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Dergi üç ayda bir ç›kar ve ücretsiz
olarak da¤›t›l›r. Dergimizde

yay›nlanacak yaz›larda Yay›n Kurulu
de¤ifliklikler yapabilir. Gelen yaz›lar

yay›nlans›n, yay›nlanmas› iade edilmez.
Bu dergide yer alan yaz›lardaki görüfller

yazarlar›na aittir. Yay›n haklar› Türk
Veteriner Hekimleri Birli¤i’ne aittir.

De¤erli Okuyucular; 

Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Dergisi'nin yeni bir say›s›nda daha sizlerle
birlikte olman›n mutlulu¤unu yafl›yoruz. Geçti¤imiz 6 ayl›k döneme iliflkin ha-
berler ve konsey faaliyetleri yan›nda bilimsel makaleler, iz b›rakanlar, güncel ko-
nular ve bas›n aç›klamalar›na iliflkin de¤erlendirmeler bu say›n›n içeri¤ini olufl-
turmaktad›r. 

Antalya'da Mesle¤imizin Misyonu ve Vizyonu konular›n›n de¤erlendirildi¤i
Çal›fltay'da, ileriye dönük olarak veteriner ilaçlar› ve serbest veteriner hekimlik
konular›n›n ifllenece¤i bir toplant›n›n yap›lmas› planlanm›flt›. Bu karar üzerine
Konya Veteriner Hekimleri Odas› ile birlikte 17-18 Mart 2007 tarihlerinde Kon-
ya Rixos Otelde “Serbest Veteriner Hekimlik ve Veteriner Sa¤l›k Ürünleri” bafl-
l›kl› bir sempozyum gerçeklefltirildi. Sektöre ait farkl› kurumlar›n kat›l›m›yla ger-
çeklefltirilen bu toplant› son derece baflar›l› geçmifltir. Dergimizin Konsey Faali-
yetleri k›sm›nda bu haber ifllenmifltir. Konya Sempozyumu'nun ard›ndan Vete-
riner Sa¤l›k Ürünlerine iliflkin ayr›nt›l› bir de¤erlendirme Merkez Konseyi Üyesi
Prof.Dr.Ender YARSAN taraf›ndan yap›lm›flt›r. Söz konusu Sempozyum bas›n
bültenlerinde de ayr›nt›l› yer bulmufltur. Bu haberler ve KKKA'ne iliflkin Merkez
Konseyimizin bas›n aç›klamas› Bas›n Haberleri bölümünde verilmifltir.  

Bu say›m›zda güncel iki haber ayr› bafll›klar halinde ifllenmifltir. “Türkiye'de
K›r›m-Kongo Kanamal› Viral Hastal›¤›n›n Dünü, Bugünü ve Yar›n›” bafll›kl› ma-
kale Prof.Dr.Zafer KARAER taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Yine ayn› bölümde ülke-
mizde Akreditasyon sürecini ilk tamamlayan Veteriner Fakültesi Unvan›n› alan
A.Ü.Veteriner Fakültesi'nin bu baflar›s› sunulmufltur. Bilimsel makaleler k›sm›n-
da üç farkl› konu ele al›nm›flt›r: “Akupunktur ve Veteriner Hekimlikte Kullan›m›”,
“Organik Ürün Güvenilirli¤inin Geleneksel Olanlarla Karfl›laflt›r›lmas›” ve “Su
Kaynakl› T›bbi Öneme Sahip Paraziter Protozoonlar”. ‹z B›rakanlar bölümünde
ise öncekilerden farkl› bir yaklafl›mla “Türkiye'de Veteriner Hekimli¤i E¤itim-Ö¤-
retiminde Biyokimyan›n Tarihsel Geliflimi” bafll›kl› bir makaleye yer verilmifltir.
Bununla birlikte k›sa süre önce aram›zdan ayr›lan Yrd.Doç.Dr. Abdullah KELEfi
ile ilgili haber de Rahmetle An›yoruz bölümünde sunulmufltur.  

Dergimizin bu say›s›n›n da sizlerin be¤enisine mazhar olaca¤›n› ümit eder;
eme¤i geçen ve katk› sa¤layanlara teflekkür ederiz. 

Gelecek say›da buluflmak üzere…

Yay›n Kurulu
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De¤erli Meslektafllar›m;

Sizlere dergimiz arac›l›¤›yla ikinci defa ulaflabilmenin mutlulu¤u ile yaz›ma
bafllamak istiyorum. Geride b›rakt›¤›m›z 6 ayl›k süreç içerisinde bizleri mutlu
eden geliflmeler oldu¤u kadar, süregelen baz› sorunlar›m›z›n hala çözülemeyi-
flinden dolay›da üzüntülerimiz bir o kadar büyüktür. Say›n Bakan her defas›n-
da söz vermesine ra¤men özlük haklar›m›zdaki adaletsizlik hala giderileme-
mifltir. Bunun yan›nda arsa konusu ile ilgili maalesef bir mesafe kaydedileme-
mifltir. Özellikle serbest çal›flan meslektaflar›m›z›n karfl›laflt›klar› sorunlar›n
kayna¤›n› teflkil eden eksik ve yanl›fl mevzuatlar konusunda da herhangi bir
çal›flma yap›lmamaktad›r. Fakat tüm bunlara ra¤men bizleri sevindiren gelifl-
meler ve gelece¤e ait ümitlerimiz vard›r. Son aylarda ülkemizin sorunlar›na
karfl› tüm ulusumuzun göstermifl oldu¤u demokratik tepkilerle uyan›fl›na fla-
hit olduk. Rahmetli Atilla ‹LHAN'›n dedi¤i dip dalgas› tsunamiye dönüfltü. Bu
gerçek bir intibaht›r. Seçim sath-› mailine girdi¤imiz bu günlerde tüm Türk
Ulusu ve özellikle meslektafllar›m›z, kendisine reva görülen bu haks›z muame-
lelere gerekli cevab› verecektir. Fakat bu arada kazand›¤›m›z çok önemli bir
de¤er vard›r, bana göre bu herfleyden önce gelen birlik ve beraberlik ruhumu-
zun de¤iflik ortamlarda ve eylemlerde somutlaflt›rarak gittikçe  güçlenmesidir.
Bu konsepten asla vazgeçmeyece¤iz. Zaman, birlik ve beraberlik içinde hare-
ket etti¤imiz de tüm sorunlar› nas›l aflaca¤›m›z› hepimize gösterecektir. Kon-
ya'da Mart ay›nda yapm›fl oldu¤umuz “Serbest Veteriner Hekimlik ve Veteri-
ner Sa¤l›k Ürünleri” Sempozyumu oldukça verimli geçmifltir. Yine Eylül ay›n›n
bafl›nda Antalya'da Uluslararas› Kufl Gribi Kongresi için çal›flmlar›m›z tüm h›-
z›yla devam ediyor. Asl›nda Haziran ve Temmuz aylar›nda tasarlad›¤›m›z etkin-
likler vard›, fakat seçim sürecinden dolay› iptal etmek zorunda kald›k. 

Bafl›ndan beri önemle vurgulad›¤›m bir konunun gerçekleflmesi için müm-
kün olan bir süreci yafl›yoruz. Biz kurum olarak siyasetin d›fl›nday›z ama gön-
lümüz mümkün oldu¤u kadar partisi önemli de¤il meslektafllar›m›z›n meclise
girmesini arzu ediyoruz, bu bizim en tabii hakk›m›z. E¤er güçlü bir siyasi des-
te¤iniz veya lobiniz yoksa mesleki haklar›n›z› elde etmede y›llardan beri flahit
oldu¤umuz flekliyle yetersiz kal›yorsunuz.

Bu süreçte meslektafllar›m›za büyük görevler düflüyor. Çünkü sizler kadar
halk›yla iç içe olan bir baflka meslek grubu yok. Bu avantaj›m›z› çok iyi de¤er-
lendirmek zorunday›z. Sorunlar›m›z› rahatl›kla çözebilece¤imiz bir siyasi tab-
lonun oluflabilece¤i ümidiyle hepinize en derin sayg› ve sevgilerimle.

Dr.Mehmet ALKAN

Merkez Konseyi Baflkan›
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?Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde 2001 sonlar›ndan beri sür-
dürülen Doha Turu Ticaret Müzakereleri, Temmuz 2006 sonunda,
ülkelerin üstlenecekleri taahhütleri belirleyecek anlaflman›n esas
ve usulleri üzerinde uzlaflma sa¤lanamamas› sebebiyle, ask›ya
al›nm›flt›. ABD, AB, Brezilya, Hindistan ve Japonya'n›n müzakere-
lerden sorumlu bakanlar›n›n görüflmelerinden sonra Merkel'in AB
Dönem Baflkan› s›fat›yla ve daha sonra AB Komisyonu Baflkan›
Barroso'nun ABD Baflkan› Bush'la görüflmeleri ile süreç ivme ka-
zand›. DTÖ Genel Müdürü Pascal Lamy gördü¤ü genel tabloyu ve
yeni durumu teyit etti. Bu geliflmeler üzerine, bilgi ve düflüncele-
rimizi dar bir çerçeve içinde de olsa paylaflmay› yararl› gördük.  

Henüz taraflarca somut yeni teklifler flekillendirilmemifl ol-
makla birlikte bunun kapsam›n› tahmin etmek zor de¤ildir. Hiçbir
müzakere taraf› masaya önceki pozisyonunda ›srar ederek otura-
mayacakt›r. Aksi halde, bunun çok tarafl› ticaret sistemini bir kez
daha tehlikeye sokaca¤› ve dünyay› ciddi yeni bir krize itece¤i; du-
rumun sorumlulu¤unu da hiçbir ülke veya müzakere grubunun
üstlenmek istemeyece¤i aç›kt›r. Ayr›ca, Temsilciler Meclisince
Bush yönetimine verilen yetki de yaz ortalar›nda sona erecek, mü-
zakerelerin uzamas› karfl›s›nda yeni yetki ç›kar›lmas› mümkün ol-
mad›¤›ndan müzakereler belki y›llarca sürüncemede kalacakt›r. Bu
durum ise, daha ziyade, En Az Geliflmifl ve Geliflme Yolundaki Ül-
kelerin aleyhine olacakt›r. 

Tar›m Müzakereleri ve Türkiye

DTÖ'de, 2001 y›l› sonunda bafllat›lan ve Doha Turu ad›yla an›-
lan ticaret müzakereleri ve bu sürecin en can al›c› konusu tar›m
müzakereleri devam etmektedir.  Önemli aflamalar geride kalm›fl,
ülkelerin hassasiyetleri, pozisyonlar›, gösterebilecekleri esneklik-
lerin s›n›rlar› ve pazarl›k alanlar› (trade offs) görülebilir hale gel-
mifltir. 

Tar›m Müzakerelerinde Ülkemizin pozisyonu, ilgi ve ç›-
karlar›m›z ile bunlar›n müzakere flekli konular›nda ne söy-
lememiz, ne yapmam›z ve nas›l hareket etmemiz gereki-
yorsa, s›ras› “flimdi”dir. Bunlar› konuflman›n yar›n› yoktur.
Yar›nda yapacak olman›n da yarar› olmayacakt›r. 

K›saca, bundan sonra hükümetlerin uygulayaca¤› ta-
r›m politikalar›n›n zemini ve s›n›rlar›, bu s›n›rlar içerisinde-
ki hareket esnekliklerinin neler, nas›l ve nereye kadar ola-
ca¤› ortaya ç›kacakt›r.

Müzakere Yönetimi 

Ülkemiz, müzakerelerde, uzunca bir zaman sonra ve belli bafl-
l› ülkeleri dinledikten ve pozisyonlar›n› inceledikten sonra, bir po-
zisyon belirleyebilmifltir. Siyasiler, sektör temsilcileri, sivil toplum
kurulufllar›, akademik kurulufllar sürece ve esasa yeterince ilgi

Dr. Mustafa ‹M‹R

DDTTÖÖ TTaarr››mm MMüüzzaakkeerreelleerrii vvee TTüürrkkiiyyee

MMüüzzaakkeerreelleerr BBiizzii NNee KKaaddaarr ‹‹llggiilleennddiirriiyyoorr??11

1Önemli, karmafl›k ve çok boyutlu bir konuyu, bir mesleki derginin potansiyel okuyucu kesitine uygun bir çerçeve ve derinlik içinde k›saca
de¤erlendirmek istedik.
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gösterememifller; ya da resmi kurum ve makamlar›m›z, birçok se-
beple, konuyu kamuoyunun dikkatine getirememifllerdir. DTÖ Ta-
r›m Müzakereleri, siyasi ve bürokratik kurumlar›m›zca, potansiye-
limize göre, yeterince iyi yönetilememifltir. Belli kurumlar›m›z›n
kurumsal kapasiteleri, bu kurumlardaki uzmanlar›n kiflisel gayret,
derinlik ve anlay›fl› belirleyici olmufltur. Bu durumu tamamen bir
ilgisizlik ve yetersizlik olarak görmemek gerekti¤ini, belli ölçüde
bu durumun anlafl›labilir oldu¤unu söylemek gerekmektedir. 

Bu durumun taraf›m›zca bilinen çeflitli sebepleri aras›nda, s›-
ras› gelmiflken sadece birisine de¤inmekte yarar vard›r: DTÖ tar›m
müzakereleri, Türkiye-AB iliflkilerinin gölgesinde kalm›fl veya bu
s›cak ortamda eriyerek dikkatlerden kaçm›flt›r. Toplumun her kesi-
mi, resmi-sivil, AB konusuyla yat›p kalkm›fl, her konu bu aç›dan
görülmüfl, bu eksende de¤erlendirilmifltir. 

AB'nin, Türkiye'nin ve tüm ülkelerin gelecekte üzerinde hare-
ket edecekleri zemin DTÖ'de oluflturulmakta, hareket alan›n›n s›-
n›rlar› DTÖ'de çizilmektedir. Müzakere sonunda ortaya ç›kacak so-
nuç her ülke için ba¤lay›c› veya yönlendirici olacakt›r. 

Uruguay Turu sonunda, 1995 y›l›nda yürürlü¤e giren tar›m
anlaflmas› ve buna göre oluflturulan ülke taahhütleri aras›nda den-
gesizlikler oldu¤u, bugün avantajl› durumdaki ülkelerce bile kabul
edilmektedir. Doha Turu müzakerelerde, geçmiflte yap›lan hatala-
r›n ve ortaya ç›kan haks›z ve dengesiz durumlar›n düzeltilmesi yö-
nünde Geliflme Yolundaki Ülkeler kararl› ve ›srarl› bir gayret gös-
termektedirler. 

Uruguay Turunda belirleyici durumdaki Quads'›n (ABD, AB,
Kanada ve Japonya) yerini bu müzakere turunda ABD, AB, Avus-
tralya, Brezilya, Hindistan ve Japonya'dan oluflan G-6 alm›flt›r. Bu
ülkelerin di¤er ülkeleri ve onlar›n ilgilerini temsil ettikleri düflü-
nülmektedir. Bu ülkeler, müzakerelerin önemli ve kritik dönüm

noktalar›nda, benzeri görüfl ve ç›kar birli¤i içinde olduklar› ülke ve
gruplarla ön görüflme yapmakta, kendi aralar›ndaki müzakereler-
den sonra da bu ülkelere bilgi vermektedirler. 

Ülkeler, müzakerelerde ç›karlar›n› korumak, müzakere konula-
r›na iliflkin belgelere ilgi ve ç›karlar›n› yans›tmak ve müzakereler-
de etkin olmak bak›m›ndan pozisyonlar› birbirine yak›n ve ortak ç›-
kar birli¤i olan ülkelerle müzakere gruplar› oluflturmufllard›r. ABD
ve AB d›fl›ndaki tüm ülkeler bir veya birden fazla müzakere grubu-
nun üyesi durumundad›rlar. AB de asl›nda 27 Ülkeden oluflan bir
grup olarak görülebilir, çünkü müzakerelerin önemli dönüm nok-
talar›nda AB üyesi ülkeler aras›nda k›yas›ya bir iç müzakere süre-
ci yaflanmaktad›r. Bal›ca müzakere taraf ve gruplar›n› ABD, AB, G-
202, CAIRNS3, G-104, G-335, Afrika Grubu, LDC6, ACP7, NFIDC8 ve
SVE oluflturmaktad›r. 

Çok tarafl› ticaret sistemi, ikili ve bölgesel ticaret anlaflmala-
r›na k›yasla, Geliflme Yolundaki Ülkelerin (GYÜ) lehinedir. Çünkü
büyük ve güçlü ekonomilere sahip Geliflmifl Ülkelerle (GÜ) müza-
kere masas›na oturan zay›f ve güçsüz ülkelerin buradan avantajl›
kalkma ihtimali daha zay›ft›r. Hali haz›rdaki birçok ticaret anlaflma-
s›ndan ç›kan sonuç bu görüflü do¤rulamaktad›r. Bu gerçek karfl›-
s›nda, çok tarafl› ticaret sistemi içinde, GYÜ'ler, geçmiflten dersler
ç›kararak, yard›mlaflma ve dayan›flma içinde, önceki döneme k›-
yasla daha avantajl› bir konumda bulunmaktad›rlar. 

DTÖ platformu, küçük, zay›f ülkelerin hassasiyetlerini dile ge-
tirmeleri, çözüm arama ve gelifltirme bak›m›ndan f›rsat olufltur-
maktad›r.  Bu süreçte dünyadaki sivil giriflim gruplar› (Oxfam gi-
bi) ve medyan›n da önemli deste¤i olmaktad›r. G-20'nin ve bizim
de aktif üyesi oldu¤umuz G-33'ün ortaya ç›kmas› ve DTÖ'deki
bafll›ca müzakere taraf› olabilmeleri de bunun ifadesidir. 

2G-20: Bolivya, Brezilya, fiili, Çin, Küba, M›s›r, Hindistan, Endonezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Paraguay, Filipinler, Güney Afrika, Tayland,
Tanzanya, Venezüella, Zimbabwe.  

3CAIRNS: Avustralya, Yeni Zelanda, Endonezya, Filipinler, Malezya, Tayland, Güney Afrika, Fiji, Brezilya, Arjantin, fiili, Kanada, Meksika, Kosta
Rica, Uruguay, Paraguay, Bolivya, Kolombiya, Guatemala

4G-10:Japonya, Kore, Tayvan, ‹srail, ‹sviçre, Lihtefltayn, Norveç, ‹zlanda, Mauritus, (Bulgaristan).
5G-33: Benin, Barbados, Botswana, Çin, Kongo, Fildifli Sahilleri, Küba, Dominik Cum., Haiti, Honduras, Hindistan, Endonezya, Jamaika, Kenya,

Kore, Madagaskar, Mauritius, Mo¤olistan, Mozambik, Nikaragua, Nijerya, Pakistan, Panama, Peru, Filipinler, Senegal, Sri Lanka, Trinidad ve
Tobago, Tanzanya, Türkiye, Uganda, Venezüella, Zambiya, Zimbabwe

6En Az Geliflmifl Ülkeler (Less Developed Countries)  
7Afrika, Karayipler ve Pasifik Ülkeleri 
8Net G›da ‹thalatç›s› Geliflme Yolundaki Ülkeler
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DTÖ Ticaret Müzakerelerinde Merkezi Konu Neden
Tar›m? 

Tar›m müzakereleri; sanayi ürünleri (NAMA), hizmetler, tica-
retle ilgili fikri mülkiyet haklar›, ticaretin kolaylaflt›r›lmas›, teknik
yard›m ve kapasite gelifltirme, ticaret ve çevre, kamu al›mlar›nda
fleffafl›k,  elektronik ticaret, özel ve lehte muamele gibi birçok ko-
nu aras›nda, bu konular›n tamam›ndan daha önemli ve merkezi
durumundad›r; di¤er konular›n anahtar› konumundad›r. Tar›m
ürünleri ticareti dünya ticaretinin ancak %8 kadar›n› oluflturmak-
ta, buna karfl›l›k müzakerelerde %90 a¤›rl›¤a sahip bulunmaktad›r.

Tar›m›n merkezi konu olmas›nda evrensel özelliklerinin pay›
vard›r. Tar›m, onca teknolojik geliflmeye karfl›n hala do¤al koflul-
lar›n etkisi alt›nda ve biyolojik s›n›rlar içinde yap›lmaktad›r. Tar›m,
sektörler aras›nda kuramsal olarak tam reka-
bet olan tek sektördür: milyarlarla ifade edilen
üretici ve tüketici bir rekabet ortam›nda yüz
yüzedir. Dünya nüfusunun hala %70 kadar›
k›rsal kesimdedir ve bunun büyük ço¤unlu¤u
varl›¤›n› tar›ma dayal› olarak sürdürmek duru-
mundad›r. G›da tüm yönleriyle her ülke için
stratejik boyuttad›r. Sanayi ürünleriyle ilgili
düzenlemeler II. Dünya savafl›ndan beri yap›l-
maktayken ilk tar›m anlaflmas› ancak 1995 y›-
l›nda uygulanmaya konulabilmifltir.

Sadece Hindistan'daki 600 milyon çiftçi
ve k›rsal kesim nüfusunun 400 milyonunun geliri kifli bafl›na gün-
de 1 ABD dolar›n›n alt›ndad›r. Tar›m, tüm GÜ veya GYÜ'lerde en
hassas sektördür. G›da üretim, güvence ve güvenli¤i tüm ülkeler
aç›s›ndan stratejik boyutlardad›r. Japonya g›da ihtiyac›n›n yar›s›n-
dan fazlas›n› ithal etmekte, hiç olmazsa iç tüketimin %40 kadar›n›
ne pahas›na olursa olsun iç üretimden karfl›layabilme stratejisi iz-
lemektedir. Tar›m, bir ülkenin ekonomisi ne kadar güçlü olursa ol-
sun, tar›msal nüfusu ne kadar düflük olursa olsun çok özel konu-
munu sürdürmektedir. Japonya, ‹sviçre, Norveç, Kore, Tayvan, ‹s-
rail gibi geliflmifl veya yükselen ekonomileri bu kayg›lar bir araya
getirmifltir. Afrika, Güney Amerika ve Çin dahil Güneydo¤u Asya,
gerek k›rsal kesimin geçim güvencesi, gerek artan nüfuslar› bes-
leme yan›nda tar›m› geliflme ve kalk›nmas›nda önemli araç olarak
görmektedirler. Avustralya, Yeni Zelanda, Brezilya, fiili belli ürün-
lerde dünya ticaretinde önemli paya sahiptirler.

Tar›msal ürünler ihracat›, toplam ABD ihracat› içinde sadece
%4,5 oran›nda bir paya sahip ve tar›msal nüfusun genel nüfusa

oran› %1 kadard›r. Ancak, hala pazar pay›n› artt›rma, iç destekleri
sürdürmede ›srar etmekte, ihracat deste¤i etkisine sahip uygula-
malar›n›n sonland›r›lmas›na karfl› ayak sürümekte, g›da yard›mla-
r›n› politik ve pazar pay›n› artt›rma arac› olarak kullanabilmenin
yollar›n› aramaktad›r. 

AB'nin durumu ise kamuoyunca az çok bilinmektedir. Onlar-
ca y›ld›r AB'nin ilk ve en öncelikli ortak politikas› tar›m olagelmifl-
tir ve bu durum daha birkaç on y›l devam edecektir.  Dünya tar›m-
sal ürünler ticaretini bozan, yoksul ve rekabet gücü düflük, deza-
vantajl› ülkeler aleyhine iç destekleme ve ihracat desteklemesinde
bulunan, ancak onlara s›n›rl› say›da üründe ve karfl›lanmas› son
derece zor, pahal› flartlar alt›nda pazara girifl imkân› tan›yan AB,
nihayet Ortak Tar›m Politikas›n› bu elefltirileri de dikkate alarak ye-
ni bafltan reforma tabi tutmaktad›r.  

Tar›m Müzakerelerinin Mahiyeti ve
Konular› 

Tar›m müzakereleri üç ana konuda ve 50'den
fazla alt bafll›kta devam etmekte; bunlarla ilgili
teklif ve görüfller binlerce sayfay› bulmaktad›r.
Tar›m müzakerelerinde üç ana sütunu pazara gi-
rifl, iç desteklemeler ve ihracat rekabeti alanlar›
oluflturmaktad›r. Bu alanlardaki belli bafll› alt
bafll›klarda, bafll›ca taraflar›n genel pozisyonlar›n›

k›saca gözden geçirme ve Ülkemizin pozisyonuna yine k›saca de-
¤inmenin, müzakerelerin sonraki safhalar›n› takip ve de¤erlendir-
me bak›m›ndan yararl› olaca¤› inanc›nday›z. 

Bilindi¤i üzere, ülkeler iç üretimlerini ve üreticilerini d›fla kar-
fl› tarifelerle korumakta, iç destekleme ve ihracat deste¤i uygula-
maktad›rlar. Bunlar›n kurallar› ve hangi ülkelerin bu tedbirleri na-
s›l ve ne oran veya miktarda ve ne kadar sürede yapacaklar› DTÖ
taahhütleriyle belirlenmiflti. Gümrük vergileri, tar›m ürünleri tica-
retinde tarifeli engeller olarak da bilinmektedir. Birçok ülke birçok
üründe tarife d›fl› engeller de uygulaya gelmifllerdir. DTÖ sistemi-
nin amaçlar›ndan biri de tarife d›fl› engelleri kald›rmakt›r. Özellik-
le GYÜ'ler ileride tarife d›fl› engeller yönden GÜ'lerin s›k› takibine
maruz kalacaklard›r. 

Ülkemizin en önemli, hatta yegâne koruma arac› tarifeler ol-
mufltur. Ülkemiz, bilinen sebeplerle önemli olmayan oran ve mik-
tarlarda ihracat destekleri uygulam›fl, bilinen flekil ve miktarlarda
iç desteleme yapm›fl ve yapmaktad›r. 
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Bu müzakere turunda tarifeler ve iç desteklemeler önemli
oranda azalt›lacak, GÜ'lerin uygulad›¤› ihracat destekleri ise orta-
dan kald›r›lacakt›r. GYÜ'lere daha az indirimi daha uzun bir süre-
de yapmalar› gibi kolayl›klar sa¤lanmas› öngörülmektedir. 

Yal›n bir flekilde ifade etmeye çal›flt›¤›m›z bu çerçeve içinde,
tar›msal üretim, destekleme ve ticaret politikalar› bak›m›ndan mü-
zakerelerin tüm ülkeler için ne derece önemli oldu¤u ortaya ç›k-
maktad›r. 

Bafll›ca Tar›m Müzakere Gruplar›n›n Genel Pozis-
yonlar› 

ABD 

Tarifelerde çok derin oranlarda indirim yap›lmas›n›, tüm ülke-
lerin tüm ürünlerde pazara girifl imkan› tan›mas›n›; hassas ürün-
ler, özel ürünler ve özel tar›msal korunma mekanizmas› gibi es-
nekliklerin geçici, s›n›rl› ve s›k› kurallara ba¤l› olmas›n› istemekte-
dir. Tarifelere belli bir tavan belirlenmesi ve bunun üzerindeki ver-
gilerin bu orana (%75) otomatikman düflürülmesini istemektedir.
‹ç desteklerde yüksek indirimde bulunmaya direnmekte, uygulad›-
¤› (loan deficiency payment ve counter cyclical payment gibi) des-
tek tedbirlerini mavi kutu kapsam›nda sürdürmeye çal›flmaktad›r.
‹hracat deste¤i etkisine sahip destekleme tedbirlerinde ve g›da
yard›mlar› konular›ndaki di¤er ülkelerin talep ve beklentilerinin
çok uza¤›nda bulunmaktad›r. Baz› Afrika ülkelerince hayati önem-
de görülen pamuk konusunda sessizli¤ini korumaktad›r. GYÜ'lere
tan›nacak istisna ile özel ve lehte muamele konular›nda kat› tavr›-
n› sürdürmektedir. 3-S denen hassasiyetler konusunda GYÜ, AB
ve G-10 grubunu zorlamaktad›r. K›saca di¤er ülkelerin korumac›-
l›¤› önemli oranda azaltmalar›n› isterken, kendisi iç desteklemeler-
de ve g›da yard›mlar›nda ›srar etmektedir. 

AB

Müzakerelerde hem ofansif hem defansif (hem ithalatç› hem
ihracatç› olmas› sebebiyle) bir pozisyona sahiptir. Mutedil oranda
bir tarife indirimi öngörmekte, baz› ürünlerde (et ve ürünleri, pey-
nir ve di¤er süt ürünleri, fleker, taze sebze ve meyveler) fazlaca ta-
rife indirimi yapamayaca¤›n› ifade etmektedir. Kendi içinde bir bü-
tünlük sa¤lamada zorlanmaktad›r. Tarifelerde önerdi¤i indirim
(%36-40) di¤er ülkelerce yetersiz bulunmaktad›r. Tarife tavanlar›-
n›n GÜ için %100, GYÜ için %150 olmas›n› önermektedir. En çok

iç destekleme yapan taraf olarak, en yüksek indirimi yapmay› ka-
bul etmektedir. Ancak yeflil kutu kapsam›ndaki destekleme tedbir-
lerinin gözden geçirilmesi ve baz› alanlarda disipline edilmesine
s›cak bakmamaktad›r. Ticaret d›fl› mülahazalar (çevre, g›da sa¤l›¤›
ve güvenli¤i, k›rsal kalk›nma, hayvan refah› vd.) konusunda ›srar-
l› ve kararl› bir pozisyon ortaya koymakta ancak, ayn› netlikte, bir-
çok ülke taraf›ndan reddedilmektedir. ‹hracat desteklemelerini
2013 y›l›na kadar tedricen kald›rmay› kabul etmifltir. ABD taraf›n-
dan da paralel bir uygulamay› flart koflmaktad›r. OTP'n› buna göre
yeniden gözden geçirmektedir. 

CAIRNS

Ço¤unlu¤u rekabetçi ve belli ürünlerde dünya tar›msal ürün-
ler ticaretinde önemli paya sahip ülkelerdir. Mümkün oldu¤unca
dünya tar›msal ürünler ticaretinin serbestleflmesini, iç desteklerin
önemli oranda azalt›lmas› ve ihracat desteklerinin ortadan kald›r›l-
mas›n› savunmaktad›r. Birçok GYÜ'nün ihtiyaçlar›n›n fark›nda ol-
du¤unu ve bunlara da mutedil fakat geçici bir süre için çözümler
getirilmesini önermektedir. Cairns eski önemini ve etkinli¤ini G-
20'ye göre koruyamam›flt›r. Ço¤u konuda, baz› üyeleri ABD ile dir-
sek temas›ndad›r. Müzakereler sonunda fazla bir bedel ödemeden
en fazla kazanacak taraf durumundad›r. 

G-20

Müzakerelerin seyrini de¤ifltirmifltir. GÜ'ler için ortalama
%54 oran›nda ve GYÜ'ler için bunun 2/3 oran›nda (%36) indirim
önermektedir. G-20'nin yaklafl›m› genifl taraftar bulmufltur. Öner-
di¤i indirim oran›n› ABD yetersiz, G-10 fazla bulmaktad›r. Tarife
tavanlar›n›n GÜ için %100, GYÜ için %150 olmas›n› önermekte-
dir. ‹ç desteklerin GÜ'lerce önemli oranda azalt›lmas›n›, GYÜ ihti-
yaçlar›n›n gözetilmesini ve bu flekilde dünya tar›msal ürünler tica-
retindeki düzensizli¤in dengelenmesini istemektedirler. ‹hracat
desteklerinin kald›r›lmas› konusunda ›srarl› davranmaktad›rlar. Bu
ülkelerin ço¤u ayn› zamanda CAIRNS ve G-33 grubunun aktif üye-
sidirler. 

G-10

Müzakerelerde neredeyse tamamen savunmaya dayal› (defan-
sif) ve korumac› taraftad›r. Tarifelerde ve iç desteklemelerde (ço-
¤unun ithalatç› olmas› sebebiyle) yüksek indirime karfl› ç›kmakta-
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d›rlar. Di¤er ülkelere pazara girifl imkan›n› mevcut kotalar› genifl-
leterek sa¤lama konusunda bile s›k› davranmaktad›rlar. Birçok ko-
nuda, AB ile yak›nl›k ve iflbirli¤i içindedir. Ülkelerin hassasiyetle-
rinin gözetilmesi, iç üretimin belli ölçüde sürdürülebilirli¤i konu-
sunda ›srarl›d›rlar. ‹hracat desteklerinin ortadan kald›r›lmas› konu-
suna olumlu yaklaflmaktad›rlar. 

G-33 

Tar›m müzakerelerinin belli alanlar›nda yo¤unlaflm›flt›r. ‹lgi
alan› özel ürünler (SP: special products) ve özel tar›msal korunma
mekanizmas›d›r (SSM: special safeguard mechanism). G›da gü-
venli¤i, güvencesi, geçim güvencesi ve k›rsal kalk›nma bak›m›n-
dan iç üretimin sürdürülmesi ve d›fla karfl› korunmas› gereken
ürünlerde gümrük vergisi indirimi yap›lmamas› veya cüzi oranlar-
da yap›lmas› konusunda çaba göstermektedir. Yine, d›flar›dan ge-
len ucuz, destekli ve çok miktardaki ürünlerin (import surges) iç
üretimi bask›lamamas› ve iç fiyatlar› düflürmemesi, üreticilerin ko-
runmas› bak›m›ndan bir daimi korunma tedbirine ihtiyaç duydu-
¤unu vurguyla savunmaktad›r. ‹ç destekleme kapsam›nda asgari
deste¤in indirimden muaf olmas›n› savunmufl ve bu Hong
Kong'da kabul edilmifltir. Ülkemiz de bu grubun aktif çekirdek
grubu üyesidir. 

Bu karmafl›k ç›kar mücadelesi ve gelece¤i flekillen-
dirme yar›fl›nda bizim yerimiz neresi, etkinli¤imiz ne-
dir, ne olmal›d›r ve ne yapmam›z gerekir? Konuyu, son
befl y›l içinde gündeme getirmeye, ilgi ve dikkatleri ko-
nu üzerine çekmeye çal›flt›kça, ya “konuyu abartmakla”
ya  “kendimizi önemsetmeye çal›flmakla”, ya “baflkala-
r›n›n görev alan›na girmekle” veya “boyundan büyük ifl-
lere yeltenmekle” suçland›k ve çeflitli bask›lara maruz
kald›k. Ancak, memnuniyetle belirtmek gerekir ki, Dai-
mi Temsilcilerimiz hep destek oldular. 

Ülkemizin Pozisyonu

Geliflmifl ülkelerce yap›lacak tarife indiriminin en fazla 2/3
oran›nda ve mutedil bir formülle (basit do¤rusal tarife indirim for-
mülü) yap›lmas›n› savunmaktay›z. Hassas ürün, özel ürün ve özel

tar›msal korunma mekanizmalar›n›n ülkemiz için en önemli araç-
lar ve kazan›mlar olaca¤› aç›kt›r. Canl› hayvan, etler, süt ürünleri,
tah›llar, ya¤l› tohumlar, fleker, çay, tütün gibi ürünlerin gelece¤i
bak›m›ndan bu araçlar son derece stratejiktir. Ancak bunlar›n iste-
di¤imiz ölçüde gerçekleflmemesi ve büyük ülkelerin pazarl›klar›na
(trade off) kurban edilmesi veya en az›ndan s›n›rl› ve budanm›fl fle-
kilde ç›kmas› endiflesi tafl›maktay›z. ‹ç destekleme kapsam›nda
GYÜ'lerin halen sahip oldu¤u asgari deste¤in (de minimis: tar›m-
sal üretim de¤erinin %10 oran›nda desteklenebilmesi) indirimden
muaf olmas›nda önemli katk›m›z olmufltur. Daha önce sahip olma-
d›¤›m›z baz› destekleme tedbirlerine (mavi kutu) sahip olabilme
flans›m›z do¤mufltur. Ancak geçmiflte etkili olarak kullanamad›¤›-
m›z yeflil kutu tedbirlerinin gözden geçirilmesi ve do¤rudan gelir
deste¤inin s›k› kurallara ba¤lanmas› gibi risk ve belirsizlikler ko-
nular›nda gerekli çaban›n gösterilmesi gerekmektedir. 

GÜ'lerce yap›lacak desteklerin azalt›lmas› veya ortadan kalk-
mas›n›n getirece¤i olumlu atmosferin Ülkemize yans›mas› duru-
mumuzu rahatlataca¤›ndan bu konulardaki ›srar›n sürdürülmesi ve
di¤er ülkelerle dayan›flma önem tafl›maktad›r. Daha az oranda it-
halat bask›s›na maruz kalmak, iç üretim ve fiyatlar›n bask›lardan
k›smen kurtulmak,  destekleme yükünün azalmas› ve kaynaklar›n
di¤er gerekli alanlarda kullan›lmas› yönünde ferahl›k getirmesi
beklenmektedir.  

Ülkemiz, birçok mülahazalarla, müzakerelerin özel
ve kendine has koflullar›nda bir zorunluluk olarak, AB
ile tar›m müzakerelerindeki pozisyon farkl›l›¤›m›z da
dikkate al›narak, 2003 y›l›nda G-33 grubunun kurucu ve
çekirdek üyesi olmufltur. G-33 grubu tar›m müzakerele-
rinin tüm alanlar›nda görüfl aç›klamak ve katk›da bulun-
maya çal›flmakla birlikte, özel ürünler ve özel tar›msal
koruma mekanizmas› ile GYÜ'lere tan›nmas› gereken
esneklikler konusunda yo¤unlaflm›flt›r. Grubun ortak si-
yasi amac› ve müzakerelerin geneli üzerinde bir ortak
görüfl ve iddias› yoktur. Ülkemizin belli konularda AB,
G-20 ve G-10 grubuyla da yak›n temas ve iflbirli¤i sür-
dürülmüfltür. G-20 ve G-10 gruplar› ülkemizi grup üyeli-
¤ine birçok defa davet etmifller, ancak yaz›m›z kapsam›
d›fl›nda (kalmas› gereken) sebeplerle üye olunmam›fl-
t›r. 
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TVHB Merkez Konseyi Yönetim Kurulu, Veteriner He-
kimleri Odalar› ve Veteriner Hekimleri Derne¤i 27.03.2007
tarihinde TarIm ve Köyiflleri Bakan› Say›n Dr. M.Mehdi
EKER'i ziyaret etmifllerdir. Görüflmede Müsteflar Yard›mc›-
s› Say›n Dr. Ramazan KADAK, K›r›kkale ‹l Müdürü ve Ba-
kanl›k Dan›flman› Say›n Ömer Bülent ASLAN da bulunmufl-
lard›r. 

Merkez Konseyi Baflkan› Say›n Dr. Mehmet ALKAN'›n
rahats›zl›¤› nedeniyle kat›lamad›¤› görüflmeye Merkez
Konseyi'ni temsilen Ali KOÇ ve Kerim B‹TL‹SL‹O⁄LU, Ada-
na Veteriner Hekimleri Odas› Baflkan› Zeynel ALKANDA⁄,
Aksaray Veteriner Hekimleri Odas› Baflkan› Celal TOPAK,
Amasya Veteriner Hekimleri Odas› Baflkan› Ebubekir ULU-
DA⁄, Ankara Veteriner Hekimleri Odas› Baflkan› Prof. Dr.
Ayhan F‹LAZ‹, Antalya Veteriner Hekimleri Odas› Baflkan›
Muammer SAYGILI, Bursa Veteriner Hekimleri Odas› Bafl-
kan› Doç. Dr. Cem fiEN, Denizli Veteriner Hekimleri Odas›
Baflkan› M. Ali UZAKG‹DER, Elaz›¤ Veteriner Hekimleri
Odas› Baflkan› Yrd. Doç. Dr. Orhan ÖZBEY, ‹stanbul Vete-
riner Hekimleri Odas› Baflkan› Doç. Dr. Murat ARSLAN, Iz-

mir Veteriner Hekimleri Odas› Baflkan› Dr. Serdar AKTOP,
Kastamonu Veteriner Hekimleri Odas› Baflkan› Faz›l DEL‹-
GÖZO⁄LU, Kayseri Veteriner Hekimleri Odas› Baflkan›
Doç. Dr. Zafer GÖNÜLALAN, Konya Veteriner Hekimleri
Odas› Baflkan› Ramazan GÜRBÜZ, Mersin Veteriner He-
kimleri Odas› Baflkan› Orhan ÖZBABA, Sivas Veteriner He-
kimleri Odas› Baflkan› Özcan KARATAfi, Trabzon Veteriner
Hekimleri Odas› Baflkan› Sebahattin YAZICI, Trakya Veteri-
ner Hekimleri Odas› Baflkan› Muammer Ö⁄ÜT ile Veteriner
Hekimleri Derne¤i Baflkan› Prof.Dr. fiakir Do¤an TUNCER
kat›lm›fllard›r. 

Görüflmede Say›n Bakan'a Konya'da gerçeklefltirilen
“Serbest Veteriner Hekimlik ve Veteriner Sa¤l›k Ürünleri”
Sempozyumu, Özlük Haklar› ve fiili hizmet, Uzmanl›k,
Mevzuatlar, Kanun (3285, 6343) ve Yönetmelikler, Tamim
ve Tebli¤ler, ‹fl Yeri Sorumlu Yöneticili¤i, Akredite Veteri-
ner Hekimlik, Serbest Veteriner Hekimlik Yönetmeli¤i, ‹laç
Fiyatlar›, ‹laçlar›n Ruhsatland›r›lmas›, DSYB ile ilgili konu-
lar, Suni Tohumlama, Hayvan Hastanesi ve Merkez Konse-
yi'ne Arsa tahsisi konular›nda bilgi aktar›lm›flt›r. 

TTaarr››mm vvee KKööyyiiflfllleerrii BBaakkaann››
SSaayy››nn DDrr.. MM..MMeehhddii EEKKEERR''ii zziiyyaarreett 
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TARIM VE KÖY‹fiLER‹ BAKANLI⁄I                               

KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜ⁄ÜNE

Avrupa Birli¤inde hijyen kurallar›na uyulmadan üretilen
etin sa¤l›k aç›s›ndan oluflturdu¤u risk göz önüne al›narak
etin kontrol ve denetiminin mutlaka Resmi Veteriner He-
kim taraf›ndan veya Resmi Veteriner Hekim yetkilerine ha-
iz Yetkilendirilmifl Veteriner Hekimler taraf›ndan yap›lmas›
zorunlulu¤u bulunmaktad›r. 

Ülkemizde de sa¤l›kl› et ve et ürünleri üretimini sa¤la-
mak amac›yla Avrupa Birli¤inde yürürlükte olan Resmi Ve-
teriner Hekim uygulamalar›na benzer bir uygulama
25.05.2005 tarih ve 25825 say›l› Resmi Gazete'de yay›m-
lanan Mezbaha ve Kombinalarda Sa¤l›kl› Üretimi Teflvik
Amac›yla Çal›flacak Veteriner Hekimlerin Desteklenmesine
Dair Uygulama Tebli¤ ile Kamuya ait kombina ve mezbaha-
lar› d›fl›nda kalan tüm kombina ve mezbahalarda Bakanl›k
ad›na Resmi Veteriner Hekim yetkilerini kullanacak Akredi-
te Veteriner Hekim görevlendirilmesi yap›lmas› uygulama-
ya konmufltur.

Akredite Veteriner Hekimlerin iflletme ile herhangi bir
maddi iliflkisinin olmamas› daha objektif ve daha sa¤l›kl›
karar vermelerinde önemli etken olmaktad›r. Bunun yan›n-
da 2005 y›l›ndan sonra Avrupa Birli¤inde kontrol ve dene-
tim prosedürleri HACCP ilkelerine dayanmaktad›r. Akredi-
te Veteriner Hekimlerde HACCP ve uygulanan Kanunlarla
ilgili ilave e¤itimler almaktad›r.

Bugün Avrupa Birli¤i uyum yasalar›n›n uygulamaya
girmesi halinde bu uygulamalar›n temelini oluflturabilecek
Akredite Veteriner Hekim uygulamas›n›n ciddi bir flekilde
uygulanmas› ve takip edilmesi büyük bir önem tafl›makta-
d›r.

Akredite Veteriner Hekimlere ödenen destekleme üc-
retleri kombina ve mezbahalarda kesilen hayvan miktar›na
göre yap›lmakta iken; 24.02.2005 tarih ve 25737 say› ile
Resmi Gazete' de yay›nlanan “Hayvanc›l›¤›n Desteklenme-

si Hakk›nda Karar (Karar Say›s› 2005/8503)” ve bu Karara
istinaden ç›kart›lan “Mezbaha ve Kombinalarda Sa¤l›kl›
Üretimi Teflvik Amac›yla Çal›flacak Veteriner Hekimlerin
Desteklenmesine Dair Uygulama Tebli¤i (Tebli¤ No:
2005/26)” hükümlerine göre mezbaha ve kombinalarda
sa¤l›kl› üretimi teflvik amac›yla çal›flacak Akredite Veteri-
ner Hekimlere 2007 y›l› için ödenecek destekleme miktar-
lar› 29.12.2006 tarihli Bakanl›k Olur' uyla;

Büyükbafl hayvan bafl›na :  1.25 YTL

Küçükbafl hayvan bafl›na :  0.30 YTL

Devekuflu hayvan bafl›na :  1.00 YTL

Kanatl› hayvanlar için;

1.000 adet tavuk için :  2.00 YTL

1.000 adet hindi için :  12.50 YTL

Tavflan hayvan bafl›na : 0.15 YTL olarak belir-
lenmifl ve Bir Veteriner Hekime ayl›k yap›lacak destekleme
miktar› 3.000 YTL yi geçemez hükmü ile tavan s›n›r getiril-
mifltir. Buda Bakanl›¤›m›zdan çal›flma izni alm›fl olan gün-
lük kesim kapasitesi   büyükbafl hayvanda ortalama 300 ve
küçükbafl hayvan ortalama 2200 olan k›rm›z› et kombina-
lar› ile günlük kesim kapasitesi  6000 olan kanatl› kombi-
nalar›nda çal›flan veteriner hekimlerin ma¤dur olmalar›na
ve emeklerinin karfl›l›¤›n› alamamalar›na neden olmakta-
d›r. Bunun yan›nda yine Bakanl›¤›m›zdan çal›flma izni al-
m›fl günlük kesim kapasitesi büyükbafl hayvanda ortalama
10 ve küçükbafl hayvan ise ortalama 25 olan k›rm›z› et
kombinalar› ile günlük kapasitesi 250 olan kanatl› kesim-
hanelerinde kesilen hayvan miktar› az olmas› ve ayn› za-
manda istikrars›z kesim yap›lmas› bu mezbaha ve kombi-
nalarda görev alan Akredite Veteriner Hekimlerde yeterli
ücret alamamas›na neden olmaktad›r.  

Ayr›ca Akredite Veteriner Hekimlerin an›lan tebli¤ kap-
sam›nda kazanm›fl olduklar› yetersiz ücretten Maliye Ba-
kanl›¤› Gelir idaresi Baflkanl›¤›n›n 20.02.2007 tarih ve
014540 say›l› yaz›s› ile % 20 sini gelir vergisi, % 8 ini KDV
olarak ödenmesi gerekti¤i yönünde görüfl bildirmesi ve

Akredite Veteriner Hekim Uygulamalar›'na iliflkin
Birli¤imizin KKGM'ne göndermifl oldu¤u yaz›
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Merkez Konseyi'nin Akredite Veteriner Hekimlere Ke-
silen Hayvan Bafl›na Ödenecek Destekleme Kriterlerindeki
s›k›nt›lar›n giderilmesi için 12.03.2007 tarihinde Koruma
ve Kontrol Genel Müdürlügü'ne yazm›fl oldu¤¤u yaz›ya is-
tinaden Akredite Veteriner Hekimlere Kesilen Hayvan Bafl›-
na Ödenecek Destekleme Ödeme Miktarlar› 2007 y›l› Ma-
y›s ay›ndan itibaren afla¤›daki flekilde belirlenmifltir. 

•  1000 adet tavuk için : 2.00 YTL 

•  1000 adet hindi için : 12.50 YTL 

•  500 adet ç›kma tavuk için : 2.00 YTL 

•  Tavflan bafl›na : 0.15 YTL 

•  Büyükbafl Hayvan bafl›na : 1.25 YTL 

•  Küçükbafl Hayvan bafl›na : 0.30 YTL 

•  Devekuflu Hayvan bafl›na : 1.00 YTL 

*Bir Veteriner Hekime ayl›k yap›lacak destekleme mik-
tar› 750 YTL'den az, 3.000 YTL'den fazla olamaz fleklinde
düzenlenmifltir.

Akredite Veteriner Hekimlerin Ba¤ kur üyesi olma zorunlu-
lu¤unun getirilmesi nedeniyle Ba¤ kur prim ödemesi yap-
mak zorunda olmalar› günlük kapasitesi düflük kesim ha-
nelerde çal›flan Akredite Veteriner hekimlerin yetersiz olan
kazançlar›n›n daha da azalmas›na neden olmaktad›r. So-
nuç olarak Günlük kesim say›s› 10 u geçmeyen mezbaha-
lar da çal›flan Akredite Veteriner Hekimler düflük ücret ne-
deniyle, kapasitesi büyük kombina ve mezbahalarda çal›-
flan Akredite Veteriner hekimler ise tavan ücret s›n›r› geti-
rilmesi nedeniyle ma¤dur olmaktad›r. 

Bu nedenle Halk Sa¤l›¤› aç›s›ndan çok ciddi sorumlu-
luk yüklenen Akredite Veteriner Hekimlerin ma¤duriyetleri-
nin giderilmesi ve ücretlerinin normal seviyelere getirilme-
si için; 

1-Büyük kapasiteli kombina ve mezbahalarda çal›flan
Akredite Veteriner Hekimlerin ma¤duriyetlerinin giderilme-
si için; Akredite Veteriner Hekimlere 2007 y›l› içinde öde-
necek destekleme miktarlar›n›n belirlendi¤i 29.12.2006 ta-

rihli Bakanl›k Olur'undaki tavan ücret uygulamas›n›n tama-
men kald›r›lmas› veya Bakanl›¤›m›zdan çal›flma izni alm›fl
olan kesim kapasitesi yüksek olan mezbaha ve kombinala-
r›n kesim say›lar›na göz önüne al›narak yeniden belirlen-
mesi;   

2-Düflük kapasiteli kombina ve mezbahalar da çal›flan
Akredite Veteriner Hekimlerin yaflan›labilir bir gelir seviye-
sine kavuflmalar›n› sa¤lamak için;  Belli bir taban ücretin
üzerine kesilen hayvan bafl›na destekleme ödemesi yap›l-
mas› veya;

Kesilen hayvan miktarlar› göz önünde bulundurularak
az kesim yapan iflletmelerde yüksek, fazla kesim yapan ifl-
letmelerde ise düflük ücret uygulamas› gibi kademeli bir
destekleme prim miktarlar› tespit edilerek ödeme yap›lma-
s›n›n sa¤lanmas› düflük gelirli Akredite Veteriner Hekimle-
rin  ma¤duriyetlerin giderilmesi aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

Bilgilerinizi ve gere¤ini arz ederim.

Akredite Veteriner Hekimlere Ödenecek Destekleme Miktarlar› için KKGM'nün
Bakanl›k Makam›ndan ald›¤› 05.04.2007 tarih ve 733 say›l› Onay

TVHB
Uygulama Yönetmeli¤i

De¤iflikli¤i

13.09.2006 gün ve 26288 say›l› Resmi Gazetede
yay›mlanarak yürürlü¤e giren Türk Veteriner Hekimle-
ri Birli¤i Hizmetlerinin Yürütülmesine ‹liflkin Uygula-
ma Yönetmeli¤inin 13/1-g, 14/1-a, 16/1-a, 16/1-c,
21/1-ç, 58 ve 61. maddelerinin, idari ve mali özerkli¤e
ve 6343 say›l› Yasa hükümlerine ayk›r› oldu¤u öne sü-
rülerek iptali ve yürütmenin durdurulmas› Dan›fltay 8.
‹dare Mahkemesince uygun görülmüfl ve yukar›da be-
lirtilen ilgili maddeler iptal edilmifltir. Tüm Veteriner
Hekim Odalar›na ve Meslektafllar›m›za duyurulur. 
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TTAARRIIMM VVEE KKÖÖYY‹‹fifiLLEERR‹‹ BBAAKKAANNLLII⁄⁄II 

KKoorruummaa vvee KKoonnttrrooll GGeenneell MMüüddüürrllüü¤¤üünnee,, 

Bilindi¤i üzere g›da iflyerlerinde sorumlu yönetici istih-
dam›n› düzenleyen üç ayr› yönetmelik bulunmaktad›r. 

1. 5179 say›l› G›dalar›n Üretimi, Tüketimi ve Denetlen-
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin De¤ifltirile-
rek Kabülü Hakk›nda Kanunun 4 üncü ve 6 nc› maddeleri-
ne dayan›larak haz›rlanan; 

G›da ve G›da ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri
Üreten ‹fl Yerlerinin Çal›flma ‹zni ve G›da Sicili ve Üretim
‹zni ‹slemleri ile Sorumlu Yönetici ‹stihdam› Hakk›nda Yö-
netmeli¤in; 29 uncu maddesinin a. bendinde 

“G›da üreten ve 60 beygir gücünün üzerinde motor gü-
cü bulunan veya 10 ve üzerinde iflçi çal›flt›ran veya et ve et
ürünlerini üreten veya süt ve süt ürünlerini üreten veya su
ürünlerini iflleyen veya haz›r yemek üreten ifl yerleri veya
yemek fabrikalar› veya her türlü g›da katk› kar›fl›mlar› üre-
ten ifl yerlerinde; en az 4 y›ll›k lisans e¤itimi alm›fl ziraat,
g›da, kimya mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler,
su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile g›da bilimi konu-
sunda en az yüksek lisans yapm›fl di¤er meslek gruplar›na
mensup kiflilerin e¤itim dallar›na ve üretimin niteli¤ine gö-
re sorumlu yönetici olarak istihdam edilmeleri her bir ifl
yeri için zorunludur. 

En az 4 y›ll›k lisans e¤itimi alm›fl Ev Ekonomisi Yüksek
Okulu Beslenme Bölümü mezunlar› ve Diyetisyenler yemek
fabrikas›nda her bir ifl yeri için sorumlu yönetici olarak is-
tihdam edilebilirler. 

b bendinde (a) bendi d›fl›nda kalan ifl yerleri; (a) ben-
dindeki meslek gruplar›na uygun olarak azamî 5 ifl yeri için
tek sorumlu yönetici istihdam edebilecekleri gibi g›da bili-
mi konusunda e¤itim görmüfl tekniker ve teknisyen sevi-
yesindeki elemanlar üretimin niteli¤ine göre en fazla iki ifl
yerinden sorumlu olacak flekilde istihdam edilebilir. 

c) (a) bendi d›fl›nda kalan ifl yerlerinden y›lda en çok 3

ay faaliyet gösteren mevsimlik ifl yerleri ile 20 beygir gücü
ve alt›nda motor gücü bulunan; ekmek ve ekmek çesitleri
üreten ifl yerleri, pastac›l›k ürünleri üreten ifl yerleri, man-
ti, simit, yufka, bazlama, pide, galeta, kaday›f gibi unlu ma-
mul ürünleri üreten ifl yerleri, üretti¤i ürünleri sadece üret-
tigi mekânda satan di¤er ifl yerleri; yetkili makamlarca ve-
rilmifl ustal›k belgesi alm›s elemanlar, Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤› ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i/Türkiye Es-
naf ve Sanatkârlar Konfederasyonu veya bu kurumlarca
yetkilendirilmifl ba¤l› mesleki birimlerinin birlikte açt›¤›
kurslardan sorumlu yöneticilik usta e¤itim belgesi alm›fl
olmalar› hâlinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilebi-
lirler. Sorumlu yönetici olarak g›da, ziraat, makine, petrol,
endüstri, kimya mühendisleri veya kimyager istihdam› zo-
runludur. 

f) Sorumlu yöneticinin atanmas›, kay›tl› bulunulan
meslek odas›ndan al›nacak belge üzerine noter onayl› söz-
leflme ile yap›l›r. ‹fl yeri ile sorumlu yönetici aras›nda yap›-
lacak noter onayl› sözleflmede, sözleflme süresi ile çal›flma
gün ve saatleri belirtilmelidir. 

g) Sorumlu yöneticiler sadece ayn› il s›n›rlar› içerisin-
de sorumlu yöneticilik yapabilirler ve baflka bir ifl ile istigal
edemezler denmektedir. Bu yönetmeli¤in ek- 7 /A 1. mad-
desinde ise et ve et ürünleri üreten / ambalajlayan ifl yerle-
rinde Veteriner Hekim, G›da Mühendisi ve Ziraat Mühendi-
si (G›da, Zootekni bölümü ) 

Ayn› yönetmelik kapsam›nda haz›rlanan 12.01.2007
tarih ve 250 10 04 12-GSÜT-162-000941 say›l› 2007/5 no-
lu uygulama talimat›n›n 2.madde sorumlu yönetici ile ilgili
konular 2.3 f›kras›nda da Sorumlu yöneticiler sadece ayn›
il s›n›rlar› içerisinde sorumlu yöneticilik yapabilirler ve
baflka bir iflte çal›flamazlar. Kendi ad›na iflyeri olan (mu-
ayenehane, ilaç, yem sat›fl bayi vb.), kamu kurum ve kuru-
lufllar›nda görev yapan kifliler (kendi kurumlar›na ba¤l› ola-
rak faaliyet gösteren iflletmeler hariç olmak üzere ) sorum-
lu yöneticilik yapamazlar demektedir. 

G›da ‹flletmelerinde Sorumlu Yöneticilik
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2. maddesinde ise hayvan kesim yerlerinde Veteriner
Hekimlerin görev alabilece¤i bildirilmektedir. 

2. 27/5/2004 tarihli ve 5179 say›l› G›dalarin Üretimi,
Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Karar-
namenin Degifltirilerek Kabulü Hakk›nda Kanunun 4 üncü,
6 nci maddeleri ile 8/5/1986 tarihli ve 3285 say›l› Hayvan
Sa¤l›¤› ve Zab›tas› Kanununun 33 üncü maddesine dayan›-
larak haz›rlanan “05.01.2005 tarih ve 25691 say›l› Resmi
gazetede yay›mlanan K›rm›z› Et ve Et Ürünleri Üretim Ça-
l›flma ve Denetleme Usul ve Esaslar›na Dair Yönetmelik ve
08.01.2005 tarih ve 25694 sayili Resmi Gazetede yay›mla-
nan Kanatl› Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin
Çal›flma ve Denetlenmesine Usul ve Esaslar›na Dair Yönet-
meli¤inin; 

17 inci maddesi Kombina ve mezbahalarda veteriner
hekim, bu Yönetmelik kapsam›ndaki di¤er tesislerde ise
veteriner hekim, g›da mühendisi ve ziraat fakültelerinin g›-
da bilimi ve zootekni bölümü mezunlari sorumlu yönetici-
lik yapabilir denmektedir. 

Ayn› yönetmeli¤in 17 inci maddesinin e- f›kras›nda So-
rumlu yöneticiler çal›flma gün ve saatleri içerisinde baflka
bir iflte çal›flamazlar denmektedir. 

Ayr›ca Makam›n›z›n 19.02.2007 tarih ve B.12.0.KKG.0.
15.02-05/259-006213 say›l› “ Et ve Et Ürünleri üretim Te-
sislerinde sorumlu Yönetici konulu yaz›n›zda” “Et ve et
ürünleri üretim tesislerine çal›flma izni verilmesi ve bu te-
sislerin denetlenmesi 05.01.2005 tarih ve 25691 say›l›
Resmi gazetede yay›mlanan K›rm›z› Et ve Et Ürünleri Üre-
tim Çal›flma ve Denetleme Usul ve Esaslar›na Dair Yönet-
melik ve 08.01.2005 tarih ve 25694 say›l› Resmi Gazetede
yay›mlanan Kanatl› Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesis-
lerinin Çal›flma ve Denetlenmesi Usul ve Esaslar›na Dair
Yönetmelik; hükümleri kapsam›nda yap›lmaktad››r. Ayn›
sekilde bu tesislerde çal›flacak sorumlu yöneticilerin görev
ve yetkileri ile göreve bafllamalar› veya görevden ayr›lma-
lar› hususlar›nda yukar›da ad› verilen yönetmelikler kapsa-
m›nda belirlenmifltir. 

Bu nedenle ilgili tesislerde görevli sorumlu yöneticile-
rin tesislerde bulunma süreleri ad› geçen yönetmeliklerde
belirlenen görevlerini tam olarak yerine getirecek flekilde
ve tesisin çal›flma gün ve saatleri içerisinde o tesiste bu-

lunmak zorunlulu¤u ile s›n›rl› olup yukar›da ad› geçen yö-
netmeliklerde sorumlu yöneticilerin tesislerin çal›flma gün
ve saatleri d›fl›nda baflka bir iflte çal›flamayacaklar›na dair
herhangi bir hüküm bulunmad›¤› bildirilmektedir.” 

Yönetmeliklerdeki, uygulama talimat› ve Makam›n›z›n
19.02.2007 tarih ve B.12.0.KKG.0.15.02-05/259-006213
say›l› “Et ve Et Ürünleri üretim Tesislerinde sorumlu Yöne-
tici konulu yaz›n›zdaki farkl› uygulamalar nedeniyle sahada
çok güç sartlarda çal›flan serbest Veteriner Hekimler ma-
dur olmaktad›r. Kamuda çal›flan Veteriner Hekimlerin öz-
lük haklar›n›n Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›nda görev yapan
meslek gruplar› içerisinde en kötü bir durumda oldu¤u bu
dönemde yönetmelik ve uygulama talimatlar›ndaki farkl›
uygulamalar›n düzeltilerek serbest Veteriner Hekimlerin
sorumlu yöneticilik yapma yetkilerinin elinden al›nmak için
kas›tl› olarak düzenlendi¤i düflündü¤ümüz “ G›da ve G›da
ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten ‹fl Yerlerinin
Çal›flma ‹zni ve G›da Sicili ve Üretim ‹zni ‹slemleri ile So-
rumlu Yönetici ‹stihdam› Hakk›nda Yönetmeli¤in” Sorum-
lu yöneticiler sadece ayn› il s›n›rlar› içerisinde sorumlu yö-
neticilik yapabilirler ve baflka bir ifl ile ifltigal edemezler
cümlesindeki “baflka bir ifl ile ifltigal edemezler” ibaresi
düzeltilerek kavram kargaflal›¤›n›n ortadan kald›r›lmas› ve
sahada çal›flan serbest veteriner Hekimlerin ma¤duriyetle-
rinin giderilmesi hususunda gere¤ini arz ve rica ederim. 

Dr.Mehmet ALKAN 

Merkez Konseyi Baflkan› 
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CHP Milletvekili Kemal DEM‹REL, Tar›m ve Köyiflleri
Bakan› Mehdi EKER'e, Kamu sektöründe çal›flan veteriner
hekimlerin durumlar›n›n iyilefltirilmesi için ne yapmay›
planl›yorsunuz? diye sordu. Demirel, TBMM Baflkanl›¤›na
sundu¤u soru önergesinde, veteriner hekimlerin sorunla-
r›n›n çözülmesinin; insan, hayvan, çevre ve halk sa¤l›¤›n›n
korunmas› bak›m›ndan büyük önem tafl›d›¤›n› belirtti. De-
mirel, Türkiye'deki veteriner hekim say›s›n›n ne kadar ol-
du¤unu sordu. 

Demirel'in yan›t bekledi¤i sorular 

• Kamu seköründe çal›flan veteriner hekimlerin du-
rumlar›n›n iyilefltirilmesine yönelik olarak neler
yapmay› planl›yorsunuz? 

• Veteriner hekimlik, hayvan sa¤l›¤› ve insan sa¤l›¤›-
n›n bir bütün halinde birbirini destekleyen konular
olmas› nedeniyle, bu konular›n birlikte de¤erlendi-
rilmesi için çal›flmalar›n›z var m›? 

• Suni tohumlama ve hayvan ›slah›yla ilgili çal›flma-
lar›n›z nelerdir? 

05 Mart 2007 Pazartesi Hürriyet/Ankara'da ç›kan bu

haber ile ilgili olarak Merkez Konseyi Baflkan›m›z Dr.Meh-

met ALKAN, Bursa CHP Milletvekili Sn. Kemal DEM‹REL'i

arayarak tüm meslek camias› ad›na teflekkür etmifl ve gös-

terdi¤i duyarl›l›k için minnettarl›¤›n› ifade etmifltir.

MMAALL‹‹YYEE BBAAKKAANNLLII⁄⁄II

GGeelliirr ‹‹ddaarreessii BBaaflflkkaannll››¤¤››

Bakanlar Kurulunun Hayvanc›l›¤›n Desteklenmesi Hak-
k›ndaki 2005/8503 say›l› karar› ve ilgili tebli¤lere istinaden
muayenehane ve poliklinik sahibi Veteriner Hekimlerin
yapt›klar› uygulamalar›n gelir vergisinden muaf olduklar›
Bakanl›¤›n›z›n 11.07.2006 tarih ve 052858/40 say› yaz›s›n-
da belirtilmifl olmas›na, Ayr›ca Amasya ‹li Defterdarl›¤›n›n
ekli yaz›s›nda bu uygulamalar›n Katma De¤er Vergisinden
de muaf oldu¤u bildirilmifl olmas›na ra¤men, Çorum ili
Maliye Teflkilat›n›n ilde mesle¤ini icra eden serbest veteri-

ner hekimlerden Katma De¤er Vergisi talep etti¤i Amasya
Bölgesi Veteriner Hekimleri Odas› Baflkanl›¤›n›n ekli
27.04.2007 tarih ve 2007-152 say›l› yaz›s›ndan anlafl›l-
maktad›r.

Ülke genelinde uygulama birlikteli¤inin temin edilmesi
amac›yla bu husustaki Bakanl›¤›n›z görüflüne ihtiyaç du-
yulmaktad›r.

Gere¤ini arz ederim.

Dr. Mehmet ALKAN

Merkez Konseyi Baflkan› 

Suni Tohumlama Teflviklerinin  Vergilendirilmesine iliflkin
Birli¤imizin 01.05.2007 tarihinde Maliye Bakanl›¤›

Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›na gönderdi¤i yaz›

CHP Milletvekili Say›n Kemal DEM‹REL'e Teflekkür

2-5 Eylül 2007 tarihlerinde Antalya Lares Park Otel'de
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ve Merkez Konseyi ortak-
lafla Uluslar aras› Kufl Gribi Kongresi düzenleyecektir.
Organizasyon Komitesi Baflkanl›¤›n› Ankara Üniversi-
tesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dal› Ö¤-
retim Üyesi Prof.Dr.Mehmet AKAN'›n yürüttü¤ü Komi-
tede Birli¤imizi temsilen Merkez Konseyi Baflkan›
Dr.Mehmet ALKAN ve II.Baflkan Dr.Nahit YAZICIO⁄LU
görev alm›flt›r. Bununla birlikte yine komitede Prof.Dr.
Ahmet ERGÜN, Prof.Dr.Ersin ‹STANBULLUO⁄LU ve
Haluk AfiKARO⁄LU da görev yapmaktad›r.

KKuuflfl GGrriibbii KKoonnggrreessii
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TTAARRIIMM VVEE KKÖÖYY‹‹fifiLLEERR‹‹ BBAAKKAANNLLII⁄⁄II

KKoorruummaa vvee KKoonnttrrooll GGeenneell MMüüddüürrllüü¤¤üünnee

‹lgi : B.12.0.KKG.0.14/103-01/04.28B-1656 say›l›
05.04.2007 tarihli yaz›n›z,

‹lgide belirtilen konu üzerine Birli¤imizin görüflü afla¤›-
da yer almaktad›r; 

1-Kapsam Madde 2  - (1) de Bu Tebli¤, evcil tavuktan
(Gallus gallus var. domesticus) elde edilen yumurta ve
yumurta ürünlerini kapsar denmekte. Di¤er kanatl› hay-
vanlara ait yumurta ve yumurta ürünleri ( B›ld›rc›n, Kaz,
Ördek ve Deve Kuflu ) tan›mlanmam›fl ve bu ürünler için
Türk g›da kodeksinde tebli¤ bulunmamaktad›r. Bu neden-
le an›lan tebli¤e insan g›das› olarak kullan›lan tüm yumur-
talar›n dahil edilmesi, 

2- Sadece Gallus gallus cinsi evcil tavuklardan elde
edilen ve do¤rudan insan tüketimine sunulan kabuklu yu-
murtay› s›n›fland›rm›fl oysa B›ld›rc›n, Kaz, Ördek ve Deve
Kuflu yumurtalar›da direk insan tüketimine sunulmaktad›r.
Bu nedenle yukar›da belirtilen yumurta türlerininde s›n›fla
bu tebli¤de s›n›fland›r›lmas› gerekir.

3- g bendinde Pastörizasyon: Yumurtadaki patojen
mikroorganizmalar›n vejetatif formlar›n›n tamam›n› yok et-
mek amac›yla uygulanan, ürünün üretim teknolojisine uy-
gun yeterli  bir s›cakl›k - zaman kombinasyonuyla gerçek-
lefltirilen ›s›l ifllemi denmekte ancak ›s› zaman kombinas-
yonu belirtilmemekte buda uygulamada kavram kargaflas›-
na neden olacakt›r. Uygulanacak farkl› ›s› zaman kombi-
nasyonlar› ürünün besin de¤erinde azalmalara da neden
olacakt›r ve denetimleri güçlefltirecektir.

4 - Ürün özellikleri madde 5. ç bendinde Yumurta
ürünlerinin üretiminde; k›r›k yumurta kullan›lmamal›d›r
denmekte ancak bunun uygulamada denetlenmesi güçlük-

lere neden olacakt›r. Bu nedenle pazara arz›n›n yasaklan-
mas› yada k›r›k yumurtalar›n pastörizasyon ifllemine tabi
tutulduktan sonra pazara sunulmas›n›n sa¤lanmas› gere-
kir. 

5-  Madde 5 d bendinde modifiye edilmifl yumurta
ürünlerinden bahsedilmifl ancak tebli¤de modifiye edilmifl
yumurta ürünlerinin tan›m› yap›lmam›flt›r.

6-  Ürün özellikleri Madde5 -› bendinde  Yumurta içe-
ri¤i yumurtalar›n k›r›lmas›ndan sonra hemen ifllenmeye-
cekse, dondurularak ya da +4 °C'den yüksek olmayan bir
s›cakl›kta muhafaza edilmelidir. +4 °C'de tutulmas› duru-
munda, ürüne ifllenmeden önceki muhafaza süresi 48 saa-
ti aflmamal›d›r. Ancak bu flartlar›n yerine getirilmesi, yu-
murta ak›ndaki flekerin ayr›lmas› ifllemi hemen gerçeklefl-
tirilecekse, flekeri ayr›lan ürünler için zorunlu de¤ildir.
Denmekte ancak yumurtalar›n k›r›ld›ktan sonra + 4 c de 48
saat muhafazas› denetim s›ras›nda güçlüklere neden ola-
ca¤›ndan ve tekni¤ine uygun bir flekilde muhafaza edilme-
yen yumurta içeri¤i halk sa¤l›¤› aç›s›ndan büyük tehlike arz
edecektir. Bu nedenle dondurarak muhafazan›n daha uy-
gun olacakt›r. 

7- Bulaflanlar Madde 11 - (1) Bu Tebli¤ kapsam›ndaki
ürünler, Türk G›da Kodeksi Yönetmeli¤i'nin "G›da Hijyeni
Bölümü" ile 02/09/2001 tarihli ve 24511 say›l› Resmi Ga-
zetede yay›mlanan "Türk G›da Kodeksi - Mikrobiyolojik Kri-
terler Tebli¤i"nde yer alan hükümlere uygun olmal›d›r den-
mekte ve bu tebli¤de yumurta ürünlerinde mikrobiyolojik
kriterler bulunmas›na karfl›n yumurtada mikrobiyolojik kri-
terler verilmemifltir. Tebli¤ de¤ifltirilerek yumurtada da
salmonella aranmas›n›n yap›lmas› ve Yumurtadaki salmo-
nella kriterlerinin Ek-3 te belirtilmesi halk sa¤l›¤› aç›s›ndan
daha uygun olaca¤› düflünülmektedir.

Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebli¤i Tasla¤›
üzerine Birli¤imizin KKGM'ne gönderdi¤i yaz›
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 17-
18 Nisan 2007 tarihlerinde Brüksel'de toplanan
EAEVE(Avrupa Veteriner E¤itim Kurumlar› Birli¤i
ve FVE (Avrupa Veterinerler Federasyonu) üyele-
ri taraf›ndan oluflturulan JEC (Ortak E¤itim Ko-
misyonu) taraf›ndan kurumsal anlamda akredite
olmufltur. Merkez Konseyi olarak Fakülte Dekan-
l›¤›n› ve Ö¤retim Üyelerini kutlar, di¤er fakültele-
rimizin de Akreditasyon sürecini baflar›yla ta-
mamlamas›n› dileriz.

A.Ü.Veteriner Fakültesi Dekan› Prof.Dr. ‹brahim
BURGU ile Dekan Yard›mc›lar› Prof.Dr. Hilal KARA-
GÜL ve Prof.Dr. Hakk› ‹ZGÜR 10.5.2007 tarihinde
Merkez Konseyimizi ziyaret etmifllerdir. Merkez
Konseyi Baflkan› Dr.Mehmet ALKAN ve Yönetim Ku-
rulu Üyelerinden Prof.Dr.Ender YARSAN ile H.Haluk
AfiKARO⁄LU'nun da bulunduklar› ziyarette karfl›l›kl›
olarak Mesle¤imize iliflkin de¤erlendirmeler yap›l-
m›flt›r. Konsey Baflkan› Dr.Mehmet ALKAN
TVHB'nin çal›flmalar› ve ileriye dönük projeleri ko-
nusunda bilgi vermifl ve bu vesileyle 18 Nisan 2007
tarihi itibariyle Ülkemizdeki Veteriner Fakülteleri ara-
s›nda ilk Akredite Veteriner Fakültesi ünvan›n› alma-
lar› dolay›s›yla da tebriklerini ifade etmifllerdir.

Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Türkiye’nin ‹lk Akredite
Veteriner Fakültesi Oldu

AAnnkkaarraa ÜÜnniivveerrssiitteessii VVeetteerriinneerr FFaakküülltteessii''nnddeenn
MMeerrkkeezz KKoonnsseeyyiinnee TTeebbrriikk ZZiiyyaarreettii
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Türk Veteriner Hekimler Birli¤i'nin (TVHB) de üyesi ol-
du¤u FVE'nin 2007 Y›l› Bahar Genel Kurulu Polonya'n›n
Krakow flehrinde yap›lm›flt›r. 2-3 Haziran 2007 tarihlerinde
yap›lan Genel Kurula TVHB'yi temsil etmek üzere Merkez
Konseyi Üyesi Erhan Bilge kat›lm›flt›r.

Genel Kurul önceden belirlenen gündem do¤rultusun-
da gerçeklefltirilmifl olup, bir önceki Genel Kurul Tutanak-
lar›n›n oylanarak kabulü sonras›nda FVE faaliyet raporu ve
mali durum raporu sunulmufl, daha sonra Baflkan ve dört
Baflkan Yard›mc›l›¤› için seçimler yap›lm›flt›r. Seçimler so-
nunda FVE Yönetim Kurulu flu flekilde oluflmufltur: 

Baflkan: Walter Winding, Avusturya 
Baflkan Yard›mc›lar›: Ljiljana Markus-Cizelj, H›rvatis-

tan; Rainer Schneichel, Almanya; Stephan Ware, ‹ngiltere;
Margareta Widell, ‹sveç

Genel kurulda ayr›ca FVE Genel Kurul öncesi kendi Ge-
nel Kurullar›n› gerçeklefltiren FVE seksiyonlar›na ait faali-
yet raporlar› sunulmufl, Genel Kurula misafir konuflmac›
olarak davet edilen OIE temsilcisi taraf›ndan Avian Influen-
za'n›n dünyadaki mevcut durumu hakk›nda bilgiler içeren
sunufl yap›lm›flt›r. 

Genel Kurul s›ras›nda, 2008 Y›l› Bahar Genel Kuru-
lu'nun ülkemizde düzenlenmesi konusu da gündeme gel-
mifl olup, bu konunun yeni seçilen yönetim taraf›ndan de-

¤erlendirilerek karara ba¤lanmas› görüflü bildirilmifltir.
FVE'nin yeni seçilen baflkan› Walter Winding konu ile ilgili
olarak 2-5 Eylül 2007 tarihinde TVHB taraf›ndan Antal-
ya'da düzenlenen Uluslararas› Avian Influenza Kongresine
FVE'yi temsilen bizzat kendisinin kat›laca¤›n› belirterek
FVE 2008 Y›l› Bahar Genel Kurulunun ülkemizde düzenlen-
mesi konusunda nihai karar›n kongre s›ras›nda TVHB yet-
kilileri ile yapaca¤› görüflmelerden sonra oluflaca¤›n› ifade
etmifltir.     

Genel Kurul s›ras›nda ayr›ca ülkemizde veteriner he-
kimlere yönelik seminerler düzenlenmesi amac›yla TAI-
EX'ten destek sa¤lanmas› konusu FVE yetkilileri ile görü-
flülmüfl ve bu konuda çal›flmalara devam edilmesi karar-
laflt›r›lm›flt›r. 

Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu (FVE)
2007 Y›l› Bahar Genel Kurulu Yap›ld›
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Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i ad›na, Türkiye genelin-
de veteriner hekim hizmetleri Bakanl›k, Fakülte, Belediye
vs. gibi kamu kurumlar› ile mesle¤ini serbest olarak icra
eden Muayenehane, Poliklinik, Hayvan Hastanesi gibi Ve-
teriner Hizmetleri veren kurumlar, Hayvanc›l›k ‹flletmeleri,
sektöre girdi sa¤layan Yem, Afl›, ‹laç, Suni Tohumlama,
Kulak küpesi, Canl› hayvan ticareti vs. gibi do¤rudan ve
dolayl› hizmet veren kurum ve kurulufllar ile G›da sektö-
ründe faaliyet gösteren firmalar›n iletiflim bilgilerini kapsa-
yan bir katalog ç›kar›lmas› planlanmaktad›r. 

Bu katalog sayesinde hayvansal üretim, hayvan sa¤l›-
¤›, hayvansal g›dalar, g›da güvenli¤i fleklinde kategorize
edilen sektörleri kapsayan genifl bir kesimin üretim-da¤›-
t›m-tüketim zincirindeki ihtiyaçlar›na göre birbirleri ile ko-
layca iletiflime geçmeleri sa¤lanacak ve sürdürülen ticari
iliflkide seçim flans› artacakt›r. 

Özellikle 1980'den sonra düzensiz bir sekilde yap›la-
nan, birbirinden kopuk üretilen veteriner hekimlik hizmet-
leri, yem, afl›, g›da kontrol ilaç sektöründe birlik olufltur-
mas›nda olumlu bir etki yaratacakt›r. 

Veteriner Hekimlik hizmetleri sektöründe kurulmaya
çal›fl›lan yeni ve düzenli yap›ya katk› sa¤layaca¤› düflünü-
len bu katalo¤a; Interaktif CD ve Web sitesi efllik edecek-
tir. 

Bu sayede, teknoloji ve iletiflim ça¤›n›n sa¤lad›¤› ola-
naklardan faydalanarak katalo¤un etkisi artt›r›lacakt›r. 

Web Sitesi sektöre girdi sa¤layan ve sektöre ba¤l› ça-
l›flan giriflimciler aralar›ndaki iletiflimin taze tutulmas›na
katk› sa¤layacak ve gündemdeki yenilikler ve geliflmeler
kolayl›kla takip edilecektir. 

‹nteraktif CD ise; bilgileri tafl›ma, aktarma ve kullanma
kolayl›¤› sa¤layacakt›r. 

Öncelikli hedef kitlesini Türk Veteriner Hekimleri Birli-
¤i üyelerinin ve ilgili sektörlerin olusturdu¤u bu katalog,
tamamlay›c›lar› Interaktif CD ve Web Sitesiyle, hayvanc›l›k
sektöründe kapsaml› ve faydal› bilgileri ile yerini alacakt›r. 

‹steyen her kifli, kurum ve kuruluflun reklam verebile-
ce¤i, tan›t›m ve iletiflim gücünü artt›rmak için ç›kar›lan bu
katalog, sektörle ilgili ve iliflkili olan her yere ulaflt›r›lacak-
t›r.

Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i  Mesleki Katalog Haz›rl›¤› Çal›flmalar› 

Türk Veteriner Hekimler Birli¤i Vakf› Genel Kurulu
24.02.2007'de Vak›f Genel Merkezi olan Esat Caddesi
No: 39/1, Küçükesat-ANKARA adresinde yap›lm›flt›r.
Genel kurul sonunda yap›lan seçimlerde Yönetim Kuru-
lu afla¤›daki flekilde oluflturulmufltur. Kendilerine gö-
revlerinde baflar›lar dileriz.   

Yönetim Kurulu

Sahir SOLMAZ

Turan NALBANTO⁄LU

Mahmut Zühtü ÇEV‹K

Tahir GONCAGÜL

Mustafa Özgün BAfiER

Erdo¤an fiAH‹N 

Veteriner Hekimler Derne¤inin 65.Ola¤an Genel
Kurulu 21 Nisan 2007 tarihinde Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birli¤i toplant› salonunda yap›lm›flt›r. Genel kurul
sonunda yap›lan seçimlerde Dernek Yönetim Kurulu
afla¤›daki flekilde oluflturulmufltur. Kendilerine baflar›-
lar dileriz.   

Yönetim Kurulu

Prof.Dr.fiakir Do¤an TUNCER    

Uzm.Vet.Hek.Hüseyin DEDE   

Uzm.Vet.Hek. Ayd›n USLU      

Uzm.Vet.Hek. H. Yalç›n KÖKSAL 

Vet.Hek. Cevat SÖNMEZ           

Vet.Hek. Nihan ALTINSOY      

Vet.Hek. M.Ça¤layan  ÇAY

TÜRK VETER‹NER HEK‹MLER B‹RL‹⁄‹ VAKFI
GENEL KURULU YAPILDI

VETER‹NER HEK‹MLER DERNE⁄‹N‹N
65.OLA⁄AN GENEL KURULU YAPILDI
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Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i'nin 27.12.2007 tarih
100/5 say›l› karar› ile Dan›flma kurullar›n›n kurulmas› karar-
laflt›r›lm›fl olup, 6 bafll›k alt›nda toplanan komisyonlara yine
Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Merkez Konseyi'nin
09.02.2007 tarih 106 /2 say›l› karar› ile afla¤›da liste halinde
belirtilen isimler tesbit edilmifltir. fiüphesiz bu listeye eklene-
bilecek çok say›da, meslektafl›m›z vard›r. Herbir komisyonun
Sekreteryas› listede belirtildi¤i flekilde çal›flmalar›n daha iyi
yürütülebilmesi için, Merkez Konseyinden bir üye taraf›ndan
yap›lacakt›r.

MESLEK‹ POL‹T‹KALAR VE ÖRGÜTLENMELER KOM.
• Prof.Dr. fiakir Do¤an TUNCER
• Prof.Dr.Ahmet ERGÜN
• Prof.Dr.Veysi ASLAN
• Prof.Dr.Ayhan F‹LAZ‹
• Doç. Dr. Cem fiEN
• Ali ERO⁄LU
• Abdulah KÖSE
• Ramazan Kerim ÖZKAN
• Sahir SOLMAZ
• Dr.Mehmet ALKAN (Sekreter)

MEVZUAT VE ULUSLARARASI ‹L‹fiK‹LER
DE⁄ERLEND‹RME KOM.
• Prof. Dr.‹rfan EROL
• Prof.Dr.Arif ALTINTAfi
• Prof.Dr. Necmettin TEK‹N
• Dr.Tahir GONCAGÜL
• D.Mustafa ALTUNTAfi
• Mevlut ÇEL‹K
• Semra GÜRBÜZ
• Yasin DEM‹RKAN
• Erhan B‹LGE (Sekreter)

MESLEK‹ ET‹K VE E⁄‹T‹M KOM‹SYONU
• Prof.Dr.Hasan BATMAZ
• Prof.Dr.Ferruh D‹NÇER
• Prof.Dr.Zafer DURGUN
• Prof.Dr. Fuat ODABAfiIO⁄LU
• Prof.Dr.Nazir DUMANLI
• Prof.Dr.Ahmet ALTINEL
• Prof.Dr.Hüseyin KARADA⁄
• Prof. Dr.Ender YARSAN (Sekreter)

HHAAYYVVAANN SSAA⁄⁄LLII⁄⁄II,, RREEFFAAHHII VVEE HHAALLKK SSAA⁄⁄LLII⁄⁄II KKOOMM..
• Prof.Dr.Osman ERGAN‹fi
• Prof.Dr.Ersin ‹STANBULLUO⁄LU
• Prof.Dr. Tamer DODURKA
• Prof.Dr.Ahmet DO⁄ANAY
• Prof.Dr.Hakan YARDIMCI
• Prof.Dr. Aykut ÖZKUL
• Prof.Dr.‹rfan EROL
• Prof.Dr.Mehmet AKAN
• Musa ARIK
• Dr.Can DEM‹R
• Dr. Arife ERTÜRK
• Erdo¤an fiAH‹N
• Mustafa Özgün BAfiER
• Ali ‹hsan AKIN (Sekreter)

SERBEST VETER‹NER HEK‹ML‹K VE VETER‹NER SA⁄LIK 
ÜRÜNLER‹ KOM.
• Prof.Dr.Sezai KAYA
• Prof.Dr.Osman ERGAN‹fi
• Dr.Burhan HACI‹SLAMO⁄LU
• Ramazan GÜRBÜZ
• ‹smail ÖZDEM‹R
• Abdullah BAYTAZ
• Orhan ÖZBABA
• Ünsal Sami AKTAfi
• Muhammer Ö⁄ÜT
• Dr. Nahit YAZICIO⁄LU (Sekreter)

HAYVAN YET‹fiT‹R‹C‹L‹⁄‹, ISLAHI VE EKONOM‹S‹ KOM.
• Prof.Dr.Abdulkadir AKCAN
• Prof.Dr.Ceyhan ÖZBEYAZ
• Doç.Dr.Necmettin ÜNAL
• Doç.Dr.Yavuz ÖZTÜRKLER
• Doç.Dr.Cengiz  YALÇIN
• Yrd.Doç.Dr. Orhan ÖZBEY
• Dr. Barbaros TUNCER
• Dr. Gülzade KAPLAN
• Dr. Umut TAfiDEM‹R
• Dr. Ak›n YAKAN
• Aziz ÖZTÜRK
• Talat GÖZET (Sekreter)

TVHB ‹htisas Komisyonlar› oluflturuldu
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25.05.2007 tarih ve B.06.4.‹LM.4.05.00.06-07-02-
2944 say›l› Amasya Valili¤i ‹l Tar›m Müdürlü¤ünden gelen
yaz›da  afla¤›da belirtilen konuda görüfl istenmektedir;

““MMeezzbbaahhaallaarrddaa ggöörreevv yyaappaann vveetteerriinneerr hheekkiimmlleerr iiççiinn iiflfl--
lleettmmeenniinn ççaall››flflmmaa iizznnii aallmmaakk iiççiinn iibbrraazz eeddeeccee¤¤ii ggeerreekkllii bbeell--
ggeelleerr hhaarriicciinnddee,, nnoorrmmaall kkooflfluullllaarrddaa ffaaaalliiyyeettiinnee ddeevvaamm eettttii¤¤ii
ssüürreeççttee vvee iiflfllleettmmee iillee vveetteerriinneerr hheekkiimm aarraass››nnddaa yyaapp››llaann
ssöözzlleeflflmmeenniinn ssüürreessiinniinn hheennüüzz ddoollmmaadd››¤¤›› dduurruummllaarrddaa vveettee--
rriinneerr hheekkiimmiinn iillggiillii mmeesslleekk ooddaass››nnddaann aallmm››flfl oolldduu¤¤uu ççaall››flflmmaa
iizznniinniinn ssüürreessiinniinn ddoollmmaass›› dduurruummuunnddaa vveetteerriinneerr hheekkiimm ççaa--
ll››flflmmaa iizziinn bbeellggeessiinniinn iisstteenniipp iisstteenniillmmeeyyeeccee¤¤ii,, iisstteenniilleecceekkssee
bbuu iiflfllleemmiinn hhaannggii mmeerrccii vveeyyaa kkuurruumm ttaarraaff››nnddaann iisstteenniilleeccee¤¤ii
((mmuuhhaattaabb››nn kkiimm oolldduu¤¤uu))”” kkoonnuussuunnddaa iisstteenniilleenn bbiillggii üüzzeerrii--
nnee KKoorruummaa KKoonnttrrooll GGeenneell MMüüddüürrllüü¤¤üü,, AAmmaassyyaa VVaalliillii¤¤ii''nnee
VVeetteerriinneerr HHeekkiimm OOddaallaarr››nnaa bbiillggii iiççiinn ggöönnddeerrddii¤¤iimmiizz ggöörrüü--
flflüümmüüzz flfluu flfleekkiillddeeddiirr..

‹lgi:25.05.2007 tarih ve B.06.4.‹LM.4.05.00.06-07-02-
2944 say›l› Amasya Valili¤i ‹l Tar›m Müdürlü¤ünden gelen
yaz›n›z hakk›nda hukuki durum ve konu ile ilgili olarak Bir-
li¤imizin görüflü afla¤›daki gibidir.   

G›dalar›n Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair
Kanun Hükmünde Kararnamenin De¤ifltirilerek Kabulüne
‹liflkin 5179 say›l› Kanun''un 6. maddesi gere¤ince; g›da
maddeleri ve g›da ile temasta bulunan madde ve malzeme-
leri üreten iflyerlerinde, üretimin niteli¤ine göre sorumlu
yönetici istihdam› zorunludur. Sorumlu yönetici olabilme-
ye ve sorumlu yöneticilerin yetki, sorumluluk ve çal›flt›r›l-
malar›na iliflkin usul ve esaslar; 27 A¤ustos 2004 ve
25566 say›l› Resmi Gazete'de Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›-
¤›nca yay›mlanan ''G›da ve G›da ile Temas Eden Madde ve
Malzemeleri Üreten ‹fl Yerlerinin Çal›flma ‹zni ve G›da Sici-
li ve Üretim ‹zni ‹fllemleri ile Sorumlu Yönetici ‹stihdam›
Hakk›nda Yönetmelik'' ile belirlenmifltir. 

Yönetmeli¤in 29. maddesinin f) f›kras› ''Sorumlu yö-
neticinin atanmas›, kay›tl› bulunan meslek odas›ndan al›-
nacak belge üzerine noter onayl› sözleflme ile yap›l›r. ‹flye-
ri ile sorumlu yönetici aras›nda yap›lacak noter onayl› söz-
leflmede, sözleflme süresi ile çal›flma gün ve saatleri belir-
tilmelidir.'' hükmündedir. 

Bu hüküm gere¤ince; sorumlu yönetici olarak çal›fla-

Mezbahalarda
görev yapan
veteriner
hekimler
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cak veteriner hekimler kay›tl› bulunduklar› veteriner he-
kimler odas›ndan çal›flma izin belgesi almak zorundad›rlar.
6343 say›l› yasa gere¤ince odaya kay›t yapt›rmadan mes-
le¤in icra edilmesi mümkün olmay›p, veteriner hekimin
ba¤l› bulundu¤u Veteriner Hekim Odas›ndan alaca¤› ''so-
rumlu yönetici çal›flma izin belgesi''ni almas› gerekmekte-
dir. Veteriner Hekim Odalar› taraf›ndan verilen çal›flma bel-
gesi her kamu kurumunda oldu¤u gibi s›n›rs›z süreli bir
belge olmay›p, oda yönetimi taraf›ndan belirlenen ve en
az›ndan 1 (bir) y›l boyunca geçerli olan, süresi doldu¤un-
da ise güncellenen bir belge niteli¤indedir.  

Yönetmeli¤in 29. maddesinin g) f›kras› ''Sorumlu yö-
neticiler sadece ayn› il s›n›rlar› içerisinde sorumlu yöneti-
cilik yapabilirler ve baflka bir ifl ile ifltigal edemezler'' hük-
mündedir. Bu hüküm gere¤ince; kamuda çal›flan veteriner
hekimler ile muayenehanede, poliklinikte, hayvan hastane-
sinde çal›flan veteriner hekimler ve di¤er sektörlerde çal›-
flan veteriner hekimlerin sorumlu yöneticilik yapmalar› da
mümkün de¤ildir. 

Ayn› yönetmeli¤in 26. maddesi gere¤ince; Çal›flma iz-
ni ve g›da sicili almak isteyenler sorumlu yöneticinin noter
onayl› sözleflmesi, diploma örne¤i ve söz konusu ifl yerin-
de sorumlu yönetici olarak çal›flt›¤›na dair meslek odas›n-
dan alaca¤› belge ile ilgili mercie baflvururlar. 

Bunun d›fl›nda "Veteriner Hekimlik" mesle¤ini düzenle-
yen Veteriner Hekimli¤i Mesle¤inin ‹cras›na, Türk Veteri-
ner Hekimleri Birli¤i ‹le Odalar›n›n Teflekkül Tarz›na Ve Gö-
rece¤i ‹fllere Dair Kanuna bak›ld›¤›nda;

Veteriner hekimlerin vazife ve salahiyetlerini gösteren
5. maddesinin c f›kras› Kara ve deniz hayvanlar›ndan elde
edilen g›dai, s›naî maddelerle mamullerini, hayvan yemi
olarak kullan›lan maddelerin muayene ve ihtisas sahibi ise
tahlil etmek; vazife ve salahiyetini veteriner hekimlere ver-
di¤i görülmektedir. 

Kanunun 2. maddesi ise veteriner hekimlerin bu kanun

hükümlerinde mesleklerini icra edebileceklerini aç›kça ifa-
de etmifl, 15. maddesinde ise veteriner hekimlik mesle¤ini
memleket menfaatine en faydal› flekilde tatbikini sa¤lamak
görevini Türk Veteriner Hekimler Birli¤i Merkez Konseyi'ne
vermifltir. 33. madde ise ‹dare heyetinin bundan baflka va-
zife ve salahiyetleri k›sm›nda:  

a) Sanat icras› hakk›ndaki mevzuat›n gere¤i gibi uygu-
lanmas›n› temin etmek; görev ve salahiyeti oda yönetimle-
rine tevdi edilmifltir 

6343 say›l› kanunu bütünü incelendi¤inde meslek icra-
s›na iliflkin birkaç küçük alan d›fl›nda tamam›na yak›n bö-
lümünün Türk veteriner Hekimler Birli¤i ve odalar›n vazife
ve salahiyetleri alan›nda düzenlenmifl oldu¤u görülmekte-
dir. Bu sebeple ilgili idari kurumlar mevcut mevzuat gere-
¤i denetimlerini yaparken odalar›n düzenlemifl olduklar›
izin belgelerinin varl›¤›n› da kontrol etmek yükümlülü¤ü al-
t›ndad›r. Bu kapsamda çal›flma izninin süresi dolan veteri-
ner hekimler bu izin belgelerini ba¤l› bulunduklar› odadan
yenilenmesini istemek durumundad›r.

Yukar›da anlat›lan mevzuat ›fl›¤›nda; 

Sorumlu Veteriner Hekimlik yapan meslektafllar›n›z›n,
bu çal›flmalar›n›n koflullar›ndan olan, Veteriner Hekim
Odalar› taraf›ndan verilen ve süresinin dolmas› ile yenilen-
mesi gereken çal›flma belgelerine iliflkin her türlü baflvuru-
nun veteriner hekimler odas›na yap›lmas› gerekti¤i, ayr›ca
idare hukukundaki yetki ve usulde paralellik ilkesi gere¤i
izin veren kurumun bu iznin devam› konusunda da karar
verecek idare konumunda bulundu¤u, bu baflvuruyu yapa-
cak olan›n ise ilgili veteriner hekim oldu¤u kanaatinde ol-
du¤umuzu belirtirek,

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Dr.Mehmet ALKAN

Merkez Konseyi Baflkan›
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22000077 YY››ll›› ÇÇaall››flflmmaa BBeellggeelleerrii

VVEETTEERR‹‹NNEERR HHEEKK‹‹MMLLEERR‹‹ OODDAASSII BBAAfifiKKAANNLLII⁄⁄IINNAA

Tüm meslek örgütlerinde oldu¤u gibi, Çal›flma Belgelerinin bizim meslektafllar›m›z›nda tek bir standart belge ile
çal›flmalar› gerekmektedir. Baz› Bölge Odalar›m›z›n kendilerinin Çal›flma Belgeleri bast›rd›klar› tesbit edilmifltir.

2007 y›l› Çal›flma Belgeleri Birli¤imizce bast›r›lm›fl olup, bundan böyle bütün Bölge odalar›m›z›n, talep eden üye-
lerine Birli¤imizce bast›r›lm›fl olan Çal›flma Belgelerini vermesi hususunu önemle rica ederim.

Dr. Mehmet  ALKAN
Merkez Konseyi Baflkan›

Bila tarihli ve ‹zmir Bölgesi Veteriner Hekimleri
Odas›na kay›tl›  olup Manisa ili ve ilçesinde ikamet
eden ve serbest meslek icras›nda bulunan 100 veteri-
ner hekimle birlikte Manisa ili ve ilçelerini kapsayacak
flekilde Veteriner Hekimleri Bölge Odas› kurmak üzere
yap›lan talep, konseyimizin 26.01.2007 tarih ve 104/2
say›l› karar› ile uygun görülmüfl olup afla¤›da ad› ve
soyad› yaz›l› kifliler oda kurulmas› ile ilgili çal›flmalar›

yürütmek üzere yetkilendirilmifl ve görevlendirlmifltir.

Dr.Recep KAZANCI

Merter YILDIZ

Hasan ERYILMAZ

Ulvi Murat TUNCA

Do¤an ENS‹VR‹

AAdd››yyaammaann VVeetteerriinneerr HHeekkiimmlleerrii OOddaass›› KKuurruulldduu

MMaanniissaa VVeetteerriinneerr HHeekkiimmlleerrii OOddaass›› KKuurruulldduu

Bila tarihli ve Malatya Bölgesi Veteriner Hekimleri
Odas›na kay›tl› olup Ad›yaman ili ve ilçesinde ikamet
eden ve serbest meslek icras›nda bulunan veteriner
hekimlerle birlikte Ad›yaman ili ve ilçelerini kapsaya-
cak flekilde Veteriner Hekimleri Bölge Odas› kurmak
üzere yap›lan talep, konseyimizin 23.02.2007 tarih ve
107/2 say›l› karar› ile uygun görülmüfl olup afla¤›da
ad› ve soyad› yaz›l› kifliler oda kurulmas› ile ilgili çal›fl-

malar› yürütmek üzere yetkilendirilmifl ve görevlen-
dirilmifltir.

Mehmet ESK‹C‹

M.Nedim BAYBATMAZ

Seydi Vakkas DEM‹R

Orhan ÖZTÜRK

Mehmet GÜZEL
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Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Merkez Konseyi ve
Konya Veteriner Hekimleri Odas› taraf›ndan düzenlenen
“Serbest Veteriner Hekimlik ve Veteriner Sa¤l›k Ürünle-
ri” konulu sempozyum 17-18 Mart 2007 tarihlerinde
Konya Rixos Otel'de yaklafl›k 300 kiflilik genifl bir kat›-
l›mla gerçeklefltirilmifltir. Sempozyum son derece ve-
rimli ve baflar›l› bir flekilde geçmifltir.

‹ki gün süren Sempozyum; TVHB Merkez Konseyi
Baflkan› Dr.Mehmet ALKAN'›n aç›l›fl konusmas›yla bafl-
lam›flt›r. Dr.Mehmet ALKAN konuflmas›nda Sempozyu-
mun sektörün farkl› kesimlerini bir araya getirmesi ve
bir tart›flma zemini oluflturmas› yönüyle önemli oldu¤u-
nu ifade etmifl ve özellikle Tar›m ve Köyiflleri Bakan› Sa-
y›n M.Mehdi EKER'in toplant›ya kat›lmamas› durumunu
elefltirmifltir. Daha sonra Konya Veteriner Hekimleri

Odas› Baflkan› Ramazan GÜRBÜZ de konuflmas›nda ve-
teriner ilaçlar›yla ilgili mevcut problemleri ifade etmifl
ve ilaç firmalar›n›n tümünün kat›lmas› nedeniyle soruna

Serbest Veteriner Hekimlik ve Veteriner
Sa¤l›k Ürünleri Sempozyumu

17-18 Mart 2007 - Konya
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çözüm aranmas› noktas›ndaki dileklerini ifade etmifltir.
Özellikle ilaç fiyatlari ile ilgili sorunlar ve ilaç sat›fl› nok-
tas›ndaki promosyon ve benzeri yanl›fl uygulamalardan
bahsetmifltir. 

Sempozyumun devam›nda TVHB Merkez Konseyi
II.Baflkan› Dr.Nahit YAZICIO⁄LU Bursa'da Veteriner
Hekim Odas› Baflkanlar› ile yap›lan toplant›n›n sonuçla-
r›na iliflkin bir de¤erlendirme ve sunufl yapm›flt›r. Ko-
nuflmas›nda Suni Tohumlama ve ‹laç ile ilgili o toplan-
t›da dile getirilen sorunlar ve çözüm önerilerine iliflkin
sonuçlar› aktarm›flt›r. 

Sempozyuma kat›lan ve protokol davetlileri aras›n-
da yer alan Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi De-
kan› Say›n Prof. Dr.Zafer Durgun, CHP Burdur Milletve-
kili Say›n Ramazan Kerim ÖZKAN ve Prof.Dr.Abdülka-
dir AKÇAN da birer konuflma yaparak sempozyuma
iliflkin iyi niyet temennilerini ifade etmifllerdir. 

Sempozyumun Ödül töreni bölümünde TVHB tara-

f›ndan bu y›l ilk defa gerçeklefltirilen Bilim, Hizmet ve
Onur Ödülleri Sahiplerine verilmifltir. Bilim Ödülü
A.Ü.Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dal› Ögretim
Üyesi Prof.Dr.Aykut ÖZKUL'a; Hizmet Ödülleri Dr. Cen-
giz ALDEM‹R ve Özer ALTU⁄'a verilmifltir. Onur Ödül-
lerine Merhum Hüsnü KÖSE ve Merhum Bülent VURAL
lay›k görülmüfllerdir. 

Sempozyumun ö¤leden sonra bafllayan ikinci otu-
rumunda “Veteriner ‹laçlar›” konusu de¤erlendirilmifl-
tir. ‹kinci Oturum, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji
Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Sezai KAYA taraf›ndan yöne-
tilmifltir. Bu oturumda Panelistlerden Dr. Burhan HACI-
‹SLAMO⁄LU (V‹SAD Baflkan›) “Türkiye Veteriner ‹laç-
lar› Pazar›, Sorunlar ve Çözüm Önerileri; Mehmet Ali
AKALIN (Günefl Ecza Deposu) “Veteriner ‹laçlar›nda Fi-
yatland›rma ve Pazarlama”; Fuat YALDIZ (V‹LSAN ‹laç
Ürün Müdürü) “Veteriner ‹laç Kullan›m›n›n Dünü, Bu-
günü, Yar›n›” Sinan KESK‹N (ALKE ‹laç) “Türk Veteri-
ner ‹laç Sanayiinin Genel Durumu”; Enver Y‹⁄‹T (Bay-
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san fiirketler Toplulu¤u) “Veteriner ‹laç Depolar›n›n Da-
¤›t›m Problemleri”; Hüseyin AYDIN (Provet) “Veteriner
‹laç Üretiminde Veteriner ‹nisiyatif”; Recai KANDUR
(KKGM fiube Müdürü) “Veteriner ‹laç Mevzuat›na Genel
Bak›fl” konular›nda görüfllerini belirtmifllerdir. Tart›flma
bölümünden sonra TVHB Merkez Konseyi ile Bölge Oda
Baflkanlar› Toplant›s› yap›lm›fl; Oda Baflkanlar›na Kon-
sey faaliyetleri hakk›nda bilgi sunulmufl, onlar›n sorun-
lar› ve temennileri karfl›l›kl› olarak de¤erlendirilmifltir. 

Sempozyumun ‹kinci gününde sabah oturumunda
“Veteriner Afl›lar›” konusu de¤erlendirilmifltir. Baflkanl›-
¤›n› Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s›

Dr. Nihat PAKD‹L'in yapt›¤› Üçüncü Oturumda Prof. Dr.
Osman ERGAN‹fi (S.Ü. Veteriner Fakültesi) “Ülkemizde
Afl› Üretimi ve Denetimi”; Dr. Güney GÖKÇEL‹K (Pro-
tekt) “Ülkemizde Afl›/Afl›lama, Geçmifli ve Beklentiler”;
Dr. Mevlüt ÇEL‹K (ÇESA) “Afl›lar›n ‹thalat› ve Ruhsat-
land›r›lmas›ndaki Sorunlar”; Dr. Resat ULTAV (RTA La-
boratuvarlar›) “Kanatl› Enfeksiyonlar›n›n Yönetilmesin-
de Resmi Otoritenin Etkisi”; Abdülkadir GÖNCÜ (Doll-
vet) “Türkiye'de Veteriner Afl› Sanayiinin Gelece¤i”; Dr.
Nuran YAVUZ (Ege-Vet) “Veteriner Hekimlikte ‹naktif
Afl›lar›n K››ymeti”; Musa ARIK (KKGM Daire Baflkan›)
“Veteriner Afl›lar›n Üretimi, Kontrolü ve Kullan›m›” ko-
nular›ndaki görüfllerini belirtmifllerdir. 

VETER‹NER SA⁄LIK ÜRÜNLER‹

SORUNLAR

• Veteriner ilaçlar› alan›nda tüm faaliyetleri bir bütün
halinde kapsayan (imalat, da¤›t›m, sat›fl, tan›t›m, kalite
kontrolü, güvenli kullan›m, geri çekme/toplama, cezalar
gibi) mevzuat› yoktur. Mevcut olanlar›n da ne ölçüde izlen-
di¤i hususunda yeterli bilgi (özellikle g›da de¤eri olanlarda
kullan›ld›¤›nda olmak üzere, kay›t/izleme/bildirim/geribildi-
rim) yoktur. Veteriner ilaçlar›nda hem Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤› (Bakanl››k) hem de Sa¤l›k Bakanl›¤› mevzuat›na
göre ifllemler yap›lmaktad›r.

• Veteriner ilaçlar› imalathaneleri hakk›nda bir mev-
zuat›n olmamas› (‹malathanelere Befleri T›bbi Ürünler ‹ma-
lathaneleri Yönetmeli¤ine göre imalathane ruhsat› veril-
mektedir)

• Veteriner ilaçlar›n›n toptan da¤›t›m› ile ilgili mevzua-
t›n olmamas› (Toptan da¤›t›m, Ecza Ticarethaneleriyle Sa-
nat ve Ziraat ‹slerinde Kullan›lan Zehirli Müessir Kimyevi
Maddelerin Sat›ld›¤› Dükkanlara Mahsus 984 say›l› Kanu-

na göre yap›lmaktad›r)

• Serbest Veteriner Hekimlerin muayenehanelerinde
kay›t tutmamas›

• Veteriner Hekimlerin muayenehanelerinde ilaçlar›n
bulundurulmas›, tafl›nmas› ve sat›fl› ile ilgili mevzuata uy-
mamas›

• Veteriner hekim muayenehanelerinin ecza deposu
gibi faaliyet yapmas›

• ‹laçlar›n reçeteye yaz›lmas›› ve reçete düzenlenme-
sinde gerekli özenin gösterilmemesi; (Psikotrop maddele-
rin ve g›da de¤eri olan hayvanlarda kullan›lan ilaçlar›n re-
çetelerinin yaz›lmamas› ve kay›tlar›n›n tutulmamas›)

• Spot piyasada ilaçlar›n etiket fiyat›n›n çok alt›nda
sat›lmas›.

• ‹lac›n sa¤alt›m arac› olmaktan ç›kmas›; büyük ölçü-
de ticari madde olarak de¤erlendirilmesi.

• Firmalar taraf›ndan meslek ahlak› ile ba¤daflmaya-
cak flekilde ve ölçüde promosyonlar yap›lmas›

Veteriner Sa¤l›k Ürünleri Sempozyumu
Sonuç Bildirgesi
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• Ayn› etkin maddeyi ya da maddeleri içeren ve çeflit-
li firmalar taraf›ndan imal/ithal edilen ayn› veya benzeri
müstahzarlar›n perakende sat›fl fiyatlar› aras›nda önemli
farklar›n bulunmas›.

• Ayn› etkin maddeyi içeren benzer formülasyonlar-
daki ilaçlar›n birbirine benzerli¤i ile ilgili çal›flmalar›n (bi-
yoeflde¤erlik çal›flmalar›) yap›lmamas›

• Piyasada kaçak/sahte/ruhsats›z ilaçlar›n bulunmas›.

• Yetkisi olmad›¤› halde , Köye Hizmet Götürme Bir-
likleri, Kooperatifler, Zirai ‹laç Sat›fl Yerleri , Dam›zl›k S›¤›r
Yetifltirici Birlikleri, Ziraat Odalar› ve benzeri kurum ve ku-
rulufllar›n veteriner ilaçlar› satmas›.

• Reçeteyi gerektiren ilaçlarda firmalar taraf›ndan ya-
p›lan bilgilendirme ve ilaç tan›t›m›n›n do¤rudan yetifltirici-
ye/çiftçiye yap›lmas›

• Veteriner ilaçlar› fiyatlar›n›n 85/9192 say›l› Bakanlar
Kurulu Karar›'na göre belirlenmesi

• Ülkemizde veteriner ilac› karakterini niteleyen yerli
olanaklarla gelifltirilmifl etkin maddelerin üretilmemesi.

• Zorunlu olmas›na ra¤men hayvanlarda ilaç kullan›-
m›n›n tümüyle kontrollü/izlenebilir olmamas›

• Hayvansal Kökenli G›dalarda Veteriner ‹laçlar› kal›n-
t› düzeyleri belirlenmifl olmas›na ra¤men bu konuda yeter-
li bir çal›flman›n yap›lmamas›

• Veteriner ilaçlar› ruhsatland›r›ld›ktan sonra, toptan

ve perakende sat›fl yerlerinin yeterince denetlenmemesi.

• ‹laçlar›n formülasyona uygunluk, kalite kontrolü, et-
kinlik analizlerinin ilaç piyasaya ç›kt›ktan sonra yeterince
yap›lmamas›.

• Kanatl› ve Su Ürünleri afl›lar›nda d›fla ba¤›ml› olun-
mas›.

• Yerli üretim afl›lar›n ba¤›fl›kl›k testleri zorunlu yap-
t›r›l›rken ithal afl›lar›n ba¤›fl›kl›k testlerinin iste¤e ba¤l› ol-
mas›

• Afl› ithalat› ön izin aflamas›n›n çok uzun ve karma-
fl›k olmas›.

ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹

• Veteriner ilaçlar›n›n imalat›, toptan ve parakende
sat›fl›, denetlenmesi, Veteriner ecza depolar› kurulmas›,
cezalar› vb gibi hususlar› düzenleyen bir kanunun ç›kar›l-
mas›.

• Veteriner ‹laç ‹malathanelerinin Ruhsatland›r›lmas›,
Veteriner Ecza Depolar›n›n kuruluflu ve toptan ilaç sat›fl›-
n›, Eczaneler ve Veteriner Hekim Muayenehanelerinin ilaç
sat›fllar›n›, ‹laç fiyatlar›n›n belirlenmesini ve imalathaneler
ile toptan ve parakende sat›fl yerlerinin denetlenmesi vb
gibi hususlar› düzenleyen yönetmelikler ç›kar›lmal›d›r.

• ‹laçlar›n reklam ve tan›t›m›n› düzenleyen ikincil mev-
zuat gelifltirilmeli.

Sempozyumun Dördüncü Oturumunda ise “Ser-
best Veteriner Hekimlik” konusu de¤erlendirilmifltir.
Oturum Baflkanl›¤›n› Bursa Veteriner Hekimleri Odas›
Baflkan› Doç.Dr.Cem fiEN'in yapt›¤› bu bölümde Dr.
Oktay DEPREM (Anatolia Hayvan Hastanesi) “Klinisyen
Serbest Veteriner Hekimli¤in Tarihsel Geliflimi, Sorun-
lar› ve Çözüm Önerileri”; Orhan ÖZBABA (Mersin VHO
Baflkan›) “Serbest Veteriner Hekimlik Mesle¤inin ve
Veteriner Sa¤l›k Ürünlerinin Sat›fl› ile ilgili Sorunlara
Bak›fl Aç›s› ve Çözüm Önerileri”; Osman ‹Ç (Pet Veteri-
ner Hastanesi) “Ülkemizde Pet Hayvanc›l›¤›n›n Genel
Görünümü ve Sorunlar›”; Mehmet SATIL (Gaziantep

VHO Baflkan›) “Serbest Veteriner Hekimlerin Sahadaki
Sorunlar›; R›za TEM‹ZC‹ (Serbest Veteriner Hekim) “Ül-
kemizde Serbest Veteriner Hekim Çal›flmalar›n›n Genel
Görünümü”; Tülay KURT (KKGM Sube Md) “Serbest
Veteriner Hekimlik Hizmetlerinde Mevzuat Uygulamala-
r› ve Mevcut Durum” konular›ndaki sunular›n› yapm›fl-
lard›r. 

‹ki gün süren yo¤un bir program kat›l›mc›lar›n da
ifadeleriyle son derece baflar›l› bir flekilde gerçekleflti-
rilmifltir. Sempozyumun genel de¤erlendirmesi ve so-
nuçlar› TVHB Merkez Konseyi taraf›ndan yap›lm›fl ve il-
gili kesimler bilgilendirilmifltir.
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• Reçeteye tabii ilaçlar›n reçetesiz sat›fl›n›n engellen-
mesi.

• Spot ilaç sat›fl›n›n engellenmesi.

• Ruhsats›z ve kaçak ilaçlar›n sat›fl› ile yetkisi olma-
yan kurum ve kurulufllar›n ilaç sat›fl›n›n engellenmesi.

• ‹laçlar›n etiket fiyatlar›ndan sat›fl›n› sa¤lamak için
gerekli düzenlemelerin yap›lmas›.

• Yerli ilaç etken maddeleri üretiminin teflvik edilme-
si.

• Gerek üretim aflamas›ndan ve gerekse sahadan al›-
nacak ürünlerin formülasyona uygunluk ve kalite testleri
yap›lmas›.

• Hayvansal orjinli g›dalar›n veteriner ilaç kal›nt›lar›
yönünden izlenmesi.

• Kanatl› ve su ürünleri afl›lar›nda d›fla ba¤›ml›l›ktan
kurtulmak için sektörün desteklenmesi.

• Hem yerli ve hem de ithal afl›lar›n kalite kontrol test-
lerinde ayn› uygulaman›n yap›lmas›n›n sa¤lanmas›.

• Ulusal ‹laç ve T›bbi Gereç Kurumu (UIK) befleri ve
veteriner ilaçlar› ile ilgili kurumsallaflmay› içeren bilimsel
mali ve idari özerk bu kurum, AB mevzuat› ve AB'nin ku-
rumsal yap›laflmas› ile uyumlu olabilece¤i gibi, ABD ‹laç
ve G›da Örgütü (FDA) ve Avrupa ‹laç Ajans› (EMEA)'n›n
ça¤dafl ifllevlerine benzer flekilde çal›flabilecektir.

SERBEST VETER‹NER HEK‹ML‹K

SORUNLAR

• Veteriner Hekim olmayan kifli kurum ve kuruluflla-
r›n hastane kurma çabalar›.

• VH Odalar›n›n, muayenehanelerin ruhsatland›r›lma-
s› ve denetiminde yetkilerinin olmamas›.

• Asgari ücrete uyulmamas› ve mesleki etik ve deon-
tolojiye uymayan uygulamalar.

• Hayvan sahiplerine elden afl› sat›fl› yap›lmas›.

• Baz› kurulufllar›n Veteriner Hekim istihdam ederek

klinik ve tohumlama yapt›rmas›.

• ‹flyeri Veteriner Hekimli¤i mevzuat›n›n olmamas›.

• Uzmanl›k yönetmeli¤inin olmamas›.

• Mezuniyet sonras› zorunlu staj, meslek içi ve sürek-
li e¤itim programlar›n›n olmamas›.

• Fakülte say›s› ve kontenjanlar›n fazla olmas› nede-
niyle e¤itim ve ögrenci kalitesinin düflmesi.

• Belediyeler vb. gibi kamu kurumlar›n›n haks›z reka-
bet yapmas›.

ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹

• Veteriner Hekimler d›fl›nda hiçbir kifli veya kurumun
Hayvan hastanesi açmas›na müsaade edilmemeli.

• Muayenehane ve poliklinik ruhsatlar›n›n ve dene-
timlerinin Odalar taraf›ndan yap›lmas›na imkan verecek bir
yasal düzenleme yap›lmal›.

• Asgari ücretin uygulanmas› ile mesleki etik ve deon-
tolojiye uyulmas›n› temin etmeye yönelik çal›flmalar yap›l-
mal›.

• Elden afl› sat›fllar›n›n önüne geçilmeli.

• Kurum ve kurulufllar›n yapt›¤› klinik, suni tohumla-
ma vb. gibi faaliyetleri engellenmeli.

• Bir iflyeri Veteriner Hekimli¤i yönetmeli¤i ç›kar›lma-
l›.

• Veteriner Hekimli¤i Uzmanl›k Yönetmeli¤i acilen ç›-
kar›lmal›.

• Mezuniyet sonras› staj, meslek içi ve sürekli e¤itim
zorunlu hale getirilmeli.

• Fakülte say›s› azalt›lmal› ve ö¤renci kontenjanlar›
düflürülmelidir.

Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i

Merkez Konseyi
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‹lk olarak 2001 y›l›nda tüm Dünya ül-
keleri ile Ülkemizde de kutlanmaya bafl-
lanan Dünya Veteriner Hekimleri Günü
bu y›l da 28 Nisan tarihinde çeflitli etkin-
liklerle kutland›. 

Kutlamalar 11.30'da An›tkabir'de çe-
lenk konulmas›, sayg› duruflu ve fleref
defterinin imzalanmas›yla bafllad›, daha
sonra Ankara 75.Y›l Hipodromu Kokteyl
salonundaki Kokteyl ile devam etti. Kok-
teyle Bakanl›k, Oda, Dernek, Vak›f ve Ve-
teriner Fakültesi'nden meslektafllar›m›z
kat›lm›fllard›r. Dünya Veteriner Hekimleri
Günü Koflusu ile son bulan kutlamalarda
kofluyu Halis KARATAfi'›n Jokeyli¤ini
yapt›¤› Win River Win kazand›. 

Dünya Veteriner Hekimler Günü Kutland›
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Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Merkez Konseyi ve
Konya Veteriner Hekimleri Odas› taraf›ndan düzenlenen
“Serbest Veteriner Hekimlik ve Veteriner Sa¤l›k Ürünleri”
konulu sempozyum 17-18 Mart 2007 tarihlerinde Konya
Rixos Otel'de yaklafl›k 300 kiflilik genifl bir kat›l›mla ger-
çeklefltirilmifltir. Sempozyumda veteriner ilaçlar›, afl›lar ve
serbest veteriner hekimli¤i konular› ayr› bafll›klar halinde
sorunlar ve çözüm önerileri noktas›nda tart›fl›lm›flt›r. Bu
makalede veteriner sa¤l›k ürünleri ile ilgili genel bir de¤er-
lendirme yap›lm›fl; ayn› zamanda sempozyumda ortaya ç›-
kan sorunlar ve çözüm önerilerine iliflkin görüfller de bir
bütün halinde sunulmufltur. Bu makalenin haz›rlanmas›n-
da DPT 9. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› verileri ile Sempozyum
Sonuç Raporlar›ndan ayr›nt›l› flekilde yararlan›lm›flt›r.

Sektörün Tan›m› ve Mevcut Durumu

Veteriner sa¤l›k ürünleri, hayvan yetifltiricili¤inde ya-
ratt›¤› önemli verimlilik art›fl› ve pet hayvanlar›n›n yaflam
kaliteleri ve süreleri üzerinde sa¤lad›¤› olumlu katk›lar aç›-
s›ndan vazgeçilmezdir. Veteriner ilaç ve afl›lar› tar›msal ge-
lirlerin içerisinde çok önemli bir yer tutmas›n›n yan› s›ra
insanlar için yaflamsal olan et, süt ve yumurta gibi hayvan-
sal g›dalar›n genifl ölçekli üretimine de imkân vermektedir-
ler. 

Veteriner müstahzar; hayvanlarda hastal›¤› tedavi et-
mek, hastal›ktan korumak, t›bbi bir teflhis koymak ve hay-
vanlardaki fizyolojik fonksiyonlar› düzeltmek veya de¤ifltir-
mek amac›yla hayvanlara uygulanan her türlü kimyasal ve

biyolojik madde veya maddeler ile yard›mc› maddeler
kombinasyonu olarak tan›mlan›r. 

Sektörün a¤›rl›kl› olarak üretti¤i mal ve ürün grubuna
dayan›larak 3 alt sektör halinde de¤erlendirilmesi müm-
kündür; veteriner ilaçlar› sektörü, yem katk›lar› sektörü ve
afl› sektörü.

1940 y›l›nda 3940 say›l› kanunla veteriner ilaçlar› 1262
say›l› ‹spençiyari ve T›bbi Müstahzarlar Kanunu'na tabi tu-
tulmufltur. 441 Say›l› Bakanl›¤›n kurulufl ve görevleri hak-
k›nda Kanun Hükmünde Kararname, veteriner ilaçlarla ilgi-
li tüm hususlarda yetkiyi Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›na
vermifltir.

Veteriner ilaçlar› ile ilgili düzenlemeler Tar›m ve Köyifl-
leri Bakanl›¤› Koruma Kontrol Genel Müdürlü¤ü bünyesin-
deki Veteriner ‹laç fiube Müdürlü¤ü'nün sorumlulu¤u al-
t›ndad›r. 

Türkiye'de veteriner sa¤l›k ürünleri alan›nda faaliyet
göstermek üzere Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan
ruhsat verilmifl, veteriner ilaç ruhsat›na sahip olan, üreten
veya ithal ederek pazarlayan 139 adet firma vard›r. Bu fir-
malardan 7 tanesi ar›c›l›kta kullan›lan ilaçlar, 4 tanesi anti-
paraziter, 8 tanesi dezenfektanlar, 6 tanesi majistral ürün-
ler 3 tanesi s›v›-elektrolit dengeleyicileri ve 2 tanesi home-
opatik ürünler ile ilgilidir. Geri kalan firmalar genel olarak
tüm veteriner ilaçlar› ile ilgili çal›flmaktad›r. 

Veteriner biyolojik ürün üretimi ise Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤›na ba¤l› 6 adet Veteriner Kontrol ve Araflt›rma
Enstitüsü ve özel sektöre ait 3 adet laboratuvarda gerçek-

“Veteriner Sa¤l›k Ürünleri ve Serbest Veteriner
Hekimlik Sempozyumu”nun Ard›ndan

Prof.Dr.Ender YARSAN

TVHB Merkez Konseyi, Yönetim Kurulu Üyesi
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lefltirilmektedir. Sektörde
faaliyet gösteren 8 yaban-
c› sermayeli firmadan 4
adedinin, ülkemizde üre-
tim tesisi mevcuttur. Di-
¤erleri ilaçlar›n› fason
üretimle ve/veya ithal
ederek piyasaya vermek-
tedir.

Ülkemizdeki veteriner
ilaçlar› üretimi Sa¤l›k Ba-
kanl›¤›ndan ruhsatl› befle-
ri üretim yapan fabrikalar›n yan› s›ra Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤›'n›n onay› ile üretim yapan fabrikalarda da yap›l-
maktad›r. 

Ülkemizde ilk veteriner ilaç ruhsat› verilmesinden bu
yana geçen süreçte 1822 adet ruhsat verilmifltir. 2004 y›-
l› itibari ile halen aktif olan 1601 adet ruhsat›n %69'u yer-
li üretim, %31'i de ithal edilmek üzere verilmifltir. 1999 y›-
l› itibari ile 500 civar›nda olan ruhsatl› ilaç say›s› 2004 y›-
l›na kadarki dönemde y›ll›k ortalama %26 oran›nda art›fl
gösterirken yerli/ithal ürün oran›nda bir de¤iflim olmam›fl-
t›r. Ana ürün gruplar› dikkate al›nd›¤›nda antibakteriyel,
antiparaziter ve vitamin/mineral preparatlar› toplam›n yak-
lafl›k %66's›n› oluflturmaktad›r. 

Veteriner ilaç sektörünün toplam ithalat› 1998-2004
döneminde %50 oran›nda art›fl göstererek yaklafl›k 74
milyon dolara ulaflm›flt›r. Mamul veteriner ilaç ihracat›m›z
a¤›rl›kl› olarak (%93) Ortado¤u-Afrika ülkelerine gerçek-
leflmifltir. 

Ülkemizde veteriner ilaçlar› tüketimi y›llara göre de¤i-
flen ekonomik koflullar ve salg›n hastal›klara ba¤l› olarak
dalgal› bir seyir izlemektedir. 

Ülkemizde veteriner ilaçlar› üretimine temel oluflturan
etkin ham madde ve yard›mc› maddelerin tamam›na yak›n
bir k›sm› ithalat ile sa¤lanmaktad›r. Benzer flekilde yüksek
teknoloji ürünü biyolojik ürünlerin önemli bir k›sm›, özel-
likle kanatl› endüstrisinde kullan›lan afl›lar da d›fl al›mla
sa¤lanmaktad›r. Toplam mamul ilaç tüketiminin yaklafl›k
%25'inin de ithal ürünlerden olufltu¤u dikkate al›nd›¤›nda
döviz kurlar›ndaki de¤iflimin fiyatlar› etkileyen bafll›ca fak-

törlerden bir tanesi oldu-
¤u aç›kt›r. Veteriner ilaçla-
r›n›n fiyatlar› 85/9192 sa-
y›l› Bakanlar Kurulu Kara-
r›'na göre belirlenir. Tür-
kiye'de veteriner ilaçlar›
üreten ilaç firmalar›n›n
büyük bir ço¤unlu¤unun
befleri ilaç üreten ilaç fir-
malar›n›n bünyesinde bu-
lunmas› veya üretimin bu
fabrikalarda fason olarak

gerçeklefltirilmesi nedeni ile veteriner ilaç sektörüne özgü
gerçek istihdam boyutlar›n› belirlemek zordur. Tar›m ve
Köyiflleri Bakanl›¤›'ndan ruhsatl› veteriner ilaç üretim yer-
lerindeki ve sektörde faaliyet gösteren 139 adet firma göz
önüne al›nd›¤›nda sektörün ülkemizde güncelli¤ini koru-
yan istihdam sorununun çözümüne olumlu katk›lar sa¤la-
d›¤› aç›kt›r. 

Ülkemizde veteriner ilac› karakterini niteleyen yerli ola-
naklarla gelifltirilmifl etkin maddelerden söz etmek zordur.
Özel sektöre ait firmalar›n büyük bir k›sm› ilaç araflt›rma
ve gelifltirme yat›r›mlar›ndan çok, üretime yönelmifllerdir.
Bu amaçla da genellikle de¤iflebilen gereksinmelere göre
bolca üretilen ve tüketilen veteriner ilaçlara a¤›rl›k veril-
mifltir. Bu kapsamda olmak üzere, özellikle kullan›m seçe-
nekleri ve tüketim boyutlar› daha fazla olan antibakteriyel
ilaçlar, anthelmintikler, d›fl parazit ilaçlar›, vitaminler, mi-
neraller, ön kar›fl›m esas›na dayanan büyütme faktörleri
ile antiseptik ve dezenfektan maddeler öncelikli üretim çe-
flitlerini oluflturmaktad›r.

1985 y›l›na de¤in ülkemizde hayvanc›l›k sektöründe
tüketilen afl›, serum ve biyolojik maddelerin hemen hemen
tamam› ilgili kamu kurulufllar›nca ve yurt içi olanaklarla
üretilirken, kanatl› sektöründeki entegrasyonun talebi art-
t›rmas›, yurt d›fl›nda daha ucuz, teknoloji olarak geliflmifl,
yüksek etkili ürünlerin gelifltirilmesi karfl›s›nda özellikle
kanatl›lar olmak üzere, baz› afl› çeflitleri d›fl al›mla sa¤lan-
maya bafllanm›flt›r. Bugün için kanatl› afl›lar›n›n ortalama
% 90'› yurt d›fl› al›mlarla karfl›lan›rken, di¤er hayvan türle-
ri için kullan›lan afl›, serum ve biyolojik maddelerin önem-
li bir k›sm› yurt içinde ilgili kamu veteriner sa¤l›k kurum-
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lar› ve özel laboratuvarlar taraf›ndan üretilmektedir. Hay-
van yetifltiricili¤inde karfl›lafl›lan önemli salg›n hastal›klara
karfl› en etkili yollardan biri olarak kullan›lan afl›lama çal›fl-
malar› halen Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›'nca yayg›n ola-
rak yürütülmesine ra¤men sektörün gerek üretim ve ge-
rekse uygulama aç›s›ndan özellefltirilmesine yönelik çal›fl-
malar devam etmektedir. Son dönemlerde hem kullan›lan
afl› miktarlar›nda ve hem de yurt d›fl› al›mla sa¤lanan afl›-
larda bir art›fl görülmektedir. Hayvan hastal›klar›nda kulla-
n›lmak amac›yla yurt içinde imal edilen veya Bakanl›k izni
ile yurt d›fl›ndan ithal olunan afl›, serum, biyolojik madde
ve benzerlerinin kontrolü yönetmelik esaslar›na göre Ba-
kanl›kça yap›l›r ve yapt›r›l›r. 

3285 say›l› Hayvan Sa¤l›¤› Zab›tas› Kanunu’nun 21,
62, 53 ve 54'üncü maddelerinde veteriner hekimli¤i ilaç
müstahzarlar›n›n kalite kontrolü, etkinlik ve güvenli kulla-
n›mlar›yla ilgili kontrol yetkisi Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤›nda oldu¤u hükümleri bulunmaktad›r. Yaln›z, ve-
teriner hekimli¤i ilaçlar›n›n toptan (ecza depolar›, 984 sa-
y›l› kanunun 11'inci maddesi) ve baz› perakende sat›fl yer-
lerinde (eczaneler, 6197 say›l› kanunun 30'uncu maddesi)
kontrol yetkisi Sa¤l›k Bakanl›¤›'ndad›r. Di¤er yandan, 3940
say›l› kanunun Madde 1/3'üncü f›kras›na göre kontrolün
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ile Sa¤l›k Bakanl›¤›'nca birlik-
te yap›laca¤› belirtilmifltir. 

Veteriner hekimli¤i ilaçlar›ndan beklenen yarar›n sa¤-
lanabilmesi üretilmeleri, da¤›t›lmalar› ve kullan›lmalar›n›n
ça¤dafl ölçütlerde olmas›yla mümkündür. Hayvan Islah
Kanunu'na (4631) göre veteriner hekimli¤i ilaçlar›n› bu-
lundurma ve sat›fl yetkisi olan Veteriner Hekim Muayene-
hane ve Poliklinikleri ile Özel Hayvan Hastanelerinde her
türlü yetki Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›, eczaneler ve ecza
depolar›nda yetki Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n tasarrufundad›r. 

Veteriner ilaç müstahzarlar›, imalatç›/ithalatç› firma ç›-
k›fl›n› takiben ecza depolar› arac›l›¤›nda perakende sat›fl
yerleri olan veteriner hekim muayenehaneleri, özel hayvan
hastaneleri ve eczaneler arac›l›¤›nda sat›lmas› gerekir.

Veteriner ilaçlar›n›n da¤›t›m›nda ülkeler aras›nda
önemli ay›r›m vard›r; Almanya'da veteriner hekimler; Bel-
çika, Danimarka, ‹talya, Norveç ve Luksemburg'da eczane-
ler tek kanal durumundad›r; Fransa, Hollanda, ‹ngiltere, ‹s-
panya, ‹rlanda, Portekiz ve Yunanistan'da veteriner hekim-

ler a¤›rl›kl› olarak da¤›t›mda yer almaktad›rlar. Fransa, ‹r-
landa, Yunanistan ve ‹ngiltere'de izinli sat›c›lar ve koope-
ratifler de önemli rol oynarlar. Türkiye'de ise perakende
sat›fl, veteriner klinikleri ve eczanelerden yap›lmaktad›r. 

Veteriner ilaçlar›n›n perakende sat›fl›nda iki kanal var-
d›r. Bunlardan birisi Befleri Eczaneler (Eczac›lar ve Eczane-
ler Hakk›nda Kanun: 18.12.1953 tarih/6197 say›l›.
24.12.1953 Tarih ve 8591 Say›l› Resmi Gazete), di¤eri de
Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinikleridir (Hayvan
Islah Kanunu. 4631 Say›l›. 10.03.2001 tarih/24338 say›l›
Resmi Gazete). Bu iki kanal›n d›fl›ndaki da¤›t›m ve sat›fl
mevzuata uygun de¤ildir ve kaçak sat›fl olarak de¤erlendi-
rilir.

Hayvansal kökenli g›dalarda veteriner ilaçlar› en yük-
sek kal›nt› limitleri 2005/28 say›l› Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤› Tebli¤i ile belirlenmifltir. Tebli¤; AB'nin 2377/90
EEC say›l› “Hayvansal Kökenli G›dalarda Veteriner ‹laçlar›
Maksimum Kal›nt› Limitleri”  ile ilgili Komisyon Yönetme-
li¤i'nde de¤ifliklik yapan Komisyon Yönetmelikleri (61/
2003/EC, 544/2003/EC, 665/2003/EC 739/2003/EC,
1029/2003/EC, 1490/2003/EC, 1873/2003/EC, 2011/
2003/EC, 2145/ 2003EC, 324/2004/EC, 546/2004/ EC,
1101/2004/EC, 1646/2004/EC, 1851/2004/EC ve 1875
/2004/EC) esas al›narak haz›rlanm›flt›r.

Ülkemizde 2000-2004 y›llar› aras›nda Ulusal Kal›nt› ‹z-
leme Plan› çerçevesinde baz› hayvansal ürünlerdeki (süt,
yumurta ve bal) kal›nt› durumu Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤› taraf›ndan de¤erlendirilmifltir. Aranacak madde-
ler 96/23/ EC'de Ek II'de hayvan türü veya g›da maddesi
çeflidine göre aranmas› istenilen maddeler olarak belirlen-
mifltir. 

Sektörün Sorunlar› 

Bu sorunlar genellikle 6 ana bafll›kta incelenir/de¤er-
lendirilir; bunlar mevzuat, ilaçlar› ruhsatland›rma/üretim,
toptan ve perakende da¤›t›m/sat›fl, kontrol/denetim, gü-
venli kullan›m/izleme ve di¤erleri fleklinde s›ralanabilir.

Mevzuat

Veteriner ilaçlar› alan›nda tüm faaliyetleri bir bütün ha-
linde kapsayan (imalat, da¤›t›m, sat›fl, tan›t›m, kalite kon-



trolü, güvenli kullan›m, geri çek-
me/toplama, cezalar gibi) mevzuat
yoktur. Mevcut olanlar›n da ne öl-
çüde izlendi¤i hususunda yeterli
bilgi (özellikle g›da de¤eri olanlar-
da kullan›ld›¤›nda olmak üzere, ka-
y›t/izleme/bildirim/geribildirim)
yoktur. Veteriner ilaçlar›nda hem
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› hem
de Sa¤l›k Bakanl›¤› mevzuat›na gö-
re ifllemler yap›lmaktad›r. 

Ruhsatland›rma/Üretim

Veteriner ilaçlar›n›n imalat edil-
me tesisi olarak Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl¤› taraf›ndan haz›rlanm›fl ‹ma-
lathaneler mevzuat› yoktur. ‹malathanelerin ruhsatland›r›l-
mas› iflleminde genellikle Befleri T›bbi Ürünler ‹malathane-
leri Yönetmeli¤i (23.10.2003 tarih/25268 say›l› RG) esas-
lar› dikkate al›narak imalathane ruhsat› verilmektedir. Sa¤-
l›k Bakanl›¤› taraf›ndan ruhsatl› imalathanelerde veteriner
ilaçlar› da üretilmektedir. Ülkemizde üretilen veteriner ilaç-
lar›n›n yaklafl›k %70'i Sa¤l›k Bakanl›¤›'ndan ruhsatl› ima-
lathanelerdeki üretim hatlar›nda üretilmektedir. 

Toptan/Perakende Da¤›t›m/Sat›fl

Veteriner ilaçlar›n›n toptan da¤›t›m› ile ilgili kendi mev-
zuat› yoktur; toptan da¤›t›m Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan
haz›rlan›p/yay›nlanan 984 say›l› kanuna (Ecza Ticaretha-
neleriyle Sanat ve Ziraat ‹fllerinde Kullan›lan Zehirli Mües-
sir Kimyevi Maddelerin Sat›ld›¤› Dükkanlara Mahsus Ka-
nun. 12.03.1927 tarih/575 say›l› RG) göre yap›lmaktad›r. 

Yaln›z, bu kanuna göre haz›rlanan Yönetmelikte (Ecza-
neler ve Ecza Hizmetleri Hakk›nda Yönetmelik: 13.10.1992
tarih/21374 say›l› RG) Ecza Depolar›n›n ilaç da¤›taca¤›
yerler aras›nda veteriner hekimler yoktur (Madde 9). De-
polar Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n denetiminde oldu¤u için, konuy-
la ifltigal eden depocular›n önemli s›k›nt›lar› söz konusu-
dur. 

‹laçlar›n toptan ve perakende da¤›t›m/sat›fl kanallar›n-
da çok ciddi ihmaller/suistimaller (kargafla) oldu¤u görül-

mektedir. Bunlar; 

• Serbest-özel veteriner he-
kimlerin muayenehanelerinde kay›t
tutmad›klar›, 

• Veteriner hekimlerin muaye-
nehanelerinde ilaçlar›n bulundurul-
mas›, tafl›nmas› ve sat›fl› ile ilgili
mevzuata uymad›klar›,

• Veteriner hekim muayeneha-
nelerinin ecza deposu gibi faaliyet
yapt›klar›, 

• ‹laçlar›n reçeteye yaz›lmas›
ve reçete düzenlenmesinde gerekli
özenin gösterilmedi¤i; psikotrop
madde reçeteleri (k›rm›z› ve yeflil

reçete), g›da de¤eri olan hayvanlarda kullan›lan
ilaçlar›n reçetelerinin (Veteriner Hekimin ‹laç
Tavsiye, Uygulama ve Teslim Belgesi) yaz›lmad›-
¤›; kay›tlar›n›n tutulmad›¤›, 

• Spot piyasan›n bulundu¤u ilaçlar›n etiket fiyat›-
n›n 1/2-1/5 fiyatlara kadar sat›ld›¤›; bu durumun
ilaca güveni sarst›¤›, 

• ‹lac›n sa¤alt›m arac› olmaktan ç›kt›¤›; büyük öl-
çüde ticari madde olarak de¤erlendirildi¤i; ilaçla-
r›n s›radan ürünler gibi de¤erlendirilmemesi ve
ticaretinin engellenmesi gerekti¤i,

• Firmalar taraf›ndan meslek ahlak› ile ba¤daflma-
yacak flekilde ve ölçüde promasyonlar yap›ld›¤›, 

• Ayn› etkin maddeyi ya da maddeleri içeren ve çe-
flitli firmalar taraf›ndan imal/ithal edilen ayn› ve-
ya benzeri müstahzarlar›n perakende sat›fl fiyat-
lar› aras›nda önemli farklar›n bulundu¤u; bunun
etkin madde eksikli¤i veya etkin ve yard›mc›-tafl›t
maddelerin aras›nda kalite fark›n›n bulunabilece-
¤ini akla getirdi¤ini, 

• Piyasada kaçak/sahte/ruhsats›z ilaçlar›n bulun-
du¤u; bu durum, hayvan sa¤l›¤›n› tehlikeye sok-
tu¤u, hasta sahibinin hekime güvenini sarst›¤›,
halk sa¤l›¤› ve g›da güvenli¤i bak›m›ndan da son
derece önemli sak›ncalar tafl›d›¤›; tüketicilerin
kamunun yeterince kontrol/denetleme görevini

37
Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Dergisi • 2007;7  1-2

Ülkemizde veteriner ilac› ka-
rakterini niteleyen yerli ola-
naklarla gelifltirilmifl etkin

maddelerden söz etmek zor-
dur. Özel sektöre ait firmala-
r›n büyük bir k›sm› ilaç arafl-
t›rma ve gelifltirme yat›r›mla-
r›ndan çok, üretime yönelmifl-

lerdir.
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yapmad›¤› fleklinde de¤erlendirdi¤i, 

• Yetkisi olmad›¤› halde birçok yerde (köye hizmet
götürme birlikleri, kooperatifler, zirai ilaç sat›fl
yerleri gibi) ilaç sat›fl›n›n yap›ld›¤›, 

• Yetifltirici birliklerinin esas amac› d›fl›nda faali-
yette bulunduklar› ve ilaç sat›fl› yapt›klar›, 

• Firmalar taraf›ndan yap›lan bilgilendirme ve ilaç
tan›t›m› toplant›lar›nda ciddi suistimalin oldu¤u;
reçeteyi gerektiren ilaçlarda tan›t›m, do¤rudan
veteriner hekimlere yap›laca¤›na, yetifltirici-
ye/çiftçiye yap›ld›¤›. 

Kontrol/Denetim

Veteriner ilaçlar› ruhsatland›r›ld›ktan sonra, toptan ve
perakende sat›fl yerlerinin yeterince denetlenmemesi se-
bebiyle, ilaç örneklerinin formülasyona uygunluk, kalite
kontrolü, etkinlik analizleri bir sistem çerçevesinde yap›l-
mamaktad›r. Tüm bu etmenler veteriner hekimli¤i ilaçlar›-
n›n de¤erlendirilmesinde ça¤dafl ölçütler olan farmasötik
kalite, farmakolojik etkinlik, güvenli kullan›m gibi kavram-
lar›n anlam›n› yitirmesine yol açmaktad›r. 

Güvenli Kullan›m/‹zleme

Güvenli kullan›m terimi ilac›n hayvana, insana, çevre-
ye ve kal›nt›lar› arac›l›¤›nda da tüketicilere yönelik olabile-
cek istenmeyen/olumsuz etkilerini öngören bir uygulama
fleklidir. ‹malat, da¤›t›m, sat›fl ve kullan›m s›ras›nda hem
mesleki bilgilere hem de mevzuat yönlü uygulamalara titiz-
likle dikkat edilmesini gösterir. Bunun en önemli aya¤›n›
ise bu durumun her aflamada izlenmesi oluflturur. Bu ka-
munun görevidir; kamu mevzuat eksikli¤ini acilen gider-
meli; haz›rlad›¤› mevzuat›n gere¤ini her aflamada yerine
getirmelidir. Burada, veteriner hekimler ald›klar› e¤itim ve
bu e¤itimin gere¤i yapmal›; topluma/tüketiciye sorumlulu-
¤unu ve g›da güvenli¤i yönünden onlar›n sigortas› oldu¤u-
nu unutmamal›d›r. Türkiye'de veteriner ilaçlar›yla ilgili en
önemli sorun asl›nda buradad›r. 

‹letiflim araçlar› ve tüketici duyarl›l›¤› sebebiyle, bugün
insanlar›n/tüketicilerin ço¤u, ald›¤›/tüketti¤i et, süt, yu-
murta gibi çok de¤erli ve pahal› g›dalar›n do¤al olmad›kla-

r›; eskisi kadar güvenli olmad›¤›n›; bunlar›n elde edildi¤i
hayvanlar›n nas›l yetifltirildi¤i ve ne ile beslendiklerini me-
rak ettikleri; genellikle de yetifltirilmeleri s›ras›nda ilaç ve-
ya hormon kullan›ld›¤›n›; dolay›s›yla, bunlardan elde edilen
g›dalar›n veteriner ve tar›m ilac›, hormon, çevre kirletici-
si/bulaflan madde kal›nt›lar› içerebileceklerini; kal›nt›lar›n
da kendileri için çok tehlikeli olabilece¤ini düflünmektedir-
ler. Bu durum tüketicilerin ruhsal durumunu, sosyal yafla-
m›n› ve beslenmesini olumsuz etkiledi¤ini, böylece, psiko-
lojik/ruhi doyumun olmad›¤›n› göstermektedir. 

Di¤er Sorunlar

‹laç etkin madde ve yard›mc› maddelerin çok az bir bö-
lümü ülke içinde imal edilmektedir. Bu alana özgü iç ve d›fl
pazar›n geliflememifl olmas› ve ithal ürünlerle fiyat rekabe-
ti zorluklar› yüzünden geliflmeleri yavaflt›r. 

- Son y›llarda veteriner ilaçlar› ve yetifltiricilik ürünleri-
ni üreten, ithal eden, ve pazarlayan firma say›s›nda önem-
li art›fllar olmufltur. Türkiye'de imal edilen preparatlar efl-
de¤erlerinin ithalat› üretim sanayimiz için hem bir engel,
hem de rekabeti teflvik edici rol oynamaktad›r. Di¤er taraf-
tan dünya veteriner sa¤l›k ürünleri pazar›n›n %40'›n› olufl-
turan pet ürünlerinin tüketimi ülkemizde geliflmemifltir.
Pet ürünleri toplam Türkiye hayvan sa¤l›¤› pazar›n›n sade-
ce %3-4'ünü oluflturmaktad›r.

- Veteriner Hekimlerin ilaç satmas› amaç haline gel-
mifltir. Bu durum Veteriner Hekimleri, hekimlikten uzaklafl-
t›rmakta ve beraberinde etik sorunlar› getirmektedir.

- Veteriner sa¤l›k ürünlerini yetkisi olmayanlar›n sat-
mas›n› engellemeye yönelik yasal düzenleme yetersizdir.
Serbest veteriner hekimler kay›t d›fl› ve faturas›z ürün ala-
bilmektedir. Tedarikçi de faturas›z sat›fl yapabilmektedir.
Bu konuda maliye kontrolörleri etkin denetim yapmamak-
tad›r. 

- Afl›n›n yararl›l›¤› ya da güvenilirli¤inden çok, sat›lma-
s›n›n ön planda tutulmas›

- Afl› ve biyolojik maddelerin ithali konusunda karfl›la-
fl›lan sorunlar temelde konuyla ilgili mevzuat eksikliklerin-
den kaynaklanmaktad›r. Afl› uygulamalar›nda üretim veya
ithaline izni verilmesinden afl›lar›n uygulama sonuçlar›n›n
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de¤erlendirilmesine kadar karar verici olarak Tar›m ve
Köyiflleri Bakanl›¤› yetkilileri baflta olmak üzere mücadele
koordinatörleri, afl› tedarikçileri (özel, resmi ne olursa ol-
sun) taflra veteriner teflkilatlar› ve serbest veterinerlerin
çok ciddi ve samimi iflbirli¤i içinde olmas› gerekir, di¤er
sektörlerde oldu¤u gibi bu sektörde de temel sorun sözü
edilen iflbirli¤inin sa¤lanamamas›d›r.

- Afl› ve afl›lama konusunda so¤uk zincirin k›r›lmas›
dolay›s›yla afl› etkinli¤i azalmaktad›r, bunun yan›nda afl›-
n›n oluflan alt gruplar›n›n zaman›nda h›zl› bir flekilde üre-
tilmeyifli, çal›flan personelin yeteri kadar e¤itilmemifl ol-
mas› hastal›kla mücadeleyi zorlaflt›rmaktad›r.

- Fakülte say›s›n›n fazla olmas›, ö¤retim üyesi yeter-
sizli¤i ve kalabal›k s›n›flar nedeniyle mezunlardaki kalite
eksikli¤i.

- Bilimdeki h›zl› de¤iflim nedeniyle Veteriner Hekimle-
rin kendilerini yenileyememeleri.

- Meslekte e¤itim için herhangi bir düzenlemenin bu-
lunmay›fl›.

- Özellikle araflt›rma ve üretim laboratuar ve merkezle-
rinde uzmanl›k e¤itiminin olmamas› nedeniyle, Uzman Ve-
teriner Hekimlerin yetifltirilememesi. 

Çözüm Önerileri

Sektörün AB'ye uyum sürecinde geçirmesi gereken
de¤iflimin kamu ve özel sektör iflbirli¤i ile planlanarak ger-
çeklefltirilmesi, altyap› de¤ifliklikliklerinin neden olabilece-
¤i olumsuzluklar›n minimize edilmesi ve ça¤dafl standart-
larda üretim ve pazarlama yapan bir sektör yap›s›na h›zla
geçilmesine yard›mc› olacakt›r. 

‹laç hammaddeleri ve biyoteknoloji alanlar›nda Ar-Ge
çal›flmalar›na ve global sermaye yat›r›mlar› içerisinde pay
almaya gayret sarfedilmelidir. 

Sektöre yönelik mevzuat›n gereklerinin yerine getiril-
mesi için idari yap›, donan›m ve personelin sa¤lanmas›
öncelikli görülmektedir. Mevcut yap›lanma ve organizas-
yonu ile Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ‹laç fiube Müdürlü-
¤ü'nün belirtilen hususlar›n üstesinden gelmesi mümkün
görülmemektedir; bu sebeple, bu flubenin Veteriner Sa¤-
l›k Ürünleri Dairesi veya Veteriner Sa¤l›k Ürünleri Müdür-

lü¤ü fleklinde daha üst bir idari düzeyde yap›lanmas›; bu-
ras›n›n yeterli birimlerden oluflmas›; buna göre de idari ve
teknik personel ile di¤er ihtiyac›n›n karfl›lanmas› gerek-
mektedir.

Bugünkü statü içerisinde karfl›lafl›lan sorunlar, veteri-
ner sa¤l›k ürünleri sektörünün artan gereksinimleri ve AB
ve ABD gibi geliflmifl ülkelerdeki uygulamalar göz önüne
al›nd›¤›nda, Türkiye'de de veteriner ve befleri ilaç ve far-
masötik ürünleri ile ilgili mevzuat ve kurumsal yap›lar›n
özerk bir çat› alt›nda toplanmas›n› gerekli k›lan koflullar
mevcuttur. Befleri ve veteriner ilaçlar›yla ilgili tüm ruhsat-
land›rma, denetim ve kontrol ifllevlerini AB norm ve stan-
dartlar› ile uyum sa¤layabilecek flekilde yürütmekle görev-
li ve bu alanlarla ilgili uzmanl›k birimlerinin tümünü içeren
özerk bir kuruluflun h›zla hayata geçirilmesinde ulusal ya-
rarlar görülmektedir.

Bu kurum AB mevzuat› ve AB'nin kurumsal yap›lafl-
mas› ile uyumlu olabilece¤i gibi, ABD ‹laç ve G›da Örgütü
(FDA) ve Avrupa ‹laç Ajans› (EMEA)'n›n ça¤dafl ifllevlerine
benzer flekilde çal›flabilecektir.

Veteriner Sa¤l›k Ürünleri ‹laç Depolar› Aç›lmas› ve De-
netimi yönetmeli¤i haz›rlanmal›d›r. Veteriner hekimli¤i ilaç
müstahzarlar›n›n imalat ve sat›fl ruhsat› Tar›m ve Köyiflle-
ri Bakanl›¤› taraf›ndan verilmektedir; ama, veteriner sa¤l›k
ürünlerinin ilgili veteriner ecza deposu yoktur. Yasal olma-
yan da¤›t›m ve sat›fl kanallar›n›n belirlenebilmesi ve takip
edilebilmesi için Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› veteriner
sa¤l›k ürünlerinin toptan sat›fl ve da¤›t›m›yla ilgili kontrol-
leri yapmakla görevli ve sorumlu olmas› gerekir. 

‹malathanelerin tafl›mas› gereken asgari teknik ve hij-
yenik flartlarla ilgili olarak Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›'n›n
herhangi bir mevzuat› yoktur. Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›
imalathanelerin ruhsatland›r›lmas› ve kontrolüyle ilgili ola-
rak ya bu tür iflyerlerinde imalat ve kontrol esaslar›n› kap-
sayan bir mevzuat haz›rlamal›d›r ya da Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n
konuyla ilgili mevzuat›na göre yap›lacak bir kontrol prog-
ram› uygulamal›d›r. 

Kontrol ifllemleri ruhsat sahibi, üretim yeri, toptan ve
perakende sat›fl yerleri ile kalite kontrolü fleklinde 4 basa-
makta yap›l›r. Bugün için, veteriner sagl›k ürünleri ile ilgi-
li olarak, sadece baz› perakende sat›fl yerlerinde (veteriner
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hekim muayenehane ve poliklinikleri, özel hayvan hastane-
leri gibi) yap›lan kontroller d›fl›nda, kontrol yap›ld›¤› söyle-
nemez. ‹laçlar›n, etiket bilgileri yan›nda, düzenli aral›klarla,
ruhsatlar›na esas teflkil eden farmasötik kalite ve etkinlik
kontrolleri de yap›lmal›d›r.

Türk G›da Kodeksi- Hayvansal Kökenli G›dalarda Vete-
riner ‹laçlar› Maksimum Kal›nt› Yönetmeli¤i ve bu yönet-
meli¤e göre haz›rlanan listeler, tebli¤ler devaml› gözden
geçirilmeli ve güncellefltirilmelidir. Veteriner hekimler için
sürekli-e¤itim programlar› düzenlenmelidir; bu program-
lar; klinik yapan veteriner hekimleri (özellikle ilaç kal›nt›la-
r›n›n sebepleri, önlenmesi, temel bilgiler, mevzuat gibi ko-
nular› kapsamal›), kontrolde görevli veteriner hekimleri,
özel sektörde çal›flan veteriner hekimleri kapsamal›d›r.
Hayvansal kaynakl› besinlerde veteriner ilaçlar›ndan dolay›
oluflabilecek kal›nt›lar›n önlenmesi çal›flmalar›nda veteri-
ner hekimlerin yan› s›ra hayvan yetifltiricileri, ilgili ilaç ve
g›da sanayilerinin ve denetimde görevli kamu kurulufllar›-
n›n ortak sorumluluklar› oldu¤u unutulmamal›d›r.

Veteriner ilaçlar›nda ruhsatland›rma aflamalar›nda bi-
yoeflde¤erlik yönüyle de¤erlendirmelerin yap›lmas› gerek-
lidir. Befleri ilaçlarda buna iliflkin mevzuat haz›rlanm›fl ve
uygulamaya geçirilmifltir. Sadece mevzuat ile s›n›rl› kal-
may›p pratikte de uygulanabilir ve takip edilecek nitelikte
biyoeflde¤erlik çal›flmalar›n›n veteriner ilaçlar› için yap›l-
mas› gereklidir. 

Mevzuata uygun ama mesleki olarak Uygunsuz Yerler-
de ‹laç Sat›fl›n›n önlenmesi; Yetifltirici Birlikleri Yönetmeli-
¤i: Madde 5/ç. “…..ilaç, sperma ve benzeri maddeleri te-
min etmek, da¤›tmak, pazarlamak…..”. Ziraat Odalar› Ka-
nunu (5184): Madde 4/i. “……teflhis-tedavi……”.

Veteriner ilaçlar›n›n toptan da¤›t›m/sat›fl› sorununun
acilen çözülmesi gerekir. Bu do¤ru bir tespittir; Bakanl›k
taraf›ndan düzenleme yap›lmas› hususunda giriflim yap›l-
mas› önerilir. 

Ruhsat sahibi, imalathaneler, ecza depolar› (toptan da-
¤›t›m/sat›fl), perakende sat›fl yerleri (eczaneler, veteriner
hekim muayenehane, poliklinik, hayvan hastaneleri) ile
çiftliklerde öngörülen bir plan ile düzenli kontroller aksa-
maks›z›n yap›lmal›d›r. Bu kontrollerde, firma/tesis/ifllet-
me/birlik/kooperatif/muayenehane gibi yerlere göre tutul-

mas› zorunlu kay›tlar/defterler yan›nda, ilaçlarla ilgili kay›t-
lar (girifl, ç›k›fl, stok kay›tlar›), al›fl/sat›fl ifllemleri, muhafa-
za ve ilaç düzeni, prospektüs/etiket bilgilerinin uygunlu¤u,
farmasötik kalite, ilaç fiyat›, bulundurulmas› yasak ilaç-
lar/maddeler, bulundurulmas› zorunlu ilaçlar, sat›fl flekli-
nin meslek ahlak› yönünden de¤erlendirilmesi, ruhsat-
s›z/kaçak/sahte ilaçlar gibi yönler de dikkate al›nmal›d›r. 

Veteriner ilaçlar›n üretim yerlerinin ruhsatland›r›lmas›
ve denetimine iliflkin Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›n›n yay›n-
lam›fl oldu¤u mevzuat bulunmamas›na ra¤men Veteriner
‹laç imalathanelerine ruhsat vermesi, benzer üretim yerle-
rini denetleyerek izin veren Sa¤l›k Bakanl›¤› ile ikilem ya-
ratmakta olup, her iki bakanl›k aras›ndaki denetim kriterle-
ri ve standartlar farkl›l›k yaratmakta ve haks›z rekabet'e
neden olmaktad›r. Bu ikilem; veteriner ve befleri ilaçlar›n
ruhsatland›rma, kontrol ve pazar denetimlerinin tek otori-
tenin yetkisine verilerek çözülmelidir. 

Veteriner ilaçlar› bir ticari ürün olarak de¤il, sa¤l›k ürü-
nü olarak de¤erlendirilmelidir. 

Veteriner ilaçlar›ndaki fiyat farkl›l›¤› veteriner hekime
duyulan güveni azaltmakta, sayg›nl›¤›n› yitirmesine yol aç-
maktad›r, bu nedenle reel bir fiyat›n belirlenmesi gerekli-
dir. Bu reel fiyatland›rma veteriner hekimli¤i alan›na büyük
olumsuzluklar katan spot ilaç sat›fl› uygulamalar›n› da or-
tadan kald›racakt›r.

Özellikle klinisyen veteriner hekimlerin, mevzuat›n ge-
re¤i yan›nda ahlaki sorumluluk olarak da hayvan ve halk
sa¤l›¤›n› korumak amac›yla hareket etmeleri gerekmekte-
dir. 

Ülkemizde üretilen ortalama 150 milyon $ de¤erindeki
ilac›n genelde %30'u promosyon veya mal fazlas› olarak
fiyat rekabeti fleklinde kullan›lmaktad›r. ‹laç alan veteriner
hekimlere verilen hediyeler pazarlarda sat›lmaktad›r. ‹laç
olmayan bu ürünlerden ve kaybedilen KDV'lere ba¤l›, ma-
liyemizin vergiden kayb›n› hesaplamak zor de¤ildir. Bu ne-
denle fiyatland›rma yap›l›rken Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›
mutlaka bunun önüne geçecek ve bu haks›zl›¤›n düzeltil-
mesini sa¤layacak reel fiyatland›rma politikas›na geçmeli-
dir.

Afl› üretiminin özel sektör taraf›ndan, kontrol ve dene-
tim ifllemlerinin ise devlet taraf›ndan titizlikle yap›lmas› ge-
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rekmektedir, afl› üretimi ve gelifltirme konusunda üniver-
siteler, di¤er resmi otoriteler ve özel kurulufllar›n iflbirli¤i
ve dayan›flma içerisinde olmas› gerekir.

Afl› zincirinde ara denetimlerin ve bu zincirde arada
çal›flan personelin e¤itilmesi gerekir.

Afl› kontrollerinin de hem yerli hem de ithal edilenler-
de ayn› titizlikle yap›lmas› gerekir. Bu konudaki problem
ve eksiklikler daha çok kontrol ve denetim konusunda yo-
¤unlaflmaktad›r. Bakanl›¤›n bu konu ile ilgili birimlerinin
güçlendirilmesi gere¤i aç›kt›r.

‹laç firmalar›n›n pazarlama faaliyetlerinin etik ve kabul
edilebilir s›n›rlar içinde olmas› gerekir. Bu konuda bir yö-
netmelik haz›rlanmas› yerinde olur. Ancak bu konuda da
en önemli görev veteriner hekimlere düflmektedir. Pazar-
lama faaliyetlerinde kullan›lan abart›l› hediyeler, seyahat-
ler, vs araçlar›n reddedilmesi veya bunun yerine sat›n al-
d›klar› ürünlerin fiyatlar›ndan düflmesini istemeleri bile bir
süre sonra bu konuya bir çeki düzen gelmesini sa¤layabi-
lir. 

Pazarlama faaliyetlerinde; veteriner hekim d›fl›ndaki
meslek gruplar›na, sat›fl noktalar›na veya yetifltiricilere pa-
zarlama faaliyetlerinde bulunulmas›n›n engellenmesi ise
bakanl›¤›n denetimi ve veteriner hekimlerin bu konuda
gösterecekleri duyarl›l›k ile önlenebilir. 

‹laç ve biyolojik maddelerin da¤›t›m›, saklanmas› ve
son tüketiciye sa¤l›kl› biçimde ulaflmas› sa¤l›kl› bir biçim-
de yap›lan kontrol ve denetimle mümkündür. Bu konuda-
ki sorunlar›n bafl›nda da¤›t›mda en önemli rolü oynayan
“Veteriner Ecza Depolar›n›n” legal statüsünün oluflturul-
mas› ve bu noktalardaki kontrol ve denetimin etkili biçim-
de yap›lmas›d›r.

Tüm problemlerin çözümünde ki en önemli kriter
“denetim mekanizmas›” olarak göze çarpmaktad›r. Kamu-
nun ve belirlenen ilgili kurum veya kurulufllar›n kontrol ve
denetimi olmazsa tüm problemler artarak devam eder.
Ruhsat, üretim, ithalat, da¤›t›m, saklama, uygulama gibi
tüm aflamalarda kontrol ve denetimin nas›l ve kimler tara-
f›ndan yap›laca¤›, sonuçta uygulanacak yapt›r›mlar gibi
konular› kapsayan bir kontrol ve denetim mekanizmas›
sa¤l›kl› biçimde çal›flt›r›lmal›d›r. Bu konu ilaç ve biyolojik
maddelerle ilgili segmentlerin (üretici, ithalatç›, depocu,

veteriner hekim, yetifltirici, vs..) vicdani sorumlulu¤una
b›rak›lamaz. 

Veteriner hekimlerin ilaç satmas› konusu tüm muha-
taplar›n destekleri ile ve iyi niyetlerle uygulanmaya bafllan-
m›fl, ancak zaman içinde veteriner hekimlere ek bir kazanç
getirdi¤i gibi öte yandan sadece ilaç pazarlayan, sayg›nl›k-
lar›n› ve imajlar›n› zedeleyen bir konu da olmufltur. Veteri-
ner hekimlerin ‹laç bulundurma ve satma yetkisi pek çok
geliflmifl ülkede vard›r. Ancak hiçbir uygar ülkede ülkemiz-
de oldu¤u kadar negatif etki yapmam›flt›r. Zaman içinde
ilaç satan ve gerçek hekimlik yapanlar gibi bir ay›r›m ola-
cakt›r ve ikisi aras›nda bir ay›r›m yapmak mümkün olacak-
t›r. Oluflan aksakl›klardan esasen veteriner hekimlerin
kendileri sorumlu olup, çözümünü de kendileri bulacakt›r.

Bu arada veteriner hekim muayenehanelerinin genel
görünümlerinin düzeltilmesi konusunda da gerekli kampan-
yalar ve bilinçlendirme çal›flmalar›n›n yap›lmas› gerekir.

Hayvan sa¤l›¤› aç›s›ndan koruyucu hekimlik ve afl›la-
ma çal›flmalar› vazgeçilmez öneme sahiptir. Afl›lama çal›fl-
malar›nda hedeflenen baflar›ya ulafl›labilmesi için; do¤ru
afl›n›n seçilmesi, do¤ru afl›lama tekni¤inin kullan›lmas›,
do¤ru zamanda afl› yap›lmas› ve bütün duyarl› hayvanlar›n
afl›lanmas› gerekmektedir. Bu nedenle ülke içerisinde üre-
tilen veya ithal edilen afl›lar›n kalitesinden emin olunmal›-
d›r.

Serbest veteriner hekimler kulland›klar› ilaç ve afl›lar›n
kalitesini sorgulamal›, bu ürünlerin etkinli¤ini sahada takip
etme al›flkanl›¤› kazanmal›d›r. Veteriner sa¤l›k ürünlerinin
izlenebilirli¤ini sa¤layacak tarzda kay›tlar tutulmal› bu ka-
y›tlar maliye denetimlerine aç›k olmal›d›r.

Temel Sektörel Vizyon ve Strateji belirlenmesi gerekir 

Sonuç olarak hangi sektörde olursa olsun, karfl›lafl›lan
problemlerin çözümü için mesle¤in resmi ya da özel tüm
kurumlar› ve üyeleri aras›nda birlik ve beraberli¤in sa¤lan-
mas› gerekti¤i noktas›nda ortak bir görüfl ortaya ç›km›flt›r.
Sorunlar›n, sektördeki birimler taraf›ndan sadece kendi
pencerelerinden de¤il, biraz da “i¤neyi kendine, çuvald›z›
baflkas›na” kavram› do¤rultusunda herkesin üzerine düfle-
ni en iyi flekilde yapmas› ile daha ak›lc› ve kal›c› bir flekil-
de çözülebilece¤i söylenebilir.
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Maalesef bu bafll›k gerçe¤in ta kendisini yans›tmaktad›r. Ülkemizde zoonoz
hastal›klarla ilgili yeterli tedbir al›nmamas› ve koruyucu hekimli¤e önem verilme-
mesi Kufl gribinde insan ölümlerinin oldu¤u gibi K›r›m Kongo Kanamal› Atefli has-
tal›¤›nda da ölümlerin devam etmesi günümüz dünyas›nda Türkiye için gerçekten
ac›nacak bir durumdur. Bu en geri kalm›fl ülkelerde bile rastlanmayan Türkiye'ye
özgü bir vurdumduymazl›¤›n sonucudur. Yetkili ve sorumlular›n konu ile yeteri
kadar ilgilenmemeleri biz veteriner hekimler camias›n› derinden yaralamaktad›r. 

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEfi‹
Ülkemizde ilk olarak 2002 y›l›n›n bahar ve yaz aylar›nda, baz› illerimizin k›rsal

kesiminde yaflayan insanlarda ortaya ç›kan hastal›¤›n 2003 y›l›n›n A¤ustos ay›n-
da K›r›m Kongo Kanamal› Atefli (KKKA) denilen zoonoz bir hastal›k oldu¤u belir-
lenmifltir. Hastal›k, etkeni tafl›yan kenelerin ›s›rmas› yan›nda, enfekte hayvan veya
hasta insanlar›n kan›, dokusu ve vücut s›v›lar›na temas sonucunda da bulaflabil-
mektedir.  

Hastal›¤›n ne zaman ç›kt›¤›, nas›l bulaflt›¤›, hastal›¤›n seyri ve semptomlar› bu
güne kadar genifl bir flekilde yaz›l› ve görsel medyada yeteri kadar yer ald›. Bura-
da vurgulamak istedi¤imiz 2002 y›l›ndan 2007 y›l›na kadar KKKA hastal›¤›n›n sey-
rine iliflkin bir de¤erlendirme yapmak ve hastal›¤› önlemek için yap›lmas› gereken-
ler konusundaki önerilerimizi ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaflmakt›r.

YIL VAKA SAYISI ÖLÜM SAYISI
2003 133 6
2004 249 13
2005 166 13
2006 438 27
2007 (Haziran) 172 11
Bu tablodan hastal›kla mücadele ve korunma noktas›nda yap›lmas› gereken-

ler noktas›nda çok önemli eksiklerin hala giderilemedi¤i görülmektedir. 1944-
1945'lerden beri bilinen bir hastal›k, niçin ülkemizde 2002 y›l›nda görülmeye bafl-
land›¤›, bu hastal›¤›n ortaya ç›kmas›na nelerin neden oldu¤u, riskli bölgelerin na-
s›l olufltu¤u, hastal›¤› tafl›yan kenelerin mevsimsel aktiviteleri ve hastal›k etkenini
hangi hayvanlar›n bar›d›rd›¤›, hastal›k-insan iliflkilerindeki özellikle ba¤›fl›kl›k du-
rumu vb sorular›n yan›tlar› bugün itibar› ile halen net olarak bilinmemektedir.

Veteriner Hekimli¤i Mesle¤inin en üst meslek örgütü olarak; hastal›k konu-
sunda neler yap›lmas› gerekti¤ini ilgili bakanl›k yetkililerine ve baz› bas›n organla-
r›na sözlü ve yaz›l› olarak daha önce ilettik, bunlara ilave baz› yeni düzenlemeleri
de içeren önlemler paketini siz de¤erli bas›n›m›z ile paylaflman›n kamuoyunu ay-
d›nlatma aç›s›ndan faydal› olaca¤›n› düflünüyoruz.

“Halkımızın Sağlığı Kenelerin
İnsafına Terkedildi”

Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i
Merkez Konseyi Baflkan›
Dr. Mehmet Alkan’›n KKKA ile
ilgili 20 Haziran 2007 tarihli
bas›n aç›klamas›
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Bu yaz›da hastal›¤›n art›k ayr›nt›lar› ile bilinen etkeni
virus, tafl›y›c›s› keneler ve konaklar› ile hastal›¤›n seyri d›-
fl›nda, bugüne kadar Türkiye'de hastal›kla ilgili neler yap›l-
m›fl, bugünden sonra neler yap›lmal›d›r, üzerinde durul-
mas› gereken hususlar olarak ele al›nm›flt›r. Türkiye 2002
y›l›ndan, 2007 y›l›na kadar sadece yaz aylar›nda ilgili, ilgi-
siz kurum, kurulufllar› ile yetkili, yetkisiz kiflileri ile, yaz›l›
ve görsel bas›n›, yani medyas› ile K›r›m-Kongo kanamal›
viral (KKKA) hastal›¤› ile yatmakta, KKKA hastal›¤› ile kalk-
maktad›r. Elbette insanlarda geç kal›nd›¤›nda veya ihmal
edildi¤inde ölümün kaç›n›lmaz son oldu¤u bu hastal›k,
medya için yaz aylar›n›n gündemini oluflturmal›d›r ve olufl-
turmaktad›r da. Bundan tabii bir fley yoktur. Ancak k›fl ay-
lar›nda hastal›¤› nakleden vektör keneler k›fl uykusunda ol-
du¤u için, hastal›k ve ölümler görülmez, buna ba¤l› olarak
medya suskundur, ama ne yaz›k ki susmamas›, çal›flmas›
gerekenler de bu sessizli¤i bozmazlar, onlarda suskunlara
kat›l›rlar, taaa bir y›l sonra havalar›n ›s›nmas› ile kenelerin
uyan›p, insanlarda hastal›k ve ölümlere neden olmas› ile
önce medya uyan›r ve buna yukar›da s›ralad›¤›m›z ilgili, il-
gisiz kurum, kurulufllar, yetkili, yetkisiz kifliler de hemen
kat›l›rlar. ‹flte 2002 yaz›ndan itibaren y›llar, bu flekilde bir-
birini takip ederek, bugüne gelinmifltir. Ancak bugün geri-
ye dönüp bak›ld›¤›nda, geçen befl y›ll›k sürede neler yap›l-
m›flt›r, hastal›kla mücadele veya korunma noktas›nda ya-

p›lmas› gerekenler yap›lm›flm›d›r, hastal›kta nereye gelin-
mifltir. Bütün bunlar›n yan›t›, maalesef halen 2002 yaz ay-
lar›nda oldu¤umuz noktaday›z, fleklinde olacakt›r. Çünkü
halen 1944-1945'lerden beri bilinen bir hastal›k, niçin ül-
kemizde 2002 y›l›nda görülmüfltür, bu hastal›¤›n ortaya
ç›kmas›  için hangi zemin oluflmufltur, daha önceki y›llar-
da hastal›k niçin görülmemifltir, riskli bölgeler nas›l olufl-
mufltur; ülkemizde hastal›¤› hangi keneler nas›l tafl›yor, bu
kenelerin mevsimsel aktiviteleri nas›ld›r, bunlar›n aktif ve
inaktif dönemlerine ait biyo-ekolojik özellikleri nelerdir;
arakonak, portör, yani hastal›k etkenini bar›nd›ran hayvan-
lar hangileridir; hastal›k-insan iliflkilerinde ortaya ç›kan,
özellikle ba¤›fl›kl›kla ilgili durumlar gibi akla hemen gelen
sorular›n veya sorunlar›n yan›t› veya çözümü bugün itiba-
r› ile bilinmiyor. Peki bundan sonra neler yap›lmal›d›r;
onun için daha önce bakanl›k yetkililerine ve baz› bas›n or-
ganlar›na sözlü ve yaz›l› olarak verdi¤im, fakat baz› yeni

Türkiye’de K›r›m-Kongo
Kanamal› Viral Hastal›¤›n›n
Dünü, Bugünü ve Yar›n›

Prof. Dr. Zafer Karaer

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dal›
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düzenlemeleri de içeren önlemler
paketini veya yap›lmas› gerekenleri
burada, mesle¤imizin en üst dü-
zeyde temsil edildi¤i makama ait
dergide bir kez daha yay›mlanmas›
yararl› olacakt›r. 

Bu hastal›kla ilgili yap›lmas› ge-
rekenleri, devlet ve insanlar taraf›n-
dan yap›lmas› gerekenler olarak iki
bafll›k alt›nda toplamak mümkün-
dür:

I- Devlet taraf›ndan yap›lmas›
gerekenler:    

A- ‹vedilikle Sa¤l›k, Tar›m ve
Köyiflleri, Çevre ve Orman Bakan-
l›klar› ile Üniversitelerin ilgili birim-
lerinden komisyon oluflturularak, afla¤›daki araflt›rma ko-
nular›n› yürütecek çal›flma, araflt›rma tak›mlar›n›n teflkil
edilmesi;

1-Riskli bölgelerde kenelerin mevsimsel aktiviteleri ile
hastal›¤› nakleden vektör kenelerin tespiti; Vektör keneler-
le öncelikli olarak biyolojik mücadele yöntemlerinin belir-
lenmesi;

2- Bulaflma kayna¤› olarak evcil ve yaban hayvanlar›n-
da enfeksiyon oranlar›n›n saptanmas› ve bunlar›n vektör
kenelerle enfestasyon oranlar›n›n tespit edilmesi; 

3- Hastal›ktan korunma da hem kene, hem de hastal›k
etkeni virusa karfl› AfiI'n›n gündeme getirilmesi;  

Bütün bu çal›flmalarla birlikte, kültürel yap›lanma ile
birlikte biyolojik ve kimyasal mücadele stratejileri gelifltiril-
melidir:

• Kültürel yap›lanma, yerleflim merkezlerinin alt (ka-
nalizasyon, temiz su, yol, elektrik gibi) ve üst yap›
(ev ve hayvan bar›naklar›nda) gereksinimlerinin ça-
¤a uygun olarak imar› sa¤lanmal›d›r. 

• Biyolojik, öncelikli olarak kenelerin mevcut do¤al
düflmanlar›n›n (ayr›ca olas› di¤er biyolojik ajanlar›n
da)belirlenerek, eko-sistem dengelerine göre devre-
ye sokulmal›d›r.

• Kimyasal uygulamalar›nda; her y›l
yurt sath›nda Bakanl›klar, Belediye-
ler taraf›ndan tüm haflerelere karfl›
kullan›lacak bütün kimyasallar (in-
sektisit, akarasit, pestisit) olufltu-
rulan komisyon taraf›ndan, bilim-
sel kriterler çerçevesinde saptan-
mal› ve iklimsel bölge farkl›l›klar›
dikkate al›narak ayn› bölgede ayn›
zaman dilimi içinde, ilgililer nezare-
tinde, gerekli olan tekrarlamalar› ile
birlikte uygulamalar›n yap›lmas›
sa¤lanmal› ve ayn› zamanda bu
kimyasallara karfl› direnç geliflme-
sini önlemek amac›yla belirli za-
man aral›klar›nda etken madde de-
¤iflimi gerçeklefltirilmelidir.

B- Mera ›slah çal›flmalar›n›n öncelikli olarak h›zland›r›-
larak, tamamlanmal›d›r.

C-Halk e¤itimi, hastal›kla ilgili konular (afla¤›da) ilk
etapta riskli bölge halk›na ve sa¤l›k çal›flanlar›na verilmeli
dir.

II- ‹nsanlar taraf›ndan yap›lmas› gerekenler:

1-Tarla, bahçe çal›flanlar› veya farkl› amaçlarla
(sa¤l›kç›, ziraatç›, çoban, avc›, piknikçi gibi) dolaflan-
lar:

• Kapal› ve aç›k renkli giysiler giymelidir. Özellikle pan-
tolon paçalar›, çorap içine sokularak ve hatta üzeri-
ne çizme giyilerek dolafl›lmal›d›r.

• Elbise veya vücut üzerine kene kovucu preparatlar
sürülebilir. Ancak bunlar›n etki süreleri bilinmeli-
dir(genellikle süre 2-6 saattir).

• Sahadan döndükten sonra, vücutta (özellikle kulak içi
ve çevresi, saç ve çevresi, koltuk alt›, bacak aralar›,
diz kapa¤›n›n arka k›vr›mlar›, göbek deli¤i ve di¤er

“Ben, ben demeden
bakanl›klar› ile dekanl›klar› ile
biz olarak, bir araya gelerek
ülkemizin sorunlar›n› daha

kolay çözece¤imize
inan›yorum. Bu yüzden bu
hastal›kla ilgili olarak da bir
araya gelinirse yukar›da iki

bafll›¤›n içerdi¤i çal›flma
konular›n›n çözümü de çok

daha kolay olacakt›r.”
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vücut k›vr›mlar›n›n aras›) günlük kene muayenesi el
ve aynalar vas›tas›yla yap›lmal›d›r. Bulunan keneler
en yak›n sa¤l›k kurulufluna gidilerek, yetkililer tara-
f›ndan ç›kart›lmas› sa¤lanmal›d›r. 

• Bu bölgelerde ki çocuklar›n da
ebeveynleri (anne, baba, bü-
yükleri) taraf›ndan mutlak
surette günlük kene
muayeneleri yap›l-
mal›d›r.

• Düzenli vücut temizli¤i (banyo, taran-
ma v.s.) ihmal edilmemelidir.

• Vücutta bulunan keneler üzeri-
ne herhangi bir kimya-
sal dökülmemeli, ateflle
yak›lmamal›, s›k›larak ezil-
memeli, mutlaka en yak›n sa¤l›k kurulufluna gidile-
rek, yetkililer taraf›ndan ç›kart›lmas› sa¤lanmal›d›r.

2- Tarla, Bahçe, Mera ve Piknik alanlar›nda:

Kene ile bu alanlar›n bulaflmas›nda ve yerleflerek ge-

liflmelerinde rol alan en önemli hayvanlar, yaban domuz-
lar›, küçük memeliler ve özellikle kemiricilerdir (yaban tav-
flan›). Bunlar›n bu alanlara girmelerini önlemek amac›yla;
ince delikli tel örgüler toprakla çok iyi ba¤lant›s› yap›larak,
etraflar› çevrilmelidir. Böylece içeriye keneleri tafl›yabile-
cek yaban hayvanlar›n›n girmesi önlenerek, kontrollü tar-

la, bahçe, mera ve piknik alanlar› oluflturul-
mal›d›r. 

Özellikle piknik amac› ile her alan
(her su bafl›, a¤aç alt›.) kullan›lmamal›-
d›r, çünkü bu alanlara kene tafl›yan ya-
ban ve evcil hayvanlar›n da gelme olas›-

l›¤› çok yüksektir.

3- Ev ve hayvan bar›naklar›nda:

‹nsan ve hayvan yaflam yerleri ça¤a uygun standart-
lara kavuflturulmal›d›r. (en basit olarak ev ve hayvan bar›-
naklar›n›n tavan, taban ile özellikle iç ve d›fl duvarlar› ile
avlu duvarlar›nda kenelerin saklanabilece¤i çatlak, yar›k,
delik olmamal›; varsa bunlar s›vanarak kapat›lmal›d›r.)

4- Ev hayvanlar›nda:

Düzenli t›mar taramalar› ve y›kamalar, gerekirse hekim
kontrolünde kene kovucu uygulamalar yap›lmal›d›r. 

Sonuç olarak daha önceki yaz›lar›mda ifade etti¤im gi-
bi ben, ben demeden bakanl›klar› ile dekanl›klar› ile biz
olarak, bir araya gelerek ülkemizin sorunlar›n› daha kolay
çözece¤imize inan›yorum. Bu yüzden bu hastal›kla ilgili
olarak da bir araya gelinirse yukar›da iki bafll›¤›n içerdi¤i
çal›flma konular›n›n çözümü de çok daha kolay olacakt›r.
Bunun yolu da, bugüne kadar çok itibar edilmeyen sadece
bilimsel çal›flmalardan geçmektedir. Büyük Türk bilim
adam› ve insan hekimli¤inin imparatoru ‹bn-i Sina'n›n bi-
lim ve ilim için söyledi¤i “Bilim ve ilim itibar görmedi¤i
yerden kaçar, gider” sözünü dikkate alarak, bilime, bilim-
sel çal›flmalara itibar edelim, çünkü bilim ve ilimin kaçt›¤›
yerde sorunlar daimidir.
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ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ VETER‹NER FAKÜLTES‹ AV-
RUPA B‹RL‹⁄‹ BÜNYES‹NDE EAEVE'YE ÜYE 93 VETER‹-
NER E⁄‹T‹M KURUMU ARASINDAN KURUMSAL ANLAM-
DA AKRED‹TE OLMUfi (Ankara, Bari, Berlin, Bern, Bolog-
na, Bristol, Bruno, Bukres, Cambridge, Kopenhag, Dublin,
Edinburgh, Ghent, Gissen, Glasgow, Helsinki, Leipzig, Li-
verpool, Ljubljana, Londra, Lublin, Lugo, Lyon, Madrid,
Münih, Murcia, Nantes, Olsztyn, Oslo, Selanik, Toulouse,
Tuirin, Uppsala, Utrecht, Viena, Varflova, Wroclaw ve Zag-
reb) 38 VETER‹NER E⁄‹T‹M KURUMU ‹ÇER‹S‹NDE YER‹-
N‹ ALMIfiTIR. TÜRK‹YEDE  BULUNAN 17 VETER‹NER FA-
KÜLTES‹ ARASINDA CUMHUR‹YET‹N ‹LK VETER‹NER
FAKÜLTES‹ UNVANINA SAH‹P OLAN ANKARA ÜN‹VERS‹-
TES‹ VETER‹NER FAKÜLTES‹, EAEVE TARAFINDAN Z‹YA-
RET GEÇ‹REN 4 FAKÜLTE ARASINDA (ANKARA, BURSA,
‹STANBUL VE KONYA) AVRUPA B‹RL‹⁄‹ KR‹TERLER‹NE
GÖRE ULUSLARARASI KURUMSAL AKRED‹TE OLAN ‹LK
FAKÜLTE UNVANINI DA ALMIfiTIR.  

Akreditasyon, “Kurumlar  veya  programlar için belir-
lenen minimal  gereksinimlerin karfl›lanmas›, kurumlara-
ras› iflbirli¤inin güçlendirilmesi, uyumun ve kalite güven-
cesinin sa¤lanmas›d›r.” 

Amac›; 

• Avrupa Birli¤i düzeyinde veteriner e¤itiminde k›-
yaslanabilir düzeyde yüksek bir standard›n sa¤-
lanmas›, 

• Diplomalar›n ve mesleki niteliklerin tan›nmas›,
uluslararas› serbest dolafl›m›n sa¤lanmas› ve Bo-
logna kriterlerinin sürdürülmesidir.    

EAEVE, Avrupa Veteriner Üniversiteleri veya Fakültele-
rinin Rektör veya Dekan düzeyindeki temsilcilerinden olu-
flur ve “Yürütme Komitesi” (Executive comittee) taraf›n-
dan yönetilir. Yürütme Komitesi: baflkan, baflkan yard›m-
c›s› ve co¤rafi bölge grup temsilcilerinden oluflur. Kuru-
mun fakültelere yapt›¤› ziyaretin amac›, sunulan bilgilerin
onaylanmas› ve gere¤inde tamamlanmas› ve fakültede ve-
rilen lisans e¤itim düzeyinin AB yasalar›nca belirlenen mi-
nimum standartlara ne derecede uydu¤unun rapor edil-
mesidir. Bu ziyaret bir araflt›rma veya gözetleme de¤il öz
de¤erlendirme raporunda verilen bilgilerin incelenmesi ve
tamamlanmas›d›r.

Avrupa Veteriner Fakültelerinin e¤itim programlar›
aras›nda derslerin bafll›klar› ve  kompozisyonlar› yönün-
den farkl›l›klar bulunmaktad›r. Ancak Veteriner e¤itim
program›nda yer alan derslerin içeriklerinin konu baz›nda
“Avrupa Birli¤i Ülkelerinde Temel Veteriner E¤itimini Dü-
zenleyen ve Minimal Standartlar› Belirleyen Kanun”a
(78/1026 ve 78 /1027 /EEC no'lu direktifler) uymalar› zo-
runludur. 

Veteriner hekimlik e¤itimi ve kalitesini mümkün olabi-
lecek yüksek standartlara ulaflt›rabilmek ve koruyabilmek
için Avrupa Birli¤i ülkelerinde temel Veteriner e¤itimini dü-

ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ VETER‹NER FAKÜLTES‹
AVRUPA B‹RL‹⁄‹ KR‹TERLER‹NE GÖRE ULUSLARARASI
KURUMSAL AKRED‹TASYONU GERÇEKLEfiT‹RD‹

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 17-18 Nisan 2007 tarihlerinde Brüksel'de toplanan,  EAEVE
(European Association of Establishments for Veterinary Education - Avrupa Veteriner E¤itim Kurum-
lar› Birli¤i) ve FVE (Federation of Veterinarians of Europe - Avrupa Veterinerler Federasyonu) üyele-
ri taraf›ndan oluflturulan JEC (Joint Education Committee - Ortak E¤itim Komisyonu) taraf›ndan ku-
rumsal anlamda akredite edilmifltir.
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zenleyen direktifleri ( 78 /1026 ve 78 /1027 /EEC no'lu di-
rektifler) yürüten EAEVE (European Association of Estab-
lishments for Veterinary Education - Avrupa Veteriner E¤i-
tim Kurumlar› Birli¤i)'ye Ankara Üniversitesi Veteriner Fa-
kültesi 1992 y›l›nda tam üye olmufltur.

EAEVE'nin 2001 y›l›nda Dublin'de yap›lan Genel Kuru-
lu'nda Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi “Akreditas-
yon Ziyareti” baflvurusunda bulunmufltur. Bu baflvuru
EAEVE'nin Yürütme Kurulu taraf›ndan de¤erlendirilerek
Fakültemiz 2003 y›l› ziyaret program›na al›nm›fl ve 2002-
Eylül ay›nda ön ziyaret geçirmifltir. Ön ziyareti takiben Fa-
kültenin Akreditasyon Komitesi taraf›ndan haz›rlanan ve 1)
Amaçlar, 2) Organizasyon, 3) Mali Kaynaklar, 4) Müfredat,
5) E¤itim: Kalite ve De¤erlendirme, 6) Olanaklar ve dona-
n›m, 7) Hayvan ve Hayvansal Orijinli E¤itim Materyali,
8) Kütüphane ve Ö¤renme Kaynaklar›, 9) Ö¤renci Baflvuru
ve Kay›t, 10) Akademik ve Destek Personeli, 11) Sürekli
E¤itim, 12) Lisansüstü E¤itim ve 13 ) Araflt›rma bölümle-
rinden oluflan SER (Self-evaluation report- Öz de¤erlendir-
me raporu) afla¤›da gösterilen ve JEC taraf›ndan belirlenen
Eksperler Grubuna gönderilmifl ve ilgili grup taraf›ndan da
2003-Nisan ay›nda ziyaret gerçekleflmifltir. 

Prof. Dr. Peter RUDAS (BAfiKAN, Temel Bilimler)
Budapeflte, Macaristan

Prof. Dr. Roberto CHIZZOLINI (G›da Hijyeni) Parma,
‹talya

Prof. Dr. Mark HENROTEAUX (Klinik Bilimleri) To-
ulouse, Fransa

Prof. Dr. Juergen REHAGE (Hayvan Yetifltiricili¤i)
Hannover, Almanya

Dr. Einar RUD‹ (Klinik Bilimleri-Pratisyen) Lier, Nor-
veç

Mr. Sydney T. ALLMAN / Dr. D. Max ALLMAN (De-
¤erlendirme Program Koordinatörü / Raportör) Brüksel,
Belçika

Eksperler Grubu taraf›ndan haz›rlanan ve Veteriner Fa-
kültesi'nin de¤erlendirilmesini içeren ön rapor fakülteye
gönderilmifltir. Bunu takiben 30-31 Ekim 2003 tarihleri
aras›nda Brüksel'de EAEVE'nin Baflkan›n›n bizzat baflkan-
l›k etti¤i EAEVE ve FVE temsilcilerinden oluflan ortak e¤i-

tim komisyonu karfl›s›nda yap›lan savunma sonucunda
Veteriner Fakültesi'nin haz›rlam›fl oldu¤u öz de¤erlendir-
me raporu kabul edilmifltir. Fakülteye gönderilen raporda
belirtilen birinci derecedeki eksiklerin giderilmesinden ve
bunun teyit edilmesinden sonra Akredite olunabilece¤i bil-
dirilmifltir. 

Fakültemizde birinci derecedeki eksiklikler giderilerek
2006-May›s ay›nda haz›rlanan ek rapor EAEVE'ye gönde-
rilmifl ve ikinci bir ziyaret talebinde bulunulmufltur. EAEVE
taraf›ndan JEC üyelerine gönderilen ve eksikliklerin gideril-
di¤ini gösteren rapor, 2007-Mart ay›nda iki kiflilik eksper
grubu (Prof. Dr. Juergen REHAGE Hannover, Germany;
Prof.Dr. Hans Henrik DIETZ, Kopenhag-Denmark) taraf›n-
dan gerçeklefltirilen ziyarette yerinde teyit edilmifl ve eks-
perlerce haz›rlanan son rapor EAEVE baflkan›na sunularak
Brüksel'de 17-18 Nisan 2007 tarihinde yap›lan JEC toplan-
t›s›nda de¤erlendirilmifl ve bunun sonucunda AKRED‹TE
olundu¤u EAEVE baflkan› taraf›ndan Veteriner Fakültesi
dekan›na bildirilmifltir.

EAEVE kriterlerine göre akreditasyon 8 - 10 y›l›k peri-
yotlarda yenilenmektedir.

Ankara (approved in 2007





Organik Ürün Güvenilirliğinin
Geleneksel Olanlarla
Karşılaştırılması

“‹nsan ve hayvan sa¤l›¤›
ile do¤an›n korunmas›
gereklili¤i art›k
yads›namaz bir gerçek-
tir. Bu konuda gerekli
önlemler acilen
al›nmal›d›r. Önlemlerin
al›nmas› ve sorunlar›n
çözümünde mümkün
oldu¤unca yap›labilir ve
ak›lc› uygulamalara
baflvurulmal›d›r. Aksi
uygulamalar, sorunlara
ön yarg›l› ve esnek
olmayan flekilde
yaklaflmak ço¤u kez
durumu daha da
kötülefltirebilmekte ve
içinden ç›k›lmaz bir hal
almas›na neden ola-
bilmektedir.”
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Emine BAYDAN1, Begüm YURDAKÖK2, Alp ÇET‹NKAYA3

1. Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dal›
2. Arafl.Gör., Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dal›
3. Dr. Veteriner Hekim, Çank›r› ‹l Tar›m Md. Hayvan Sa¤l›¤› fib.

Antibiyotiklere karfl› mikroorganizmalarda giderek ar-
tan direncin görülmesi (Refsdal, 2000), kanser (Chen Z.,
et. al., 2006), deli dana olgusu (Malmauret, L. et al., 2002)
ile di¤er tan›mlanamayan çeflitli hastal›k s›kl›¤›ndaki art›fl
tüketicilerin hayvansal ve bitkisel ürünlerdeki kal›nt›lara
odaklanmas›na, hem kendilerini ve hem de çevreyi koruma

ad›na do¤al alternatif ürünlere yönelmelerine neden ol-
mufltur (Worthington, V., 1998). Tüketiciler art›k daha yük-
sek beslenme de¤eri olan ve ayn› zamanda kimyasal kal›n-
t›lardan ar›nm›fl g›dalar› tüketmeyi tercih etmektedir.  Bu
durum ayn› zamanda kiflilerde iç huzuru da sa¤lamaktad›r
(Kopke, U., 2005; Marcus, M.B., 2001; Magkos, F. et. al.,
2006). Organik ürün üreten ve satan kiflilerin çevre dostu
olma, sa¤l›¤› koruma gibi konular yönünden de geleneksel
ürün üreten ve satanlardan mizaç bak›m›ndan farkl› oldu¤u
iddia edilmektedir (Williams, P.R. and Hammitt, J.K.,
2000).

Yap›lan araflt›rmalar, iyi bir seleksiyon ve yönetimle,
hayvan sa¤l›¤› ve fertilitesinde fazla hormon ve antibiyotik
kullanmaks›z›n iyileflme kaydedilebilece¤ini göstermifltir
(Refsdal, 2000).

Tüketicilerin organik ürüne talebi, yetifltiricilerde orga-
nik ürün üretme e¤iliminde art›flla sonuçlanm›flt›r. Özellik-
le Avrupa'da organik ürün üretimi ve bunlarla ilgili yasal
düzenleme konular›na oldukça a¤›rl›k verilmifltir. ‹ngilte-
re'de global organik besin marketlerir1998/9'da 1 milyar
Amerikan dolar›n›n üzerinde iken, 2006 y›ll› itibariyle bu ra-
kam 11 milyar dolar› bulmufltur (Refsdal, 2000). Amerika
Birleflik Devletleri'nde son 50 y›lda organik ürünlere talep

ÖZET

Bütün dünyada organik besin üretimi ve tüketimi
giderek artm›flt›r. Organik ürünler pestisid kal›nt›s› bu-
lundurmayan, suni gübresiz ortamlarda yetiflen, hor-
mon, antibiyotik ve benzeri maddelerle muamele edil-
memifl ürünler olarak tan›mlanmaktad›r. Bu makalede
organik ve geleneksel ürünlerin besin kalitesi ve kal›n-
t›lar yönünden karfl›laflt›r›ld›¤› araflt›rmalar kullan›la-
rak, organik besinlerin güvenilirli¤inin de¤erlendiril-
mesi amaçlanm›flt›r.

ABSTRACT

The consumption and production of organic food
has been increasing all over the world gradually. Or-
ganic foods are commonly represented as food grown
without pesticides; grown without artificial fertilizers
and has not been treated with hormones, antibiotics
etc. The aim of this review was to evaluate the nutri-
tional value and the residue content of organically and
conventionally produced foods by using related com-
parative literatures.
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artm›flt›r (Williams, P.R. and Hammitt, J.K., 2000). Konu
ile ilgili olarak uzun  zaman s›n›rl› say›da üretici ve tüketi-
cilerin bulundu¤u Fransa'da organik besin marketi her y›l
%20 üretim art›fl›yla h›zla geliflmifl ve 1999'da 7500 çiftlik,
270 000 ha alan ve toplam besin tüketiminin %1'i düzeyi-
ne ulaflm›flt›r (Malmauret, L., et. al., 2002). Türkiye'de ise
Avrupa kaynakl› firmalar›n talebiyle 1984-1985 y›llar›nda
organik tar›m bafllam›flt›r (Köse, B., Odabafl, F., 2005; T.C.
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›, 2007). 24 Aral›k 1994 tarih ve
22145 Say›l› Resmi Gazetede Tar›m Bakanl›¤› taraf›ndan
“Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretil-
mesine ‹liflkin Yönetmelik” ve 03.12.2004 tarihli ve 25659
say›l› Resmi Gazete'de de 5262 say›l› “Organik Tar›m Ka-
nunu” yay›mlanm›flt›r. Ülkemizde
organik üretim yapan üretici say›-
s›, üretim miktar›, üretim alanlar›
ve ürün çeflitlili¤i y›llar içinde art›fl
göstermifltir. 1996 y›l›nda 1947
olan organik ve geçifl sürecindeki
üretici say›s›, 2005 y›l›nda
14.401'e ulaflm›flt›r. Toplam ürün
çeflidi 1996 y›l›nda 26 iken 2005
y›l›nda 205 ürüne ç›km›flt›r. Ülke-
mizde özellikle, f›nd›k, ceviz, an-
tepf›st›¤›, kuru incir, kuru kay›s›,
kuru üzüm, baklagiller, t›bbi aro-
matik bitkiler, pamuk, üzümsü
meyveler ile yafl meyve sebzenin
üretimi organik tar›m metotlar›na
uygun olarak yap›lmaktad›r (T.C.
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›,
2007).

Avrupa Birli¤i ülkelerinde üzerinde durulan organik
ürünlerin bafl›nda sebze, meyve, süt ürünleri ve hububat-
lar gelmektedir (Zohair, A. et al., 2006).

Organik tar›m, halen pek çok yönü ile tart›fl›lan bir ko-
nudur (Fuatai, L. and Stewart, C., 2002). Belirtilen neden-
le geleneksel ve organik ürünler s›kl›kla kalite ve kal›nt› yö-
nünden karfl›laflt›r›l›r. Organik ve geleneksel ürünlerin be-
sin kalitesi bak›m›ndan karfl›laflt›r›ld›¤› farkl› araflt›rma so-
nuçlar› vard›r. Baz›lar›na göre her iki tip ürün aras›nda çok

önemli fark bulunmazken (Williams, C.M., 2002), di¤erle-
rine göre, organik ürünlerin daha az su kapsamalar›, orga-
nik madde ilavesinden dolay› humus içeri¤i artm›fl toprak-
ta yetifltirilmeleri ve do¤al mineral gübre kullan›lmas›ndan
dolay› daha çok mineral ve vitamin kapsamalar› (demir,
ma¤nezyum, vitamin C içerikleri daha yüksek), antioksidan
ve esansiyel amino asitler yönünden zengin olmalar› gibi
üstünlükleri bulunmaktad›r (Finamore, A. et. al., 2004;
Gyorene, K.G. et.al., 2006; Jukes, TH, 1977; Magkos, F. et.
al., 2003; Worthington, V., 2001; IFOAM, 2007). Organik
ürünlerin hayvan sa¤l›¤› ve üreme performans› gibi konu-
lar üzerindeki etkileri s›n›rl› say›daki hayvan yedirme de-
neyleri ile belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Ancak, elde edilen so-

nuçlar bu konuda çok önemli ka-
zan›mlar›n olmad›¤›n› ortaya koy-
mufltur. Magkos, F. ve ark.
(2003)'n›n yapt›¤› araflt›rma sonu-
cuna göre, organik ürünle besle-
nenlerde çok az bir iyileflme kay-
dedilmifltir. Domuzlarda yap›lan
bir araflt›rmada ise geleneksel ve
organik bu¤dayla beslenen do-
muzlar›n kan ve biyokimyasal pa-
rametreleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda
aralar›nda fark olmad›¤›, organik
bu¤dayla beslenenlerde günlük
canl› a¤›rl›k kazanc›n›n biraz daha
fazla oldu¤u, fakat, karkas miktar›-
n›n daha düflük bulundu¤u bildiril-
mifltir (Schneweis, I. et. al., 2005).
‹nsanlarda konuya iliflkin benzer

kontrollü araflt›rmalar›n bulunmad›¤› bildirilmekle birlikte
(Magkos ve ark., 2003), Magkos ve ark.(2003)'› haz›rlad›k-
lar› derlemede 1974'de  Rodale, J. I.'n›n 4 kanserli hasta-
s›n›n tedavisini %100 organik besinle tamamlad›¤›n›, 1989
kay›tl› bir araflt›rmada ise bir doktor taraf›ndan metastazl›
5 kanser hastas›n›n yaflamlar›n›n geri kalan k›sm›n› orga-
nik besinler yiyerek geçirmelerini sa¤lad›¤› ve y›llar sonra
kanser d›fl›ndaki baflka nedenlerle ölen hastalar›n›n ölüm
sonras› yap›lan otopsisinde ciddi malignansi belirtilerinin
bulunmad›¤›n› bildirmifllerdir.

Ekolojik tar›mda geneti¤i de¤ifltirilmifl organizma, pes-

Organik ve geleneksel süt ve et
ürünlerinin organik klorlu

pestisidler, poliklorlu bifeniller
(PCB), kurflun, kadmiyum ve
mikotoksin kontaminasyonu

yönünden yap›lan analizlerinde,
bulunan pestisid ve PCB kal›nt›
düzeylerinin gerek organik ve
gerekse geleneksel et ve süt

ürünlerinde yasal limitlerden daha
düflük miktarda bulundu¤u

bildirilmifltir.
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tisid, suni gübre ve prezervatif gibi do¤al olmayan madde
kullan›m›na ve embriyo transferine  izin verilmez. Antibiyo-
tik ve hormon kullan›m› s›n›rl› ve koflullara ba¤l›d›r (Refs-
dal, 2000; Jukes, TH, 1977). Ancak, geleneksel yetifltirici-
likte oldu¤u gibi, organik bitkisel ürünler de geçmiflte yap›-
lan zirai mücadele uygulamalar›na veya at›klara ba¤l› olarak
kal›c› ilaç ve kimyasal maddelerle bulaflm›fl ya da uçucu ve-
ya yar› uçucu organik bilefliklerin atmosferik yer de¤ifltir-
mesi (depozisyon) sonucu az miktarda da olsa kirlenmifl
topraklarda yetifltirilmektedir. Toprakta bulunan kal›nt›lar
veya atmosferik kirlilik çeflitli boyutlarda bitkilere yans›r.
Topraktaki kal›nt›lar›n bitki bünyesine geçifli konusunda
ürün çeflidindeki farkl›l›klar önem tafl›r. Yap›lan araflt›rma-
lara göre, topraktan yans›yan ürünlerdeki kal›nt› düzeyleri,
topraktaki düzeyin düflük olmas› durumunda FA-
O/WHO'nun bildirdi¤i en yüksek kal›nt› limitlerinin (MRL)
alt›nda ç›kmaktad›r (Zohair, A. et al, 2006). 

Organik ve geleneksel ürünler aras›nda çevresel kirleti-
ciler (kadmiyum ve di¤er a¤›r metaller gibi) bak›m›ndan
genel anlamda belirgin bir fark›n olmad›¤› bildirilmektedir
(Malmauret, L. et.al., 2002). Ancak, organik besinler göre-
celi olarak daha s›k mantar ve bitki toksinleri kapsarken,
geleneksel olanlar sentetik toksinleri daha fazla kapsamak-
tad›r (Finamore, A. et. Al., 2004). Organik besinlerin, gele-
neksel olanlara göre mikrobiyolojik kontaminasyona daha
duyarl› oldu¤una iliflkin kay›t da bulunmamaktad›r (Bourn,
D., Prescott, J., 2002).

Organik ürünlerde düflük düzeyde de olsa pestisid ka-
l›nt›lar› bulunabilmektedir (Fuatai, L., Stewart, C., 2002).
Geleneksel tar›m›n yap›ld›¤› alanlara yak›n olmas›, yetifltir-
me alan›n›n yak›n›nda a¤açlar›n bulunup bulunmamas› or-
ganik olarak yetiflen sebzelerdeki
organik klorlu pestisid düzeyini et-
kileyebilir (Gonzalez, M. Et al.,
2005). Bu kapsamda özellikle
üzerinde durulanlar›n bafl›nda
poliaromatik hidrokarbonlar
(PAH), poliklorlu bifeniller
(PCB) ve organik klorlu pesti-
sidler (OCP) gelmektedir.
PAH'lar grubunda yer alan

benzo[a]piren gibi bileflikler en iyi bilinen kanserojenler-
dendir. PCB ve OCP ise kal›c› ve biyolojik sistemlerde birik-
me özelli¤i fazla olan ksenobiyotiklerdir. Hem insan hem
de yabani hayat üzerindeki zararl› etkileri çok iyi bilinmek-
tedir. Toksik etkilerinden dolay› ço¤u organik klorlu bilefli-
¤in kullan›m› yasaklanm›fl olmas›na ra¤men halen, uzun
süreli kal›c›l›klar›ndan ve do¤al koflullara daha dayan›kl› ol-
malar›ndan dolay›, do¤ada varl›klar›na rastlanabilmektedir.
En fazla rastlanan pestisid kal›nt›lar›  DDT, endrin, lindan ve
endosulfand›r (Zohair, A. et al, 2006). Geleneksel ve orga-
nik ürünlerde %20-30 oran›nda pestisid kal›nt›s› bulunabil-
di¤i bildirilmektedir. Ancak, bu kal›nt›lar›n ço¤u yasal tole-
rans limitleri içerisindedir (Jukes, T.H., 1977). ‹talya'da ge-
leneksel ve organik yetifltiricilik ürünlerinin mantar konta-
minasyonu ve pestisid yönünden karfl›laflt›r›ld›¤› bir arafl-
t›rmada her iki yetifltiricilikten elde edilen ürünler aras›nda
önemli bir fark›n olmad›¤› ve bulunan pestisid düzeylerinin
‹talyan yasal limitlerinin alt›nda oldu¤u bildirilmifltir (La
Torre, A., et. al., 2005). 1997-1999 y›llar›nda toplanan or-
ganik ve organik olmayan zeytinya¤›nda fentiyon ve dime-
toat kal›nt›lar›n›n arafl-
t›r›ld›¤› bir çal›flmada
bulunan tüm düzeyler
FAO/WHO Kodeks
Alimentarius'un ver-
di¤i maksimum
kal›nt› düzeyle-
rinden daha
afla¤›da ç›km›fl-
t›r (Tsatsakis,
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A. M., et. al., 2003).  

Organik ve geleneksel süt ve et ürünlerinin organik
klorlu pestisidler, poliklorlu bifeniller (PCB), kurflun, kad-
miyum ve mikotoksin kontaminasyonu yönünden yap›lan
analizlerinde, bulunan pestisid ve PCB kal›nt› düzeylerinin
gerek organik ve gerekse geleneksel et ve süt ürünlerinde
yasal limitlerden daha düflük miktarda bulundu¤u bildiril-
mifltir. Kurflun ve kadmiyum kal›nt›lar›n›n da çok düflük
miktarda oldu¤u ve organik ve geleneksel olanlar aras›nda
anlaml› bir fark›n bulunmad›¤› belirtilmifltir (Ghidini, S., et.
al., 2005)..

Fransa'da organik ve geleneksel et, süt, yumurta, seb-
ze ve tah›l›n a¤›r metal (kurflun, kadmiyum, arsenik, civa),
nitrat/nitrit ve baz› mikotoksin kal›nt›lar› yönünden yap›lan
analizlerinde, organik havuç, kara bu¤day ve geleneksel
bu¤dayda kurflun, organik ›spanakta nitrat ve organik el-
mada patulin yasal maksimum düzeylerinin üzerinde bu-
lunmufltur. Organik havuç ve ›spanakta hem kurflun, hem
de kadmiyum düzeyi, organik arpada ise kurflun düzeyi ge-
leneksel olanlardan daha yüksek bulunmufltur (Malmauret,
L. et. al., 2002). 

Organik ürünlerde kal›nt› analizleri sonucunda belirle-

nen yasakl› madde düzeyi EPA'n›n bildirdi¤i spesifik kal›n-
t› tolerans düzeyinin %5'inden daha fazla olamaz. Aksi du-
rumda, o ürün “organik ürün” ad› alt›nda sat›lamaz (The
National Organic Program, 2007). Belirlenen tolerans li-
mitleri tüketicileri korumak için yeterince düflük tutulmufl-
tur (Jukes, TH, 1977). Ancak, düflük düzeyde kal›nt› ihtiva
eden ürünlerin uzun süre al›nmas›n›n da toksikolojik aç›-
dan riskli kabul edilebilece¤i bildirilmektedir. Belirtilen ne-
denle çok düflük düzeyde kal›nt› ihtiva eden organik ürün-
lerin bile yak›n gelecekte yeniden de¤erlendirilebilece¤i be-
lirtilmektedir (Zohair, A. et al, 2006).

Organik ürünler, pestisid ve a¤›r metallerin d›fl›nda
mantar ve mikroorganizmalarla da kontamine olabilmekte-
dir. Organik besinler funguslar ve bitkiler taraf›ndan üreti-
len do¤al zehirli bileflikleri daha s›k ve göreceli olarak da-
ha yüksek miktarda içererir (Finamore, A. et al, 2004). Or-
ganik olarak yetifltirilen 78 farkl› tah›l örne¤inin Penicillium
verrucosum ve Okratoksin A (OTA) kontaminasyonu yö-
nünden analiz edildi¤i araflt›rmada, kurutulmadan önce
kombine hasat edilen örneklerin %82'sinin  Penicillium
verrucosum ile bulafl›k oldu¤u bildirilmifltir. Bu durum zor
hasat koflullar› ile iliflkilendirilmifltir. Örneklerin ço¤u man-



57
Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Dergisi • 2007;7  1-2

tarla bulafl›k olmas›na ra¤men sadece iki örnekte OTA dü-
zeyi Avrupa Birli¤inin bildirdi¤i maksimum limitten (5
ng/g) daha fazla bulunmufltur (18 ve 92 ng/g) (Elmholt, S.
And Rasmussen, PH, 2005). 

Hollanda'n›n farkl› bölgelerinden geleneksel ve organik
yol ile yetifltirilmifl üzümlerden haz›rlanan toplam 44 flarap
örne¤inde Okratoksin A (OTA) bulunmufltur. fiaraplarda
bulunan OTA düzeyi birleflmifl milletler taraf›ndan izin veri-
len 2 µg/L s›n›r›n›n alt›nda ç›km›flt›r. Gerek organik ve ge-
rekse geleneksel üretilen flaraplar aras›nda OTA kal›nt›s›
yönünden fark bulunamam›flt›r (Chiodini, A.M. et al.,
2006). Yap›lan bir baflka araflt›rmada geleneksel yöntemle
yetifltirilen bu¤dayda organik olana göre Fusariumla konta-
minasyonun daha s›k görüldü¤ü ve ürünün daha yüksek
yo¤unluklarda zearalenon (ZEN) ve deoksinivalenol (DON)
ihtiva etti¤i bildirilmifltir (Schneweis, I. et. al., 2005). ‹tal-
ya'da  organik ve geleneksel insan besin maddelerinin DON
ve fumonosin B1 ve B2 ile kontaminasyonu yönünden ya-
p›lan analizlerinde, her iki grupta da %80'den fazla DON
bulunmufltur. Organik ürünlerin %20'sinde ve geleneksel
olanlar›n %31'inde fumonosin B1 belirlenmifltir. Besin
maddelerinin %32'sinden daha ço¤unda mikotoksin kal›n-
t›s› olarak fumonisin B2 tespit edilmifltir (Cirillo, T. et al.,
2003). Organik ve geleneksel ürün tüketen Frans›z halk›n›n
DON'a maruziyetini tahmin etmek amac›yla Monte-Carlo
numuneleme metoduyla yap›lan bir araflt›rma sonucunda,
DON ihtiva eden organik bu¤day tüketenlerin %10'nun bu
do¤al toksine, geçici maksimum tolore edilebilir günlük
al›m miktar›n›n üzerinde maruz kalabilece¤i gösterilmifltir
(Leblanc, J.C. et al., 2002). Fransa'da organik ürünlerde
yap›lan analizlerde de deoksinivalenol daha yüksek düzey-
de belirlenmifl; tüketiciler için sa¤l›k riskinin sadece miko-
toksin kapsayan elma ve bu¤daydan ileri gelebilece¤i belir-
tilmifltir (Malmauret, L. et. al., 2002). 

‹ngiltere'de üç yüz otuz hayvan yem
maddesinin mikotoksin yönünden yap›lan
analizi sonucunda organik olarak yetifltiri-
len bir bu¤day numunesinde 18 µg/kg
sterigmatosistin ve bir manyok (bir çeflit
ekin) numunesinde iz miktar zearalenon
bulunmufltur (Scudamore, K.A., et al.,
1997). 

Belçika'da pa-
tulin yönünden
analiz edilen 65'i
organik olan 177
elma suyunun
22'sinde (organik
olanlar›n %12'sin-
de, geleneksel olan-
lar›n %13'ünde ve
elle s›k›lanlar›n
%10'unda) patulin
bulunmufltur. Patulin oran› bak›m›ndan örnekler aras›nda
anlaml› bir fark bulunmam›flt›r. Patulin yo¤unlu¤u organik
olanlarda (43.1µg/L) geleneksel (10.2µg/L) ve elle s›k›lan-
lardan (10.5µg/L) daha yüksek bulunmufltur. ‹ki organik
kaynakl› elma suyundaki patulin düzeyi ise Avrupa yasal li-
miti olan 50 µg/L'den daha yüksek ç›km›flt›r (Baert, K. et
al., 2006). ‹talya'da  100 geleneksel ve 69 organik meyve
suyunun patulin yönünden yap›lan analizinde geleneksel
olanlar›n %26's›nda, organik olanlar›n %45'inde patulin
bulunmufl ve bulunan miktarlar organik olanlarda belirgin
olarak daha yüksek ç›km›flt›r. Dört meyve suyunun (bir ge-
leneksel ve iki organik elma, bir armut) patulin yo¤unlu¤u
50 µg/kg'›n üzerinde bulunmufltur. Ayn› araflt›rma kapsa-
m›nda, analiz edilen 11 geleneksel ve 12 organik bebek be-
sin maddesinin (homojenize meyve) sadece 3'ünde 1
µg/kg'›n alt›nda patulin bulunmufltur. Analizlerde organik

Bugün için aç ve kötü beslenenlerin say›s› 830 milyondur ve bunun 1/4'ünü de 5
yafl›n alt›ndaki çocuklar oluflturmaktad›r (EUFIC, 2007). Dolay›s›yla besin ihtiyac›

giderek artmaktad›r.
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ve geleneksel ürünlerde bulunan düzeylerin (s›ras›yla
14.17 ng/kg, 3.41 ng/kg) ‹talya'da belirlenen düzeylerden
yüksek oldu¤u; ancak JECFA (The Joint FAO/WHO Com-
mittee on Food Additives)'n›n bildirdi¤i geçici en yüksek
tolere edilebilir günlük al›m miktar›ndan (400 ng/kg vücut
a¤›rl›¤›) oldukça düflük oldu¤u vurgulanm›flt›r (Piemonte-
se, L. et. Al, 2005).

Geleneksel ve organik kaynakl›  süt ürünlerinin kal›nt›-
lar yönünden karfl›laflt›r›ld›¤› kontrollü bir araflt›rmada her
iki ürün aras›nda beklenilenin aksine önemli bir fark gözle-
nememifltir. Gözlenen en önemli fark, geleneksel yöntem-
le üretilen sütteki aflatoksin M1 düzeyinin biyolojik olan-
dan biraz daha yüksek olmas›d›r (Hamscher, G. and Nau,
H.,2003). Organik ve geleneksel ürünlerin karfl›laflt›r›ld›¤›
baflka bir araflt›rmada da Aflatoksin M1 kontaminasyonu
organik süt örneklerinin baz›lar›nda belirgin olarak gele-
neksellerden daha yüksek bulunmufltur (Ghidini, S., et. al.,
2005). 

Birleflmifl milletlere göre dünya nüfusu her y›l 86 mil-
yon artmaktad›r. fiu andaki dünya nüfusunun 6 milyar ol-
du¤u, 2050'de bunun 9 milyar› bulaca¤› bildirilmektedir.
Bugün için aç ve kötü beslenenlerin say›s› 830 milyondur
ve bunun 1/4'ünü de 5 yafl›n alt›ndaki çocuklar olufltur-
maktad›r (EUFIC, 2007). Dolay›s›yla besin ihtiyac› giderek
artmaktad›r. Artan ihtiyac› karfl›lamak için hayvansal ve
bitkisel üretimde geneti¤i de¤ifltirilmifl organizmalarda ol-
du¤u gibi oldukça farkl› uygulamalar gelifltirilmektedir ve
konu ile ilgili ilerlemenin gelecek y›llarda artmas› beklen-
mektedir. Do¤al olarak bu tip uygulamalar farkl› kesimden
bilim adamlar› ve tüketiciler taraf›ndan, güvenlik aç›s›ndan
kuflkuyla karfl›lanmakta ve kullan›mlar› tart›fl›lmaktad›r.
Asl›nda, yetifltiricilikte veya halk sa¤l›¤›nda çeflitli amaçla
kullan›lan ilaç veya di¤er kimyasal maddeler güvenlik aç›-
s›ndan kullan›ma sokulmadan önce uzun süreçler içerisin-
de klinik öncesi ve klinik denemelere tabi tutulmakta ve
son maruz kal›c›lar yönünden tolerans düzeyleri belirlen-
mektedir (Klaassen, C.D., 1996). Kal›nt›lardan ileri gelen
sorunlar›n ço¤u söz konusu kimyasal maddelerin usulüne
uygun kullan›lmamas›ndan ileri gelmektedir. Jukes, T.H.,
(1977) taraf›ndan haz›rlanan makalede de, asl›nda tüketici-
lerde, izin verilen düzeylerde pestisid uygulanan tah›llar-
dan kaynaklanan olumsuz tek bir vakan›n bile kaydedilme-

di¤i, di¤er ürünlerle ilgili de kay›t bulunmad›¤› bildirilmek-
tedir.

Magkos, F. ve ark. (2003)'› iyi dengelenmifl bir diyetin
kayna¤›n›n organik olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n eflde¤er
düzeyde sa¤l›¤› iyilefltirebilece¤ini bildirmifllerdir. Dolay›-
s›yla, bu noktada organik ürünün, daha güvenliyi sat›n al-
mak m›, yoksa iç huzuru sa¤lamak m› oldu¤u da sürekli
tart›fl›lmaktad›r. K›saca, ayn› araflt›r›c›lar “organik ürün
eflittir güvenli üründür” anlam›n›n ç›kar›lamayaca¤›n› vur-
gulamaktad›rlar (Magkos, F. et. al., 2006

SONUÇ

‹nsan ve hayvan sa¤l›¤› ile do¤an›n korunmas› gerekli-
li¤i art›k yads›namaz bir gerçektir. Bu konuda gerekli ön-
lemler acilen al›nmal›d›r. Önlemlerin al›nmas› ve sorunlar›n
çözümünde mümkün oldu¤unca yap›labilir ve ak›lc› uygu-
lamalara baflvurulmal›d›r. Aksi uygulamalar, sorunlara ön
yarg›l› ve esnek olmayan flekilde yaklaflmak ço¤u kez du-
rumu daha da kötülefltirebilmekte ve içinden ç›k›lmaz bir
hal almas›na neden olabilmektedir. Belirtilen çerçevede or-
ganik ya da geleneksel ürün tüketiminin tart›fl›lmas› konu-
sunda da daha ak›lc› davran›lmas› zorunludur. Zira, dünya-
y› bu kadar kirletmiflken, açl›k kap›ya dayanm›flken ve ma-
liyetinden dolay› oldukça pahal›ya sat›lan organik ürünleri
al›m gücü zay›f kesimin kolayca alma imkan› bulunmaz-
ken, k›sa sürede organik ürün üretmeye ve tüketmeye ge-
çiflin de çok kolay olamayaca¤› aç›kt›r. Bu yaklafl›m kesin-
likle kimyasal girdinin fazla oldu¤u üretimin savunuldu¤u
fleklinde alg›lanmamal›d›r. Sadece, geleneksel tar›mda da
usulüne uygun yetifltirme metotlar› uyguland›¤› takdirde
sa¤l›k sak›ncalar›n›n en aza indirilebilece¤i vurgulanmaya
çal›fl›lmaktad›r. Nitekim, organik tar›mda da zaruri durum-
larda yetkili kiflilerin kontrolü alt›nda ilaç uygulamalar› ya-
p›labilmektedir. Bu nedenle hangi üretim flekli olursa olsun
bilinçli yetifltiricili¤in yap›lmas› ve ürünlerin yetkili kurum-
lar taraf›ndan s›k› kontrolleri esast›r. Dolay›s›yla, organik
ürünlerin de geleneksel ürünlerde oldu¤u gibi hasat önce-
si ve hasat sonras› kal›nt› kontrollerinin yetkili kurumlar ta-
raf›ndan yap›lmas› zorunludur. Bu konuda tüketicilerin de
daha duyarl› olmas› gerekir. Üretici firmalar›n tüm titizli¤i-
ne ra¤men ürünlerde do¤al koflullara ba¤l› olarak kal›nt›la-
r›n bulunabilece¤ini akl›ndan ç›karmamas› gerekir. 
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G‹R‹fi

T›p bilimi ve teknolojik geliflmelerde eriflilen büyük ba-
flar›lar, yararlar› bilimsel kan›tlardan yoksun ya da bilimsel
kan›t› az olan alternatif ve/veya tamamlay›c› tedavi yön-
temlerinin art›fl›n› da beraberinde getirmifltir. Etki meka-
nizmalar› kesinlik kazanmayan bu alternatif tedavilerin bü-
yük bir k›sm› yüzy›llar öncesinin inanç ve uygulamalar›n›n
günümüze kadar ulaflan temelleri üzerine kurulmufltur.
Veteriner hekimlik alan›nda hastal›klar›n teflhis ve tedavi-
sinde, ilaç kullan›m›na alternatif olabilen, yo¤un bir flekil-
de kullan›m› söz konusu olmamas›na karfl›n gün geçtikçe
de¤er kazanan alternatif tedavi yöntemlerinden birisi de
akupunktur uygulamas›d›r. 

Bu tedavi flekli vücuttaki biyokimyasal ve fizyolojik re-
aksiyonlar› art›rabilecek yetene¤e sahip olmas› nedeniyle

Akupunktur ve Veteriner
Hekimlikte Kullanımı

ÖZET

Akupunktur, veteriner hekimlikte hastal›klar›n teflhis
ve tedavisinde uygulanan alternatif yöntemlerden biridir. 

Bu derlemede, akupunktur, akupunkturun tarihçesi,
akupunktur noktalar› ve meridyenleri, akupunkturun etki
mekanizmalar›, veteriner hekimlik alan›nda akupunktur
uyar› yöntemleri, kullan›lan araç-gereçler ve endikasyon-
lar› özetlenmifltir.

Anahtar kelime: Akupunktur,  veteriner hekimlik.

ABSTRACT

The acupuncture is one of alternative  ways in diag-
nosing and treatment of disorders in veterinary.

In this review , it was summarised that acupuncture,
history of  acupuncture, points and meridians of acu-
puncture,  effectiveness mechanisms of acupuncture, sti-
mulation ways of acupuncture in veterinary, materials
which are used in, and indications of acupuncture. 

Key word: Acupuncture, veterinary, medicine.

Harun ALP1
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befl bin y›la yak›n bir süredir gerek
insan gerekse hayvanlar›n tedavi-
sinde baflar›yla kullan›lmaktad›r.
Dünya nüfusunun 1/4 ünün bu teda-
vi yöntemini seçti¤i de bir gerçektir.
Akupunktur her derde deva de¤ildir.
Ancak uyguland›¤› alanlarda çok iyi
çal›flabilmekte ve tedaviden çok iyi
sonuçlar al›nabilmektedir. Akupunk-
tur ilaçl› tedavi ile cerrahi müdahale
aras›nda bir köprü gibidir. Bat› ülke-
lerinde akupunktur genellikle ilaç te-
davisinin yetersiz kald›¤› ya da yan
etkilerinin fazla oldu¤u alanlarda
kullan›l›rken; do¤u ülkelerinde, özel-
likle Çin'de, öncelikli olarak tercih
edilmektedir (1).

Bat› ülkeleri taraf›ndan 1970'li
y›llardan sonra tan›nmaya bafllanan akupunkturu, Dünya
Sa¤l›k Örgütü (WHO) de 1979 y›l›nda bir tedavi yöntemi
olarak kabul etmifltir. Bundan sonra da dünyan›n birçok ül-
kesinde gerek insan, gerekse veteriner hekimli¤i alan›nda
akupunktur uygulamas›na geçilmifltir (3, 7, 24).

AKUPUNKTUR NED‹R

Akupunktur, Latincede i¤ne anlam›nda olan "acus" ve
delme anlam›nda olan "pungare/punctura" kelimelerinden
meydana gelmektedir (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 24, 27). 

Akupunktur (Zhenjiu) Çin felsefesine göre yeryüzü ve
gökyüzünde oluflan tüm geliflmelerin karfl›tl›¤›n› ifade
eder. Bu karfl›t kuvvetler Y ang s›cakl›k ve motorik gibi
enerji formuna,  Y›n ise aktiviteyi durduran enerji formuna
eflde¤erdir. Buna ve günümüz hekimlik düflünce tarz›na
göre, Y ang sempatomimetik ve Y›n ise parasempatomi-
metik sistem ile efllefltirilebilir (11).

AKUPUNKTUR HAKKINDA TAR‹HÇE

T›bbi tedaviler içerisinde binlerce y›ld›r pratik halde uy-
gulanan akupunktur tedavisinin bafllang›c› insanl›¤›n tafl

devrini yaflad›¤› zamanlara dayan›r.
‹lk akupunktur araçlar› yeflim taflla-
r›n›n yontulup uçlar›n›n sivriltilme-
siyle elde edilen ve 'bian' ad› verilen
tafltan i¤nelerdir. Zaman›m›za kadar
gelen ilk yaz›l› eser M.Ö.200 y›llar›n-
da Huangdi Neijing'in yazd›¤› Canon
of Medicine (Sar› ‹mparatorun Dahi-
li Kanunlar›) adl› kitapt›r. Bu kitapta
ilk t›bbi tecrübeler ve teorik bilgiler
vard›r. Üçüncü ve 4. yüzy›lda Tsinn
ve Soe soylar›, 6. ve 10. yüzy›lda ise
Soun-Miao ve Tchenn-Tsiuann tara-
f›ndan önemli eserler yaz›lm›flt›r. Yi-
ne 1027'de Wang Wei ad›nda iki in-
san ölçüsünde bronz heykel yap›l-
m›fl, akupunktur noktalar› ve ondört
kanal heykel üzerine iflaretlenmifltir.
Ayr›ca 1068 y›l›nda akupunktur e¤i-

timi veren ilk fakülte kurulmufltur. On yedinci yüzy›l baflla-
r›na gelindi¤inde ise Hristiyan misyonerler özellikle Cizvit-
ler akupunktur tedavisini Avrupa'ya tafl›m›fl ve ilk olarak
bat› dünyas›nda 1683 y›l›nda Hollanda'l› Fizikçi Williem
Ten Rhyne taraf›ndan akupunktur uygulamas› aç›klanm›fl-
t›r (6, 15, 21). 

Yine 1970 y›l›nda Amerikan baflkan› Nixon Çin'i ziyaret
etmifl ve kendisine akupunktur tedavisi uygulanm›flt›r. Bu
tarihten itibaren analjezi sa¤lamak amac›yla hayvanlara uy-
gulanan cerrahi operasyonlarda ve di¤er birçok alanda bu
geleneksel yöntem uygulama alan› bulmaya bafllam›fl ve
1974'de Uluslararas› Veteriner Akupunktur Kurumu
(IVAS) kurulmufltur (3, 7, 19, 24).

Ayr›ca bugün Çin'de ziraat üniversitelerine ba¤l› veteri-
ner okullar›nda akupunktur bir ders olarak okutulmakta ve
bitkisel Çin t›bb› ile birlikte "Geleneksel Çin T›bb›" ad› alt›n-
da ayr› bir bilim dal› halinde çal›flmaktad›r. Gerek hayvan
hastanelerinde, gerekse saha koflullar›ndaki klinisyenler
taraf›ndan da akupunktur yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.
Veteriner cerrahi, dahiliye, do¤um ve jinekoloji dallar›n›n
yan› s›ra, suni tohumlama ve reprodüksiyon ile hayvan
besleme gibi dallarda da akupunkturdan yararlan›lmakta-

Türkler tarihleri boyunca
akupunkturun bir flekli
olan da¤lamay›, yani
'moksibisyonu' kul-

lanm›fllard›r. Bu da¤lama
noktalar› incelendi¤inde,

bunlar›n bugünkü
akupunktur noktalar›na

tamamen uydu¤u
görülür.
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d›r. Bununla birlikte tar›m alan›nda da akupunkturun kul-
lan›ld›¤› belirtilmektedir (11).

TÜRK‹YE'DE AKUPUNKTURUN TAR‹HÇES‹

Türkler tarihleri boyunca akupunkturun bir flekli olan
da¤lamay›, yani 'moksibisyonu' kullanm›fllard›r. Bu da¤la-
ma noktalar› incelendi¤inde, bunlar›n bugünkü akupunk-
tur noktalar›na tamamen uydu¤u görülür. Bu metotlar Or-
ta Asya Türklerinden, Uygur Türklerine, onlardan da Ana-
dolu Türklerine geçmifltir. Ülkemizde 1970'li y›llardan iti-
baren akupunktur uygulamas› kullan›lmaya bafllanm›fl ve
1980'li y›llar›n ortalar›ndan bafllayarak bu konuya ilgi du-
yan hekimler, bilgi ve becerilerini artt›rmak amac›yla yurt-
d›fl›na gitmeye bafllam›fllard›r (11).

Akupunktur, ülkemizde bir tedavi yöntemi olarak, 29
May›s 1991 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanarak resmen
kabul edilmifltir. Ayr›ca Sa¤l›k Bakanl›¤› 17 Eylül 2002 y›-
l›nda Akupunktur Yönetmenli¤ini gelifltirerek son haline
getirmifltir. Bugün Türkiye'de bulunan t›p fakülteleri uygu-
lamal› hastanelerinin yar›s›na yak›n›nda akupunktur teda-
visi uygulanmaktad›r (7, 24).

AKUPUNKTUR NOKTALARI VE MER‹DYENLER‹

Akupunktur noktalar›n›n tafl›d›klar› de¤iflik elektriksel
ak›mlar›n (Y›n ve Yang) baz›lar› elektriksel iletkenliklerinin
farkl›l›klar›ndan dolay› birbirlerinin içine do¤ru akarlar, ba-
z›lar› ise belirli aral›klar ile vücutta organlar aras›ndan göv-
de yüzeyi boyunca de¤iflik yönlere akarlar. Bu ak›flkanl›¤a
ve do¤rultulara 'meridyen' ad› verilir (4). 

Meridyen sistemi vücuda a¤ fleklinde da¤›lm›fl ve vü-
cudun kan ve enerji iliflkisini sa¤layan bir yap›d›r. Kan, vü-
cudun beslenmesi aç›s›ndan temel bir yap›d›r. Kan enerji
ile birlikte meridyen sistemi içerisinde dolafl›r. Hayvan or-
ganizmas›nda organlar meridyen sisteminde temel yap›y›
olufltururlar. Meridyenler kendi a¤ damarlar› ve enine ba¤-
lant›lar› ile birlikte, d›flar›dan, içeriden, yukar›dan, afla¤›-
dan, yüzeyden, derinden, önden ve arkadan olan ba¤lant›-
lar sonucu kendi içlerinde d›fl dünyadan etkilenen kapal›
ama devinim gösteren bir sistem olufltururlar. Bu nedenle
meridyen sisteminin fonksiyonlar› sayesinde hayvanlar›n
normal fizyolojik reaksiyon biçimleri ve bir hastal›k duru-
munda patolojik semptomatik bulgular ortaya konabil-
mektedir (3, 9,18).

Akupunkturda 12 ana meridyen oldu¤u gibi birçok da
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yüzeysel veya derinden çapraz seyreden ara ba¤lant›lar
oluflturan meridyenler de vard›r ve bunlar enerji ak›mlar›-
n›n ilgili olduklar› noktalara göre Lu, Mp, H, N, Ks, Le, Di,
Ma, Dü, B, 3 E, Gb fleklinde kodlanm›fllard›r. Hayvan veya
insan vücudundaki her yere uzanan yollar; Luo= Vücutta
karmafl›k ve çok yönlü ba¤lant›lar oluflturan a¤lar olarak
tan›mlanm›flt›r. Qixue (Qi = Enerji, Xue = Kan) organizma-
da önemli yap› tafl› olarak sa¤l›¤›n devam› aç›s›ndan tüm
vücut bölgelerine ulaflmak için bu kanal veya yollardan ge-
çer. Meridyenler herhangi bir etki durumunda regülasyon
sistemini çal›flt›r›rlar (4). 

Deri - Akupunktur Noktalar› ve Meridyenler

Aras›ndaki ‹liflki

Akupunktur uyar›m›n›n yap›ld›¤› vücut yüzeyindeki
özel alanlara 'akupunktur noktas›' ya da 'akunokta' ad› ve-
rilir.

Akupunkturun reaksiyon organ› deridir. Deri organiz-
ma ile çevre aras›nda bir s›n›r tabakas›d›r. Derinin görevi
vücudu yaln›zca d›fl etkenlere karfl› korumak de¤ildir, bu-
nun yan›nda çevrenin etkilerini alg›lamak, dönüfltürmek ve
uygun organlara iletmek gibi önemli fonksiyonlara da sa-
hiptir. Deri üzerinde çok duyarl› yüzeyler oldu¤u gibi, da-
ha az veya duyars›z bölgeler de bulunmaktad›r. Akupunk-
tur noktalar› bak›m›ndan, yüzeysel duyarl›l›¤›n deri üzerin-
de her yerde ayn› düzeyde da¤›lmad›¤›n› bilmek önemlidir.
Örne¤in, perkutan olarak uygulanan herhangi bir tedavi
yaln›z derinin katlar›n› ve onun yap›lar›n› etkilerken, sub-
kutan olarak yap›lan bir tedavi ise tüm organizmada etkili
olur. Çünkü derialt›nda arter, arteriol, ven, lenf damarlar›,
ba¤ doku ve sinirler yer al›r (11).

‹nsanlardaki akupunktur uygulamalar›nda meridyen
sistemi ön plandad›r ve nokta seçimi buna göre yap›l›r.
Veteriner akupunkturda ise daha çok nokta ve onun endi-
kasyonlar› önemlidir. Kimi araflt›r›c›lara göre insanlarla
memeli hayvanlar aras›nda, morfolojik, histolojik, fizyolo-
jik, biyokimyasal, patolojik ve immünolojik farkl›l›klar›n
yok denecek kadar az olmas› dolay›s›yla akupunktur nokta
ve meridyenleri üzerinde yap›lan çal›flmalarda da herhan-
gi bir fark görülmedi¤ini bildirilmifllerdir. Pek çok araflt›r›-

c› meridyen sistemini hem anatomik yolla, hem de elek-
triksel direnç ölçümleriyle araflt›rarak, köpeklere ve kedile-
re aktarm›fllar ve araflt›rmalar›n sonucu haz›r akupunktur
kartlar› olarak da bunlar› kullan›ma sunmufllard›r (11).

Akupunktur noktalar›, akan enerjinin etkilendi¤i ileti-
flim yönleridir; uygulanma ve etkilerine göre çeflitli biçim-
lerde tan›mlan›rlar: 

• Vücudun her iki taraf›ndan uygulanan (çift tarafl›)
noktalar 'Tonus noktalar›',

• Enerji ak›m›n› düzenleyenler 'Sedasyon noktalar›',

• Meridyende enerjiyi artt›ranlar 'Ana kaynak nokta-
lar›', 

• Noktaland›¤› zaman ilk etkiyi artt›ranlar 'Lo veya
geçifl noktalar›',

• Meridyendeki düzensizlik veya zay›fl›¤› tek i¤ne uy-
gulamas›yla düzene sokan 'Kardinal nokta' gibi ifl-
levsel noktalar bulunmaktad›r (4, 9, 10). 

Uyum noktalar›n›n ise ayr› bir özelli¤i vard›r; bu nokta-
lar özellikle kronik hastal›klarda tan› yönünden de organla-
ra özgü özellik gösterirler. Alarm noktalar› ise vücudun ön
taraf›nda birden bire oluflan a¤r› ve uzun süren enerji dü-
zensizliklerinde belli bir meridyen veya organ sisteminde
saptanan noktalard›r. Meister veya özel noktalar olarak ta-
n›nan noktalar ise, semptomatik olarak etki eden noktalar-
d›r ve hem fonksiyonel hem de organ bozukluklar›nda et-
kili olmaktad›rlar. Bu noktalar Biscko'ya göre etiyoloji ve
hastal›¤a ba¤l› olmaks›z›n kullan›lan noktalard›r (B 21 gi-
bi). ‹flte bu noktalar sözü edilen meridyenlerin üzerinde
bulunmakta ve bulunduklar› meridyene ba¤l› olarak endi-
kasyonlar›na göre B28, B31, Lg4, Mb 6 gibi numaraland›-
r›lmaktad›rlar (4, 9, 10). 

Veteriner hekimlik alan›ndaki akupunkturda pek çok
araflt›r›c› meridyen sistemini hem anatomik yolla, hem de
elektriksel direnç ölçümleriyle araflt›rarak, köpeklere ve
kedilere aktarm›fllar ve araflt›rmalar›n sonucu haz›r aku-
punktur kartlar› olarak da bunlar› kullan›ma sunmufllard›r.
Klasik Çin Veteriner Akupunktur kitaplar›nda atlarda 173,
s›¤›rlara 103, domuzlarda 84, develerde 77, koyunlarda ve
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keçilerde 75, köpeklerde 76, tavflanlarda 51, tavuklarda 34
ve ördeklerde 35 olmak üzere toplam 740 nokta tan›mlan-
maktad›r (11). 

WHO akupunktur noktalar›n›n internasyonel düzeyde
ayn› dille ve terimlerle kullan›lmas› için birçok deklerasyon
yapm›flt›r. Buna göre 361 klasik akupunktur noktas› 48
ekstra nokta ayr›ca kulak akupunkturunu tarif etmifltir.
Akupunktur noktalar› dikkatle incelendi¤inde neredeyse
286 adetinin majör kan damarlar› bölgesinde bulundu¤u
ve bu damarlar›n etraf›ndada küçük sinir a¤lar›n›n birçok
akupunktur noktas›n› çevreledi¤i görülmektedir (24).

AKUPUNKTURUN ETK‹

MEKAN‹ZMASI

A - Geleneksel Çin T›bb› teorileri 

Yin-Yang ve Befl element teorisi.

B - Bat› T›bb› Teorileri 

1- Nörolojik teoriler (Somato - Vi-
seral teori, Kap› kontrol teorisi, Multipl
Kap› teorisi, Kontrirritasyon teorisi, Ta-
lamik nöron teorisi, Motor kap› teorisi,
Otonom Nöron teorisi)

2- Humoral teoriler (5- Hidroksit-
riptamin, Endorfin sal›n›m teorisi, Di-
¤er nörotransmitterler)

3- Bioelektrik teoriler

4- Embriyolojik teori 

5- Plasebo etki teorisi (7, 16).

Yin-Yang

Yin-Yang karfl›t yap›lara sahip iki ayr› fenomeni temsil
edebilece¤i gibi, ayn› fenomen içindeki farkl› ve karfl›t
özellikleri de temsil edebilir. Çin'deki bu inan›fla göre bu
ö¤eler sa¤l›kl› vücutlarda hep bir denge içindedir. Yin me-
ridyenler vücudun daha çok korumaya muhtaç olan iç k›-
s›mlar›nda (kol ve bacaklar›n medial = iç k›sm›nda) bulu-

nurken, Yang vücudun ve uzuvlar›n (bacak ve kol) d›fl ve
arka k›sm›nda yer al›r. Burada da görüldü¤ü gibi iç k›s›m-
lar (k›llardan az olan bölgelerdir) korunmaya muhtaç Yin
= kad›ns›d›r. Bacak ve kollar›n ön ve d›fl ve arka k›s›mlar›
(k›ll› olan k›s›m) darbelere daha dayan›kl› olan Yang = er-
kektir.

Görüldü¤ü gibi Yin ve Yang aras›nda relativ denge ve
uyum söz konusudur. Bu nedenle geleneksel Çin t›bb› vü-
cut dengesi içinde enerjinin sürekli ak›fl halinde oldu¤unu
belirtmekte ve bu durumun da yaflamsal enerjinin varl›¤›-
n› gösterdi¤ini bildirmektedir. Bu enerji vücutta sanal yol-

lar› oluflturan meridyen denilen longi-
tudinal ve vücut etraf›nda olan hatlar
boyunca bir ak›fl içindedir. Her bir me-
ridyen uygun organlar ile birbiriyle
ba¤lant› içerisindedir (7, 16, 19, 21,
22, 24).

Befl Element Teorisi

Bu teori, evrendeki bütün feno-
menlerin yap› olarak befl ana maddeye
tekabül etti¤ini ve bunlar›n sürekli ola-
rak bir hareket ve de¤iflim içinde ol-
duklar›n› kabul etmektedir. Bunlar;

1- Atefl

2- Odun 

3- Toprak

4- Metal

5- Su (1, 2, 3, 4, 7, 16, 19, 21, 22, 24).

B. Bat› T›bb› Teorileri

Bu teorilerden akupunkturun etkileri ve etki mekaniz-
malar›n› aç›klayabilmek için yararlan›lm›fl ve temel olarak
5 çeflit etki oluflturdu¤u aç›klanm›flt›r. Bu etki ve etki me-
kanizmalar› flunlard›r:

1-Analjezik etki

2-Homeostatik etki (otonom sinir sistemi)
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3-‹mmün sistemi art›r›c› etki

4-Sedatif etki

5-Psikolojik etki (5, 7, 24).

Analjezik Etki

A¤r› subjektif bir bulgudur. Hofl olmayan bir duygu
tecrübesi olup, akupunktur'un a¤r›y› azaltmas›nda 3 teori
ortaya at›lm›flt›r.

a)Gate Kontrol Teorisi

b)Nosiseptif Afferent Teori

c)Endorfin Teorisi (5, 7, 13, 14, 24).

a. Gate Kontrol Teori

Melzack ve Wall taraf›ndan 1965 y›l›nda ileri sürülen
bu teoride sinir uçlar›n› geçiren kap›lar oldu¤una inan›l›r.
Kap›lar sipinal kordun substansia gelatinoza bölgesinde-
dir: Bu teoriye göre büyük ve küçük liflerdeki aktiviteye
ba¤l› olarak kontrol mekanizmas› ifllevini sürdürür. Büyük
çapl› lifler dorsal boynuzdaki kap›y› kapatarak duyu imp-
luslar›n›n Medulla spinalisteki T hücrelere iletilmesini en-
geller, küçük çapl› lifler kap›y› açarak impluslar›n geçiflini

kolaylaflt›r›r. Genifl miyelinli A Beta yada Delta afferent si-
nir iplikleri uyar›ld›¤› zaman, M.spinalisin substansia gela-
tinozadaki kap›dan geçifl daha h›zl› olur ve a¤r› duyusunu
tafl›yan küçük miyelinsiz C sinir ipliklerinin impluslar›n›n
geçifli bu kap›da bloke olur. Sonuçta a¤r› impluslar› mer-
kezi sinir sisteminde yüksek merkezlere tafl›nmad›¤› için
periferdeki a¤r› alg›lanamaz. Bu flekilde akupunktur i¤nesi
dokunma ve bas›nç reseptörleri ile küçük miyelinsiz a¤r›
reseptör iplikçikleri içeren akupunktur noktalar›n› uyararak
etki oluflturur (5, 7, 11, 24).

b. Nosiseptif Afferent Sistem Teorisi

Bu teoride a¤r›, ç›plak sinir uçlar› ile alg›lan›r ve a¤r›
duyumu sadece patolojik durumlarda hissedilir. Uyar›larda
nosiseptif reseptörler afl›r› derecede mekanik, s›cak, so¤uk
ve kimyasal etkilerle dokular›n tahribi ile uyar›l›rlar. Nosi-
septif reseptörler, plexsuslar arac›l›¤› ile uyar›lar› santral
sinir sistemine tafl›rlar. Miyelinsiz sinir liflerinden oluflan
bu plexsuslar dokulara girer ve kan damarlar›n› çevrelerler,
normalde bu plexsuslar inaktiftirler. Dokular›n mekanik
bükülmesi ile laktik asit, K art›fl›, pH 6'n›n alt›na düflmesi
sonucu histamin, polileptit kininler, serotonin ve prostog-
landinler salg›lan›r. Bunlar da reseptörleri uyararak affe-
rentlerle santral sinir sistemine ulafl›rlar. Dokularda ayr›ca
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mekano reseptörler vard›r. Reseptörler kal›n ve ince lifler
olarak ayr›l›r. Kal›n olan› mekano-reseptörler, ince olan›
nosiseptif afferent liflerdir. Akupunktur; mekano-reseptör-
leri (kal›n) uyar›rlar bu da inhibitör impulsu tafl›yarak no-
siseptif afferent lifleri inhibe eder ve di¤er a¤r› impulsunun
yukar› tafl›nmas›n› engeller. 

Fizik tedavide doku vibrasyon, elektiriksel stimulas-
yon, a¤r›yan yere masaj yap›lmas› da ayn› mekanizmayla
aç›klanabilir (5, 7, 24). 

c. Endorfin teorisi

Günümüzde akupunktur ile ilgili özellikle analjezi etki-
sini çözmek amac›yla birçok araflt›rma yap›lmaktad›r. Bu
araflt›rmalar aras›nda nörofizyolojik, nöroendokrinolojik ve
elektrofizyolojik incelemeler vard›r. Bu çal›flmalar sonucu
opiat reseptörlerin de modern klinik t›p, nörofarmakoloji,
akupunktur ve anestezi disiplinlerini birbirleriyle irtibata
sokan ba¤ görevi üstlendi¤i fikrine ulafl›lm›flt›r. Özellikle
Pomeranz; akupunktur analjezisinin endorfin ad› verilen
opiat benzeri bir grup madde ile aç›klanabilece¤ini ileri
sürmüfl ve akupunkturun a¤r›l› sendromlarda ve ba¤›ml›-
l›k tedavilerindeki etkilerini endorfinler yolu ile aç›klam›flt›r
(5, 7, 14, 24).

Akupunktur, endorfin ve di¤er opiatlar› salg›latt›¤› için
retiküler aksonlar›n inhibitör etkisini bafllatarak etkili olur.
Akupunktur uyar›m› sonras› metenkefalin ve B endorfin
seviyesi artar bu da a¤r›n›n azalmas› ve canl›n›n rahatla-
mas›, sakinleflmesi aç›s›ndan önem tafl›r. Bu yönüyle aku-
punktur analjezisinin deneysel çal›flmalar›nda morfin de
araflt›rma maddesi olarak s›kça kullan›lmaktad›r. Örne¤in;
akupunktur uygulanarak analjezi oluflturulmufl ratlardan
al›nan kan, akupunktur uygulanmam›fl ratlara verildi¤inde
bunlarda da analjezi olufltu¤u gözlenmifl ve bu analjezik et-
kinin morfin türevi ilaçlar›n antogonisti olan naloksan ile
yok edilebildi¤i gözlenmifltir (5, 7, 14, 24).   

Homeostatik Etki

Otonom sinir sistemi, iç organ sistemlerini, vücut s›v›-
lar› içindeki su, elektrolit, asit  ve baz dengesini de kontrol

alt›nda tutar. Bir iç organ›n çal›flmas›ndaki de¤ifliklik di¤er
bütün organlar› da etkileyebilir. Otonom sinir sistemi bun-
lar› birçok bölgeyle iliflkide bulunarak gerçeklefltirir. Bu
bölgeler aras›nda spinal kord, retüküler formasyon, di¤er
beyin nükleuslar›, limbik sistem, serebral hemisfer, hipo-
talamus gibi alanlar yer al›r. Periferal dokularla beyin ve
spinal kodlar aras›nda ki otonom iliflkiler ganglion aral›¤›
ile kurulur. Ganglionlar ya organ içinde bulunur veya spi-
nal kordun yan›nda (sempatik ganglionlar) bulunur. Oto-
nom sinirler efferent sinirlerdir. Mutlaka bir ganglionla
sonlan›rlar. Spinal sempatik sinirler T1-L2 aras›ndan ç›kar
ve bunlar›n hücre gövdesi lateral gri boynuzdad›r. Bunlar
ventral kök ile her bir segmentten ç›karlar. Daha sonra
sempatik ganglionlara gelip buradan iskelet kaslar›na gi-
derler, sempatik gangliondan ç›kan bir di¤er kol ise ikinci
bir kolleteral ile ganglionla iliflkiye girer ve buradan da iç
organlar›n düz kaslar›na gider. Dolay›s›yla torekal ve lum-
bal bölgeye yap›lan akupunktur bu alandaki iç organlar› da
etkilemektedir. Yani herhangi bir organ›n hastal›¤› sonucu
oluflan a¤r›y› kald›rmak, hastal›¤›n teflhis veya tedavisini
yapmak için segmental düzeyde bu noktalara akupunktur
uygulamas› yapmak faydal› olmaktad›r. Ayn› flekilde aku-
punktur, damarlar üzerinde vasokonstrüksiyon-vasodila-
tasyon yaparak hipertansiyon tedavilerinde, mideyi de ay-
n› flekilde uyararak motilitede ve HCL asidin azalt›lmas› so-
nucu gastritte ve duadenal ülser tedavilerinde geçerli bir
uygulama olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r (5, 7, 24).

‹mmün Sistemin Etkisini Art›r›c› Etki

Akupunkturun bilimsel olarak vücut direncini art›rd›¤›
tespit edilmifltir. Örne¤in; midedeki 36 no'lu (Diz kapa¤›-
n›n alt›nda ve ön yüzde bulunur) nokta uyar›ld›¤›nda kan-
daki akyuvarlar›n (lökosit ve lenfosit) artt›¤› ayn› zamanda
lökositlerin fagositoz dedi¤imiz bakteri ve virüsleri yok et-
me olay›n› art›rd›¤› tespit edilmifltir. Özellikle T lenfositle-
rin salg›lad›¤› interferon seviyesinde belirgin bir art›fl bu-
lunmufltur. Lökosit say›s› akupunktur uyguland›ktan 3 sa-
at sonra artar ve 24 saat kanda kal›r. Dolay›s›yla akupunk-
tur, hem hücresel (fagositoz ), hem de humoral (antikor-
lar) immün sistemi uyar›r ve fonksiyonlar›n› artt›r›r (5, 7,
24).
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Sedatif Etki 

Akupunktur tedavisi süresinde beyin aktivitesi de¤iflir.
EEG de delta ve teta dalgalar› azal›rken beta dalgalar› artar.
Bu da canl›lar›n uyumas›n› ve stresten ar›nmalar›n› sa¤lar.
Akupunktur sedatif etkisi dolay›s›yla insanlarda epilepsi,
ilaç ba¤›ml›l›¤›, fobi, anksiyete (özellikle sigara ba¤›ml›l›¤›
tedavisinde) gibi olgularda da etkilidir (5, 7, 24).

Psikolojik Etki

Beyinde dopamin ve beta endor-
fin salg›s›n› art›rarak sakinlefltirici ve
rahatlat›c› etkileri olur. Ayr›ca aku-
punkturun antidepresan etkisi de
vard›r. Bunu vücuttaki serotonin
salg›s›n› art›rmakla gerçeklefltirir.
Akupunktur periakuaduktal gri cev-
heri (PAG) etkileyerek serotonin (5
HAT) salg›lanmas›na neden olur.
Serotonin blokörü siproheptadin ve-
rilidi¤inde akupunktur analjezisinin
de azald›¤› ve serotonin salg›lamad›-
¤› tespit edilmifltir (5, 7, 24).

VETER‹NER HEK‹ML‹K ALANIN-
DA AKUPUNKTUR

Veteriner akupunktur e¤itim ve
akreditasyon çal›flmalar›, IVAS'›n
yay›nlar› ve yöntemleri ile tek tip bir standarda sokulmaya
çal›fl›lm›flt›r. Amerikan Veteriner Kurumu taraf›ndan
1996'da akupunkturun veteriner hekimli¤in bir bölümü ol-
du¤unun onaylanmas›n›n ard›ndan Kas›m 1997'de, Ulusal
Alternatif Sa¤l›k Kullan›m› Paneli'nde akupunkturun bili-
nen hastal›klar ve kronik rahats›zl›klar için etkili bir tedavi
modeli oldu¤u ortaya konmufltur (3, 19).

Veteriner Hekimlik Alan›nda Akupunktur Uyar› Yön-
temleri ‹le Kullan›lan Araç-Gereçler ve Kullan›ld›¤› Ol-
gular (Endikasyonlar›)

a. Akupresür

Akupresür vücutta belirlenmifl nokta ve alanlarda par-
mak bas›nc›n›n uygulanmas›d›r. Klasik Çin kaynaklar›nda
sekiz de¤iflik biçimde transdermal bas›nç tekni¤i tan›mlan-
maktad›r. Bunlar itmek, kavramak, bas›nç, oyma, yuvarla-
ma, çimdikleme, palmiye çubuklar› aras›nda oyma ve ha-
fifçe vurmad›r. Bugünkü kullan›mda akupunkturda pek çok
akupresür tekni¤i vard›r. Geleneksel Çin Veteriner T›bb›n-
da akupresürün endikasyonlar› diyare, indigesyon, kontüz-
yonlar ve küçük hayvanlar›n paralizleridir. Ateflli, infeksi-

yöz hayvanlarda akupresür uygulan-
mamas› gerekti¤i vurgulanmaktad›r
(11).

b. Kap -Vakum Tedavisi

Kap tedavisi eski bir tedavi yön-
temi olup amac› ›s› ile vakumu bir-
likte uygulayarak;.temelde negatif
bir bas›nç oluflturmak suretiyle lokal
olarak mikrosirkülasyonu sa¤la-
maktad›r. Çin'de özellikle büyük
hayvanlarda romatizma ve genç
hayvanlar›n indigesyonlar›nda kulla-
n›ld›¤› belirtilmektedir (11).

c. Moksibisyon

Akupunktur noktas›n› ya da her-
hangi bir bozuklu¤un oldu¤u alan› ›s›tma yoluyla uyarma-
ya moksibiyon ad› verilir. Moksa için kullan›lan bitki Arte-
misia argyi yada Artemisia vulgaris (Pelinotu, Misko-
tu)'dir. Bu bitki Haziran-Eylül aylar› aras› açan çiçekleri ile
50-100 cm. boyundad›r. Çok parçal› olan yapraklar› kuru-
tulmakta ve ezilerek moksa haz›rlanmaktad›r. 

Keskin bir kokuya sahip olan moksa kaslara kadar ine-
bilen orta dereceli bir ›s›nma sa¤lad›¤› için, bir materyal ile
yüzeysel yan›klar oluflturmadan bunu yapabilmenin olduk-
ça zor oldu¤u belirtilmektedir. Moksibisyonun uygulama-
s›n›n pek çok çeflidi vard›r. Bunlar; 

1. Moksa Konileri ‹le Moksibisyon

Günümüzde akupunktur ile ilgili
özellikle analjezi etkisini çözmek

amac›yla birçok araflt›rma
yap›lmaktad›r. Bu araflt›rmalar

aras›nda  nörofizyolojik, nöroen-
dokrinolojik ve elektrofizyolojik

incelemeler vard›r. Bu çal›flmalar
sonucu opiat reseptörlerin de

modern klinik t›p, nörofarmakolo-
ji, akupunktur ve anestezi disi-
plinlerini birbirleriyle irtibata
sokan ba¤ görevi üstlendi¤i

fikrine ulafl›lm›flt›r.



70
Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Dergisi • 2007; 7 1-2

2. Moksa Çubuklar› ‹le Moksibisyon

3. ‹¤ne + Moksa (11, 26).

d. Akuapunktur (Nokta Enjeksiyonu)

Çeflitli enjektabl solüsyonlar›n akupunktur noktalar›na
enjeksiyonu 'akuapunktur' ad›n› al›r. Bu yöntemin çabuk
ve çok kolay olmas› yan›nda özellikle uzun süre hastan›n
tespitinin güç oldu¤u, küçük hayvan prati¤inde de tercih
edildi¤i belirtilmektedir. Enjekte edilen solüsyonlar distile
su, elektrolit solüsyonlar (hipotonik yada hipertonik), vita-
minler (özellikle B12 ve C vitaminle-
ri), antibiyotikler, bitkisel ekstrakt-
lar, lokal anestezikler (özellikle
%0.25-0.5 prokain), anaijezikler ve
non-steroid yada steroid antiinfla-
matuarlard›r. Akuapunkturun intra-
muskuler enjeksiyonlar gibi de¤il,
sadece subkutan doku içine alacak
flekilde yap›lmas› gerekti¤i vurgu-
lanmaktad›r. Bu tedavi her 2-3 gün-
de bir, bir ya da üç noktaya ve her
akupunktur noktas›na 0.25-2 ml.
solüsyon düflecek flekilde yap›l-
maktad›r. Bu tedavinin özellikle göz
enfeksiyonlar›nda, kontüzyonlardan
dolay› olan topall›klarda, parezi du-
rumlar›nda, romatizmal olgularda,
agresif ve sab›rs›z hastalarda kulla-
n›labildi¤i belirtilmektedir (11).

e.  ‹mplantasyon

Akupunktur noktas›n›n daha uzun süreli uyar›lmas›
amac›yla çeflitli materyallerin akupunktur noktas›na yer-
lefltirilmesidir. ‹mplantasyon için katgüt, alt›n, çelik tel vb,
materyallerden yararlan›lmaktad›r. Bu amaçla tespit edilen
hastada, uygulaman›n yap›laca¤› alan›n trafl ve dezenfek-
siyonu yap›l›r. Seçilmifl olan akupunktur noktas›na 2 cm.
uzunlu¤undaki kat-güt dikey olarak ve yeterli derinlikte ol-
mak üzere girilir. Bu noktan›n biraz uza¤›ndan ç›k›larak

katgüt dü¤ümlenir. Böylece akupunktur noktas› bu dikiflin
içinde kalarak sürekli uyar›lm›fl olur. ‹plik yerlefltirme tek-
ni¤inin genellikle genç domuzlar›n ishallerinde, büyük
hayvanlar›n topall›k ve göz enfeksiyonlar›nda, metal imp-
lantasyon tekni¤inin ise epilepsi ve erkek kedilerde libido-
yu azaltmada kullan›ld›¤› belirtilmektedir (11).

f. Sonopunktur (Ultrasound-Punktur)

Sonopunktur, akupunktur noktalar›n›n ultrasonik ses-
le uyar›lmas›d›r. Herhangi bir haz›rl›¤a ihtiyaç gösterme-

mesi ve akupunktur noktalar›n›n
yaln›zca 30 saniye için uyar›lmas›
nedeniyle bu tekni¤in son y›llarda
oldukça tercih edildi¤i bildirilmekte-
dir (11).

g. ‹¤ne Akupunkturu (Klasik
Akupunktur)

Bugün Çin'de hayvanlar›n teda-
visinde geleneksel olarak, pek çok
de¤iflik akupunktur i¤nesi kullan›l-
makta ve bunlar Çin'de de¤iflik set-
ler halinde bulunmaktad›r. Bu i¤ne-
lerin özellikleri afla¤›daki gibidir.

1. Yuvarlak-Keskin ‹¤ne 

2. Üç Kenarl› ‹¤ne

3. Genifl ‹¤ne 

4. K›l ‹¤ne 

5. Atefl i¤ne

6. Kafl ‹¤ne

Bu i¤neler paslanmaz çelikten, dayan›kl›, bükülebilir ve
düz-pürüzsüz bir gövdeye sahiptir. Her kullan›mdan sonra
i¤neler temizlenmeli ve steril edilmelidir. Kullan›lacak olan
i¤nenin boyu ve çap› hayvan›n türü ve büyüklü¤üne göre,
tedavi edilecek alan›n lokalizasyonu ve derinli¤ine göre de-
¤iflmektedir. Büyük hayvanlarda ço¤unlukla özel yap›lm›fl
veteriner akupunktur i¤neleri kullan›l›r. Küçük hayvanlarda

Akupunktur noktalar›n›n
tafl›d›klar› de¤iflik elektriksel

ak›mlar›n (Y›n ve Yang)
baz›lar› elektriksel iletkenlik-
lerinin farkl›l›klar›ndan dolay›
birbirlerinin içine do¤ru akar-
lar, baz›lar› ise belirli aral›klar
ile vücutta organlar aras›ndan
gövde yüzeyi boyunca de¤iflik
yönlere akarlar. Bu ak›flkanl›¤a
ve do¤rultulara 'meridyen' ad›

verilir.
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ise insanlarda kullan›lan i¤neler kullan›l›r. Akupunktur
noktas›na i¤ne do¤ru olarak yerlefltirildikten sonra, "DE Qî"
adl› bir reaksiyon al›n›r. Bu sübjektif bir reaksiyon olup,
kulaklarda ve kuyrukta oynama gibi bir tak›m belirtilerle
anlafl›labilmektedir. Bu reaksiyon al›n›nca i¤ne ç›kar›labilir
ya da 20 dakika b›rak›l›r. Stimülasyon fliddeti kadar, i¤ne-
nin yerlefltirilme derinli¤i ve aç›s›n›n da tedavinin baflar›s›-
n› etkileyen önemli faktörler oldu¤u vurgulanmaktad›r
(11).

‹¤ne Akupunkturu Uygulamas› Esnas›nda Oluflan Fiz-
yopatolojik Reaksiyonlar 

Akupunktur i¤nesi metalin cinsine göre dokuda bir di-
zi reaksiyonlar oluflturur. ‹¤nenin batt›¤› bölgedeki hücre
mitokondriumunda glikoliz ve buna ba¤l› hücre içinde üre-
tilen laktat ve pirüvat aerobik flartlarda yanarak ATP üreti-
lir. Bu üretilen ATP de bat›r›lan noktada enerji ve elektrik-
sel de¤iflimde kullan›l›r. ‹¤nenin bat›r›lmas› ile intertisyel
s›v›yla i¤ne aras›nda direkt bir iliflki bafllar. Metalin cinsine
göre iyonlar s›v›ya geçebilir ve i¤nenin d›fl› (-) yükle yük-
lenir. Bu reaksiyon gümüfl i¤ne ile olur ve inhibitör etkiye
sahiptir. Alt›n i¤ne bat›r›ld›¤›nda ise intertisyel s›v›dan i¤-
neye do¤ru iyon geçifli bafllar ve metalin d›fl yüzeyi (+)
yükle yüklenir. Bu reaksiyon sonucu sinir sonlar›nda K+
birikir ve eksitatör uyar›m bafllar (24). 

‹¤ne Akupunkturu Uygulamas›n›n Kullan›ld›¤› Yerler
(Endikasyonlar›)

• Kas iskelet sistemi: Eklem kireçlenmeleri, büyük
›rk köpeklerde görülen kalça ç›k›¤› (kalça displa-
zisi), disk f›t›klar› (bel f›t›¤›), disk f›t›klar›na ba¤l›
felçler, tendo problemleri.

• Deri: Sinirsel kaynakl› derideki kafl›nt›lar, alerjik
deri hastal›klar›, egzama, derideki afl›r› duyarl›l›k,
nedeni belirlenemeyen bölgesel tüy dökülmeleri.

• Sinir sistemi: Travmaya ba¤l› sinir hasarlar›, k›s-
mi ve tam felçler, sara hastal›¤› (epilepsi), kal›c›
tikler, idrar kaç›rma.

• Solunum sistemi: Kedi ve köpeklerdeki ast›m ve

alerjik bronflit problemleri.

• Sindirim sistemi: Uzun süreli kusma ve ishal, ne-
deni belirlenemeyen kar›n a¤r›lar› ve mide ülser-
leri.

• Jinekolojik problemler: Yalanc› gebelik, yumurta-
l›k kistleri, adet düzensizlikleri, tekrarlayan dü-
flükler, güç do¤um, penis felci, çiftleflememe.

• Ba¤›fl›kl›k Sistemi: Ba¤›fl›kl›k sisteminin aktive
edilmesi ya da desteklenmesi gereken tüm du-
rumlar.

• Yar›fl atlar›n›n s›rt ve bel kaslar›ndaki a¤r›larda,
tendon ve ekleme ba¤l› topall›klarda, sinir trav-
malar›, alerjik deri ve solunum sistemi problem-
leri ve kronik burun kanamalar›nda akupunktur
tedavisi uygulanabilir.

• Atlarda, özellikle yar›fl atlar›ndaki tendinit olayla-
r›nda baflar›l› sonuçlar vermektedir. Kimi zaman
doping amac›yla kullan›lm›flt›r. Dahas›, yar›fl ku-
rulufllar› taraf›ndan kabul edilmifl ilaç d›fl› doping
etkili bir ifllem oldu¤u da söylenebilir. 

• Akupunkturun en önemli etkisi organik etkili ol-
mas›d›r. Bu konu ile birçok kobay ve hayvan de-
neyleri gerçeklefltirilmifl ve olumsuz etkilerine
rastlan›lamam›flt›r (17, 18, 25, 27).

h. Lazer Akupunktur

Lazer tedavisi, yaflayan organizmadaki iyileflme ve a¤-
r›n›n azalt›lmas› ya da yükseltilmesinde destek olan hücre-
lerin içindeki pozitif fizyolojik de¤ifliklikleri uyaran, çeflitli
frekans ve dalga boyundaki fliddetli ›fl›k tedavisi olarak ifa-
de edilir. Lazer kelimesi "Light Amplif›cation by Stimülated
of Radiation" teriminin k›sa yaz›l›fl›ndan türemifltir.

Deneysel ve klinik çal›flmalar sonucunda lazerin fago-
sitozu, doku granülasyonunu, kollagen sentezini, damar-
laflmay›, asetilkolin sal›n›fl›n›, ATP -sentezini, T ve B lenfo-
sit yap›m›n›, serotonin sentezini artt›rd›¤›; dokularda pros-
toglandin etkisini inhibe etti¤i (a¤r›n›n, yang›n›n ve vaso-
konstriksiyonun ortadan kalkmas›), _-endorfinlerin sal›n›-
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fl›n› ve uyar›lmas›n› sa¤lad›¤› ve hidroksikortikosteroidle-
rin sentezini artt›rd›¤› belirtilmektedir. Lazer akupunkturu-
nun kolay uygulama olana¤›, a¤r›s›z oluflu, aseptik tespi-
tinde kolayl›k ve tedavinin süresinin k›sa oluflu gibi avan-
tajlar› bulunmaktad›r. Dezavantaj olarak, cihaz maliyetinin
yüksek oluflu, çok genifl alanlar›n tedavisinde kullan›m›n›n
s›n›rl› oluflu, tedaviler için belli bir standard›n olmamas› gi-
bi faktörler say›lmaktad›r. Di¤er taraftan lazer tedavisinin
yeterli bir etki oluflturmas›na yetecek yo¤unlukta ›fl›n›n pe-
netre oluflunu sa¤laman›n, veteriner akupunkturda hay-
vanlar›n k›l örtüsü yüzünden zor oldu¤u belirtilmektedir.
Lazerin veteriner hekimlikteki endikasyonlar› ise, özellikle
genç hayvanlar›n ishalleri, at ve s›¤›rlar›n infertiliteleri, ro-
matizmal a¤r›lar, paraliz durumlar›, agressif hayvanlara
her türlü akupunktur uygulamalar› ve operatif analjezidir.
Yine sald›rganl›k hallerinde hayvanlara akupunktur ifllemi
yap›lmas›nda zorluk çekilebilmektedir. Bu gibi durumlarda
akupunktur uygulamak için i¤ne yerine daha a¤r›s›z bir
yöntem olan lazer kullan›lmaktad›r. Veteriner hekimlikte
lazer kullan›m› da ülkemizde yine 1992 y›l›nda ilk olarak
akupunktur ile birlikte bafllam›flt›r (11).

›.  Manyetik Akupunktur

Akupunkturun modern metodlar›ndan biri olan manye-
tik akupunktur, i¤ne akupunkturunun manyetik uyar›mla
birlikte kullan›lmas›d›r. Antiinflamatuar ve analjezik etkiye
sahip olan manyetik akupunkturun yumuflak doku travma-
lar›, gastroenteritis, romatizma ve genç koyunlar›n diyare-
sinde kullan›ld›¤› belirtilmektedir. Deri ülserleri, kanama,
düflük leukosit say›s› ya da yüksek atefl gibi durumlarda
hayvanlara manyetik akupunktur uygulanmamas› gerekti¤i
vurgulanmaktad›r (11).

i. K›sa Dalga Akupunktur

Kulak akupunkturu, akupunktur tedavi yöntemlerinin
en önemlilerinden biridir. Kula¤›n uterus içinde düfley du-
rumda duran bir fetüse benzedi¤i ve vücuttaki her organ›n
kulak üzerinde bulunan bir noktayla haberleflme halinde
oldu¤u kabul edilir. Kulak akupunkturu, tek bafl›na ya da
vücuttaki akupunktur noktalar›yla beraber kullan›lmakta-

d›r. Kulak akupunkturundan teflhis, tedavi ve operatif anal-
jezide yararlan›lmaktad›r. Klasik Çin veteriner akupunktur
kitaplar›nda, domuz ve tek t›rnakl›larda kulak akupunkturu
ve kulak akupunktur noktalar› tan›mlanm›flt›r. Köpeklerde
ise, insanlardaki kulak akupunktur noktalar› anatomik ilifl-
kiye göre aktar›larak kullan›ma sokulmufltur (11).

SONUÇ VE ÖNER‹LER 

Henüz akupunkturun etki mekanizmas› tam olarak
aç›klanamasa da, özellikle Çin'de olmak üzere, bu alanda
yap›lan araflt›rma say›s› da her geçen gün h›zla artmakta-
d›r. Akupunktur baflta Çin olmak üzere uzak do¤u ülkele-
rinde direk hastal›klar›n tedavisinde kullan›lan bir tedavi
metodu olmas›na ra¤men, bat› ülkelerinde alternatif bir
uygulama olarak ilaç tedavisinin sak›ncal› oldu¤u durum-
larda gerek tan› gerekse de tedavi amac›yla uygulanmakta-
d›r. Üzerinde yap›lan tüm spekülasyonlar ve tart›flmaya
ra¤men akupunktur tedavisinin insan hekimli¤i alan›nda
oldu¤u gibi veteriner hekimlik alan›nda da giderek yayg›n-
laflt›¤› tart›fl›lmaz bir gerçektir. Bu nedenle ülkemizde de
veteriner hekimlik alan›nda, ilaçs›z ve daha ekonomik bir
tedavi imkân› sa¤lanmas› yönüyle bu tedavi yönteminin
uygulanabilirli¤ine yönelik ciddi at›l›mlar›n ve araflt›rmala-
r›n yap›lmas› gereklidir. Hastal›¤a yönelik spesifik sa¤alt›m
yöntemlerinin bulunmad›¤› veya yeterli olmad›¤› durum-
larda, akupunktur yöntemi veya di¤er alternatif yöntemle-
rin bilinçli bir flekilde ve mutlaka uzman hekimlerin kontro-
lünde uygulanmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r.  
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SSuu KKaayynnaakkll›› TT››bbbbii ÖÖnneemmee SSaahhiipp
PPaarraazziitteerr PPrroottoozzoooonnllaarr

ÖZET

Tüm dünyada su kaynakl› parazitler, her yerde rastla-
n›labilen, insanlar›, evcil ve yabani hayvanlar› etkileyen
protozoon patojenlerdir. Su aç›s›ndan, birçok protozoon
parazit önemli bulunmakta olup, ancak flimdiye kadar su
kaynakl› önemli protozoon parazit olarak ço¤unlukla Giar-
dia ve Cryptosporidium'un alt› çizilmifltir. WHO y›llard›r
intestinal protozoonlara önem vermekte ve Giardiasis ve
Cryptosporidiosis “‹hmal Edilen Hastal›klar Giriflimi” ne
(Neglected Diseases Initiative) dahil edilmifltir. Dünya ça-
p›nda en az 325 suyla iliflkili paraziter protozoon hastal›¤›

salg›n› bildirilmektedir. Salg›nlar›n az bir k›sm›ndan Enta-
moeba histolytica, Cyclospora cayetanensis, Toxoplasma
gondii, Isospora belli, Blastocystis hominis, Balantidium
coli, Mikrosporidia, Acanthamoeba ve Naegleria fowleri
sorumlu iken, büyük ço¤unlu¤undan Giardia lamblia ve
Cryptosporidium parvum sorumludur. Bu derleme, t›bbi
aç›dan önemli bu parazitlerle ilgili mevcut bilgiyi gözden
geçirmek, su kaynaklar›nda bulunma s›kl›klar›yla ilgili so-
nuçlar› sunmak ve biyolojik geliflimleri ve suyla bulaflma-
lar›na dair farkl› aç›lardan araflt›rma sorular› gündeme ge-
tirmeyi amaçlamaktad›r. 
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G‹R‹fi

Su kaynakl› hastal›klar tüm dünyada görülmektedir ve

ortak su sistemlerinin kontaminasyonu sonucu oluflan

salg›nlar çok say›da tüketicide hastal›k oluflturma potansi-

yeline sahiptirler. Su kaynakl› salg›nlar, hastalanan kifliler-

de, onlar›n ailelerinde ve temasta bulunduklar› kiflilerde
sa¤l›k giderlerine neden olmalar› ve hastal›¤›n ekonomik
bedeli olmas›n›n ötesinde, genel olarak içilebilir su kalite-
sinde ve su endüstrisinde güven eksikli¤i oluflturmaktad›r.
Birçok salg›n içme suyu ve yüzme amaçl› kullan›lan sular-
la iliflkilidir. Fakat salg›nlar›n büyük k›sm›na ait bilgi ABD
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ve Büyük Britanya kaynakl›d›r (Barwick ve ark., 2000; Kra-

mer ve ark., 2001; Lee ve ark., 2002; Karanis ve ark., bas-

k›da). Birçok protozoon parazit enfeksiyonlar›n›n su kay-

nakl› yollarla bulaflt›¤› bilinmekte olup, son otuz y›lda içme

suyunun enterik patojen protozoonlar›n bulaflmas›na du-

yulan ilgi oldukça artm›flt›r (Tablo 1). Endüstrileflmifl ülke-

lerde Giardia lamblia ve Cryptosporidium spp. su kaynakl›

patojenler olarak büyük öneme sahiptirler. ‹nfektif

(oo)cysts çevreye dirençli, su ar›tman›n fiziksel bariyerle-

rine tutunmak için yeterince küçük (Tablo 1) ve su endüs-

trisinde kullan›lan dezenfektanlardan etkilenmezler (Smith

ve Grimason, 2003).

Bu patojen protozoonlar›n çeflitli özellikleri, özellikle

bulafl›c› evrelerinin boyutu, çevrede bol miktarda bulun-

Organizma Hastal›k/semptomlar Co¤rafi da¤›l›m Bulaflma evresi (boyut)
ve enfeksiyon yolu

Entamoeba histolytic dizanteri, karaci¤er absesi kozmopolit cyst (9 - 14.5 µm)
sindirim

Giardia intestinalis ishal, malabsorpsiyon kozmopolit cyst (8 - 12 µm)
sindirim

Cryptosporidium ‹shal kozmopolit oocyst (4 - 6 µm)
spp. sindirim

Balantidium coli ishal, dizanteri kozmopolit cyst (50 - 60 µm)
sindirim

Sarcocystis sp. dizanteri, kas zay›fl›¤› kozmopolit oocyst (7.5 - 17 µm)
sindirim

Toxoplasma gondii lenfadenopati, atefl, konjenital kozmopolit oocyst (10 - 12 µm)
enfeksiyonlar sindirim

Neospora caninum abort, meningoensefalit, myozitis kozmopolit oocyst (10 - 12 µm)
sindirim

Cyclospora protracted ishal kozmopolit oocyst (8 - 10 µm)
cayetanensis sindirim

Microsporidia enteritis, hepatitis, peritonitis, kozmopolit spore (1.8 - 5.0 µm)
kerato-konjuktivit sindirim/göze temas ile

Acanthamoeba granülamatöz amoebicensefalit, kozmopolit trophic amoeba (5-85 µm),
Naegleria amoebickeratit, primer cyst (10-37 µm)

Balamuthia amoebicmeningoensefalit,
bafl a¤r›s›, atefl,

anormal davran›fl, yo¤un a¤r›,
fotofobi, kusma, bilinç kayb›

Tablo 1. Su kaynakl› paraziter protozoonlar ve su ile bulaflma 
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malar› ve dirençli olmalar› su kaynaklar›na bulaflma potan-
siyellerini art›rmaktad›r. Cyclospora cayetanensis yak›n
zamanda tan›nan, çevreye dirençli küçük (oo)cystleri olan
su kaynakl› bir parazittir, fakat bugün için bu etken ile kon-
tamine içme suyu kaynaklar›n›n güvenli¤ini temin edecek
geçerli bir metot mevcut de¤ildir (Soave, 1996). E. his-
tolytica, B. hominis, B. coli, I. belli, T. gondii, Microspori-
dia, Naegleria, Acanthamoeba, Balamuthia'n›n su kaynak-
l› bulaflmas› enderdir. ‹nsanlarda protozoon enfeksiyonla-
r› tüm dünyada yayg›nd›r. Eylül 2004'te, Giardia ve
Cryptosporidium “‹hmal Edilen Hastal›klar Giriflimi ne
(Neglected Diseases Initiative) dahil edilmifltir (Savioli,
bask›da).

GENEL BAKIfi

Önemli patojenler ve bunlarla iliflkili su kaynakl› hasta-
l›klar tüm dünyada problem teflkil etmektedir. Hem turizm
hem de ticari iliflkiler nedeniyle insan faaliyetleri ve de¤i-
flik ülkeler aras›nda yap›lan yolculuklar artmaktad›r. Enfek-
siyöz bir hastal›¤›n veya önemli bir enfeksiyonun bir böl-
gede görülmesi, di¤er bölgelere yay›lma olas›l›¤›ndan do-
lay› önemlidir. De¤iflik ülkelerde su kaynaklar›nda parazit-
lerin yay›lmalar›yla ilgili verilerin sa¤lanmas›, halk sa¤l›¤›-
n›n korunmas› ve etkili izleme stratejilerinin belirlenmesi-
ne katk› sa¤layacakt›r. Paraziter hastal›klar içme suyu kay-
naklar›n›n planlama ve yönetimi kapsam›nda yer alan en
önemli sa¤l›k izlenimlerinden biridir ve tüm dünyada su
kaynakl› parazitler en yayg›n etkenlerdir. Bu etkenler gelifl-
mifl ve geliflmekte olan ülkelerde ishal, beslenme kaynakl›
ve di¤er hastal›klar›n en önemli nedenlerindendir. ‹çme
suyundan kaynaklanacak patojenlerin neden olabilece¤i
endiflelere daha iyi odaklanabilmek ve bunlarla ilgili arafl-
t›rma ihtiyaçlar›n› belirleyebilmek için bu etkenleri içme
suyuyla ilgili önemli patojenler içerisine almak gerekir. Ba-
z› salg›n veya enfeksiyonlar›n, önceden de mevcut olmala-
r›na ra¤men, meydana gelme oranlar›n›n ve co¤rafi da¤›-
l›mlar›n›n artt›¤› ak›lda tutulmal›d›r. Bunlar›n yan› s›ra, ar-
tan t›bbi bilgi birikimi, önceden tesbit edilemiyen enfeksi-
yonlar›n veya bir hastal›¤a özel bir patojenin neden oldu-
¤unun anlafl›lmas› da, önemli patojenlerin daha anlafl›labi-
lir olmas›d›r.  

Bir patojenin önemli olabilmesi için birçok neden olup,
bu nedenler WHO taraf›ndan 4 kategoride özetlenmekte-
dir: a) yeni çevreler; b) insan davran›fl› ve hasasiyetindeki
de¤ifliklikler; c) yeni teknolojiler; d) bilimsel ilerlemelerdir
(WHO 2003). Önemlilik olgusu, insanlar için patojen ola-
bilecek organizmalar›n tan›nmas›n› içeren devaml› bir sü-
reçtir. Önemli patojenlerin da¤›l›mlar›n›n, mensup oldukla-
r› ana mikroorganizma grubu göz önüne al›nd›¤›nda, Tay-
lor ve ark. (2001) önemli patojenlerin, virüs ve prionlarla
(% 44), bakteri ve rikatsiyalarla (% 30) ve mantarlarla (%
9) karfl›laflt›r›ld›¤›nda % 11'inin protozoonlar oldu¤u, bu-
nun da % 6's›n›n helmintler oldu¤unu tahmin etmektedir-
ler. Bu yüzdeler, parazitlerin insan sa¤l›¤›yla ilgili önemli
patojenler oldu¤unu göstermektedir. Bu belki de baz› bi-
linmeyen ve potansiyel su kaynakl› önemli protozoonlar
için de gerçektir. 

Önemli veya tekrar önemli olabilenlerle ilgili olarak
(emerging - re-emerging) su kaynakl› parazitlerin saptan-
mas› uygun araflt›rmalara, t›bbi komite rapor ve de¤erlen-
dirmelere, yeni nitelendirilmifl potansiyel parazitlerle veya
tekrar önem kazanan parazitlerle ilgili t›p, halk sa¤l›¤›, su
ve g›da ile ilgili insanlar› haberdar edecek ayd›nlat›c› bilgi-
nin iletilmesi ile iliflkilidir. Bu gibi parazitlerin daha iyi ta-
n›mlanmas›; onlar›n biyolojilerine, uygun yöntemlerin kul-
lan›lmas›na, klinik ve çevresel modellerde geleneksel ve
moleküler araçlar›n kullan›lmas›na, genotipleme (genoty-
ping) ve enfektivite çal›flmalar›na ba¤l› olacakt›r. Bu konu-
daki mevcut tart›flmalar, öneriler, stratejiler ve görüfller
dikkate al›nd›¤›nda, önemlilik için virüsleri, bakterileri ve
parazitleri içine alan genifl bir grup çal›flanlar›n›n daha iyi
odaklanmas› gerekmektedir. Su endüstrisinde, su kaynak-
l› parazitlerin öneminin de¤erlendirildi¤i dünya çap›nda
bilgi de¤iflim sistemiyle beraber, önemli su kaynakl› para-
zitler hakk›nda bilgi (biyolojisi ve bulaflma yollar›, patoje-
nite, doza verilen cevap, zoonotik bulaflma) gerekmekte-
dir. 

‹ÇME SUYUYLA ‹LG‹L‹ PARAZ‹TLER‹

NASIL SAPTAYAB‹L‹R‹Z?

Epidemiyolojik araflt›rmalar, su kaynakl› parazitlerin
saptanmas›na öncülük edebilecek ve salg›nlarla, su kay-
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nakl› paraziter hastal›klar aras›nda iliflki kurabilecek anah-
tar aktivitelerdir. Bu gibi araflt›rmalar›n temel amac›: a) iyi
bir takip sisteminin gereksiniminden dolay› hastal›klara öz-
gü karekterlerin ve da¤›l›mlar›n›n belgelenmesi; b) yaflam
döngüsünün ve hastal›¤›n bulaflma flekillerinin aç›klanma-
s›; c) parazitler ve kontamine içme suyu aras›ndaki iliflki-
nin incelenebilmesi için epidemiyolojik yaklafl›mlard›r.  

‹yi kurulmufl hastal›k takip sistemleri, ifllenmifl ve ifl-
lenmemifl içme suyu ile e¤lence amaçl› (yüzme amaçl› kul-
lan›lan sular gibi) sulardan kaynaklanan salg›nlar›n saptan-
mas› ve kontrolünde çok etkili olmaktad›rlar. UK, ABD, Al-
manya, Japonya ve di¤er birkaç ülkeden baz› örnekler bil-
dirilmifltir (Craun ve ark., 2005, Jakubowski ve Craun,
2002, Karanis ve ark., 1996, 1998, Olson ve ark., 2002;
Nichols ve ark., 2003; Ono ve ark., 2001, Yamamoto ve
ark., 1996). Bu çal›flmalar su kaynaklar›n›n kontaminas-
yondan korunmalar›na, su ar›tma teknolojilerinin gelifltiril-
mesine ve salg›n oluflumunun önlenmesine yönelik strate-
jilerin bafllat›lmas›na sebep olduklar›ndan de¤erlidirler. 

PATOJEN PROBLEMLER‹N‹N KAYNA⁄I

WHO' nun Su Güvenlik Planlar› (WSPs), içme suyu

ar›t›m sistemi ve da¤›t›m›, önemli protozoonlar›n do¤ada
bulunmalar› ve hayata kalmalar› ile su ar›tma ifllemiyle
uzaklaflt›r›lmalar›n›n anlafl›lmas›na dayanan en etkin yol
olacakt›r (WHO, 1991, 2003). Bununla beraber, bu planlar,
su kaynaklar›ndan protozoonlar›n tespitini mümkün k›la-
cak tekniklerle de önemli düzeyde iliflkilidir. Sudaki proto-
zoonlar›n analizi için analitik metotlar gelifltirilmektedir ve
moleküler teflhis araçlar› belirleme tekniklerinin bir parça-
s› olmufltur (Appelbee ve ark., 2005; Caccio ve ark., 2005,
Monis ve ark., 2005). Bu durum kontaminasyon kaynakla-
r›n›n direkt belirlenmesi ve tan›mlanmas› ve protozoonla-
r›n daha spesifik ve h›zl› saptanmas› için yeni f›rsatlar ya-
ratmaktad›r. Su kaynakl› protozoal parazitlerin genetik ka-
rakterizasyonunun saptanmas› için öncelikli teknolojiler
analitik cihazlar için büyük çapl› araflt›rma fikirleri sa¤laya-
cak ki bunlar da klinik, çevre ve biyogüvenlik yap›lanmas›
için yararl› olabilecektir.

Bu gibi araflt›rma çal›flmalar› ABD, UK ve baz› Avrupa
ülkelerinde ve Avustralya' da gelifltirilmektedir. Su ar›tma
teknolojileri ar›tma s›ras›nda sudaki mikroorganizmalar›
uzaklaflt›rmas›nda etkili olsalar da, suda Giardia ve
Cryptosporidium'un varl›¤› halinde yetersiz filitre sistemle-
rinde filtre bariyerlerinden bu parazitlerin geçerek içme su-
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yunu kontamine ettiklerini aç›kça göstermektedir (Karanis
ve ark., 1996, 1998). Di¤er su kaynakl› veya muhtemel su
kaynakl› parazitler için de benzer riskin oldu¤u göz önün-
de tutulmal›d›r. Genellikle, protozoal parazitler içme suyu-
nun dezenfeksiyonunda kullan›lan dozlardaki klor ve klor
dioksite dirençlidirler. Tüm dünyada UV-›fl›n› ile dezenfek-
siyonun uygulanmas› parazitler bak›m›ndan daha güveni-
lirdir, çünkü Giardia ve Cryptosporidium'da görüldü¤ü gi-
bi UV ek bir dezenfeksiyon basama¤› olarak kullan›labilir
(Karanis ve ark., 1991; Wallis ve Campbell, 2002). UV-
›fl›nlama (7 - 25 mJ/cm2) C. parvum'u (Rochelle ve ark.,
2004; Rochelle ve ark., 2005) ve G. duodenalis'i [100 -
400 mJ/cm2)] inaktive etmektedir,
fakat ayn› zamanda bu seçenek, su
ar›tma sistemlerinde genifl çapl›
dezenfeksiyonunu prati¤e geçir-
mek için daha detayl› araflt›rmalar›
gerektirmektedir. Kaynaklar›n be-
lirlenmesini kapsayan do¤al sula-
r›n kontaminasyondan korunma-
s›nda; hayvan ve insan at›klar›yla
su kaynaklar›n›n olabildi¤ince
uzaklaflt›r›lmas› ve örne¤in at›k su-
yun geri dönüflümü s›ras›nda cyct
ve oocycstlerin bulaflmas›n›n ön-
lenmesi, en iyi korunma ölçütleri-
dir.  ‹çme suyu üretimi için her za-
man çoklu bariyer modelinin (fil-
trasyon, dezenfeksiyon) kullan›l-
mas›, filtre edilmifl suyun 0.1 Ntu' luk düflük bulan›kl›kta
olmas› ve içme suyu teknolojilerinin gelifltirilmesinde en
etkili ar›tma stratejilerini oluflturmaktad›r. 

PARAZ‹TLERLE ‹LG‹L‹ SPES‹F‹K B‹LG‹

Cryptosporidium/Giardia

Giardia lamblia ve Cryptosporidium parvum salg›nla-
r›n büyük k›sm›ndan sorumludur (Karanis ve ark., bask›-
da). Cryptosporidium ve Giardia özellikle sular›n filtrasyo-
nun olmad›¤› veya yetersiz filitre edildi¤i sistemlerde bir-
çok salg›na neden olabilen su kaynakl› patojenler olup,
kimyasal dezenfeksiyona çok dirençlidirler. Su ar›tma ifl-

letmelerinin temel amac›, patojenlerin varl›¤› veya yoklu¤u
hakk›nda bilgi edinilme ve bunun yan›s›ra patojenlerden
su kaynaklar›n›n korunmas› ve ar›tma ifllemi süresince
(oo)cystlerin kaynaklardan elimine edilmesine yönelik uy-
gulamalar olmal›d›r. Birleflik devletler EPA Cryptosporidi-
um ve Giardia' n›n efl zamanl› saptanmas› için metot
1623'ü onaylad› ve kalite kontrol kabul kriterlerini gelifltir-
di (Anonymous, 2001). Her iki protozoonun taksonomisi
genifl kapsaml› moleküler tipleme metotlar›yla gelifltiril-
mektedir. Su endüstrisi için, kaynak veya ifllenmifl sularda
bulunan genotip izolatlar›n belirlenmesi, ar›tma amaçlar›-
n›n ortaya konmas›, kaynak izlenebilirli¤i ve su kaynakl› ol-

du¤u düflünülen salg›nlar›n arafl-
t›rmalar›nda kullan›lmalar› aç›s›n-
dan önemlidir. Cryptosporidium ve
Giardia'n›n taksonomisi ile ilgili
yap›lan çal›flmalar, do¤ada bulu-
nan insanlar› enfekte edebilme ye-
tene¤inde olan izolatlar›n tan›m-
lanmas›n› ve bunlar›n zoonotik bu-
laflma potansiyellerini ortaya koy-
maya ›fl›k tutacakt›r. Farkl› geno-
tipler sporadik insan giardiyazis ve
kriptosporidyozis vakalar›ndaki
farkl› semptomlar görülmesi ile
iliflkilendirilmekte, fakat özellikle
insana özgü Cryptosporidium ve
Giardia genotipleri ve zoonotik ge-
notipler için risk faktörleri ve farkl›

genotipler aras›ndaki iliflki göz önüne al›nd›¤›nda, daha
fazla bilgi gerekmektedir. 

Toxoplasma ve Isospora

Toxoplasma gondii enfeksiyonlar› tüm dünyada insan-
larda ve hemen hemen tüm s›cakkanl› hayvanlarda rast-
lanmaktad›r. T. gondii toksoplazmoza neden olan etkendir,
özellikle konjenital formda tehlikeli olan ve ba¤›fl›kl›¤› zay›f
bireylerde görülen en yayg›n paraziter zoonozlardand›r.
‹nsan populasyonunun % 30' undan fazlas›, di¤er bir de-
yiflle dünyadaki her üç kifliden biri, T. gondii' ye maruz kal-
maktad›r (Jackson ve Hutchison, 1989, Wong ve Reming-
ton, 1993). Bununla beraber, enfeksiyonun s›kl›¤› farkl› ül-
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kelerde yaflayanlarda, ayn› ülkedeki farkl› co¤rafyalarda
bulunanlarda ve ayn› bölgede yaflayan farkl› etnik gruplar-
da oldukça de¤iflkendir (Tenter ve ark., 2000). ‹nsan tok-
soplazmozisinin epidemiyolojisinde postnatal bulaflma da-
ha önemli olabilir ve iki yolla flekillendi¤ine inan›lmaktad›r:
a) dokulardaki cystlerin çi¤ veya piflirilmemifl et tüketimiy-
le sindirimi, b) kontamine g›da ve suyun tüketimiyle spor-
lu oocytlerin sindirimi veya kontamine toprak veya kedi
d›flk›s›n›n ile temasla flekillenmektedir. 

T. gondii oocystleri çevresel etkilere karfl› belirgin bir
direnç göstermekte ve sporlu oocytler enfektif özelliklerini
uzun süre koruyabilmektedirler. T. gondii oocystleri çevre-
ye enfekte evcil kedilerle veya vahfli kedilerle bulaflabilirler.
Rüzgar, ya¤mur, su, gübre veya solucan ve artropodlar gi-
bi vertebras›z konaklarla daha fazla yay›lma görülebilir. Yi-
ne yüzey suylar›, hasat edilmifl ürünler, meyve ve sebzeler
ile kontamine olabilirler. Toxoplasma oocystleri kontamine
toprakta bulunabilmelerine ra¤men izolasyon tekniklerinin
yetersizli¤inden dolay› suda belirlenememektedir. Son y›l-
larda sudaki oocystlerin saptanmas›yla ilgili stratejileri ko-
nu alan az say›da makale yay›nlanm›flt›r (Dumetre ve Dar-
de, 2003; Kourenti ve ark., 2003; Kourenti ve Karanis,
2004; Villena ve ark., 2004). Bilinen alt› akut toksoplazmo-
zis salg›n›nda kontamine su veya toprak sorumlu olarak
görülmüfltür (Karanis ve ark., bask›da). En iyi tan›mlanm›fl
salg›n British Columbia'da (Kanada) 1994' te görülen ve
yaklafl›k 8.000 insan›n etkilendi¤i olgudur. Bu salg›n bele-
diye flebeke suyuyla iliflkilendirilen ilk toksoplazmozis
olup, salg›nda filtre edilmeyen su kaynaklar›n›n enfekte
hayvan (puma, evcil ve yabani kediler) d›flk›lar›yla fekal
kontaminasyonundan flüphelenilmifltir. Söz konusu baraj
gölünde son insan enfeksiyonundan 12 hafta sonra para-
zitin saptanmas›yla ilgili saha araflt›rmalar› baflar›s›z ol-
mufltur (Isaac-Renton ve ark., 1998). ‹nsanlarda iki tane
daha su kaynakl› toksoplazmozis vakas›nda, s›ras›yla ar›t›l-
mam›fl dere suyu ve filtre edilmemifl yüzey sular› sorumlu
tutulmufltur. Brezilya' da 1982' de bir mand›rada görülen
salg›nda, enfekte oocystlerin kayna¤›n›n bulafl›k kontami-
ne toprak oldu¤u tek vakad›r (Coutinho ve ark., 1982). Bu-
nun yan› s›ra sadece kediler suda yaflayabilen oocyst leri
yayd›klar›ndan, yüzey suylar›ndaki oocyst konsantrasyonu
muhtemel olarak düflük olacakt›r. Koagülasyon ve filtras-

yon iflleminleri, Cryptosporidium ve Giardia'dakine benzer
flekilde Toxoplazma'y› da elimine edece¤i tahmin edilmek-
te, fakat Toxoplazma oocystlerinin su ar›tma ifllemi ile na-
s›l uzaklaflt›r›labilece¤ine dair hiçbir fley bilinmemektedir. 

Neospora

Neospora caninum ilk olarak, köpeklerde neonatal pa-
ralizin nedeni olarak tan›m›fl ve s›¤›r abortunun en önemli
nedenlerinden biri oldu¤u belirtilmifltir. Yap›sal olarak T.
gondii' ye benzemektedir. Lindsay ve ark. (1999) ve McAl-
lister ve ark. (1998)' na göre köpek N. caninum'un son ko-
na¤›d›r, fakat s›¤›rlarda abortun en önemli nedenlerinden
biridir (Haddad ve ark., 2005). Neospora' n›n suyla bulafl-
t›¤›na dair hiçbir fley bilinmemekte olup, bu konudaki veri-
lere ihtiyaç duyulmaktad›r. 

Cyclospora

Siklosporiazis vakalar› 1970'lerin sonuna do¤ru, Ash-
ford (1979)'un Papua Yeni Gine' de bir insanda paraziti
izole etmesinden sonra farkedilmifltir. Ortega ve ark.
(1993; 1994) paraziti s›n›fland›rm›fl ve Amerika' da birkaç
vak'a (Curry ve Smith, 1998; Mansfield ve Gajadhar, 2004,
Mota ve ark., 2000, Shields ve Olson, 2003), ayn› flekilde
Avrupa' da da bir  g›da kaynakl› salg›n belirlemifllerdir. Al-
manya'daki bir salg›nda ‹talya'dan ithal edilen kar›fl›k k›v›r-
c›k salata sorumlu bulunmufltur (Doeller ve ark., 2002). Bu
salg›n d›fl›nda Cyclospora' n›n Avrupa'da sulardaki varl›-
¤›yla ilgili çok az bilgi bulunmaktad›r. Yeni tan›mlanan bir
patojendir. Vak'a say›s› s›n›rl›d›r. Fakat saha çal›flmalar›n-
dan elde edilen bilgiler görülme s›kl›¤›n›n Avrupa ülkelerin-
de artt›¤›na dair güçlü bir kan›t ortaya koymamaktad›r. Bu
biraz da uygun izolasyon yöntemleri eksikli¤inden kaynak-
lanmaktad›r. Cyclospora g›da kökenli salg›nlar›n ço¤u Bir-
leflik Devletler'de görülmüfltür ve özellikle Güney Amerika
ve Nepal'de kayna¤›n su oldu¤u tespit edilmifltir (Soave,
1996; Shields ve Olson, 2003). Haiti, Peru, Nepal gibi ül-
kelerde C. cayetanensis endemiktir. Nepal'de çocuklarda
yüksek bir oranda bildirilmifltir (Kimura ve ark., bask›da;
Mota ve ark. 2000). Cyclospora ile ilgili bilgilerimiz  büyük
ölçüde artm›flt›r. Fakat parazitin epidemiyolojisinde özellik-
le su kaynakl› bulaflman›n rolü ve taze ürünlerin kontami-
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nasyonunda suyun rolü ile ilgili bilgiler yetersizdir. Sadece
bir çal›flma, kullan›m suyunda C. cayetanesis' in varl›¤›n›
do¤rulamaktad›r (Dowd ve ark., 2003). ‹zolasyon yöntem-
leri Giardia ve Cryptosporidium gibi di¤er paraziter proto-
zoonlardakilerden temel almaktad›r. Ancak sulu ortamlar-
da varl›¤› ve su ar›tma sistemlerinden uzaklaflt›r›lmalar› ve
inaktivasyonlar› ile ilgili bilgiler bulunmamaktad›r.  

Entamoeba, Acanthamoeba, Balamuthia, Naegleria

Entamoeba histolytica alt› salg›nda (%1.8) etiyolojik
etken olarak bulunmufltur. Acanthamoeba ve Naegleria
fowleri alt› salg›ndan birinden sorumlu tutulmufltur (%
0.3) (Karanis ve ark., bask›da). Entamoeba histolytica ve
dispar Avrupa'da az görülen bir sorun olup, tropikal ülke-
lerin tipik bir parazitdir ve s›kl›kla içme suylar›yla iliflkili
olarak görülür. Normal su ar›tma sistemlerinde büyük
cystler uzaklaflt›r›labilinir. Vak'alar›n tamam› sular›n kana-
lizasyon bulaflmas›yla meydana gelebilmektedir.  

Acanthamoeba culbertsonii ve Balamuthia mandrilla-
ris nadiren görülse de ölümcül granülamatöz amoebic en-
sefalite neden olabilir fakat bunu suyla iliflkilendirmemek
gerekir.  Kontakt lens kullan›c›lar›nda Acanthamoeba poly-
phaga ve A. castellanii ba¤l› keratit oluflumu su ile iliflkili-
dir. Risk faktörleri kontakt lenslerde yetersiz hijyen uygu-
lamalar›d›r ve bilgi ve hijyeni art›r›c› kontrol amaçlanmal›-
d›r.  Serbest yaflayan amiplerin patojenik bakterilerin re-
zervuar ve vektörlerinin potansiyel rol oynad›klar›na dair
artan bir ilgi vard›r. Bu patojenik bakterilere en iyi örnek
pnömoniye neden olan Legionella'd›r.  Bir indirek sa¤l›k
sorunu olan Acanthamoeba ve di¤er serbest yaflayan pro-
tozoonlar da¤›t›m a¤lar›nda yaflarlar ve dezenfeksiyona
karfl› koruyucu rol olarak görev yapabilirler ve bulaflma
arac› ve geçifl endosymbiontic patojenlerin virülensini da-
hi art›rabilir. Acanthamoeba keratiti genç miyop hastalar›n
orthokeratology lerinde önemli bir komplikasyondur. Ort-
hokeratoloji lenslerin gece gözde kalmas›na ba¤l› olarak
mikrobiyal keratitlerin neden oldu¤una dair artan say›da
bildirim mevcuttur. Mikrobiyal keratit vakalar›n›n ço¤u
Do¤u Asya'dand›r (% 80) ve etkilenen hastalar›n ço¤u As-
ya'l›d›r (% 80) ve en yüksek görüldü¤ü yafl oran› 9 - 15 (%
61) aras›d›r (Watt ve Swarbrick, 2005).

Naegleria fowleri nadiren görülür fakat ölümcül primer
amoebic meningoensafilitise neden olur. Her ne kadar s›-
cak iklimlerde yüzeysel döflenmifl boru hatlar›ndan gelen
içme sular›nda zaman zaman N. fowleri görülebilse de, va-
kalar›n ço¤u s›cak yüzey sular›na maruz kalma yoluyla or-
taya ç›kmaktad›r. Fakat nadiren de olsa ölümcül sinir sis-
temi enfeksiyonlar›n›n görülmesi, bu amipler konusunda
uzmanlaflmay› önemli k›lmaktad›r. Bu uzmanlaflma klinik
ve su ile iliflkili k›s›mlar› içermelidir (tespit yöntemleri, ar›t-
man›n etkinli¤i); (Schuster ve Visvesvara, 2004a, b; Watt
ve Swarbrick, 2005).

Microsporidia, Isospora, Balantidium, Blastocystis

Mikrosporidia bir salg›nda (% 0.3), Isospora bilinen
üç salg›nda (% 0.9), Balantidium coli bir salg›nda (% 0.3),
Blastocystis hominis iki salg›nda (% 0.6) sorumlu tutul-
mufltur (Karanis ve ark., bask›da). Bunlardan sadece Mic-
rosporidia Birleflik Devletler EPA Contaminant Candidate
listesine dahil edilmifltir. 

Sadece bir çal›flma, tüketim için kullan›lan kaynak su-
yunda Encephalitozoon intestinalis' in varl›¤›n› onayla-
maktad›r (Dowd ve ark., 2003). Di¤erleri için su ile bulafl-
man›n enine boyuna düflünüldü¤ünde mümkün olmad›¤›,
ancak imkans›z da olmad›¤› belirtilmektedir (Mota ve ark.,
2000). Microsporidia immun sistemi bask›lanm›fl kiflilerde
fliddetli enfeksiyonlara yol açan f›rsatç› patojenlerdendir
(Sheikh ve ark., 2000). Bu organizmalar›n su kaynakl› bu-
laflabileceklerine dair kan›t olmasa da, bu yönde fikirler
mevcuttur. Son y›llarda insanlarda do¤ru teflhis nedeniyle
Microsporidia enfeksiyonlar›n›n say›s› artm›flt›r ve mikros-
poridiazis AIDS hastalar›nda en çok gözlenen enfeksiyon-
lardan biri olarak say›lmaktad›r (Mota ve ark., 2000; We-
iss ve Keohane, 1997; Vavra ve ark., 1998). Bunlar fecal-
oral yolla bulafl›rlar ve çevreye dirençli ve küçük, dahas›
geleneksel su ar›tmayla uzaklaflt›r›lamayacak yaflam evre-
lerinde bulunabilirler. Bu parazitler önemli patojenler liste-
sinde üst s›ralarda de¤ildirler ve tabii ki burada sorulacak
soru, suyun bu parazitlerin bulaflmas›nda ne kadar devre-
ye girdi¤ine dair araflt›rmalara ihtiyaç duyuldu¤udur.
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TEfiH‹S VE B‹YOLOJ‹K/MOLEKÜLER BAKIfi 

Mikroskop, paraziter protozoonlar›n tespitinde alt›n
de¤erinde öneme sahiptir. Geleneksel teflhis paraziter pro-
tozoonlar için her zaman önemli olacakt›r ve parazitoloji
e¤itimi ve araflt›rmalar›n›n önemli bir parças› olmaya de-
vam edecektir. Son 15 senede, morfolojik olmayan teflhis
yöntemlerinin hassasiyetin artmas›n› sa¤layan baz› para-
zitlerin antijenlerinin (immunfloresans mikroskopi,  enz-
yme linked immunosorbent assay ve parazit DNA' s›)  ge-
lifltirilmesi ve do¤rulanmas›nda ilerleme kaydedilmifltir.
Teflhisin hassasiyeti kullan›lan yöntem veya yöntemler et-
kilenmektedir. Do¤ru bir teflhis için sorunlar›n üstesinden
gelmede her bir organizma için güçlü bir protokol olufltu-
rulmal›, gelifltirilmeli ve örnekleme koflullar›na adapte edil-
melidir. Parazitlerin spesifik teflhisi için moleküler araçlar
kullan›lmas›, örneklerin birkaç çeflit patojen aç›s›ndan ta-
ranmas›na dayanan laboratuar teflhisini çok pahal› k›lmak-
tad›r. ‹nsandan al›nan Giardia s›kl›kla ayr› bir tür olarak de-
¤erlendirilir (G. lamblia) fakat de¤iflik hayvanlardan izole

edilen “ba¤›rsak” tipinden genetik olarak farkl› oldu¤una
ait net bir kan›t yoktur. ‹nsandan izole edilenler gerçekte
genetik olarak oldukça heterojendirler ve enzim elektrofo-
rez verileri ve yap›sal genlerden amplifiye edilmifl DNA
analizi sonuçlar›na dayan›larak bafll›ca iki genetik grup ay-
r›l›rlar. 

‹nsan kaynakl› izolatlar›n gösterdikleri A ve B gruplar-
dan oluflan afl›r› genetik çeflitlilik iki önemli soruyu akla
getirmektedir. ‹lk olarak, “ba¤›rsak” tipi (özellikle insanlar-
la ayn› ortam› paylaflan hayvanlardan al›nan) olan di¤er
Giardia' lar ile insanlardan al›nan, iki genetik gruba ayr›lan
izolatlar aras›ndaki iliflki nedir? ‹kinci olarak, farkl› türden
hayvanlar aras›nda veya hayvanlarla insanlar aras›nda zo-
onotik bulaflma yetene¤inde olan “ba¤›rsak” tipi organiz-
malar var m›d›r? Baz› hayvan-kökenli Giardia' lar insanlar-
dan al›nan baz› izolatlara benzemektedir ancak di¤erleri,
aç›k bir flekilde “ba¤›rsak” tipi olsalar bile, henüz insanlar-
da belirlenmemifl genotiplere sahiptirler. Hayvanlardan ve
insanlardan izole edilerek yap›lm›fl enfektivite çal›flmalar›

zoonotik bulaflman›n olabilece¤ini göstermektedir
(Thompson ve Monis, 2004; Karanis ve Ey 1998;
Traub ve ark., 2004; Thompson ve ark., 2005).
Birçok durumda, giardiazis direk olarak veya su-
yun la¤›m suyuyla kontamine olmas› ile insanlar
aras›nda fekal-oral yolla aç›k bir biçimde bulafl-
maktad›r. Bununla beraber, Kuzey Amerika'da ba-
z› epidemilerde suyun, tafl›y›c› olma oran› % 7- 16
ve > % 95 olan kunduz ve misks›çan› gibi hayvan-
lar taraf›ndan d›flar› at›lan cystlerle kontaminasyo-
nu ile iliflkilendirilmifltir. Çiftlik hayvanlar›n› da içe-
ren di¤er hayvan türleri, yüzey sular›n›n olas› kon-
tamine edicileridir. Farkl› co¤rafik bölgelerde bulu-
nan befl çiftlik hayvan› türünde, ortalama Giardia
spp. tafl›y›c›l›¤›n›n % 30 oldu¤u bildirilmifltir
(Thompson ve ark., 1994, 2005, Olson ve ark.,
2002).

Tüm dünyada pek çok g›da ve su kaynakl› krip-
tosporidiozis salg›nlar›n›n görülmesi de¤iflik ko-
naklarda ve kontamine edici kaynaklarda Cryptos-
poridium izolatlar›n›n saptanmas› ihtiyac›n› do¤ur-
mufltur. Bu çal›flmada çeflitli Cryptosporidium izo-
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latlar›n›n tespiti ve ayn› zamanda C. parvum ve bu genus
daki di¤er türlerde genetik ve fenotipik farkl›l›klar›n tan›m-
lanmas› vurgulanmaktad›r (Gobet ve ark., 2001; Hunter ve
Thompson 2005; Sulaiman ve ark., 2000; Peng ve ark.,
1997; Patel ve ark., 1999; Thompson ve ark., 2005; Wid-
mer ve ark., 1998; Xiao ve ark., 1999). fiu anki mevcut bil-
gi Cryptosporidium' un heterojenite özelliklerini daha iyi
anlamam›z› sa¤lasa da, bu bilgi birikimi bu genusa ait sis-
temati¤in gerçekli¤inden uzakt›r. Dünya çap›nda farkl› tür-
lerin biyolojik özelliklerinin fenotipik nitelendirmeyle bera-
ber genomik tan›mlanmas› gelecek için büyük bir meydan
okumad›r. Muhtemel kontamine materyal örneklenmeli ve
(oo)cyst varl›¤› bak›m›ndan muayene edilmeli ve hayvan
veya çevre kaynakl› Cryptosporidium oocystslerinin canl›-
l›¤› ve enfektivitesi de¤erlendirilmelidir. ‹nsan ve evcil hay-
vanlardan yabani hayvan topluluklar›na olas› patojen yol-
lar›n tan›mlanmas› önemlidir. Bu amac› gerçeklefltirebil-
mek için, çok çeflitli d›flk› materyalini içeren örnekler; a)
genifl yüzey suyu kaynaklar› yak›n›nda yaflayan hayvanlar-
dan, b) çiftlik hayvanlar›ndan c) evcil hayvanlardan toplan-
mal›d›r. Buna ek olarak, su örnekleri: a) yüzey kaynaklar›n-
dan (göller, nehirler, su kaynaklar›) b) yeralt› kaynaklar›n-
dan (kuyular) c) da¤›t›m sistemlerinden (içme suyu) d)
yüzme havuzlar›ndan al›nmal›d›r. Toplanan materyalin
muayenesi moleküler (PCR) yöntemler kullan›larak ger-
çeklefltirilecektir. Özellikle az say›da (oo)cyst in hedef al›n-
d›¤› moleküler temelli yöntemler parazitlerin varl›¤›n›n de-
¤erlendirilmesinin tek yoludur. Çevresel kaynaklardan al›-
nan Cyclospora, Toxoplasma, Microsporidia' n›n canl›l›k,
enfektivite ve genotiplemesinin de¤erlendirilmesini müm-
kün k›lan yöntemler mevcut de¤ildir. Çeflitli genetik yap›-
lara sahip hayvan konaklar›ndaki Cryptosporidium izolat-
lar›n›n bulafl›c›l›k, virülens veya doz-etki iliflkilerinin de¤er-
lendirilebilmesi için ek bioassay deneyleri yap›lmal›d›r
(Karanis ve Schoenen 2001, Matsubayashi ve ark., 2005).
Farkl› köken, tür ve dozda Cryptosporidium oocystleri ba-
¤›fl›kl›¤› zay›f ve bask›lanm›fl gruplara a¤›z yoluyla verilebi-
lir. Suda düflük konsantrasyonlarda C. parvum oocyctleri-
nin saptanabilirli¤ini belirlemek için bir in vivo SCID fare-
si enfektivite denemesi yap›ld›. Biyolojik test, içme suyu
kaynaklar›ndan ve/veya di¤er çevresel kaynaklardan al›nan
su örneklerinde oocyctlerin enfektivitelerinin gösterilmesi

için uygulanabilir. SCID fare modeli bir inokulumda tek bir
Cryptosporidium oocydtinin varl›¤›n› saptamay› mümkün
k›lmaktad›r (Hikosaka ve ark., 2005). Sonuç, tek bir canl›
oocycstin uygun konakta enfeksiyonu uyarabildi¤i varsa-
y›m›n› do¤rulamaktad›r. Bu modelin oocycstin canl›l›¤›n›
ve enfektivitesini belirlemedeki duyarl›l›¤› in vivo neonatal
fare enfektivite modeline karfl›laflt›r›labilinir. Bu nedenle
her iki hayvan modeli de kullan›labilir. SCID modeli C. par-
vum' un enfektivite, patojenite ve virülensinin belirlenme-
sinde yeterince hassast›r ve daha uygundur. Çünkü bu
model, çevresel örneklerde Cryptosporidium oocycstleri-
nin en düflük enfeksiyon düzeyini göstermede yeterince
hassast›r. Ba¤›fl›kl›k sistemi zay›f (immuncompetant) fare
ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda SCID farelerde, çeflitli kaynaklardan
al›nan oocycstler ile enfeksiyon oluflturmak için gerekli
doz oldukça düflüktür. Hücre kültürü sistemi hayvan mo-
dellerine bir alternatif olarak önerilmektedir. Cryptospori-
dium araflt›rmalar›nda, birçok amaçla, özellikle farmasötik
araflt›rmalar için, hücre kültürü sistemleri gelifltirilmifltir.
‹nsan rektal tümör hücrelerine inoküle edildikten sonra C.
parvum sporozoitleri olgun merontlara ve insan embriyo-
nik, domuz böbrek ve primer böbrek hücrelerinde de spo-
rozoitler oocystlere dönüflmüfllerdir. C. parvum kültür sis-
temlerinde ilerlemeler yavaflt›r ve parazit geliflimine az kat-
k›da bulunurlar. Buna ra¤men, baz› epitel hücrelerinin mo-
no-layer parazitin geliflimi mümkündür. Baz› hücre linela-
r›nda Cryptosporidium' un sadece aseksüel yaflam döne-
mi geliflmifltir. Parazitin tam geliflimi ve oocycstlerin üre-
timi baflar›s›z olmufltur. Konak hücreden yoksun sistemde
Cryptosporidium' un in vitro kültürü, gelecekte afl› geliflti-
rilmesinde kullan›labilecek saf parazit materyalinin üreti-
mine izin vermektedir. Büyük olas›l›kla, Cryptosporidi-
um'un s›ra d›fl› ve eflsiz bir flekilde  (intraselüler fakat eks-
traselüler pozisyonda) ba¤›rsaklarda konak hücrelerde
özellikle barsak hücrelerinin mikrovillus membran›na inva-
ze olmalar› nedeniyle uzun y›llar hücreden yoksun kültür-
ler araflt›r›lmam›flt›r. Cryptosporidium'un, G. lamblia gibi
di¤er ba¤›rsak parazitlerinden farkl› olarak konak epitel
hücrelerine tutunmak için spesifik organalleri yoktur ve
hastal›¤a neden olurlar. Öte yandan Cryptosporidium,
excystation, motilite ve konak hücre invazyonunda görev
alan konak spesifik molekülleri kullanarak penetre olma ve
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hücre içerisinde ço¤alma yetene¤inde olan di¤er parazitler
gibi (di¤er bir deyiflle, Leishmania veya Toxoplasma) hüc-
relere penetre olmazlar (Smith ve ark., 2005). Son zaman-
larda yap›lan bir çal›flmada (Hijjawi ve ark., 2004)
Cryptosporidium'un (s›¤›r genotipi) hücreden yoksun or-
tamda in vitro tam gelifliminden bahsedilmektedir. Asl›nda
Cryptosporidium'un konak hücreden yoksun, hücrenin
bulunmad›¤› ortamda geliflebildi¤i gösterilmifltir ve bu
yöntem daha da geliflmeye aç›kt›r (Karanis, yay›nlanma-
m›fl gözlemler). Axenic kültür sisteminin, ilaç de¤erlendir-
me çal›flmas› ve kontamine rutin su ve çevresel su örnek-
lerinde Cryptosporidium' un belirlenmesi bak›m›ndan de-
¤eri büyüktür. Histopatolojide in vivo çal›flmalarla beraber
in vitro kültür sistemleri Cryptosporidium'un geliflim afla-
malar›yla ilgili, parazitin enterositlerde sitoplazma d›fl› ge-
liflimi haricinde baz› aç›lardan karanl›kta kalan birkaç soru-
nun cevaplanmas›na katk›da bulunacak ve bu özellikle
Cryptosporidium'la ilgili klinik örneklerinde ve moleküler
teflhis araçlar›nda teflhis olanaklar›n› art›racakt›r. Hayvan
fare modelinin Cryptosporidium oocycstlerinin enfektivi-
tesinin de¤erlendirilmesi için alt›n standart oldu¤u ve
SCID fare modelinin ayn› zamanda yüksek derecedeki pa-
razit biyo çeflitlili¤iyle ilgili sorunlar›n da üstesinden gele-
ce¤i ç›kar›m› yap›lmaktad›r. Giardia'n›n in vitro axenic kül-
türü 1979'dan beri yap›labilmesine ve parazitin diagnozu-
na olumlu katk›s›n›n olmas›na ra¤men, Cryptosporidium
axenic kültür sistemiyle ilgili veri oldukça s›n›rl›d›r. 

SONUÇ

a) Tüm dünyada Giardia ve Cryptosporidium birkaç
salg›na neden olmufl iyi bilinen su kaynakl› parazit-
lerdir; birçok farkl› çal›flma göstermektedir ki Giar-
dia ve Cryptosporidium içme suyu kayna¤› olarak
kullan›lan çevresel sularda genifl bir yay›l›m gös-
termektedirler; baz› çal›flmalarda Giardia ve
Cryptosporidium'un ayn› zamanda musluk suyu
ve fliflelenmifl sularda da bulunduklar› belirlenmifl-
tir. 

b) Cyclospora cayetanensis de su kaynakl› bir parazit
olarak tan›nmaktad›r ancak içme suyu kaynaklar›-

n›n güvenli¤ini belirlemek için kullan›lan yöntem-
lerle do¤rudan tespit edilememifltir.

c) Ayn› zamanda Acanthamoeba, Balamuthia, Naeg-
leria, Balantidium coli, Blastocystis hominis, Enta-
moeba histolytica, Isospora belli, Microsporidium
ve Toxoplasma gondi-
i gibi di¤er olas› su kaynakl› parazitler hakk›nda
bilgi edinmek için, su ar›tma araflt›rmalar›na de-
vam edilmektedir. 

d) T. gondii'ye benzer olan Neospora caninum'un
önemine ve bu parazitin su kaynaklar›yla olan ilifl-
kisine dair kesin bir veri yoktur. Bununla beraber,
oocyctleri içeren d›flk›yla kontamine olmufl suyun
olas› bir enfeksiyon kayna¤› olabilece¤i varsay›l-
maktad›r.

e) Su kaynakl› parazitlerin görülmelerine dair, uygun
saptama yöntemleri gerektiren araflt›rma verilerine
ihtiyaç duyulmaktad›r. Su kaynakl› parazitlerin tes-
pitiyle ilgili moleküler yöntemlerin kullan›lmas›yla
ilgili araflt›rma, konsantrasyon ve saflaflt›rma yön-
temlerini içermeli ve enfektivite ile iliflki kurmal›d›r. 

f) Tüm mevcut bilginin dünya çap›nda uygun bir ve-
ri taban›nda derlenmesine ihtiyaç duyulmaktad›r.
Temel sa¤l›k ve günlük bak›m iflçileri ve teflhis la-
boratuvar personeli, t›bbi aç›dan önemli protozo-
onlarla ilgili e¤itim kurslar›nda ve bunlar› saptama-
da moleküler yöntemlerinin yararlar› konusunda
teflvik edilmelidir. 

g) Klinik ve laboratuvarlarda daha etkili teflhisler ya-
p›lmas›, dünyada tedavi hedeflerinin daha iyi belir-
lenmesini sa¤layacak ve morbiditede azalamaya
neden olacakt›r. Farkl› ülkelerde, laboratuvarlarda
bilinen parazitlerin düzeyi ve say›m ifllemlerinin
standardize edilmesi, su endüstrisine parazitlerin
önemiyle ilgili bir bak›fl aç›s› kazanmas› ve su ar›t-
ma süreci uygulamalar›nda protozoon parazitlerin
gerçekten azalt›labilmesi bak›m›ndan acil bir ihti-
yaçt›r. 

h) Buna ek olarak, do¤ru istatistiklerin toplanmas›n›
sa¤lamak, hükümetlerin intestinal protozoon has-
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tal›klar›n›n önemine bak›fl›, ulusal ve uluslar aras›
organizasyonlar ve destekleyici gruplar daha ger-
çekçi olabilecektir ve do¤ru yard›m hedeflerine ve
araflt›rma fonlar›na öncülük edeceklerdir. intesti-
nal protozoon enfeksiyonlar›n›n önlenmesi ve kon-
trolü geçmifle göre daha fazla uygulanabilirdir. 
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Abdullah Kelefl'i topra¤a verdik..

“fiaka gibi”..

“Firar etti dünyadan” 

Hiddetini, öfkesini ve sevgisini aç›kça gösterirdi… Her
zaman hisleri neyse, gösterdi¤i de oydu. Seksenli y›llar›n
ikinci yar›s›nda tan›d›m Abdullah Kelefl'i.. Ankara Üniversite-
si Veteriner Fakültesi'nde…‹lk gördü¤ümde nas›lsa, hep öy-
le kald›.. Ayn› mekanlarda çal›flt›k…Ortak arkadafllar›m›z,
dostlar›m›z çoktu…

‹lk defa tan›yan çekinir yan›na yaklaflmaya, korkar biraz,
sinirli ba¤›r›p ça¤›ran bir yap›s› vard›. Ama tan›d›ktan sonra
yüre¤inin pamuktan yumuflak oldu¤unu anlamak çok kolay-
d›. Sürekli konuflur, bildi¤ini gördü¤ünü paylaflmaya gayret
ederdi… ‹nsanlara faydal› olmak temel felsefesi idi.

Tertemiz bir adamd›.. Adam gibi adamd›.. 

Mükemmel bir dosttu, her flartta yan›mda o vard›. Son
ana kadar beni hiç yaln›z b›rakmam›flt›. Sempatik, kararl›, arayan, soran bir dostumdu. Her fleyi konuflup, paylaflabildi-
¤im.... Gerçek bir dosttu..

Bazen bir derviflti, bazen sinirli ve öfkeli bir hali vard›. Muhabbeti çok geniflti ama.  En son 15 Haziran 2007 Cuma gü-
nü konufltuk.. Bir sonraki Cuma günü de hakk›n rahmetine kavufltu¤u haberini ald›m.  

O bizim can kardeflimizdi. 

Abdullah Kelefl, yeri doldurulamayacak nadir insanlardan biriydi. Dini, vatan› ve milleti için yaflad›.. Yüce Türk Milleti-
nin meseleleri onun hep araflt›rd›¤›, inceledi¤i ve çözümler arad›¤› olaylard›. Ayn› flekilde Veteriner Hekim olarak da mes-
leki problemlerle yak›ndan ilgilenir ve çözüm önerileri sunard›. Yazd›¤› çok say›daki makale ve kitaplar› ile bilim dünyas›-
na önemli katk›lar yapt›.

Ve ans›z›n çok genç yaflta firar etti dünyadan… Belki kalbi dayanamad› bu kadar yüke…

Ruhun fiad Olsun Abdullah Kelefl…

Milletimizin, Veteriner Hekimlerin, ailesinin ve tüm sevenlerinin bafl› sa¤olsun…

Mersin ili Silifke ilçesinde 1966
y›l›nda do¤du. ‹lk ö¤renimini Silif-
ke'de, orta ö¤renimini de Adana'da
tamamlad›. 1984 y›l›nda bafllad›¤›
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakül-
tesi'nden 1989 y›l›nda mezun oldu.
1990 y›l›nda Selçuk Üniversitesi Ve-
teriner Fakültesi Besin Hijyeni ve
Teknolojisi Anabilim Dal›'nda Araflt›rma Görevlisi olarak
göreve bafllad›. Doktora ö¤renimini 1995'te tamamlad›.
1998'de Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi G›da Hij-
yeni ve Teknolojisi Bölümüne Yard›mc› Doçent kadrosuna
atand›. Kas›m 1999-Mart 2001 tarihleri aras›nda askerlik
hizmetini yapt›. Say›n KELEfi'in bilime kazand›rd›¤› çok
say›da makalesi ve yazd›¤› kitaplar› vard›.

Evli ve iki çocuk babas›yd›.

Yrd. Doç. Dr. Abdullah KELEfi'i kaybettik

Doç.Dr.Mustafa ATASEVER
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, G›da Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Baflkan›-Erzurum





89
Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i Dergisi • 2007;7  1-2

Girifl

Türkiye'de veteriner hekimli¤i e¤itim-ö¤retiminde bi-
yokimyan›n, ba¤›ms›z bir ders olarak, ilk kez, Askerî Vete-
riner Okulunun ders program›na 1849 y›l›nda al›nd›¤› an-
lafl›lm›flt›r. Yüksek Ziraat Enstitüsü aç›l›ncaya kadar, gerek
Askerî ve Sivil Okulda; gerekse iki okulun birlefltirilmesi
(1921) ile oluflan Yüksek Veteriner Okulunda, k›smen kim-
ya dersleri içinde ve de¤iflik adlar alt›nda okutulan biyo-
kimya dersleri, 1933 y›l›ndan itibaren Yüksek Ziraat Ensti-
tüsü (YZE) Veteriner Fakültesi bünyesindeki Fizyoloji Ens-
titüsü taraf›ndan verilmeye bafllanm›flt›r (12). Ankara Üni-
versitesi Veteriner Fakültesinde 1952 y›l› bafl›nda kurulan
“Biyokimya Kürsüsü”, izleyen y›llarda önce Bilim Dal› ve
sonradan da ba¤›ms›z bir Anabilim Dal› olarak yap›land›r›l-
m›fl; bu birimde görev alan bilim insanlar›, hem e¤itim-ö¤-
retimde, hem de bilimsel araflt›rma ve yay›m faaliyetlerin-
de önemli görevler üstlenmifllerdir. Sonraki y›llarda, yeni
veteriner fakültelerinin aç›lmas›yla birlikte büyüyen biyo-
kimya ailesi, yaln›z ulusal de¤il; uluslar aras› düzeyde de
veteriner hekimli¤inde biyokimyan›n geliflmesine katk›da
bulunmufltur. 

Çeflitli yay›nlarda (5, 9, 11, 12), Türkiye'de veteriner
hekimli¤i e¤itim-ö¤retiminde biyokimyan›n tarihsel gelifli-
mi ile ilgili kimi bilgilere yer verilmifl ise de bu konuyu ay-
r›ca ve bütünsel olarak ele alan bir çal›flma saptanamam›fl-
t›r. Bu eksikli¤i gidermek ve veteriner hekimli¤i tarihinin

kaynaklar›n› zenginlefltirmek amac›yla - Ankara'da 21-22
Haziran 2002 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen I. Ulusal
Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresinde
“Türk Veteriner Hekimli¤inde Biyokimyan›n Tarihçesi”
bafll›¤› ile sunulan sözlü bildiri esas al›narak bir yay›n plan-
lanm›flt›r. Söz konusu yay›n›n bir ön çal›flmas› olan bu ma-
kale, Türkiye'de veteriner hekimli¤i e¤itim-ö¤retiminde bi-
yokimyan›n bir disiplin olarak geliflimini ele alarak, bu ala-
n›n öncüleri olan veteriner hekimleri sizlerle buluflturmak
amac›yla haz›rlanm›flt›r.

Materyal Metot

Araflt›rman›n materyalini, Ankara Üniversitesi Veteri-
ner Fakültesi Veteriner Hekimli¤i Tarihi ve Deontoloji Ana-
bilim Dal› Müze ve Kütüphanesinden sa¤lanan orijinal bel-
geler ve çeflitli yay›nlar oluflturmufltur. Retrospektif yakla-
fl›mla ele al›nan konu, kronolojik olarak yaz›ya aktar›lm›fl-
t›r. 

Askerî ve Sivil Veteriner Okullar›nda Biyokimya Ö¤-
retimi 

Bilindi¤i üzere Türkiye'de bilimsel anlamda veteriner
hekimli¤i e¤itim-ö¤retimi, 1842 y›l›nda ‹stanbul'da Askerî
Veteriner Okulunun aç›lmas›yla bafllam›flt›r (3, 14). Okulun
kurulmas›nda görevlendirilen Prusya'l› Veteriner Hekim

Türkiye’de Veteriner Hekimli¤i E¤itim-
Ö¤retiminde Biyokimyan›n Tarihsel Geliflimi

R. Tamay Bafla¤ac GÜL1 Ulvi Reha F‹DANCI2

1 Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimli¤i Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dal›, Ankara.

2 Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dal›, Ankara.
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Godlewsky'nin mektuplar›ndan ve ders notlar›ndan, üç y›l-
l›k e¤itim-ö¤retim döneminde verilen derslerin, çeflitli or-
ganlar›n iliflkileri, s›kl›kla görülen hastal›klar›n patolojisi,
önemli ilaçlar ve bir dereceye kadar da nal tekni¤i ile s›n›r-
l› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu kaynaklarda (1, 13), kimya ve
biyokimya konular›na iliflkin detayl› bir bilgi saptanama-
m›flt›r Okul, iki dönem mezun verdikten sonra, e¤itim-ö¤-
retime Harp Okulu bünyesine al›nan veteriner s›n›flar›nda
devam edilmifl ve ö¤renim süresi de dört y›la ç›kar›lm›flt›r.
Biyokimya, ba¤›ms›z bir ders olarak ilk kez, Askerî Veteri-
ner Okulunun birinci ve ikinci s›n›flar›nda “‹lm-i kimyâ-yi
t›bbî” ad› alt›nda 1849 y›l›ndan itibaren okutulmaya bafl-
lanm›flt›r (12). 

Veteriner hekim subaylar›n Bat› bilim anlay›fl› ile yeti-
flebilmeleri amac›yla 1890 y›l›ndan itibaren Avrupa'ya ö¤-
renci gönderilmeye bafllanm›flt›r (4). ‹lk gidenlerin yurda
döndükten sonra Okul kadrosuna al›nmalar› ile birlikte,
ders programlar› Frans›z ekolüne uygun olarak 1895'te ye-
niden düzenlenmifl; tatbikat s›n›f› da 5'inci s›n›f olarak ö¤-
retim süresine dahil edilmifltir. Bu yeni programa, biyo-
kimya konular›n› da içeren kimya dersleri, “Kimyâ-yi gay-

ri uzvî” (inorganik kimya - birinci s›n›flara) ve “Kimyâ-yi
uzvî” (organik kimya - ikinci s›n›flara) adlar›yla al›nm›flt›r
(12). 

Fig. 2. Osman Nuri (Eralp) Beyin ‹lm-i Kimya-y› Uzvî Adl› Eseri (1902)

Fig. 1. Osman Nuri Eralp (1876-1940)
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Askerî Veteriner Okulunda Organik Kimya Muallim
Muavini olarak 1899-1900 y›llar› aras›nda görev yapan
Sa¤kola¤as› Osman Nuri (Eralp) Bey (Fig. 1.), 1900'de
“‹lm-i Kimya Muallimli¤ine” yükseltilmifl ve 1911 y›l›na ka-
dar bu görevi sürdürmüfltür. Dönemin en kapsaml› orga-
nik kimya kitab› da iki cilt halinde (I. Cilt: “‹lm-i Kimya-y›
Uzvî” (Fig. 2.) ve II. Cilt: “Kimya-y› Uzvî-i T›bbî” (Fig. 3.))
kendisi taraf›ndan yaz›lm›flt›r (2, 9). Kitap, düzgün bir bib-
liyografya içeren ilk kimya kitab› olma özelli¤ini tafl›makta-
d›r. Bu dönemde, kimya dersleri de Doktor Muallim Bnb.
Hadi Bey taraf›ndan verilmifltir (9). 

Askerî Veteriner Okulundan 47 y›l sonra aç›lan Sivil
Okulun 4 y›ll›k ders program›, Alfort Veteriner Okulunun
ders program› dikkate al›narak düzenlenmifl; biyokimya
dersleri, birinci s›n›flara “‹lm-i kimyâ-yi t›bbî” ve ikinci s›-
n›flara da “Kimyâ-yi uzvî ve ispençiyarî” adlar›yla veril-
meye bafllanm›flt›r. Ah›rkap›'daki Sivil T›p Okulunda bulu-
nan ilk iki s›n›f ö¤rencileri, biyokimya derslerini bu okulun
hocalar›ndan; Halkal› Ziraat ve Baytar Mektebindeki son iki
s›n›f ö¤rencileri ise Arif Beyden alm›fllard›r. S›n›flar›n ayn›
çat› alt›nda toplanmas›n›n ard›ndan, 1908 y›l›nda e¤itim-

ö¤retimde yeni düzenlemeler gerçeklefltirilmifl; birinci s›-
n›flara 42 saati uygulama olmak üzere 96 saatlik “Kimya-
yi gayri uzvi”, ve ikinci s›n›flara da 32 saati uygulama ol-
mak üzere “Kimya-yi gayri uzvi ve hayatî ve Fenn-i is-
pençiyarî” dersleri konulmufltur. ‹norganik kimyan›n, 128
saatlik Frans›zca d›fl›nda, 96 saatlik “‹lm-i Teflrih I. K›s›m”
la birlikte en fazla saate sahip ders oldu¤u saptanm›flt›r.
Okulun doktora program›nda kimyaya da yer verilmifltir
(12). 

Sivil Okulda ö¤retim elemanlar›n›n s›navla seçilmesi
yöntemine ilk kez 1909 y›l›nda bafllanm›fl; yap›lan s›navda
baflar›l› olan 3 kifli muallim muavinli¤ine atanm›flt›r. Bun-
lar›n aras›nda, organik kimya muallim muavinli¤ine atanan
Takfor Efendi de bulunmaktad›r (12). Ayn› y›l, yine ilk kez
olarak ihtisas yapmak üzere 10 veteriner hekim yurt d›fl›na
gönderilmifltir. Bu veteriner hekimlerden birisi olan Fazl›
Faik (Ye¤ül) Bey (Fig. 4.), kimya ö¤renimi görmek üzere
Almanya'ya gitmifl; Berlin Üniversitesinde, dönemin ünlü
kimyac›lar›n›n yan›nda çal›flm›fl ve 1911'de Türkiye'ye
döndükten sonra Okul kadrosuna girerek kimya dal›nda
göreve bafllam›flt›r (7).  

Fig. 3. Osman Nuri (Eralp) Beyin Kimya-y› Uzvî-i T›bbî Adl› Eseri (1905)
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Sivil Veteriner Okulunun 1920 y›l›nda yanmas›n›n ar-
d›ndan Sivil ve Askerî Okullar “Baytar Mekteb-i Âlisi” ad›
alt›nda birlefltirilmifl (1921); okulun ö¤retim kadrosu ve
ders program› da yeniden düzenlenmifltir. Buna göre,
inorganik kimya ve toksikoloji dersleri için Fazl› Faik (Ye-
¤ül) Bey görevlendirilmifl; biyokimya konular› da “Tahlilat-
› G›daiyye ve Hayatiyye” dersleri içinde verilmeye bafllan-
m›flt›r (12). 

YZE Veteriner Fakültesinde Biyokimya Ö¤retimi

Cumhuriyetin 10'uncu y›l› kutlamalar› çerçevesinde 30
Ekim 1933'de Ankara'da aç›lan YZE'nin tüm fakültelerinde
e¤itim-ö¤retim programlar›, o y›llarda Almanya'da uygula-
nan programlara göre düzenlenmifltir. Veteriner Fakültesi-
nin sekiz enstitüsü aras›nda biyokimya veya kimya ensti-
tüsüne yer verilmemifltir (8, 10, 12). Fakültenin, haz›rl›k ve
hekimlik e¤itim-ö¤retimi olmak üzere iki devreyi kapsayan
sekiz yar›y›ll›k program›nda, kimya dersleri 1 ve 2'inci ya-
r›y›llarda verilecek flekilde düzenlenmifl ve 3'üncü yar›y›l›n
sonuna dersin s›nav› konulmufltur. Kimya dersini vermek
üzere Tabii ‹limler Fakültesi Ö¤retim Elemanlar›ndan Al-
man Profesör Conrad Weygand görevlendirilmifl; kendisi-

ne yard›mc› olarak Bafl Asistan Dr. Macit ‹brahim (Okay)
ve I. S›n›f Asistan Ali R›za (Gürgen) verilmifltir. Biyokimya
dersi ise Alman Prof. Dr. Rudolf Seuffert, fief Dr. Bedi-
i fiakir (Toktay) (Fig. 5.) ve I. S›n›f Asistan Macit Sait'in
(Erkol) görev yapt›¤› Fizyoloji Enstitüsü taraf›ndan okutul-
maya bafllanm›flt›r  (12). 

Fig. 4. Ord. Prof. Dr. F. Faik Ye¤ül (1882-1965)

Fig. 5. Prof. Dr. Rudolf Seuffert & fief Dr. Bedii fiakir (Toktay) 
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Biyokim-
ya Ö¤retimi

Veteriner Fakültesi, ilk Üniversite Yasas› olan 4936 sa-
y›l› Kanunun 78'inci maddesi uyar›nca 1946 y›l›nda kuru-
lan Ankara Üniversitesine ba¤lan›nca (1948), ders prog-
ramlar›nda yeni düzenlemelere gidilmifl; ancak kimya ve
biyokimya dersleri için herhangi bir de¤ifliklik yap›lmam›fl-
t›r. Derslerin, Prof. Dr. Bedii fiakir (Toktay), Prof. Dr. Ma-
cit Sait (Erkol) ve Asistan Kamuran Uygurer'den (Ertürk)
oluflan Fizyoloji Enstitüsü kadrosu taraf›ndan verilmesine
devam edilmifltir (12).   

YZE'nin kuruluflundan itibaren “enstitü” fleklinde olan
bölümler, Veteriner Fakültesinin önerisi ve Üniversite Se-
natosunun 15 Ocak 1952 tarihli karar› ile “kürsü”lere dö-
nüfltürülmüfltür. Yeni kurulanlarla birlikte 18 birimden olu-
flan bu yap› içerisinde “Biyokimya Kürsüsü” de yer alm›fl;
kürsünün çekirdek kadrosu, Prof. Dr. Bedii fiakir (Toktay)
(Fig. 6/1.), Asistan Dr. Kamuran Ertürk (Fig. 6/2.) ve
Asistan Ethem Ersoy'dan (Fig. 6/3.) oluflmufltur (12). 

Türkiye'de Birinci (1962) ve ‹kinci Befl Y›ll›k Kalk›nma
Planlar› ile mevcut veteriner hekim say›s›n›n “ekonomide
yeterli insan gücü ihtiyac›n›” karfl›layamad›¤›n›n ortaya ko-

nulmas› ve daha çok say›da veteriner hekimin yetifltirilme-
si gereklili¤inin belirmesi üzerine, 1970'li y›llarda Elaz›¤'da
(1970), ‹stanbul'da (1972) ve Bursa'da (1978) üç yeni ve-
teriner fakültesi aç›lm›flt›r. Yüksek Ö¤retim Kanununun(1)

geçici 28'inci maddesi uyar›nca ç›kar›lan 20 Temmuz 1982
tarihli ve 41 say›l› “Yüksek Ö¤retim Kurumlar› Teflkilât›
Hakk›nda KHK” ile Konya (1982), Van (1984) ve Kars'da
(1985) üç fakülte daha kurulmufltur (6). Bu süreçte, yük-
sek ö¤retim mevzuat› çerçevesinde uygulanan teflkilatlan-
ma sonucunda Veteriner Hekimli¤i Temel Bilimleri Bölü-
münün iki Anabilim Dal›ndan birisi olmak üzere “Biyokim-
ya-Fizyoloji Anabilim Dal›” ve buna ba¤l› “Biyokimya Bi-
lim Dal›” kurulmufltur. Yüksek Ö¤retim Kurulu Baflkanl›-
¤›ndan, ilgili rektörlüklere gönderilen “Veteriner Fakültele-
rinde E¤itim ve Ö¤retim Plan› ile ‹lgili ‹lkeler” çerçevesinde
2'inci y›lda okutulan ve 84 saati teorik, 84 saati pratik ol-
mak üzere toplam 168 saatlik biyokimya dersine, zorunlu
dersler aras›nda yer verildi¤i saptanm›flt›r.(2)

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner He-
kimli¤i Temel Bilimleri Bölümünün, “Biyokimya-Fizyoloji
Anabilim Dal›n›n” iki ba¤›ms›z anabilim dal›na ayr›lmas›
konusunda yapt›¤› 9 fiubat 1988 tarihli teklifi, Üniversite

Fig. 6. Biyokimya Kürsüsü Akademik Kadrosu (1952) 

(1) 2547 say›l› Yasa, 6 Kas›m 1981 tarih ve 17506 say›l› Resmî Gazete. 
(2) Yüksek Ö¤retim Kurulu Baflkanl›¤›n›n 17 A¤ustos 1982 tarih ve 2955 say›l› Yaz›s›. 
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Senatosunun 22 Mart 1988 tarihli toplan-
t›s›nda görüflülmüfl ve uygun görülerek
Yüksek Ö¤retim Kurulu Baflkanl›¤›na su-
nulmufltur. Teklifin kabulünden sonra Bi-
yokimya ve Fizyoloji Anabilim Dallar› ba-
¤›ms›z yap›lar›na kavuflmufltur.(3) Biyokim-
ya Anabilim Dal› Baflkanl›¤›na - 28 Eylül
1988 tarihinde - ayn› zamanda Veteriner
Hekimli¤i Temel Bilimleri Bölümünün
Baflkan› olan Prof. Dr. Ethem Ersoy (Fig.
7.) atanm›flt›r (12). 

Görüldü¤ü üzere, Türkiye'de veteriner
hekimli¤i e¤itim-ö¤retiminde biyokimya
dersleri, ilk veteriner okulunun kurulma-
s›ndan çok k›sa bir süre sonra müfredata
al›nm›fl ve o dönemden 1950'li y›llara ka-
dar, farkl› birimler taraf›ndan ve de¤iflik
adlar alt›nda okutulmufltur. ‹lk ba¤›ms›z
biyokimya birimi, YZE Veteriner Fakültesinde 1952 y›l›nda
“Biyokimya Kürsüsü” ad› ile yap›land›r›lm›fl; Kürsü, 1980'li
y›llarda, önce Bilim Dal›na ve ard›ndan da Anabilim Dal›na
dönüfltürülmüfltür. Bu birimin akademik kadrosunu olufl-
turan ö¤retim elemanlar›, e¤itim-ö¤retim, araflt›rma ve ya-
y›m etkinliklerinin yan› s›ra, gerek 1970'li y›llardan itibaren
aç›lm›fl olan di¤er veteriner fakültelerinde biyokimya birim-
lerinin yap›land›r›lmas›nda ve gerekse bu birimlerde çal›fla-
cak olan bilim insanlar›n›n yetifltirilmesinde önemli görev-
ler üstlenmifllerdir. 

Sonuç olarak, Türkiye'de Veteriner hekimli¤i alan›nda
biyokimyan›n tarihsel geliflimine iliflkin bir ön çal›flma nite-
li¤i tafl›yan bu makalede özet bilgi verilerek, genel bir tab-
lo çizilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu tabloya, Türkiye'de e¤itim-ö¤-
retim etkinliklerini sürdüren tüm veteriner fakültelerinin bi-
yokimya birimlerine iliflkin detayl› verilerin dahil edilmesi;
özelde veteriner hekimli¤inde biyokimyan›n niteli¤inin be-
lirlenmesine; genelde ise bu niteli¤in, ulusal ve uluslar ara-
s› düzeyde bilime katk›s›n›n irdelenmesine olanak sa¤laya-
cakt›r. 
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