidir. 
• Kesim mümkünse askıya alarak yapılmalıdır. 
• İç organlar yüzme işini takiben en kısa sürede çıka-

rılmalıdır. 
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• Yutak boşaltılmalı, mide-bağırsak, safra ve idrar kese-
si ve üreme organları çıkarılmalı,  memeler karkastan uzak-
laştırılmalıdır. 

• Kesim sırasında kan, bağırsak içeriği gibi maddelerle 
çevrenin kirlenmesi engellenmelidir 

• Tüketilecek sakatatlar temiz bir şekilde çıkarılmalıdır. 
• Kurban atıkları çöp varillerine ve gelişi güzel çevreye 

atılmamalı, kanalizasyon kanallarına dökülmemelidir. Çevre 
temizliği ve halk sağlığı açısından bu tür atıklar sokak hayvan-
larının erişemeyeceği şekilde derin çukurlara gömülmelidir. 

Kurban Etlerinin Olgunlaşması Ve Muhafazası 
Kurban etleri, parçalar halinde temiz kaplara konulmalı ve 
önce güneş görmeyen serin bir yerde (14 ºC’nin altında ol-
mamasına dikkat edilmeli) hava alması sağlanarak kesim sı-
caklığının oda ısısına düşmesi beklenmeli (5–6 saati geçme-
meli) daha sonra buzdolabına kaldırılmalıdır. Kurbanlık etler 
henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde veya 
hava alamayacak bir durumda büyük parçalar halinde üst 
üste konulursa, buzdolabı ısısı etin iç kısımlarını soğutma-
ya yetmez. Bu nedenle etin hava almayan kısımlarında çok 
kısa sürede (2. gün) bozulma ve kokuşma hatta yeşillenme 
görülür. Böyle kısımlar kesinlikle tüketilmemeli atılmalıdır. Et 
ve et ürünleri bakterilerin çoğalmaları için son derece uygun 
bir ortam niteliğindedir. Uygun koşullarda bir bakteri 12 saat-
te 16 milyara ulaşabilmektedir. Bu durum hafif bir bakteri yü-
küne sahip bir etin iyi muhafaza edilmediği takdirde bir gece 
sonra insan sağlığı açısından ne derece büyük bir tehlikeye 
dönüşebileceği konusunda fikir vermektedir. Kurbanlık etin 
dayanma süresi, kesim kalitesi ve et parçasının büyüklüğü-
ne göre değişmekle beraber normal buzdolabı koşullarında 
5 veya 6 gündür. Bu süre kıymada genellikle 3 gündür. Eğer 
daha uzun süreli muhafaza düşünülüyorsa etler derin don-
durucuda -18 derecede muhafaza edilmelidir.    

Atık ve Tüketilmeyen Yan Ürünler
Diğer taraftan kesim sonrası oluşan ve insan gıdası 

olarak tüketilemeyen yan ürünler ile birçok hastalık etkenini 
taşıyan her türlü atık, uygun biçimde ortamdan uzaklaştırıl-
mamakta ve gerek çevre kirliliği gerekse salgın hastalıkların 
yayılmasına zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle; kan, işkem-
be ve bağırsak içerikleri ile bozuk ve yenmeyen organ veya 
organ kısımları,

• Çevreye atılmamalı, 
• Atık sulara ve kanalizasyon sularına dökülmemeli, 
• Üzerine kireç tozu dökülerek derin çukurlara gömül-

melidir.   

 Kurban Kesim Yerlerinin Dezenfeksiyonu
Bulaşmayı önlemek için taşıma araçları, kesim aletle-

ri, makine ve çalışma yüzeylerinin temizliği sağlanmalıdır. 
Kaba kirlerin temizlenmesi sonrası uygun bir dezenfektan 
kullanılmalıdır. Dezenfektan bulunmadığı durumlarda çama-
şır suyu gibi kolay bulunabilen bir maddeden hazırlanacak 
solüsyon kullanılabilir.  

Kurban Derisi ve Yan Ürünlerin Ülke Ekonomisine 
Katkısı

Kasaplık bir hayvanın kesimi sonucunda elde edilen de-
ğerin %70’ini et, %20’sini sakatat, %10’unu da deri oluşturmak-
tadır. Kontrollü kesimler sonucu elde edilen deri miktarı Dev-
let İstatistik Enstitüsü verilerine göre yıllık yaklaşık 10 milyon 
adettir. Kontrolsüz kesimlerin yapıldığı Kurban Bayramların-
da ise 3 milyon adet derinin elde edildiği tahmin edilmektedir. 
Kurbanlık hayvan kesimlerinde kesici ve yüzücülerin bu işte 
usta olmaması, kullanılan alet ve ekipmanların yetersizliği, 
kesim yerlerinde yeterli teknik ve hijyenik şartların bulunma-
masından dolayı kusurlu diye isimlendirdiğimiz deriler elde 
edilmekte, derilerdeki fireler artmakta ve kalite düşmektedir. 
Kurbanlık hayvanların kesimleri sonucunda elde edilen ham 
deriler zamanında ve yeterli düzeyde tuzlanmadıklarından 
oluşan kokuşmaya bağlı olarak ham deri kayıpları artmak-
tadır. Bu da doğal olarak kaynak kaybına sebep olmaktadır. 
Bunun yanında, ülkemiz dışarıdan bağırsak ithal ederek 
bunları işledikten sonra ihraç eden bir ülkedir. Bağırsak it-
halatı ile büyük bir döviz kaybı yaşanmaktadır. Bu nedenle, 
kurbanlık hayvanlardan elde edilen bağırsaklar mutlaka top-
lanarak işlenmesi ve ülke ekonomisine kazandırılmalıdır.

Sonuç
Sonuç olarak, Kurban Bayramında İnsan ve hayvan 

sağlığını riske etmeden, sağlıklı bir kurban keserek, sağ-
lıklı bir et elde etmek için, kurbanlık hayvanları, Veteriner 
Hekim kontrolünde satış yapan yerlerden alınmalı, kesim-
leri bu konuda ehliyetli kimselere (tercihen mezbahalar-
da) yaptırılmalı, kesim sırasında ve sonrasında hijyenik 
kurallara uyulmalı, artık organ ve dokular gelişi güzel atı-
larak halk ve çevre sağlığı tehdit edilmemeli, etlerin olgun-
laşmasından (kesimden sonra 12–24 saat bekledikten) 
sonra tüketilmeli ve etler soğukta muhafaza edilmelidir.  
Bütün bu değerlendirmelerimiz insan, hayvan ve çevre sağ-
lığını korumak içindir. Bu vesileyle Türk Veteriner Hekimleri 
Birliği, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi, Veteriner Hekimler Derneği ve Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı olarak bütün Türk İslam âle-
minin Kurban Bayramını kutlar, saygılar sunarız.



Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi • 2008- 3-4
58

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ  BİRLİĞİ
BASIN AÇIKLAMASI

Biz Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak İsrail’in hangi gerekçe ile 
olursa olsun, 2 haftadan beridir Gazze’yi havadan bombalaması ve kara 

harekâtı ile de işgale başlamasını nefretle kınıyoruz.

Çok sayıda sivilin öldüğünü ve İsrail’in uluslar arası sözleşmeleri ihlal 
ederek kimyasal silah kullandığını medyadan takip ediyoruz. Şüphesiz 

burada insanların yanında tüm canlılar da yok olmakta çevre telafisi 
mümkün olmayan zararlar görmektedir.

İnsan, hayvan ve çevre sağlığını bir bütün olarak ele alan ve 
değerlendiren biz veteriner hekimler, İsrailli yöneticilerin geçmişte 
başlarına gelen felaketlerden ders almadıklarını hayretle izliyoruz.

Bir diğer önemli husus da; 20 civarında Arap Ülkesi’nin bu insanlık 
trajedisine gerekli tepkiyi vermedikleri ve kendi soydaşlarının mezalimine 
duyarsız kalmalarıdır. I. Cihan Harbinde emperyalistlerle işbirliği yaparak 

Osmanlı Ordusunu arkadan vuran ve bugünkü İsrail’in kurulmasına 
neden olanlar, geçmişte yaptıkları hataların muhasebesini bir daha 

yapmalıdırlar. 

KAMU OYUNA SAYGIYLA DUYURULUR !...
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Giriş

İnsanlar, dünyada değişen koşullara bağlı olarak orta-
ya çıkan ve global çözümler gerektiren önemli halk sağlığı 
sorunlarıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu sorunların en 
önemlilerinden birisi insanlar, hayvanlar ve bunların yaşa-
dıkları eko-sistemler arasında yeni veya yeniden önem ka-
zanan (emerging and reemerging infectious disease: EID) 
infeksiyon hastalıklarının yayılmasıdır.

Tek Dünya Tek Sağlık konsepti; insan, hayvan ve çevre 
sağlığının korunması için özellikle zoonotik hastalıklarla mü-
cadelede yerel, ülkesel ve uluslararası düzeyde beşeri ve 
veteriner hekimlerin işbirliği içerisinde çalışması yaklaşımı-
dır. Tek dünya tek sağlık konsepti aslında yeni bir yaklaşım 
olmayıp, özellikle son yıllarda ortaya çıkan yeni zoonotik 
hastalıkların insan, hayvan ve çevre sağlığı ile uluslararası 
ticaret ve ekonomi üzerine oluşturduğu global etkiler sonucu 
gerek ABD gerekse AB’deki girişimler doğrultusunda önem 
kazanmıştır. 

Tarihçe

Tek sağlık, tek tıp yaklaşımının kısa tarihsel gelişimi 
irdelendiğinde, modern patoloji ve komparatif tıbbın kurucu-
su olan Alman patolog Dr. Rudolf Virchow’un (1821-1902) 
domuz kas dokusunda Trichinella spiralis’in yaşam siklusu 
ve zoonotik önemi ile sığırlarda sistiserkoz ve tüberküloz 
üzerine deneysel çalışmaları yürüttüğü ve hayvanlardan 
insanlara geçen hastalıklar için zoonozis tanımını kullandı-
ğı görülmektedir. Yine modern tıbbın ve veteriner patoloji-
nin öncü isimlerinden Kanadalı doktor Sir William Osler’de 
(1849-1919), Dr. Virchow ile birlikte Berlin’de zoonotik hasta-
lıklar üzerine yaptığı çalışmalar sonucu, tıp ve veteriner he-
kimliği arasındaki çok yakın ilişkiden dolayı tek tıp tanımını 
kullanmıştır. Dr. Virchow’un çalışmalarının etkisi ve veteriner 
hekimliğe olan desteği sonucu önce Avrupa’da daha sonra 
ABD’de veteriner hekimler tarafından düzenli et muayenesi 
uygulaması başlamıştır. Louis Pasteur ve Robert Koch’un 
19. yüzyılda komparatif tıp ve biyomedikal araştırma alanın-

TEK DÜNYA 
TEK SAĞLIK

Prof. Dr. İrfan EROL*  -  Dr. Mehmet ALKAN**

* A.Ü. Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı.
** Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı.
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da yaptıkları ve bilim tarihine damga vuran çalışmaları tek 
sağlık konseptinin önemli örneklerindendir.

Veteriner epidemiyolojinin öncüsü olarak kabul edilen, 
Veteriner Hekimliği ve Halk Sağlığı (Veterinary Medicine and 
Human Health) adlı eserin yazarı ve tek sağlık konseptini 
modern anlamda formüle eden Amerikalı veteriner epidemi-
yolog ve parazitolog Dr. Calvin W. Schwabe (1927-2006), 
1960’larda tek tıp yaklaşımını, zoonotik hastalıklara karşı 
mücadelede doktor ve veteriner hekimlerin işbirliği olarak 
tanımlamıştır. 

Birinci Dünya Savaşı sonrası ABD ve birçok Avrupa ül-
kesinde veteriner halk sağlığı organizasyonları geliştirilmiş 
ve 1949 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nde (WHO) Veteriner 
Halk Sağlığı Seksiyonu kurulmuştur. Bu bölüm başta zoo-
notik hastalıklar olmak üzere veteriner halk sağlığı alanına 
giren konularda Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) ve Dünya Hay-
van Sağlığı Örgütü (OIE; Office Internationale Epizootie) ile 
yakın işbirliği içerisinde çalışmıştır. FAO/WHO ortak teknik 
raporunda (1975) veteriner halk sağlığı (Veterinary Public 
Health; VPH) veteriner biliminin uygulanması yoluyla insan-
ların fiziksel, mental ve sosyal refahına katkıda bulunmak 
olarak tanımlanmıştır. Avrupa Birliği de zoonozlara ilişkin 
geniş kapsamlı düzenlemeleri  2003/99 EC numaralı direk-
tifinde yapmıştır.  

Veteriner hekimler tek sağlık konsepti kapsamında halk 
sağlığı ve refahının korunması ile iyileştirilmesinde; zoonoz-
lar, yeni veya yeniden önem kazanan infeksiyon hastalık-
lar, gıda güvenliği ve güvencesi, antibiyotik direnç sorunu, 
ekosistemin korunması, komparatif medikal ve biyomedikal 
araştırmalar, insanların fiziksel ve mental sağlıklarına yar-
dım gibi birçok konuda görev ve sorumluluklara sahiptir. 
Veteriner hekimlerin popülasyon sağlığı, karşılaştırmalı tıp 
ve koruyucu hekimlik alanında sahip oldukları güçlü eğitim 
altyapısı söz konusu hizmetlerin verilmesinde önemli rol oy-
namaktadır.

Tek dünya tek sağlık konsepti son yıllarda özellikle 
ABD’de Amerikan Veteriner Hekimleri Birliği (AVMA) tarafın-
dan gündeme getirilmiştir. Amerikan Veteriner Hekimleri Birli-
ği tek dünya, tek sağlık yaklaşımını “İnsan, hayvan ve çevre-
nin optimal sağlığı için yerel, ülkesel ve global olarak çalışan 
değişik disiplinlerin işbirliği faaliyetleri’’ olarak tanımlamıştır. 
Daha sonra Amerikan Veteriner Hekimleri Birliği ile Amerikan 
Tabipleri Birliği (AMA) 2007 yılında iki meslek grubunu birbi-

rine bağlayan tek sağlık konsepti kararını kabul etmiştir. Bu 
çalışmaların yapılmasında veteriner hekim ve doktorlardan  
Dr. Roger Mahr (eski AVMA Başkanı), James W. Steele,  La-
ura H. Kahn, Lonnie King ve Bruce Kaplan’ın önemli katkıları 
olmuştur. Tek sağlık konseptine katkısı bulunan ve isimlerine 
burada atıfta bulunulamayan dünyanın değişik ülkelerin-
den çok sayıda doktor ve veteriner hekim meslektaşımızın 
olduğu kuşkusuzdur. Dünya Veteriner Hekimleri Birliği’nin 
(WVA) temel faaliyetlerinden biri olan ve sonuncusu Kanada 
Veteriner Hekimler Birliği organizasyonunda 27-31 Temmuz 
2008’de Kanada’da (Vancouver, BC) düzenlenen 29. Dünya 
Veteriner Kongresinin (WVC) ana temalarından birini yine 
tek dünya tek sağlık konsepti oluşturmuştur.

Tek dünya tek sağlık yaklaşımı Avrupa Veteriner Hekim-
leri Federasyonu (FVE) tarafından da kabul görerek bununla 
ilgili faaliyetler yapılmıştır. Avrupa Veteriner Hekimliği Haf-
tası, “Tek Sağlık: Sağlıklı Hayvan = Sağlıklı İnsan” teması 
ile 10 Kasım 2008 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen kon-
ferans ile kutlanmıştır. Avrupa Konseyi ile Avrupa Veteriner 
Hekimleri  Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen 
konferansın amacı; tek sağlık konsepti kapsamında yüksek 
standartlardaki hayvan sağlığının insan sağlığı ve refahı 
üzerine etkileri olmuştur. Ayrıca paydaşlar arasında bilgi 
değişimi vasıtasıyla Avrupa’da hayvan sağlığı ve insan sağ-
lığının iyileştirilmesinde biyogüvenlik önlemlerine ve uygu-
lanmasına dikkatin çekilmesi amaçlanmıştır.

Ülkemizde de bu konseptin özüne uygun şekilde TVHB 
organizasyonunda 14-15 Kasım 2006 ve 27-28 Kasım 
2008’de tıp doktorlarıyla birlikte Ankara’da düzenlenen Tür-
kiye I. ve II. Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu (düzenli ola-
rak yapılan bu sempozyumun ikincisine 180 doktor ve 100 
veteriner hekim olmak üzere 280 kişi katılmıştır), 2-5 Eylül 
2007 tarihinde Antalya’da düzenlenen Uluslararası Kuş Gribi 
Sempozyumu, 12-13 Nisan 2008’de Antalya’da FAO, WHO, 
OIE, EU, WVA, FVE gibi uluslararası kuruluşlar ile Veteriner 
ve Tıp  fakültelerinden bilim insanlarının katıldığı Uluslara-
rası Veteriner Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Kongresi, 3-4 
Aralık 2008’de Antalya’da FVE ve TAEIX işbirliğiyle düzen-
lenen Uluslararası Kuduz Hastalığı Çalıştayı  bu alanda ger-
çekleştirilen önemli faaliyetlerdir.

Tüm bu gelişmelere karşın günümüzde beşeri ve veteri-
ner hekimler arasında eğitim ve araştırma alanında, özellikle 
zoonotik hastalıkların izleme, tarama ve epidemiyolojik de-
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ğerlendirilmesine yönelik entegre multidisipliner çalışmalar 
yapılması yerine, bu iki meslek grubunun birbirinden çok 
ayrı olduğu ve aralarında yalnızca sınırlı bir işbirliğinin bu-
lunduğu dikkati çekmektedir. Dolayısıyla, tek sağlık konsepti 
multidisipliner çalışma alanlarına yönelik düzenlemelerin 
yapılması, yeni birimlerin kurulması, fonların oluşturulması 
ve meslek kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesi gibi 
süreklilik arz eden önemli çalışmaları gerektirmektedir.

Yeni veya Yeniden Önem Kazanan İnfeksiyon Has-
talıklar ve Etkileri

FAO/WHO Ortak Zoonotik Hastalıklar Uzmanlar Ko-
mitesi 1967 yılında dünyada 150’den fazla bakteriyel, viral, 
paraziter ve fungal kaynaklı zoonotik hastalık bulunduğunu 
ve bu sayının 2000 yılında 200’ü aştığını bildirmiştir. Bu tablo 
zoonotik hastalıkların 33 yıl içerisinde % 30’dan daha fazla 
arttığını göstermektedir. İnsanlarda görülen infeksiyon has-
talıklarının yaklaşık % 60’ının zoonotik olduğu ve bunların 
da % 75’inin yeni veya yeniden önem kazanan zoonotik 
hastalıklar olduğu, gıda kaynaklı hastalıkların % 90’ından 
fazlasının hayvansal gıdalardan kaynaklandığı dikkate alın-
dığında, veteriner hekimliğin halk sağlığının korunmasındaki 
rolü ve bu kapsamda tek sağlık yaklaşımının önemi ortaya 
çıkmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tahmini verilerine göre dünya-
da yıllık yaklaşık 1.5 milyar insanda diyare vakası görülmek-
te ve  etkilenenlerden büyük bölümü 5 yaşın altında olmak 
üzere 2.2 milyon çocuk gıda ve su kaynaklı zoonotik bakte-
riyel etkenlere bağlı olarak yaşamını kaybetmektedir. Yine 
dünyada yıllık yaklaşık 1.5 milyon insanın tüberkülozdan 
ölmesi ve her 10-15 dakikada bir kişinin kuduzdan yaşamını 
kaybetmesi zoonotik hastalıkların önemini ve kontrolünde 
veteriner ve beşeri hekimlerin birlikte çalışmalarının gerek-
liliğini açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca, önemli bakteriyel 
etkenlerin tüm dünyada yaygın olarak kullanılan antibiyo-
tiklere karşı geliştirdikleri çoklu direnç sorunu dikkatle takip 
edilmesi gereken ortak küresel tehditlerden biridir. 

Son zamanlarda görülen Batı Nil virüsü, Ebola hemo-
rajik ateşi, SARS, BSE, maymun çiçeği, yüksek patojeniteli 
kuş gribi H5N1 gibi hastalıklar toplumsal korkuya, küresel 
ticaretin bozulmasına ve büyük ekonomik kayıplara neden 
olmuştur. Bu hastalıklar ve yol açtıkları zararın boyutları 
aynı zamanda insan ve hayvan sağlığının çok yakın ilişki 

içerisinde olduğunun hatırlanmasını da sağlamıştır. Sağlık 
ve hastalığın daha geniş bir perspektifle anlaşılması insan, 
evcil ve yabani hayvan sağlığını içeren  ortak bir yaklaşım 
olan tek sağlık konseptini gerektirmektedir. Yeni veya ye-
niden önem kazanan infeksiyon hastalıklar yalnızca insan 
sağlığını, gıda kaynaklarını (gıda güvenliği ve güvencesi) ve 
ülkelerin ekonomilerini tehdit etmekle kalmamakta, aynı za-
manda dünyamızda hepimizin ihtiyaç duyduğu sağlıklı çevre 
ve fonksiyonel ekosistem altyapısını koruyan fauna, flora ve 
biyoçeşitliliği de olumsuz etkilemektedir. 

Yeni veya yeniden önem kazanan infeksiyon hastalıklar 
ciddi insan kayıpları yanı sıra  ağır ekonomik kayıplara da 
neden olmaktadır.  Örneğin tahmini rakamlar H5N1 tipi kuş 
gribinin 20 milyar Amerikan doları ekonomik kayba yol açtı-
ğını göstermektedir. Bir pandemi tablosunun ortaya çıkması 
halinde ekonomik kaybın 2 trilyon Amerikan doları civarında 
olacağı hesap edilmekte ve özellikle bu nedenle uluslararası 
halk sağlığı otoriteleri koruyucu hekimlik hizmetlerine yönelik 
yatırımların yapılmasının daha ekonomik olduğunu vurgula-
maktadır. 

Yeni veya yeniden önem kazanan infeksiyon hastalıkla-
rının önemli bir bölümü sınır tanımaz özellikte olup, etkileri 
yalnızca çıktıkları ülke veya bölge ile sınırlı kalmayıp tüm 
dünyada insan, hayvan ve çevre sağlığını tehdit etmektedir. 
Bunlar arasında; insan ve hayvanlarda Nipah virüs infeksi-
yonları, insanlarda ağır akut solunum yetmezliği sendromu 
(SARS), evcil ve yabani kanatlı hayvanlar ve insanlarda yük-
sek patojeniteye sahip kuş gribi (HPAI) H5N1 tipi son yıllarda 
ortaya çıkan en önemli hastalıklardır. 

Kuş gribi veya diğer önemli infeksiyon hastalıklarla mü-
cadelede tek dünya tek sağlık konsepti çerçevesinde Tarım 
ve Gıda Örgütü (FAO), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Birleşmiş Milletler Çocuk 
Fonu (UNICEF), Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler İnf-
luenza Sistem Koordinatörlüğü gibi uluslararası kuruluşlar  
bir stratejik çerçeve çalışması geliştirmişlerdir. Bu çerçeve 
çalışması, epidemik veya pandemik özellikte olan yeni veya 
yeniden önem kazanan ve sonuçları itibarıyla ülkesel, böl-
gesel ve uluslararası düzeyde önemli etkiler doğurabilecek 
infeksiyon hastalıklar ve bunlarla nasıl mücadele edileceği 
üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çerçeve çalışmasının amacı, 
yeni veya yeniden önem kazanan infeksiyon hastalıkları-
nın neden olduğu epidemi ve pandemi riskini azaltmak ve 
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bunlara ilişkin global etkileri minimize etmektir. Bu hedeflere 
ulaşabilmesinin ülkesel, bölgesel ve uluslararası düzeyde 
hastalık takip, erken teşhis, erken uyarı ve hızlı müdahele 
sistemlerinin iyileştirilmesi, eğitim, araştırma, hayvan ve halk 
sağlığı servislerinin güçlü ve stabil bir yapıya kavuşturulması 
ve aralarındaki iletişim stratejisinin geliştirilmesiyle mümkün 
olabileceği bildirilmiştir. 

Yüksek patojeniteli kuş gribi (HPAI)  H5N1, 2003 yılında 
Çin’de ortaya çıktıktan sonra Asya’nın geri kalan bölümüne, 
Avrupa’ya ve Afrika’ya yayılmıştır. Hastalık 2003 yılından 
itibaren 61 ülkede evcil veya yabani kanatlılarda rapor edil-
miştir. Eylül 2008’e kadar dünyada 387 kişi yüksek mortalite 
ile seyreden H5N1 ile infekte olmuş ve 245 kişi yaşamını 
kaybetmiştir. Dünyada H5N1 olgularının sayısında azalma 
olmakla birlikte global influenza pandemi riskinin halen de-
vam ettiği bildirilmektedir. Kuş gribi infeksiyonlarının kontrol 
altına alınmasında etkin tarama, sektörler arası işbirliği, iyi 
düzenlenmiş ulusal strateji ve siyasi irade bulunmaktadır. 
Bu yaklaşıma uygun şekilde ülkemizde 2005 yılında ortaya 
çıkan ve 4 çocuğun ölümüne neden olan  H5N1 infeksiyonu 
ile mücadelede Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve meslektaş-
larımız, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimleri ve uluslararası 
kuruluşlar ile işbirliği içerisinde özverili bir çalışma yaparak 
hastalığın kontrolünde uluslararası kuruluşlar tarafından da 
örnek gösterilen önemli bir başarı sağlamışlardır.

Ebola virüsü ilk kez 1976 yılında Ebola nehri çevresinde 
görülmesini takiben uluslararası dikkati çekmiştir. Bu virüs, 
insanları, gorilleri, şempanzeleri ve maymunları etkilemekte, 
ağır internal ve eksternal hemorajiye yol açarak etkilenen 
insanlarda % 90’lara ulaşan oranlarda ölüme neden olmak-
tadır. 

Yüksek bulaşma özelliğine sahip SARS hastalığı genel-
likle yabani hayvanlarla temas sonucu insanlara bulaşmak-
tadır. Hastalık ilk kez 2002 yılında Çin’in Guangdong şeh-
rinde ortaya çıkmış, daha sonra ABD, Kanada, Avrupa ve 
birçok Asya ülkesine yayılarak etkilenen insanlarda % 10’a 
yakın oranda mortaliteye neden olmuştur. 

Malezya’da 1998 yılında ortaya çıktıktan sonra 105 in-
sanın ölümüne neden olan ve yayılımının durdurulabilmesi 
için 1 milyondan fazla domuzun öldürüldüğü Nipah virüsü 
hastalığı, ekosistemlerin değiştirilmesi sonucu ortaya çıkan 
önemli viral infeksiyonlardan biridir. Doğal ekosistem içeri-
sinde mikroorganizmalar ile yabani yaşam arasında az çok 

bir denge bulunmakta ve bunun bozulması sonucu bazı yeni 
hastalık etkenleri ortaya çıkabilmektedir. 

Yine Rift-Valley fever, (Rift Vadisi ateşi; RVF), West Nile 
Fever (Batı Nil ateşi; WNF), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 
(KKKA), Q-fever, mavidil ve dengue (deng humması) gibi 
vektörlere ilişkin epidemilere yol açma potansiyeli olan bazı 
hastalıklar bulunmaktadır. 

Mycobacterium bovis kaynaklı tüberküloz yapılan çalış-
malarla birçok ülkede eradike edilmiş olmasına karşın, has-
talık bazı ülkelerde yeniden ciddi artış eğilimi göstermekte 
ve etkenlerin antibiyotiklere direnci nedeniyle halk sağlığı 
açısından önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. 

Sığırların süngerimsi beyin hastalığı (Bovine Spongiform 
Encephalopathy; BSE), insanlarda yeni varyant Creutzfeldt-
Jakob hastalığı (vCJD), insanlarda Escherichia coli O157:
H7, salmonelloz, listerioz, kampilobakterioz, tüberküloz, ko-
lera, trişinelloz, norovirüs infeksiyonları gibi birçok gıda ve 
su kaynaklı hastalık özellikle hayvansal gıdalarla insanlara 
bulaşmaktadır.

BSE ilk kez 1985 yılında İngiltere’de görülmüş ancak 
hastalığın yayılması yalnızca İngiltere ile sınırlı kalmayıp bu 
ülke ile canlı hayvan veya ruminant bazlı hayvansal ürün 
ticareti olan başta Batı Avrupa olmak üzere tüm ülkeleri et-
kilemiştir. vCJD’den İngiltere’de 143, Fransa’da 6,  İrlanda,  
İtalya, Kanada ve ABD’de birer olmak üzere toplam 153 kişi 
ölmüştür. Bunlar içerisinde İrlanda, Kanada ve ABD’de ölen-
lerin hastalığın görüldüğü riskli yıllarda İngiltere’de yaşadık-
ları bildirilmiştir.

İnfeksiyöz hastalıklar yalnızca gelişmekte olan ülkeler-
de değil gelişmiş ülkelerde de insanların en önemli hastalık 
ve ölüm nedenlerinden biridir. Bu etkenlerden bazılarının 
çevresel faktörlere hızlı adaptasyonu, oluşturduğu nazoko-
miyal infeksiyonlar ve özellikle immun sistemi baskılanmış 
bireylerdeki etkileri ciddi boyutlara ulaşmıştır.

İnfeksiyon Hastalıklarının Yayılmasını Etkileyen 
Global  Faktörler

İnfeksiyon hastalıklarının hayvan ve insanlar arasında 
artışında; 

- insan nüfusu ve hayvan popülasyonundaki hızlı artış, 

- toplumlarda demografik yapının değişmesi,

- hızlı kentleşme, 
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-  hayvansal ve bitkisel üretim sistemlerindeki temel 
değişimler, 

-  çiftlik hayvanları ve yabani hayvanların daha yakın 
ortamlarda bulunması, 

-  ormanlık alanların azalması, 

-  iklim değişikliği başta olmak üzere ekosistemdeki 
değişiklikler, 

-  su kaynaklarının kirlenmesi, 

-  kimyasal bulaşanlar, 

-  evcil, yabani hayvan ve hayvansal ürün ticaretinin 
küreselleşmesi,

-  turizmin artması gibi nedenler yer almaktadır. 

İnfeksiyon hastalıklarının değişen epidemiyolojisi ve 
buna neden olan global faktörler dikkate alındığında, halk 
sağlığını yalnızca insan hekimlerinin faaliyet alanı veya tek 
disiplin olarak görmek doğru değildir. Hayvan sağlığı, gıda 
güvenliği ve güvencesi ile birlikte halk sağlığının korunma-
sındaki en önemli bileşenlerinden biridir. Hayvan sağlığının 
güvence altında olmadığı bir dünyada insan sağlığını, gıda 
güvenliğini ve çiftlik hayvanlarının insanların en önemli pro-
tein kaynağı olması nedeniyle, sürdürülebilir gıda güvence-
sini temin etmek de mümkün değildir.

Dünya nüfusunun hızlı artışı infeksiyon hastalıkları-
nın ortaya çıkması ve yayılmasındaki temel faktörlerden 
birisi olarak değerlendirilmektedir. Tüm dünyada insanla-
rın yaşamak, fiziksel ve mental gelişimlerini sağlamak için 
yeterli gıdaya ulaşmaları ve gıdaların sağlık yönünden gü-
venli olması, devredilemez ve ertelenemez temel hak olarak 
görülmektedir. Dünya gıda üretimi,  6 milyarı aşan nüfusu 
rahatlıkla besleyecek kaynaklara sahip olmasına karşın, çe-
şitli faktörlere bağlı olarak günümüzde, gelişmekte olan çoğu 
Asya ve Afrika ülkelerindeki 800 milyondan fazla insan açlık 
ve yetersiz beslenme ile karşı karşıya bulunmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan projeksiyon-
larda, dünyanın en fakir insanlarının önemli bir bölümünün 
yaşadığı Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri başta olmak 
üzere dünya nüfusunun hızla artarak 2025 yılında 8 milyara 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu ülkelerdeki artış eğiliminin 
aynı zamanda dünyadaki fakir insan sayısının da artması 
sonucunu beraberinde getireceği öngörülmektedir. Dünyada 
2006 yılında 6 milyarın üzerindeki insanın beslenmesi için 
21 milyardan fazla hayvan gıda kaynağı olarak değerlendiril-

miştir. Artan dünya nüfusuyla beraber dünya gıda gereksini-
mi, özellikle de hayvansal protein ihtiyacı ve küresel ticareti 
ciddi boyutlara ulaşacaktır. FAO tarafından yapılan tahmini 
hesaplara göre büyük bölümü gelişmekte olan ülkelerde ol-
mak üzere dünya hayvansal protein talebi 2020 yılında yak-
laşık % 50 artacaktır. Yine FAO’nun tahminlerine göre dünya 
gıda üretimi 2025 yılında % 75’ten fazla artarak yaklaşık 8 
milyar insanı besleyecek düzeye ulaşacaktır. 

Dünya nüfusunun hızlı artışı dünyadaki yerleşim yeri 
kullanımı, kentleşme ve doğal orman kaynaklarının kullanımı 
üzerine baskı yaparak buralardaki zengin doğal fauna üze-
rine olumsuz etki yapacaktır. Ayrıca ekzotik hayvan ticareti-
nin artması ve yabani-av hayvan yetiştiriciliği ve ticaretinin 
artması da yabani yaşam kaynaklı yeni patojenlerin hayvan 
ve insanlara bulaşmasını artıran diğer faktörler arasında yer 
almaktadır.

Global ısınmaya bağlı iklim değişikliklerinin dünyanın 
belli bölgelerinde ekosistemleri değiştirdiği ve RVF, WNF, 
KKKA, mavidil, dengue ve malarya gibi hastalıkları aktaran 
vektörlerin yayılımını artırdığı bildirilmektedir. Vektörlere 
ilişkin hastalıklar günümüzde dünyanın değişik yerlerinde 
milyonlarca insanın etkilendiği küresel halk sağlığı tehdit-
lerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Birçok patojen 
bakteri, virüs veya protozoon kan emen vektörler vasıtasıyla 
taşınmaktadır. Kenelerle bulaşan viral hastalıklar arasında 
en geniş yayılım alanına sahip olan ve son yıllarda ülkemiz-
de giderek önem kazanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi has-
talığı dikkati çekmektedir. İlk kez 12. yüzyılda Tacikistan’da 
tanımlanan, II. Dünya Savaşı sırasında Batı Kırım bozkırla-
rında rastlanan ve daha sonra Zaire, Uganda ve Kongo’da 
saptanan bu hastalık, Afrika, Asya, Orta ve Doğu Avrupa’da 
30’dan fazla ülkede görülmektedir. Ülkemizde bu hastalığın 
ilk kez saptandığı 2002 yılından 2008 yılı Ekim ayına kadar 
toplam 155 kişi hayatını kaybetmiştir. Hastalık özellikle son 
yıllarda önemli bir artış eğilimi göstermektedir.

Vektörler patojenlerin sadece pasif bir taşıyıcısı duru-
munda olmayıp, Dengue hastalığında olduğu üzere patojen-
lerin amplifikasyonunu veya malaryada olduğu gibi etkenin 
gelişimini sağlamaktadır. Vektörlere ilişkin patojenler tercih 
ettikleri vektörlerde çoğunlukla hastalığa neden olmadık-
larından bu hastalıkların epidemiyolojileri kompleks hale 
gelmekte, korunma ve kontrol güçleşmektedir. Dolayısıyla 
disiplinler arası tek sağlık konsepti bu hastalıklar hakkında 
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bilinmeyen birçok yönün açıklığa kavuşturulması ve kontro-
lünde yeni stratejilerin geliştirilmesi açısından büyük önem 
taşımaktadır.

Dünyada yabani hayvan ticaretinin gerçek boyutunun ne 
düzeyde olduğu tam olarak bilinmemektedir. Zira bu ticaret 
çok lokal düzeyden uluslararası düzeye kadar değişmekte 
ve çoğunlukla yasal olmayan yollarla gerçekleştirilmektedir. 
Yaban Hayatı Koruma Örgütü’ne göre (Wildlife Conservation 
Society) yıllık yabani hayvan ticaretinin 4 milyon kanatlı, 640 
bin reptil ve 40 bin primat civarında olduğu bildirilmektedir. 

H5N1 infeksiyonunda olduğu üzere özellikle endemik 
seyirli yeni veya yeniden önem kazanan zoonotik hastalık-
ların ortaya çıkmasında yabani yaşamın rolü ve mücadelede 
etkinliğin sağlanması için birçok ülkede geniş kapsamlı ve 
sürekli epidemiyolojik çalışmaların yapılmasına gereksinim 
bulunmaktadır.  Bu araştırmalar, infeksiyonun ve bulaşma di-
namiğinin daha iyi anlaşılması, farklı çiftlik sistemlerinde ve 
epidemiyolojilerde etkenin genetik değişim ve davranışının 
saptanabilmesi için moleküler karakterizasyon çalışmalarını 
kapsamalıdır. 

Yeni veya yeniden önem kazanan infeksiyon hastalık-
larının büyük bölümünün zoonotik özellikte olması ve son 
zamanlarda görülen yeni infeksiyon hastalıklarının büyük 
çoğunluğunun yabani hayvan kökenli olması insanlar, evcil 
ve yabani hayvanlar ile içinde bulundukları ekosisteme yö-
nelik global önlemlerin alınmasını gerekli kılmaktadır. Ancak 
tek dünya, tek sağlık yaklaşımına ilişkin olarak yeni veya 
yeniden önem kazanan hastalıkların kontrolünde özellikle 
yabani yaşamla ilgili kuruluşlar ile hayvan ve halk sağlığıyla 
ilgili kuruluşlar arasında yeterli işbirliğinin olmadığı da bilin-
mektedir.

Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı

Veteriner hekimler geçmişten beri hayvansal gıdaların 
üretimi, inspeksiyonu ve güvenliğine ilişkin görev ve sorum-
lulukları ile halk sağlığının korunmasında önemli rol oyna-
mışlardır ve bu rolün önemi gelecekte küresel anlamda daha 
da artacaktır. Veteriner hekimlerin gıda güvenliğine ilişkin 
misyonları bu konseptin ortaya çıktığı Dr. Virchow’un çalış-
malarından beri tek sağlık konseptinin temel unsurlarından 
biri olmuştur.

İnsanlarda gıda infeksiyon ve intoksikasyonlarına ne-

den olan bakteri, virüs ve fungus türlerinin sayısının yakla-
şık 50 civarında olduğu ve bu etkenler arasında en yaygın 
olanının bakteriler olduğu bilinmektedir. Patojen bakterilerin 
oluşturduğu gıda infeksiyon ve intoksikasyonları tüm dünya-
da önemli bir halk sağlığı problemi olarak önemini korumak-
tadır. Epidemiyolojik çalışmalar ile veri tabanının iyi yapıldığı 
gelişmiş ülkelerde gıda kaynaklı hastalıkların ciddi ekonomik 
kayıplara neden olduğu da bildirilmektedir. Gıda kaynaklı 
patojenler içerisinde tüm dünyada Salmonella ve Campy-
lobacter infeksiyonları en sıklıkla hastalıklara neden olan 
bakteriyel patojenlerdir. E. coli O157:H7, Listeria monocyto-
genes, Norovirüsler, bazı gıda ve su kaynaklı parazitler tüm 
dünyada önemli halk sağlığı sorunlarına neden olmaktadır. 
Bu etkenler arasında özellikle kontamine kırmızı et tüketimi-
ne bağlı olarak çocuklarda hemorajik kolit, hemolitik üremik 
sendrom ve ölüme neden olan E. coli O157:H7 ile tüketime 
hazır gıdalara bağlı olarak immun sistemi baskılanmış birey-
lerde yüksek mortalite oranı ile seyreden L. monocytogenes 
infeksiyonları birçok ülkede ciddi halk sağlığı problemi olma-
ya devam etmektedir.

Gıda kaynaklı hastalıkların görülme sıklığını artıran glo-
bal faktörler arasında başlıca;

-  yetersiz sanitasyon koşulları,

-  yetersiz beslenme,

-  gıda üretim teknolojileri ile tüketim alışkanlıklarında-
ki değişiklikler,

-  halk sağlığı alt yapısının yetersiz oluşu,

-  hükümetlerin katkısının ve mevzuatın yetersizliği,

-  patojen izleme ve rapor sisteminin yetersizliği,

-  yeni veya yeniden önem kazanan gıda kaynaklı pa-
tojenler,

-  patojen olmayan bakterilerin virülens ve antibiyotik 
direnç genlerine sahip olması,

-  patojenlerin gıdalara adaptasyonu ve gıdada canlı 
kalma potansiyelinin yükselmesi,

-  tüketicinin bilgi eksikliği, bulunmaktadır.

Gıda güvenliği ve halk sağlığı, tüm ülkelerde insanlar ve 
gıda kontrol birimleri için stratejik öneme sahiptir. Dünyada 
görülen gıda kaynaklı infeksiyon ve intoksikasyonlar içeri-
sinde hayvan kaynaklı olguların çok önemli bir yere sahip 
olduğu özellikle gelişmiş ülkelerde yapılan epidemiyolojik 
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çalışmalarla ortaya konmuştur. Türkiye’nin entegrasyon sü-
recinde olduğu AB başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde gıda 
güvenliği ve veteriner halk sağlığına ilişkin konular çiftlikten 
sofraya gıda güvenliği konseptinde bütünsel bir anlayışla ve 
risk değerlendirmesini esas alan bir yaklaşım içerisinde de-
ğerlendirilmektedir. 

Dünyada 1900’lü yılların başında insan ölümlerinin 
yaklaşık yarısının infeksiyon hastalıklarından kaynaklandığı 
ve tedavide antibiyotiklerin kullanılmaya başlamasına kadar 
geçen süreçte yalnızca tübeküloz, pnöymoni ve diyareden 
çok sayıda insanın yaşamını kaybettiği bilinmektedir. Dola-
yısıyla antibiyotiklerin keşfi ve geliştirilerek infeksiyon has-
talıklarının tedavisinde kullanılması sağlığın korunmasında 
büyük rol oynamıştır. Buna karşın zaman içerisinde değişik 
faktörlere bağlı olarak gelişen antimikrobiyel direnç sorunu 
tüm dünyada beşeri ve veteriner hekimliğin önemli ve ortak 
sorunlarından biri olmuştur. 

Antibiyotiklerin gıda üretiminde kullanılan hayvanlara 
özellikle düşük dozlarda uzun süre verilmesi halinde antibi-
yotiklere karşı insanlar için patojen olan bakterilerde çapraz 
direnç gelişebilmektedir. Antimikrobiyellere dirençli patojen 
bakterilerden bazıları Salmonella Typhimurium DT 104, 
Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, E. coli O157:
H7, metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve 
vankomisine dirençli Enterococcus’dur (VRE). Salmonella, 
antibiyotiklere çoklu direnç geliştirmiş en önemli gıda kay-
naklı patojen bakterilerden biridir. Salmonella Typhimurium 
DT 104’ün ampisilin, kloramfenikol, sülfonamid, streptomisin 
ve tetrasiklinlere karşı dirençli olduğu tespit edilmiştir. Ka-
natlı hayvan yetiştiriciliğinde kinolonların sıklıkla kullanımı ve 
özellikle enrofloksasinin kanatlılarda kullanımına izin veril-
mesinin ardından Campylobacter türlerinde direnç gelişimi-
nin arttığı saptanmıştır. Penisilinaza dirençli metisilinin kul-
lanımına başlanmasından bir yıl gibi kısa bir süre sonra bu 
antibiyotiğe dirençli Staphylococcus aureus suşları (MRSA) 
tüm dünyada gözlenen önemli bir hastane infeksiyonu şek-
linde ortaya çıkmaya başlamıştır. MRSA’nın β-laktam grubu 
yanında klindamisin, eritromisin, tetrasiklin ve aminogliko-
zidler gibi daha birçok antibiyotiğe dirençli olması tedavisini 
oldukça güçleştirmektedir. Vankomisin ve teikoplanin gibi 
glikopeptidlere karşı direnç, gıda kaynaklı Enterococcus’lar 
arasında en sık görülen direnç fenotipidir. Bu antibiyotiklerin 
önemi çoklu ilaç direnci gösteren türlere ya da penisilin, am-
pisilin gibi antibiyotiklere karşı alerji gösteren kişilerin klinik 

tedavisinde kullanılmalarıdır.

Antibiyotik dirençlilik sorununun uzun vadeli çözümüne 
yönelik olarak ulusal ve uluslararası düzeyde veteriner ve tıp 
hekimliğinde antibiyotik kullanım stratejileri belirlenmeli, ge-
rekli survey çalışmaları yapılmalı ve dirence ilişkin genotipik 
veriler birlikte değerlendirilmelidir.

Sonuç

İnsanlar değişen koşullara bağlı olarak ortaya çıkan ve 
global çözümleri gerektiren önemli halk sağlığı sorunlarıyla 
karşı karşıya bulunmaktadır. Bu sorunların en önemlilerin-
den birisi insanlar, hayvanlar ve bunların yaşadıkları eko-sis-
temler arasında yeni veya yeniden önem kazanan infeksiyon 
hastalıklar olup bunların önemli bir bölümü zoonotik hasta-
lıklardır.

Zoonotik hastalıklara ilişkin mevcut durum ve projek-
siyonlar lokal, bölgesel ve küresel bazda  insan sağlığının 
güvence altına alınmasında, hayvan sağlığının ve bunun 
önemli bir parçası olan gıda güvenliğinin büyük öneme sa-
hip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Başka bir ifadeyle 
hayvan sağlığı insan sağlığının vazgeçilmez bir parçasıdır. 
Bu misyonun yerine getirilmesinde tek dünya tek sağlık kon-
septi önemli bir yaklaşımdır. Tek sağlık konseptinde  hedef-
lenen başarıya ulaşılabilmesi için hayvan sağlığı ve refahı, 
gıda güvenliği ve halk sağlığı konularında ulusal ve ulusla-
rarası düzeyde insan hekimleri ile işbirliği içerisinde, eğitim, 
mevzuat ve uygulamaya ilişkin çalışmalar yapılarak sonuca 
ulaşılmalıdır. 

Tek dünya tek sağlık konsepti kapsamında uluslararası 
girişimlere paralel olarak ülkemizde de öncelikle;  

i) Tarım ve Köyişleri ve Sağlık Bakanlıkları arasında 
tek sağlık konseptine uygun etkin bir sistemin oluş-
turulması,

ii) Sağlık Bakanlığı’nda güçlü bir veteriner halk sağlığı 
(VHS) veya zoonotik hastalıklar biriminin oluşturul-
ması, 

iii) Ulusal Zoonoz Komitesinin aktivasyonunun artırıl-
ması,

iv) zoonotik hastalıklara ilişkin epidemiyolojik çalışma-
ların artırılması ve entegre bir veri tabanının oluştu-
rulması, 

v) tıp ve veteriner fakülteleri ve araştırma enstitüleri 
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arasında eğitim ve araştırma alanında tek sağlık 
konseptine yönelik açılımların yapılması ve işbirliği-
nin geliştirilmesi, 

vi) meslek kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesi 
önerilir. 
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